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SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU 

 



1. ĐẠI CƯƠNG 

- Sốc là một hội chứng lâm sàng xảy ra do giảm 

tưới máu tổ chức dẫn tới thiếu oxy tổ chức và tổn 

thương tế bào. 

- Sốc do giảm thể tích máu là hậu quả của tình 

trạng giảm tiền gánh do mất thể tích dịch trong 

lòng mạch (có thể do mất máu toàn phần hoặc chỉ 

mất dịch hoặc huyết tương). Giảm tiền gánh sẽ 

dẫn đến giảm cung lượng tim và tăng sức cản 

mạch hệ thống để bù trừ cho tình trạng giảm cung 

lượng tim và duy trì tưới máu cho những cơ quan 

quan trọng. 

 



- Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể 

không để lại di chứng. Nếu phát hiện muộn và 

điều trị không kịp thời, tình trạng tụt huyết áp 

kéo dài dẫn tới suy đa tạng và tử vong. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Nguyên nhân của sốc giảm thể tích chia làm hai 

nhóm: sốc giảm thể tích do mất máu và sốc giảm 

thể tích do mất nước. 

2.1. Sốc giảm thể tích do mất máu 

 



- Chấn thương: vết thương mạch máu, vỡ tạng 

đặc, vỡ xương chậu… 

- Chảy máu đường tiêu hóa: vỡ giãn tĩnh mạch 

thực quản, loét dạ dày tá tràng, hoặc ruột… 

- Chảy máu qua đường hô hấp: ho ra máu nặng. 

- Bệnh lý mạch máu: phình bóc tách động mạch, 

dị dạng động tĩnh mạch. 

- Liên quan đến thai sản: có thai ngoài tử cung 

vỡ, vỡ hoặc rách tử cung, âm đạo, mất máu trong 

quá trình sinh đẻ (kể cả phẫu thuật chủ động). 

 



2.2. Sốc giảm thể tích do mất nước 

- Tiêu chảy cấp. 

- Nôn nhiều. 

- Đái nhiều do đái tháo nhạt, tăng áp lực thẩm 

thấu, dùng thuốc lợi tiểu, hoặc truyền nhiều dịch 

ưu trương... 

- Bỏng nặng. 

- Say nắng, say nóng. 

- Mất nước vào khoang thứ ba: người bệnh sau 

mổ, tắc ruột, viêm tụy cấp, tiêu cơ vân cấp … 

 



3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng 

a) Triệu chứng lâm sàng chung của bệnh cảnh sốc 

- Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, thường >120 

lần/phút. Thời gian đổ đầy mao mạch kéo dài (> 2 

giây). 

- Hạ huyết áp: huyết áp tâm thu <90 mmHg 

(huyết áp động mạch trung bình <65mmHg) hoặc 

huyết áp tâm thu giảm quá 40mmHg so với mức 

huyết áp nền của người bệnh. 

 



- Thiểu niệu hay vô niệu (nước tiểu <0.5 

ml/kg/giờ) có thể kèm theo các triệu chứng hạ 

huyết áp tư thế, vã mồ hôi, khô các màng nhầy. 

- Rối loạn ý thức: chậm chạp, lẫn lộn, kích thích 

hay hôn mê. 

- Da lạnh, nổi vân tím. 

- Áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm, áp lực mao 

mạch phổi bít giảm, cung lượng tim giảm, sức 

cản mạch hệ thống tăng. 

b) Những dấu hiệu lâm sàng gợi ý nguyên nhân 

của sốc giảm thể tích 

 



- Tùy nguyên nhân gây sốc giảm thể tích, người 

bệnh có thể có các triệu chứng như nôn ra máu, đi 

tiêu phân đen, nôn, tiêu chảy, đau bụng. 

- Phát hiện các dấu hiệu của chấn thương hoặc 

người bệnh sau phẫu thuật. 

- Khám phát hiện da khô, lưỡi khô, niêm mạc 

miệng khô, tĩnh mạch cổ xẹp, áp lực tĩnh mạch 

trung tâm giảm. Người bệnh có biểu hiện thiếu 

máu nếu sốc mất máu. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Lactate máu tăng ≥ 3 mmol/l. 

 



- Sốc giảm thể tích do mất nước: Hematocit tăng, 

Protein máu tăng. 

- Sốc giảm thể tích do mất máu: hồng cầu giảm, 

hemoglobin giảm, hematocrit giảm, 

- Rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan. 

- Xét nghiệm tìm nguyên nhân: lipase, amylase 

tăng trong viêm tụy cấp. Tăng đường máu trong 

nhiễm toan xê tôn hoặc tăng thẩm thấu. CK tăng 

cao trong tiêu cơ vân cấp. 

4. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH: 

 



4.1.Chẩn đoán xác định 

a) Chẩn đoán sốc giảm thể tích máu do mất máu 

- Lâm sàng: 

+ Mạch nhanh, nhỏ, huyết áp hạ. 

+ Áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp, tĩnh mạc cổ 

xẹp. 

+ Da niêm mạc nhợt nhạt, lạnh. 

+ Thiểu niệu, vô niệu. 

+ Vật vã, lờ đờ, rối loạn ý thức. 

 



+ Các dấu hiệu gợi ý nguyên nhân của mất máu: 

xuất huyết tiêu hoá, mất máu do chấn thương 

mạch máu, vỡ tạng đặc, có thai ngoài tử cung 

vỡ... 

- Cận lâm sàng: kết quả xét nghiệm thường chậm 

+ Lactate tăng. 

+ Xét nghiệm máu: hồng cầu giảm, hematocrite 

giảm. b) Chẩn đoán sốc giảm thể tích máu không 

do mất máu 

- Lâm sàng: Có dấu hiệu mất nước 

 



+ Mạch nhanh, huyết áp hạ. 

+ Áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp, tĩnh mạc cổ 

xẹp. 

+ Người bệnh có cảm giác khát nước. 

+ Da khô, véo da (+), niêm mạc khô. 

+ Triệu chứng của bệnh nguyên gây mất nước: 

nôn hoặc đi ngoài nhiều lần…. 

- Cận lâm sàng: 

+ Có tình trạng cô đặc máu: hồng cầu tăng, 

hematocrit tăng. 

 



+ Có thể thấy natri máu tăng, đường máu tăng... 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

- Sốc tim: có triệu chứng của bệnh lý tim mạch: 

đau ngực, rối loạn nhịp tim, thay đổi điện tâm đồ, 

áp lực tĩnh mạch trung tâm thường tăng, áp lực 

mao mạch phổi bít tăng, cung lượng tim giảm, 

sức cản mạch hệ thống tăng. 

Nguyên nhân thường do: 

 



+ Nhồi máu cơ tim cấp (do diện tích bị tổn 

thương lớn sức co bóp của cơ tim giảm nặng hoặc 

đứt hoặc rách van tim cột cơ, vỡ tim). 

+ hoặc loạn nhịp nhanh với tần số tim > 150 lần 

/phút hoặc châm < 40 lần/phút, hoặc rung thất, 

xoắn đỉnh, …). 

+ Ngoài ra còn do phình bóc tách động mạch chủ, 

nhồi máu phổi nặng 

 



- Sốc nhiễm khuẩn: sốt, có bằng chứng của ổ 

nhiễm khuẩn, bạch cầu tăng, áp lực mao mạch 

phổi bít giảm, cung lượng tim tăng, sức cản 

mạch hệ thống giảm. 

- Sốc phản vệ: có tiền sử tiếp xúc với dị nguyên, 

cũng có phần giảm thể tích tuần hoàn (tương 

đối). Chẩn đoán phân biệt khó nếu sốc muộn. 

4.2. Chẩn đoán mức độ trong sốc mất máu 

 



Phân 

độ 

Thể tích 

máu mất 

(ml) 

Huyết áp Mạch 

(l/ph) 

Hô hấp Ý Thức 

Độ I 750 Bình thường < 100 Bình thường Bình thường 

Độ II 750-1500 Bình thường 

hoặc giảm ít 

>100 Nhịp thở tăng Lo lắng 

Độ III 1500- 2000 Huyết áp tâm 

thu < 90mmHg 

>120 Khó thở Vật vã 

Kích thích 

Độ IV >2000 Huyết áp tâm 

thu < 70mmHg 

>120 Suy hô hấp nặng Lơ mơ 

Hôn mê 

 



5. XỬ TRÍ 

5.1. Nguyên tắc xử trí 

- Đảm bảo cung cấp oxy. 

- Bù dịch và điều trị nguyên nhân. 

- Điều trị phối hợp. 

5.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Kiểm soát đường thở. 

- Đảm bảo thông khí. 

 



- Băng ép cầm máu đối với các vết thương hở có 

chảy máu. 

- Hạn chế gây thêm các tổn thương (cố định cột 

sống cổ ở người bệnh chấn thương nghi ngờ tổn 

thương cột sống cổ..). 

- Đặt đường truyền lớn và cố định chắc, bắt đầu 

truyền dịch natriclorua 0,9%. 

- Chuyển người bệnh đến cơ sở y tế càng nhanh 

càng tốt, trong quá trình vận chuyển đặt bệnh 

nhân ở tư thế nằm đầu bằng. 

 



5.3. Xử trí tại bệnh viện 

a) Đảm bảo cung cấp oxy tối đa cho người bệnh 

- Kiểm soát đường thở. 

- Đặt người bệnh ở tư thế nằm đầu thấp hai chân 

nâng cao. 

- Thở oxy qua kính mũi 4 -5 lít/phút hoặc mặt nạ 

6-10 lít/phút. 

- Đặt nội khí quản nếu người bệnh có nguy cơ 

trào ngược vào phổi hoặc suy hô hấp hoặc rối 

loạn ý thức. 

 



- Nếu người bệnh có chỉ định thở máy, cần tránh thở 

máy áp lực dương cao. 

b) Bù dịch và kiểm soát nguyên nhân 

- Đặt 2 đường truyền tĩnh mạch ngoại vi lớn (kim 

luồn kích thước 14 đến 16G) và/hoặc đặt ống thông 

tĩnh mạch trung tâm, và đo áp lực tĩnh mạch trung 

tâm (ALTMTT). 

- Truyền tĩnh mạch nhanh 1-2 lít (đối với trẻ em 

20ml/kg cân nặng) natriclorua 0,9% hoặc ringer 

lactate. Sau đó, tiếp tục truyền dịch hay khối hồng 

cầu dựa vào áp lực tĩnh mạch trung tâm (ALTMTT) 

và huyết áp trung bình (HATB). 

 



+ Nếu ALTMTT< 8mmHg: truyền nhanh dịch 

nhắc lại ít nhất 20ml/kg natriclorua 0,9% hoặc 

ringer lactate. 

+ Nếu ALTMTT ≥ 8mmHg và HATB < 

60mmHg: dùng thuốc vận mạch noradrenalin 

hoặc dopamine. 

+ Nếu ALTMTT ≥ 8mmHg và HATB ≥ 

60mmHg: kết thúc quá trình bù dịch. 

- Người bệnh sốc giảm thể tích do mất máu: 

trong khi chờ đợi truyền máu có thể truyền dung 

dịch HES hoặc gelatin để giữ dịch trong long 

mạch 

 



Nếu có máu,truyền ngay khối hồng cầu để đảm 

bảo hemoglobin ≥ 8g/l. Trong trường hợp sốc 

mất máu mà chảy máu đang tiếp diễn và không 

có khối hồng cầu cùng nhóm, có thể truyền ngay 

4 đơn vị khối hồng cầu nhóm O (truyền khối 

hồng cầu nhóm O, Rh (-) cho phụ nữ ở lứa tuổi 

sinh đẻ). Người bệnh sốc mất máu đang chảy 

máu tiếp diễn, mục tiêu duy trì hemoglobin 

>8g/dl. 

c) Kiểm soát nguồn chảy máu 

- Băng ép đối với vết thương mở đang chảy máu. 

 



- Mổ thăm dò để phát hiện và kiểm soát nguồn 

chảy máu từ vết thương trong ổ bụng, trong lồng 

ngực. 

- Chụp mạch, tìm vị trí chảy máu và điều trị bằng 

phương pháp nút mạch đối với mạch đang chảy 

máu. 

- Nội soi dạ dày để chẩn đoán nguyên nhân và 

cầm máu khi người bệnh bị xuất huyết tiêu hóa 

cao. 

d) Các điều trị phối hợp 

 



- Truyền tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh để 

điều chỉnh chỉnh thích hợp thời gian 

Prothrombin, và aPTT đảm bảo số lượng tiểu cầu 

> 50.000/mm3. 

- Truyền yếu tố VII: cân nhắc khi người bệnh có 

tình trạng chảy máu lan tỏa hay chảy máu đang 

tiếp diễn không thể cầm máu bằng phẫu thuật khi 

đã điều chỉnh được các yếu tố đông máu. 

- Dùng clorua canxi, clorua magie để điều trị hạ 

canxi và magie do truyền chế phẩm máu chống 

đông bằng citrat. 

 



- Kỹ thuật làm ấm cho người bệnh: chăn đắp, 

chăn nhiệt, đèn tỏa nhiệt… 

- Kháng sinh: dự phòng và điều trị các vết 

thương hở nhiễm bẩn. 

- Phát hiện và điều trị các biến chứng liên quan 

đến truyền chế phẩm máu: sốc phản vệ, tổn 

thương phổi cấp liên quan đến truyền máu. 

6. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

6.1. Tiên lượng 

 



- Nếu sốc giảm thể tích được chẩn đoán và điều 

trị kịp thời, bệnh có thể khỏi không để lại di 

chứng. 

- Nếu phát hiện muộn và điều trị không kịp thời, 

tình trạng tụt huyết áp kéo dài dẫn tới suy đa tạng 

và tử vong. 

6.2. Biến chứng 

- Suy thận cấp mới đầu là chức năng do giảm 

tưới máu thận, sau đó có thể chuyển thành suy 

thận cấp thực tổn. 

 



- Tổn thương phổi cấp liên quan truyền máu 

nhiều trong điều trị sốc mất máu. 

- Suy tim do thiếu oxy tổ chức, nhiễm toan máu, 

yếu tố ức chế cơ tim. 

- Tiêu hóa: viêm loét dạ dày tá tràng chảy máu, 

suy gan 

7. PHÒNG BỆNH 

Phát hiện và điều trị các nguyên nhân gây mất 

máu và mất nước sớm. 

 



 

 

 

SỐC TIM 
 



1. ĐẠI CƯƠNG 

- Sốc tim là tình trạng giảm cung lượng tim không 

đáp ứng được nhu cầu oxy của các tổ chức trong 

cơ thể. 

- Chẩn đoán sốc tim đặt ra sau khi đã loại trừ các 

sốc khác: sốc giảm thể tích, sốc phản vệ, sốc 

nhiễm khuẩn. 

- Các rối loạn huyết động đặc trưng trong sốc tim: 

+ Cung lượng tim giảm với chỉ số tim < 2,2 

lít/phút/m2. 

 



+ Áp lực tĩnh mạch trung tâm cao (> 10 mmHg) 

và áp lực mao mạch phổi bít cao (>15mmHg). 

+ Chênh lệch oxy giữa máu mao mạch và máu 

tĩnh mạch cao (DA-VO2 lớn hơn 0,55ml O2/lít) do 

rối loạn trong sốc tim là do tổn thương chức 

năng tim không phải do rối loạn ở ngoại vi. 

- Trong điều trị sốc tim: một mặt khẩn trương 

điều trị triệu chứng và hồi sức toàn diện, mặt 

khác cần tìm và giải quyết nguyên nhân sớm nếu 

có thể được. 

 



- Suy tim trong bệnh cảnh sốc tim là vấn đề lâm 

sàng lớn bởi vì tỉ lệ tử vong cao lên tới 30 – 

90%. Tiên lượng phụ thuộc nhiều vào nguyên 

nhân gây ra sốc tim và khả năng can thiệp của 

thầy thuốc. 

- Đây là tình trạng cần được cấp cứu tại chỗ và 

vận chuyển bằng xe ôtô có trang thiết bị cấp cứu 

ban đầu đến khoa hồi sức. 

2. NGUYÊN NHÂN 

2.1. Giảm sức co bóp cơ tim 

 



- Thiếu máu cục bộ cơ tim (đặc biệt là nhồi máu 

cơ tim cấp). 

- Bệnh cơ tim do nhiễm khuẩn (liên cầu nhóm B, 

bệnh Chagas,…), nhiễm vi rút (enterovirus, 

adenovirus, HIV, vi rút viêm gan C, parvovirus 

B19, vi rút Herpes, EBV, CMV). 

- Bệnh cơ tim do miễn dịch, do chuyển hóa. 

- Bệnh cơ tim do nguyên nhân nội tiết: cường 

hoặc suy giáp. 

- Bệnh cơ tim do ngộ độc. 

 



- Giai đoạn cuối của bệnh cơ tim giãn hay bệnh 

van tim. 

2.2. Tăng hậu gánh (nguyên nhân tắc nghẽn) 

- Tắc động mạch phổi nặng. 

- Hẹp động mạch chủ. 

2.3. Ép tim cấp do tràn dịch màng ngoài tim 

cấp 

2.4. Tổn thương cơ học của tim 

- Hở van động mạch chủ, hở van hai lá cấp. 

 



- Thủng vách liên thất. 

2.5. Rối loạn nhịp tim: cơn nhịp nhanh, đặc biệt 

là cơn nhịp nhanh thất hoặc nhịp quá chậm do 

bloc nhĩ thất. 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

- Huyết áp tụt: huyết áp tối đa dưới 90mmHg 

hoặc giảm so với huyết áp nền trên 30mmHg (ở 

người cơ tăng huyết áp). 

- Da lạnh tái, nổi vân tím trên da, đầu chi tím 

lạnh. 

 



- Thiểu niệu hoặc vô niệu, nước tiểu < 0,5 

ml/kg/giờ. 

- Các dấu hiệu ứ trệ tuần hoàn ngoại vi (gan to, 

tĩnh mạch cổ nổi), xuất hiện ran ẩm ở phổi. 

- Tiếng tim bất thường: tùy theo nguyên nhân 

gây ra sốc tim, nhịp tim nhanh, tiếng T1 mờ, 

xuất hiện T3, T4, tiếng ngựa phi nếu viêm cơ tim 

cấp do nhiễm độc, vi rút. 

- Bệnh lý gây sốc tim (tùy theo nguyên nhân): 

ngộ độc, chuyển hóa, viêm cơ tim cấp, bệnh van 

tim cấp, rối loạn chức năng thất phải cấp tính. 

 



- Thần kinh: ý thức của bệnh nhân giảm. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Lactat máu tăng trên 1,5 mmol/l (phản ánh tình 

trạng thiếu oxy do giảm tưới máu tổ chức). Toan 

chuyển hóa và toan lactat khi lactat máu tăng kéo 

dài từ 2-4 mmol/l. Lactat máu trên 4 mmol/l 

trong các trường hợp nặng. 

- Thăm dò huyết động: áp lực tĩnh mạch trung 

tâm tăng, áp lực mao mạch phổi bít tăng (trên 

15mmHg), cung lượng tim giảm, chỉ số tim giảm 

dưới 2,2 lít/phút/m2. 

 



4. CHẨN ĐOÁN 

4.1. Chẩn đoán xác định 

a) Chẩn đoán lâm sàng dựa vào các tiêu chuẩn 

sau: 

- Huyết áp tâm thu ≤ 90mmHg kéo dài hoặc phải 

sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tâm 

thu ≥ 90mmHg hoặc huyết áp tâm thu giảm trên 

30mmHg so với huyết áp tâm thu nền của bệnh 

nhân. 

- Có bằng chứng của giảm tưới máu các cơ quan 

(nước tiểu dưới 30ml/giờ hoặc chi lạnh/vã mồ hôi 

hoặc có biến đổi ý thức. 

 



- Bằng chứng tăng áp lực đổ đầy thất trái (phù 

phổi) 

b) Các thông số thăm dò huyết động: 

- Chỉ số tim (CI) dưới 2,0 l/ph/m2 da khi không sử 

dụng trợ tim hoặc dưới 2,2 l/ph/m2 da khi có sử 

dụng thuốc trợ tim. 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

Chẩn đoán phân biệt các tình trạng sốc dựa vào: 

tiền sử bệnh, các đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng. 

 



a) Sốc nhiễm khuẩn 

- Có tình trạng nhiễm khuẩn kèm theo phải có 

thời gian xuất hiện kéo dài. 

- Áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm, áp lực mao 

mạch phổi bít giảm. 

- Chỉ số tim bình thường hoặc tăng. 

- Sức cản mạch hệ thống và sức cản mạch phổi 

giảm. b) Sốc giảm thể tích 

- Hoàn cảnh xuất hiện nhanh: ỉa chảy, nôn nhiều, 

đái nhiều hoặc viêm tụy cấp nặng. 

 



- Áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm, áp lực mao 

mạch phổi bít giảm. 

c) Sốc phản vệ 

- Tình huống xuất hiện thường khá đột ngột liên 

quan đến thuốc hoặc thức ăn. 

- Áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm, áp lực mao 

mạch phổi bít giảm. 

- Có thể có các dấu hiệu khác của dị ứng.như đỏ 

da, sẩn, ngứa … 

4.3. Chẩn đoán nguyên nhân 

 

 



a) Siêu âm tim: có thể đánh giá chức năng thất 

phải và thất trái và phát hiện nguyên nhân 

- Hội chứng ép tim cấp. 

- Rối loạn chức năng van hai lá. 

- Thủng vách liên thất. 

- Phình tách động mạch chủ đoạn gần. 

- Rối loạn vận động vùng hoặc toàn bộ của thất 

phải, thất trái. 

- Tăng áp lực động mạch phổi, đo các chênh áp 

qua các bệnh lý van tim cấp tính. 

 



b) Điện tim: có thể có các biểu hiện của bệnh tim 

nguyên nhân 

c) Xquang ngực: 

- Hình ảnh của bệnh tim nguyên nhân. 

- Hình ảnh tăng đậm các nhánh mạch phổi. 

- Phình tách động mạch chủ. 

- Tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi áp lực. 

d) Các xét nghiệm đặc hiệu khác tùy theo nguyên 

nhân gây sốc tim 



- Men tim, troponin, BNP, LDH, AST tăng trong 

nhồi máu cơ tim. 

- Chụp mạch phổi trong tắc mạch phổi,… 

e) Các xét nghiệm phát hiện vi khuẩn hay virus 

gây viêm cơ tim cấp 

- Soi hoặc cấy dịch/máu. 

- PCR virus gây viêm cơ tim. 

f) Thông tim đánh giá mạch vành 

- Đánh giá tưới máu mạch vành. 

 



- Có biện pháp tái tưới máu sớm khi có chỉ định. 

4.4. Chẩn đoán mức độ: Tiêu chuẩn của 

ACC/AHA 2007 

a) Tiền sốc 

- Áp lực mao mạch phổi bít trên 15mmHg. 

- Huyết áp tâm thu trên 100mmHg. 

- Chỉ số tim dưới 2,5l/ph/m2 da. 

 b) Sốc tim 

- Áp lực mao mạch phổi bít trên 15mmHg. 

 



- Huyết áp tâm thu dưới 90mmHg. 

- Chỉ số tim dưới 2,5l/ph/m2 da. 

c) Sốc tim điển hình 

- Chỉ số tim dưới 2 l/ph/m2 da. 

- Áp lực mao mạch phổi bít trên 20mmHg. 

5. XỬ TRÍ 

5.1. Nguyên tắc chung 

 



- Giai đoạn sớm, hỗ trợ huyết động để phòng 

ngừa các rối loạn và suy chức năng cơ quan, 

thậm chí phải giải quyết nguyên nhân gây sốc 

tim như tái tưới máu sớm trong nhồi máu cơ tim 

cấp, tạo nhịp cấp cứu trong trường hợp nhịp 

chậm. 

+ Hỗ trợ chức năng tim: Tim phổi nhân tạo tại 

giừơng (ECMO), bơm bóng ngược dòng động 

mạch chủ hoặc thiết bị hỗ trợ thất trái. 

+ Hồi sức cơ bản: điều chỉnh các rối loạn do sốc 

tim gây nên như suy hô hấp, suy thận... 

 



- Giai đoạn giải quyết nguyên nhân nhanh chóng 

để đảo ngược tình trạng sốc tim. 

5.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Nhanh chóng xác định tình trạng sốc tim của 

bệnh nhân, loại trừ các nguyên nhân khác gây ra 

huyết áp thấp. 

- Giảm tối đa các gắng sức: giảm đau, giảm căng 

thẳng lo âu. 

- Thiết lập đường truyền tĩnh mạch. 

- Hỗ trợ thở oxy (nếu có). 

 



- Làm điện tim, xác định chẩn đoán nhồi máu cơ 

tim cấp và xét chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết 

nếu thời gian vận chuyển đến trung tâm can thiệp 

mạch gần nhất trên 3 giờ. 

- Vận chuyển bệnh nhân đến các trung tâm cấp 

cứu và hồi sức gần nhất. 

5.3. Xử trí tại bệnh viện 

5.3.1. Hỗ trợ thông khí 

- Oxy liệu pháp: hỗ trợ oxy nên được tiến hành 

ngay để tăng oxy vận chuyển và phòng ngừa 

tăng áp lực động mạch phổi. 

 



- Thông khí nhân tạo: ưu tiên thông khí nhân tạo 

xâm nhập khi bệnh nhân sốc tim với các lợi ích: 

nhu cầu oxy của cơ hô hấp và giảm hậu gánh thất 

trái, chỉ định gồm: 

+ Bệnh nhân khó thở nhiều. 

+ Giảm oxy máu. 

+ pH < 7,30. 

5.3.2. Hồi sức dịch 

- Hồi sức dịch giúp cải thiện vi tuần hoàn và tăng 

cung lượng tim. 

 



- Lượng dịch truyền đủ rất khó xác định ở bệnh 

nhân sốc tim: 

+ Về lý thuyết, lượng dịch để cho cung lượng 

tim tăng theo tiền gánh. 

+ Về thực hành, có nhiều phương pháp khác 

nhau bao gồm: theo dõi và điều chỉnh áp lực tĩnh 

mạch trung tâm, áp lực mao mạch phổi bít, bão 

hòa oxy tĩnh mạch trung âm và tĩnh mạch trộn; 

làm liệu pháp truyền dịch; theo dõi đáp ứng điều 

trị như lưu lượng nước tiểu, nồng độ lactat 

máu,... 

 



- Lựa chọn dịch truyền: 

+ Dịch muối đẳng trương là lựa chọn đầu tiên 

với ưu điểm dễ dung nạp và giá thành rẻ. 

+ Các dung dịch keo cũng được sử dụng khi có 

thiếu lượng lớn dịch trong long mạch. 

+ Dung dịch albumin cũng được sử dụng trong 

các trường hợp giảm albumin máu. 

- Liệu pháp truyền dịch có thể nhắc lại khi nghi 

ngờ bệnh nhân thiếu dịch ở bệnh nhân sốc tim. 

5.3.3. Thuốc vận mạch và trợ tim  

 



- Dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp tối đa 

trên 90mmhg (hoặc huyết áp trung bình trên 

70mmHg). Ưu tiên dùng noradrenalin hơn 

dopamine vì khả năng ít gây rối loạn nhịp ở bệnh 

nhân sốc tim. 

- Dobutamin được chỉ định trong các trường hợp 

sốc tim do tổn thương cơ tim. 

+ Liều dùng: bắt đầu 5µg/kg/ph. 

+ Tăng liều mỗi lần 2,5 – 5µg/kg/ph tùy theo đáp 

ứng của bệnh nhân. 

+ Liều tối đa 20µg/kg/ph. 

 



- Thuốc giãn mạch giúp làm giảm hậu gánh dẫn 

đến làm tăng cung lượng tim và cũng giúp cải 

thiện tưới máu vi tuần hoàn và chuyển hóa tế bào 

ở bệnh nhân sốc tim. Tuy nhiên, thuốc giãn mạch 

có thể làm tụt huyết áp và làm nặng tình trạng 

giảm tưới máu mô nên cần được theo dõi sát. 

Dẫn chất nitrates được chỉ định trong các trường 

hợp có thiếu máu cục bộ cơ tim (nhồi máu cơ 

tim, cơn đau thắt ngực không ổn định). 

5.3.4. Các biện pháp hỗ trợ cơ học 

 



- Tim phổi nhân tạo (ECMO – extracorporeal 

membrane oxygenation) chỉ làm được ở các đơn 

vị chuyên sâu và được đào tạo: 

+ Để duy trì huyết động nhân tạo thay thế chức 

năng co bóp của cơ tim, tạo điều kiện cho cơ tim 

được nghỉ ngơi để hồi phục. 

+ Chỉ định: sốc tim do bệnh lý cơ tim, (EF < 35 

% cần cân nhắc chỉ định), do tắc mạch phổi nặng 

hoặc do rối loạn dẫn truyền chưa hồi phục. 

 



Biện pháp hỗ trợ tim phổi nhân tạo đạt hiệu quả 

cao trong các bệnh lí cơ tim có khả năng phục 

hồi sau giai đoạn sốc. 

- Bơm bóng ngược dòng động mạch chủ (IABC 

– intraaortic balloon counterpulsation). 

+ Để làm giảm hậu gánh và tăng tưới máu mạch 

vành. 

+ Chỉ định trong sốc tim do bệnh lí cơ tim, tắc 

mạch phổi. 



Các nghiên cứu gần đây cho thấy, biện pháp bơm 

bóng ngược dòng động mạch chủ không đạt hiệu 

quả rõ rang ở bệnh nhân sốc tim. 

5.3.5. Điều trị nguyên nhân cụ thể 

a) Nhổi máu cơ tim 

- Xét chỉ định tái tưới máu cơ tim (nong động 

mạch vành, đặt giá đỡ hoặc dùng thuốc tiêu sợi 

huyết hoặc phẫu thuật) sớm trong 6 giờ đầu khi 

nhồi máu cơ tim cấp gây sốc tim. 

- Không dùng dẫn chất nitrat khi huyết áp thấp. 

 



- Không chỉ định dùng thuốc nhóm ức chế bêta 

giao cảm. 

b) Tắc động mạch phổi lớn 

- Duy trì ổn định áp lực tĩnh mạch trung tâm. 

- Dùng dobutamin và noradrenalin để năng huyết 

áp. 

- Xét chỉ định và chống chỉ định dùng thuốc tiêu 

sợi huyết. c) Ép tim cấp do tràn dịch màng ngoài 

tim 

 



- Truyền dịch gây tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm 

(tăng áp lực đổ đầy thất) nhằm chống lại áp lực ép 

vào từ màng ngoài tim. 

- Điều trị quan trọng nhất là dẫn lưu dịch màng 

ngoài tim và điều trị nguyên nhân gây tràn dịch. 

d) Sốc do tổn thương cơ học của tim: cần mổ cấp 

cứu để giải quyết tổn thương. 

e) Sốc do loạn nhịp tim 

- Điều trị loạn nhịp. 

- Xem xét chỉ định sốc điện khi cơn nhịp nhanh 

gây nên tụt huyết áp. 

 



- Nhịp chậm: chỉ định đặt máy tạo nhịp. 

5.3.7. Một số biện pháp khác 

- Kiểm soát tốt các rối loạn nhịp tim kèm theo 

(nếu có): sốc điện, đặt máy tạo nhịp tạm thời. 

- Điều chỉnh các thăng bằng kiềm toan và các rối 

loạn điện giải (tăng/hạ kali,magie,…). 

- Cho vitamin B1 nếu nghi ngờ viêm cơ tim do 

thiếu vitamin B1, corticoid nếu nghi ngờ tổn 

thương cơ tim do miễn dịch. 

 



6. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

- Tỉ lệ tử vong trong bệnh viện khoảng 48 – 

74%, các yếu tố tiên lượng tử vong: tuổi cao, tiền 

sử nhồi máu cơ tim trước đó, dấu hiệu lâm sàng 

khi được chẩn đoán (da lạnh ẩm), vô niệu. 

- Biến chứng: suy đa tạng, sốc tim không hồi 

phục,.. 

7. PHÒNG BỆNH 

Tái tưới máu mạch vành sớm và thích hợp cho 

vùng nhồi máu động mạch để bảo tổn tối đa cơ 

tim và giảm kích thước của vùng nhồi máu. 

 



 

 

 

 

   SỐC NHIỄM KHUẨN 
 



1. ĐẠI CƯƠNG 

- Sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn nặng của quá 

trình diễn biến liên tục bắt đầu từ đáp ứng viêm 

hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng, 

sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. 

- Tỷ lệ do sốc nhiễm khuẩn chiếm từ 40 đến 

60%. 

 



- Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây ra các đáp 

ứng viêm hệ thống làm giải phóng các cytokin 

gây viêm, có sự mất cân bằng giữa yếu tố gây 

viêm và yếu tố kháng viêm (yếu tố kháng viêm 

yếu hơn yếu tố gây viêm) dẫn đến gây tổn 

thương cơ quan thứ phát và tạo nên vòng xoắn 

suy đa tạng. 

2. NGUYÊN NHÂN 

- Do vi khuẩn hoặc nấm từ các ổ nhiễm khuẩn 

xâm nhập vào máu từ: 

- Da, mô mềm, cơ xương khớp. 

 



- Đường tiêu hóa như: viêm ruột, nhiễm khuẩn 

đường mật, áp xe gan. 

- Đường hô hấp: viêm phổi, áp xe phổi, viêm phế 

quản, viêm mủ màng phổi... 

- Hệ tiết niệu như: viêm mủ bể thận, ứ mủ bể 

thận... 

- Hệ thần kinh: viêm màng não mủ, áp xe não... 

- Một số nhiễm khuẩn khác: như viêm nội tâm 

mạc cấp và bán cấp... 

3. TRIỆU CHỨNG 

 



3.1. Lâm sàng 

- Dấu hiệu lâm sàng của đáp ứng viêm hệ thống 

như: xác định khi có từ 2 tiêu chuẩn sau đây trở 

lên. 

+ Sốt > 38oC hay hạ thân nhiệt < 36oC. 

+ Nhịp nhanh > 90 ck/phút. 

+ Thở nhanh, tần số > 20 lần/phút. 

+ Tăng số lượng bạch cầu trên trên 10000/ml, 

hoặc giảm số lượng bạch cầu <4000/ml, hoặc số 

lượng bạch cầu non > 10%. 

 



- Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng: 

+ Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. 

+ Có ổ nhiễm khuẩn. 

+ Rối loạn chức năng cơ quan như tăng lactat 

máu ≥ 2 hoặc thiểu niệu (thể tích nước tiểu < 0,5 

ml/kg/giờ). 

- Dấu hiệu suy chức năng cơ quan: 

+ Thận: thiểu niệu; số lượng nước tiểu giảm dần 

và < 0,5 ml/kg/giờ hoặc vô niệu. 

 



+ Huyết áp: tụt hạ huyết áp liên quan đến nhiễm 

khuẩn nặng là HATT < 90 mmHg, hay HATB < 

70 mmHg, hay HATT giảm > 40 mmHg so với 

trị số bình thường. 

3.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm cận lâm sàng xác định nhiễm 

khuẩn như: 

+ Số lượng bạch cầu tăng (trên 10000/ml), tăng tỉ 

lệ đa nhân trung tính tăng cao trên giá trị bình 

thường, hoặc tỉ lệ bạch cầu non > 10%. 

+ Máu lắng tăng. 

 



+ CRP tăng trên 0,5 mg/dl. 

+ Procalcitonin tăng > 0,125 ng/ml. 

- Xét nghiệm vi sinh xác định căn nguyên gây 

nhiễm khuẩn: cấy máu mọc vi khuẩn, virus, kí 

sinh trùng, nấm. 

- Giảm tưới máu tổ chức: tăng lac tát máu (≥ 2 

mmol/L). 

- Dấu hiệu cận lâm sàng của rối loạn, suy chức 

năng cơ quan như: 

+ Suy thận: tăng ure và creatinin. 

 



+ Suy hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2< 300, trường hợp 

nặng tỉ lệ này < 200. 

+ Suy gan: tăng ALT, AST, bilirubin máu, giảm tỉ 

lệ prothrombin máu... 

+ Giảm số lượng tiểu cầu, rối loạn đông máu, 

đông máu nội mạch rải rác... 

+ Nhiễm toan chuyển hóa, tăng kali máu, tăng 

đường máu. 

4. CHẨN ĐOÁN 

4.1. Chẩn đoán xác định khi có đủ các tiêu 

chuẩn sau 

 



- Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng. 

- Rối loạn chức năng cơ quan tiến triển thành suy 

chức năng cơ quan không đáp ứng với bù dịch và 

phải dùng thuốc vận mạch. 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

- Sốc giảm thể tích: mất nước hoặc mất máu, áp 

lực tĩnh mạch trung tâm thấp, sốc đáp ứng tốt với 

bù dịch hoặc máu. 

 



- Sốc tim do nhiều nguyên nhân; từ màng ngoài 

tim, cơ tim với nhiều tác nhân như chèn ép tim 

cấp, viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim..., với đặc 

trưng cung lượng tim giảm nhiều. 

- Sốc phản vệ: thường liên quan đến các dị 

nguyên với các biểu hiện quá mẫn. 

4.3. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Tiến hành khám lâm sàng toàn diện các cơ 

quan để xác định ổ nhiễm khuẩn. 

- Phối hợp các biện pháp chẩn đoán hình ảnh như 

siêu âm, chụp x quang, chụp cắt lớp vi tính... 

 



- Cấy các bệnh phẩm nghi ngờ của nhiễm khuẩn 

như; mủ, chất tiết đờm dãi, dịch, mủ màng phổi, 

màng tim, dịch não tủy, máu và nước tiểu hay 

mủ hoặc dịch dẫn lưu ổ áp xe.... 

4.4. Chẩn đoán mức độ 

- Có tiến triển suy đa tạng là yếu tố tiên lượng 

nặng.- Lactat máu tăng dần và tụt huyết áp 

không đáp ứng với thuốc vận mạch là biểu hiện 

nặng của sốc. 

5. Xử trí 

 



5.1. Nguyên tắc xử trí 

Nhanh chóng, tích cực và mục tiêu cần đạt trong 

vòng 6 giờ đầu: 

- Duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (ALTMTT): 

11 - 16 cmH2O 

- Duy trì huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 

- Duy trì ScvO2 ≥ 70% hoặc SvO2 ≥ 65%. 

- Thể tích nước tiểu ≥ 0,5 ml/kg/giờ. 

5.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

 

 



Đảm bảo hô hấp và tuần hoàn để duy trì tính mạng 

cho người bệnh bằng các biện pháp: 

- Làm nghiệm pháp truyền dịch: truyền 1000 - 

2000 ml dung dịch natriclorua 0,9% hoặc 

ringerlactat trong vòng 1 đến 2 giờ đầu ở những 

người bệnh tụt huyết áp do nhiễm khuẩn đảm bảo 

huyết áp trung bình ≥ 65 mmHg. 

- Đảm bảo hô hấp cho người bệnh bằng các biện 

pháp oxy liệu pháp (thở oxy kính, mặt nạ đơn 

giản, mặt nạ có túi hít lại), thở hệ thống áp lực 

dương liên tục (CPAP) có kết nối oxy hỗ trợ sao 

cho duy trì được SpO2 ≥ 92%. 

 



- Sử dụng thuốc vận mạch (nếu cần) như 

noradrenalin hoặc adrenalin đưỡng truyền tĩnh 

mạch liên tục liều khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút để 

đảm bảo huyết áp khi đã đánh giá tụt huyết áp 

của người bệnh không do thiếu dịch. 

5.3. Xử trí tại bệnh viện 

a) Bồi phụ thể tích dịch 

 



- Truyền dịch sớm và nhanh ngay khi có tụt huyết 

áp nhằm mục đích bù đủ thể tích dịch lòng mạch, 

tuy nhiên cũng tránh gây phù phổi cấp huyết 

động do thừa dịch. Bù 1000 ml dịch tinh thể 

(natri clorua 0,9% hoặc ringer lactat) hoặc 500 ml 

dung dịch cao phân tử gelatin trong 30 phút, sau 

đó chỉnh theo đáp ứng và đánh giá lâm sàng. 

- Làm nghiệm pháp truyền dịch cho đến khi đạt 

mức áp lực tĩnh mạch trung tâm mong muốn, duy 

trì áp lực trung tâm 8-12 cmH2O, nếu người bệnh 

đang thở máy duy trì CVP 12 – 15 cmH2O. 

 



- Loại dịch: dịch tinh thể NaCl 0,9%, hoặc 

ringerlactat, nếu đã truyền nhiều dung dịch tinh 

thể nên truyền thêm dung dịch keo gelatin hoặc 

albumin để hạn chế thoát mạch. 

- Đường truyền: nếu là đường ngoại vi phải đủ 

lớn hoặc đặt 2-3 đường truyền, nên đặt ống 

thông tĩnh mạch trung tâm để bù dịch. 

b) Dùng vận mạch 

- Chỉ sử dụng thuốc vận mạch khi đã đánh giá đã 

bù đủ dịch. 

 



- Noradrenalin là thuốc sử dụng đầu tay với liều 

khởi đầu 0,05 µg/kg/phút, tăng dẫn liều 

0,05mcg/kg/phút mỗi 5 – 10 phút đạt huyết áp 

trung bình ≥ 65 mmHg. 

- Có thể sử dụng dopamin nếu không có nhịp 

nhanh hoặc loạn nhịp hoặc adrenalin với liều 

dopamin khởi đầu 5 mcg/kg/giờ tăng dần 3-5 

µg/kg/giờ mỗi 5-10 phút đến khi đạt HA đích, tối 

đa không tăng quá 20 µg/kg/giờ, với adrenalin 

bắt đầu liều 0,05 µg/kg/giờ, tăng dần 0,05 – 0,1 

µg/kg/phút đến khi đạt HA đích, tối đa không 

tăng quá 5 µg/kg/giờ. 

 



- Thuốc tăng co bóp cơ tim: dobutamin không sử 

dụng thường quy cho các người bệnh nhiễm 

khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn, chỉ sử dụng cho 

người bệnh có rối loạn chức năng thất trái thông 

qua đánh giá siêu âm tim hoặc ống thông động 

mạch phổi. 

Trường hợp có chỉ định, dùng dobutamin với liều 

khởi đầu 3 µg/kg/phút sau đó theo dõi và tăng 

dần mỗi lần 5 µg/kg/phút, không vượt quá 20 

µg/kg/phút. 

c) Chẩn đoán căn nguyên nhiễm khuẩn và dùng 

kháng sinh 

 



- Áp dụng các biện pháp lâm sàng kết hợp xét 

nghiệm vi sinh và chẩn đoán hình ảnh để xác 

định ổ nhiễm khuẩn và cấy máu trước khi dùng 

kháng sinh. 

- Giải quyết ổ nhiễm khuẩn bằng chọc hút, dẫn 

lưu hoặc phẫu thuật dẫn lưu nếu có chỉ định trên 

cơ sở cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ cho bệnh 

nhân. 

- Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch càng sớm 

càng tôt, tốt nhất trong giờ đầu ngay sau khi có 

chẩn đoán nhiễm khuẩn, lưu ý dùng kháng sinh 

sau khi đã cấy máu. 

 



+ Nếu người bệnh có giảm bạch cầu phải phối 

hợp kháng sinh phủ tối đa phổ nhiễm khuẩn (vi 

khuẩn gram âm, gram dương hay vi khuẩn nội 

bào...). 

+ Nếu nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mủ 

xanh, Acinetobacte baumanni cần phối hợp với 

các kháng sinh nhạy cảm với trực khuẩn mủ 

xanh (Carbapenem kết hợp Colistin). 

+ Nếu nghi ngờ do cầu khuẩn đường ruột phối 

hợp thêm kháng sinh có nhạy cảm với cầu khuẩn 

đường ruột như: vancomycine, cubicin... 

 



- Lưu ý ở các người bệnh có suy thận, liều kháng 

sinh phải dựa vào độ thanh thải creatinin, liều 

đầu tiên dùng như bình thường không cần chỉnh 

liều, chỉ chỉnh liều từ các liều sau. 

d) Dùng corticoide 

- Chỉ dùng khi sốc kém đáp ứng với vận mạch 

hoặc chưa cắt được vận mạch sau 48 giờ (không 

dùng thường quy) với thuốc được lựa chọn 

hydrocortison liều 50 mg mỗi 6 giờ tiêm tĩnh 

mạch. Giảm liều và ngừng khi người bệnh thoát 

sốc và cắt được thuốc co mạch. 

 



- Lưu ý có thể làm nhiễm khuẩn tiến triển nặng 

hơn nếu liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm 

không phù hợp và gây tăng đường máu. 

e) Kiểm soát đường máu 

Kiểm soát đường máu mao mạch bằng insulin 

qua đường tiêm bắp ngắt quãng hoặc đường 

truyền tĩnh mạch, nếu đường máu mao mạch ≥ 

11 mmol/l, mục tiêu duy trì đường máu từ 7 - 9 

mmol/l. 

f) Điều trị dự phòng các biến chứng 

 



- Dự phòng huyết khối tĩnh mạch bằng một trong 

hai biện pháp sau: 

+ Heparin trọng lượng phân tử thấp như 

Enoxaparin 1 mg/kg tiêm dưới da, giảm liều khi 

người bệnh có suy thận hoặc fraxiparin. 

+ Sử dụng bao thay đổi áp lực định kỳ 2 tay và 2 

chân. 

Thời gian dự phòng cho đến khi bệnh nhân hết 

các yếu tố nguy cơ. 

 



- Xuất huyết tiêu hóa: dùng thuốc băng niêm 

mạc dạ dày như sucalfate 2 gói/ngày chia 2 uống 

hoặc bơm qua dạ dày... hoặc các thuốc ức chế 

bơm proton như omeprazole liều 20 mg uống 

hoặc tiêm tĩnh mạch/ngày, pantoprazole, 

esomeprazole liều 20-40mg uống hoặc tiêm tĩnh 

mạch, hoặc các thuốc kháng H2 như ranitidin..., 

lưu ý đường dùng trong từng trường hợp cụ thể 

và tương tác thuốc. Thời gian sử dụng khi hết 

các yếu tố nguy cơ và bệnh đã ăn lại theo đường 

miệng. 

 



g) Thở máy 

- Mục tiêu: SpO2> 92% hoặc PaO2> 60 mmHg 

và pH > 7,15. 

- Các biện pháp: 

+ Thở máy không xâm nhập với CPAP hoặc 

BiPAP nếu người bệnh tỉnh và hợp tác (xem bài 

thở máy không xâm nhập). 

+ Thở máy xâm nhập có sử dụng PEEP (nếu 

không có chống chỉ định dùng PEEP) khi thở 

máy không xâm nhập thất bại hoặc người bệnh 

không hợp tác (xem kỹ thuật thở máy cho người 

bệnh ARDS). 

 



h) Lọc máu liên tục 

- Lọc máu liên tục sớm nhất nếu có thể ngay sau 

khi có chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và lưu ý phải 

kiểm soát được ổ nhiễm khuẩn. 

- Chỉ lọc máu khi đã nâng được huyết áp tâm thu 

> 90 mmHg (xem quy trình kỹ thuật lọc máu liên 

tục ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn). 

- Ngừng lọc máu liên tục khi cắt được các thuốc 

co mạch ít nhất 12 giờ và huyết áp ổn định và 

chuyển lọc máu ngắt quãng nếu còn chỉ định. 

 



i) Hướng dẫn truyền máu và các chế phẩm 

máu 

- Không truyền plasma tươi đông lạnh để điều 

chỉnh các bất thường trên xét nghiệm khi không 

có nguy cơ chảy máu trên lâm sàng cũng như 

không có kế hoạch làm thủ thuật. 

- Chỉ truyền khối hồng cầu khi hemoglobin < 

7g/l ở các bệnh nhân trẻ, với các bệnh nhân có 

nguy cơ giảm oxy máu như cao tuổi, nhồi máu 

cơ tim, đột quỵ não... nên suy trì nồng độ 

hemoglobin 7 – 9 g/l. 

 



- Truyền khối tiểu cầu (KTC) khi số lượng tiểu 

cầu (SLTC) < 10.000/ml ngay khi lâm sàng 

không có nguy cơ chảy máu. Truyền KTC khi 

SLTC < 20000/ml kết hợp có nguy cơ chảy máu 

trên lâm sàng. Đưa SLTC lên trên 50000/ml nếu 

có kế hoạch làm thủ thuật hoặc phẫu thuật. 

6. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiên lượng sốc nhiễm khuẩn diễn biến nặng khi 

có một trong hai yếu tố sau: 

- Tiến triển suy đa tạng. 

 



- Lactat tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng 

với thuốc vận mạch. 

7. PHÒNG BỆNH: 

Phát hiện và xử trí sớm các nhiễm khuẩn. 

 



 

 

 

SUY ĐA TẠNG DO SỐC 

 NHIỄM KHUẨN 

 



1. ĐẠI CƯƠNG 

- Suy đa tạng là tình trạng diễn biến cấp tính của 

một quá trình bệnh lý có có căn nguyên do 

nhiễm khuẩn hoặc không do nhiễm khuẩn trong 

đó có suy ít nhất hai tạng trở lên và tồn tại ít nhất 

trong vòng 24 giờ. 

- Sốc nhiễm khuẩn là một giai đoạn nặng của quá 

trình diễn biến liên tục bắt đầu từ đáp ứng viêm 

hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng, 

sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. 

 



- Suy đa tạng mà nguyên nhân có liên quan đến 

nhiễm khuẩn chiếm tỉ lệ 60 - 81,5%. Trong tổng 

số các ca suy đa tạng 

- Tử vong do nguyên nhân nhiễm khuẩn chiếm tỉ 

lệ cao (cao gấp 11 lần so với các căn nguyên 

khác) trong đó tử vong do sốc nhiễm khuẩn tại 

các đơn vị hồi sức tích cực chiếm từ 40 đến 60%. 

 



- Cơ chế: các tác nhân nhiễm khuẩn (vi khuẩn, 

virút hoặc kí sinh trùng) gây ra các đáp ứng viêm 

hệ thống (SIRS) làm giải phóng các cytokin gây 

viêm, có sự mất cân bằng giữa yếu tố gây viêm 

và yếu tố kháng viêm (yếu tố kháng viêm yếu 

hơn yếu tố gây viêm) dẫn đến gây tổ thương cơ 

quan thứ phát và tạo lên vòng xoắn gây tổn 

thương đa tạng. 

 



- Điều trị suy đa tạng là tổn hợp các biện pháp 

tìm và loại bỏ các nguyên nhân gây suy đa tạng 

và thực hiện các biện pháp hỗ trợ các tạng suy. 

Trong đó khuyến cáo quốc tế về điều trị nhiễm 

khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn (Surviving 

Sepsis Campaign) được thực hiện đã làm giảm 

tiến triển thành suy đa tạng và tỉ lệ tử vong do 

nhiễm khuẩn, khuyến cáo này đang được áp 

dụng rộng rãi trên thế giới. 

2. NGUYÊN NHÂN 



Do do nhiễm khuẩn huyết đó là vi khuẩn xâm 

nhập vào máu từ các ổ: 

+ Nhiễm khuẩn: da, mô mềm, cơ xương khớp... 

+ Các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như: viêm 

ruột, nhiễm khuẩn đường mật, áp xe đường mật, 

áp xe gan, viêm tụy cấp nặng nhiễm khuẩn... 

+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp: viêm phổi, áp xe 

phổi, viêm phế quản, viêm mủ màng phổi... 

+ Nhiễm khuẩn hệ tiết niệu như: viêm mủ bể 

thận, ứ mủ bể thận, bàng quang.... 

 



+ Nhiễm khuẩn hệ thần kinh (viêm màng não 

mủ, áp xe não...); 

+ Một số các nhiễm khuẩn hay gặp khác như 

viêm nội tâm mạc cấp và bán cấp... 

3. TRIỆU CHỨNG 

3.1. Lâm sàng: 

- Dấu hiệu lâm sàng của đáp ứng viêm hệ 

thống như: xác định khi có từ 2 tiêu chuẩn sau 

đây trở lên 

+ Sốt > 38oC hay hạ thân nhiệt < 36oC. 

 



+ Nhịp nhanh > 90 ck/phút. 

+ Thở nhanh, tần số > 20 lần/phút. 

+ Tăng số lượng bạch cầu trên trên 10000/ml, 

hoặc giảm số lượng bạch cầu <4000/ml, hoặc số 

lượng bạch cầu non > 10%. 

- Các biểu hiện của nhiễm khuẩn nặng: 

+ Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. 

+ Có ổ nhiễm khuẩn. 

+ Rối loạn chức năng cơ quan như tăng lactat 

máu ≥ 2 hoặc thiểu niệu (thể tích nước tiểu < 0,5 

ml/kg/giờ). 

 



- Dấu hiệu suy đa tạng do nhiễm khuẩn: 

+ Trên nền người bệnh nhiễm khuẩn nặng hoặc 

sốc nhiễm khuẩn. 

+ Thay đổi chức năng các tạng do nội môi thay 

đổi và không thể tự cân bằng nếu không có can 

thiệp điều trị. 

+ Các tạng suy và mức độ các tạng suy (theo 

bảng điểm SOFA) 

Bảng điểm SOFA đánh giá mức độ suy tạng 

 



Điểm 0 1 2 3 4 

Hô hấp 

PaO2/FiO2 
> 400 ≤ 400 ≤ 300 

≤ 200 với hỗ 

trợ hô hấp 

≤ 100 với hỗ 

trợ hô hấp 

Đông máu 

Tiểu cầu (x 

103/ml) 

> 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 20 

Gan 

Bilirurin 

(mmol/l) 

< 20 20 – 32 33 – 101 102 – 204 > 204 

Tim mạch 

Tụt HA 
Không tụt 

HA 

HATB < 

70mmg 

Dopamin ≤ 5 

hoặc 

Dobutamin 

Dopamin > 5 

hoặc 

Adre ≤ 0,1 

hoặc Nora ≤0,1 

Dopamin >15 

hoặc Adre >0,1 

hoặc Nora >0,1 

Thần kinh 

Điểm Glasgow 
15 13 – 14 10 – 12 6 – 9 < 6 

Thận 

Creatinine 

(mmol/l) 

hoặc 

lưu lượng nước 

tiểu 

< 110 110 – 170 171 – 299 

300 – 440 

hoặc 

< 500ml/ 

ngày 

> 440 

hoặc 

< 200ml/ ngày 

 



3.2. Cận lâm sàng 

- Các xét nghiệm cận lâm sàng xác định nhiễm 

khuẩn như: 

+ Xét nghiệm công thức máu thấy số lượng bạch 

cầu tăng (trên 10000/ml), tỉ lệ bạch cầu đa nhân 

trung tính tăng cao trên giá trị bình thường, hoặc 

tỉ lệ bạch cầu non > 10%. 

+ CRP tăng trên 0,5 mg/dl. 

+ Procalcitonin tăng > 0,125 ng/ml (bình thường 

< 0,05) 

 



- Xét nghiệm vi sinh xác định tác nhân: cấy máu 

mọc vi khuẩn, kí sinh trùng (nấm)... 

- Giảm tưới máu tổ chức: tăng lac tát máu (≥ 2 

mmol/l). 

- Dấu hiệu cận lâm sàng của rối loạn, suy chức 

năng cơ quan như: 

+ Suy thận: tăng ure và creatinin.> 130 µmol/l. 

+ Suy hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2 < 300, trường hợp 

suy hô hấp nặng tỉ lệ này < 200. 

+ Suy gan: tăng GOT, GPT, bilirubin máu, giảm 

tỉ lệ prothrombin máu... 

 



+ Giảm số lượng tiểu cầu, rối loạn đông máu, 

đông máu nội mạch rải rác... 

+ Nhiễm toan chuyển hóa, tăng kali máu. 

- Xét nghiệm cận lâm sàng khi có suy tạng: chỉ 

thể hiện ở 4 trong 6 tạng, trong 

đó 2 tạng huyết động và thần kinh chỉ đánh giá 

bằng các tiêu chí lâm sàng. 

+ Thận: tăng ure và creatinin tùy theo từng mức 

độ nặng nhẹ (xem bảng điểm SOFA). 

 



+ Hô hấp: tỉ lệ PaO2/FiO2< 300%, tùy theo từng 

mức độ (xem bảng điểm SOFA). 

+ Tiêu hóa: Tăng bilirubin toàn phần so với giá 

trị bình thường, trong đó các mức độ tăng tùy 

theo mức độ nặng nhẹ (xem bảng điểm SOFA). 

+ Huyết học: Giảm số lượng tiểu cầu dưới mức 

bình thường, mức độ nặng tùy theo số lượng tiểu 

cầu giảm (xem bảng điểm SOFA). 

4. CHẨN ĐOÁN 

 



4.1. Chẩn đoán xác định: Khi có đủ 02 tiêu 

chuẩn sau 

- Nhiễm khuẩn nặng hoặc sốc nhiễm khuẩn. 

- Suy đa tạng: điểm SOFA ≥ 3 điểm, và tăng ít 

nhất 01 điểm so vơi lúc vào viện và ít nhất có hai 

tạng suy và tồn tại ít nhất trong vòng 24 giờ. 

4.2. Chẩn đoán phân biệt 

Suy đa tạng do các nguyên nhân không do nhiễm 

khuẩn: thường không có bằng chứng của nhiễm 

khuẩn. 

 



4.3. Chẩn đoán nguyên nhân 

- Nguyên nhân suy đa tạng do nhiễm khuẩn. 

- Các biện pháp chẩn đoán nguyên nhân nhiễm 

khuẩn (xem bài sốc nhiễm khuẩn) 

4.4. Chẩn đoán mức độ 

- Khi có suy tạng, điểm SOFA càng cao và xu thế 

tăng dần người bệnh càng nặng 

- Số lượng tạng suy càng nhiều, tỉ lệ tử vong 

càng cao, tùy từng nghiên cứu tỉ lệ tử vong từ 80 

đến 100% nếu có suy 5 đến 6 tạng. 

 



- Lactat máu tăng dần và tụt huyết áp không đáp 

ứng với thuốc vận mạch là biểu hiện nặng của 

sốc nặng. 

5. XỬ TRÍ 

5.1. Nguyên tắc xử trí 

- Điều trị căn nguyên nhiễm khuẩn: xử lí ổ 

nhiễm khuẩn và kháng sinh. 

- Điều trị hỗ trợ các tạng suy. 

- Nếu sốc nhiễm khuẩn giai đoạn diễn biến suy 

đa tạng: cần điều trị khẩn trương. Mục tiêu cần 

đạt được trong vòng 6 giờ đầu là: 

 



+ Duy trì áp lực tĩnh mạch trung tâm (ALTMTT) 

8- 12 mmHg (11 – 16 cmH2O). 

+ Duy trì huyết áp trung bình > 65 mmHg. 

+ Duy trì ScvO2 ≥ 70% hoặc SvO2 ≥ 65%. 

+ Thể tích nước tiểu ≥ 0,5 ml/kg/giờ. 

5.2. Xử trí ban đầu và vận chuyển cấp cứu 

- Nhanh chóng đảm bảo hô hấp và tuần hoàn để 

duy trì tính mạng cho người bệnh bằng các biện 

pháp: 

 



- Làm test truyền dịch: truyền 1000 – 2000 ml 

dung dịch natriclorua 0,9% hoặc ringerlactat 

trong vòng 1 đến 2 giờ đầu ở những người bệnh 

tụt huyết áp do nhiễm khuẩn đảm bảo huyết áp 

trung bình ≥ 65 mmHg. 

- Đảm bảo hô hấp cho người bệnh bằng các biện 

pháp oxy liệu pháp (thở oxy kính, mặt nạ đơn 

giản, mặt nạ có túi hít lại), thở hệ thống áp lực 

dương liên tục (CPAP) có kết nối oxy hỗ trợ, 

mục tiêu duy trì SpO2 > 92%. 

 



- Sử dụng thuốc vận mạch như noradrenalin hoặc 

adrenalin đường truyền tĩnh mạch liên tục liều 

khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút để đảm bảo huyết áp 

khi đã đánh giá tụt huyết áp của người bệnh 

không do thiếu dịch. 

5.3. Các biện pháp cụ thể 

a) Bồi phụ thể tích dịch 

 



- Truyền dịch sớm và nhanh ngay khi có tụt 

huyết áp nhằm mục đích bù đủ thể tích dịch lòng 

mạch tuy nhiên cũng tránh gây phù phổi cấp 

huyết động do thừa dịch. Bù 1000 ml dịch tinh 

thể (natri clorua 0,9% hoặc ringer lactat) hoặc 

500 ml dung dịch cao phân tử (không phải là 

dung dịch HEAS) như dung dịch gelatin hoặc 

albumin 5% trong 30 phút, sau đó chỉnh theo đáp 

ứng và đánh giá lâm sàng. 

 



- Làm test truyền dịch cho đến khi đạt mức áp 

lực tĩnh mạch trung tâm mong muốn, duy trì áp 

lực trung tâm 8-12 cmH2O ở các bệnh nhân 

không thở máy và 12-15 cmH2O ở các BN thở 

máy. 

- Loại dịch: dịch tinh thể Natri Clorua 0,9%, 

hoặc Ringerlactat kết hợp dung dịch gelatin hoặc 

albumin trong trường hợp truyền nhiều dung 

dịch tinh thể để hạn chế thoát mạch. 



- Đường truyền: nếu là đường ngoại vi phải đủ 

lớn hoặc đặt 2-3 đường truyền, nên đặt catheter 

tĩnh mạch trung tâm để bù dịch trong trường hợp 

có tụt huyết áp. 

b) Dùng vận mạch 

- Chỉ sử dụng thuốc vận mạch khi đã bù đủ dịch 

(dựa vào CVP và huyết áp). 

- Noradrenalin là thuốc sử dụng đầu tay với liều 

khởi đầu 0,05 mcg/kg/phút, tăng dẫn liều 

0,05mcg/kg/phút mỗi 5 – 10 phút đạt huyết áp 

trung bình ≥ 65 mmHg. 



- Có thể sử dụng Dopamin hoặc Adrenalin nếu 

không có loạn nhịp hoặc nhịp quá nhanh, với 

liều Dopamin khởi đầu 5 mcg/kg/giờ tăng dần 3-

5 µg/kg/giờ mỗi 5-10 phút đến khi đạt HA đích, 

tối đa không tăng quá 20 µg/kg/giờ, với 

Adrenalin bắt đầu liều 0,05 µg/kg/giờ, tăng dần 

0,05 – 0,1 µg/kg/phút đến khi đạt HA đích, tối đa 

không tăng quá 5 µ/kg/giờ. 

- Thuốc tăng co bóp cơ tim: không sử dụng 

thường quy với CVP cao, chỉ dùng khi có rối 

loạn chức năng thất trái qua đánh giá siêu âm 

hoặc ống thông động mạch phổi. 

 



c) Chẩn đoán căn nguyên nhiễm khuẩn và 

dùng kháng sinh 

- Xác định ổ nhiễm khuẩn (lâm sàng kết hợp 

chẩn đoán hình ảnh, visinh..) trước khi dùng 

kháng sinh. 

- Giải quyết ổ nhiễm khuẩn: ưu tiên các biện 

pháp ít xâm lấn như chọc hút, dẫn lưu nếu có thể 

hoặc nếu tiên không được hoặc tiên lượng kết 

quả hạn chế thì phẫu thuật. 

- Dùng kháng sinh đường tĩnh mạch càng sớm 

càng tôt, ngay sau khi cấy máu, trong giờ đầu 

nếu có thể. 

 



- Dùng kháng sinh phổ rộng theo liệu pháp 

kháng sinh kinh nghiệm (xem dẫn sử dụng kháng 

sinh trong sốc nhiễm khuẩn do Bộ y tế ban hành 

hoặc theo số liệu tình hình đề kháng kháng sinh 

tại mỗi đơn vị nếu có) và thực hiện theo chiến 

lược xuống thang nếu có thể được. 

- Phối hợp kháng sinh trong các trường hợp: 

+ Giảm bạch cầu: phải phối hợp kháng sinh phủ 

tối đa phổ nhiễm khuẩn (vi khuẩn gram âm, 

gram dương hay vi khuẩn nội bào...).kết hợp 

thuốc chống nấm. 

 



+ Nếu nghi do trực khuẩn mủ xanh, hoặc 

A.baumanni cần phối hợp với các kháng sinh 

nhạy cảm với trực khuẩn mủ xanh.hoặc 

A.baumanii như: carbapenem kết hợp colistin. 

+ Nếu nghi do cầu khuẩn đường ruột phối hợp 

thêm vancomycine, cubicin... 

- Khi có suy thận, liều kháng sinh phải dựa vào 

độ thanh thải creatinin, liều đầu 

tiên dùng như bình thường không cần chỉnh liều, 

chỉ chỉnh liều từ các liều sau, nếu có lọc máu nên 

chỉnh liều theo lọc máu.(lọc máu liên tục hay 

ngắt quãng). 

 



d) Dùng corticoide 

- Chỉ dùng khi sốc kém đáp ứng với vận mạch 

hoặc chưa cắt được vận mạch sau 48 giờ (không 

dùng một cách hệ thống), nên dùng 

hydrocortison liều 50 mg mỗi 6 giờ. Giảm liều 

và ngừng khi người bệnh thoát sốc và cắt được 

thuốc co mạch. 

- Lưu ý có thể làm nhiễm khuẩn tiến triển nặng 

hơn nếu liệu pháp kháng sinh kinh nghiệm 

không phù hợp và gây tăng đường máu. 

e) Kiểm soát đường máu 

 



Kiểm soát đường máu mao mạch bằng Insulin 

ngắt qua đường tiêm ngắt quãng hoặc đường 

truyền tĩnh mạch, nếu đường máu mao mạch ≥ 

11 mmol/l, mục tiêu duy trì đường máu từ 7 – 9 

mmol/l. 

f) Điều trị dự phòng các biến chứng 

- Huyết khối tĩnh mạch bằng một trong hai biện 

pháp sau: 

+ Heparin trọng lượng phân tử thấp như 

Enoxaparin 1 mg/kg tiêm dưới da, giảm liều khi 

người bệnh có suy thận. 

 



+ Sử dụng bao thay đổi áp lực định kỳ 2 tay và 2 

chân. 

- Xuất huyết tiêu hóa: dùng thuốc băng niêm 

mạc dạ dày như sucalfate 2 gói/ngày chia 2 uống 

hoặc bơm qua dạ dày... hoặc các thuốc ức chế 

bơm proton như omeprazole, pantoprazole, 

esomeprazole... hoặc các thuốc kháng H2 như 

ranitidin..., lưu ý đường dùng trong từng trường 

hợp cụ thể và tương tác thuốc. 

g) Thở máy trong trường hợp tổn thương phổi, 

suy hô hấp cấp tiến triển 

 



- Mục tiêu: SpO2> 92% hoặc PaO2> 60 mmHg 

và pH > 7,15 

- Các biện pháp: 

+ Thở máy không xâm nhập với CPAP hoặc 

BiPAP nếu người bệnh tỉnh và hợp tác (xem bài 

thở máy không xâm nhập). 

+ Thở máy xâm nhập có sử dụng PEEP (nếu 

không có chống chỉ định dùng PEEP) khi thở 

máy không xâm nhập thất bại hoặc người bệnh 

không hợp tác (xem kỹ thuật thở máy ở người 

bệnh ARDS). 

 



h) Lọc máu liên tục 

- Lọc máu liên tục sớm nhất nếu có thể ngay sau 

khi có chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và lưu ý phải 

kiểm soát được ổ nhiễm khuẩn. 

- Chỉ lọc máu khi đã nâng được huyết áp tâm thu 

> 90 mmHg(xem quy trình lọc máu liên tục cho 

người bệnh sốc nhiễm khuẩn). 

- Ngừng lọc máu liên tục khi cắt được các thuốc 

co mạch ít nhất 12 giờ và huyết áp ổn định và 

chuyển lọc máu ngắt quãng nếu còn chỉ định. 

 



i) Hướng dẫn truyền máu và các chế phẩm 

máu 

- Không truyền plasma tươi đông lạnh để điều 

chỉnh các bất thường trên xét nghiệm khi không 

có nguy cơ chảy máu trên lâm sàng cũng như 

không có kế hoạch làm thủ thuật 

- Chỉ truyền khối hồng cầu khi hemoglobin < 

7g/l ở các bệnh nhân trẻ, với các bệnh nhân có 

nguy cơ giảm oxy máu như cao tuổi, nhồi máu 

cơ tim, đột quỵ não... nên suy trì nồng độ 

hemoglobin 7 – 9 g/l. 

 



- Truyền khối tiểu cầu (KTC) khi số lượng tiểu 

cầu (SLTC) < 10.000/ml ngay khi lâm sàng 

không có nguy cơ chảy máu. Truyền KTC khi 

SLTC < 20000/ml kết hợp có nguy cơ chảy máu 

trên lâm sàng. Đưa SLTC lên trên 50000/ml nếu 

có kế hoạch làm thủ thuật hoặc phẫu thuật. 

6. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

Tiên lượng sốc nhiễm khuẩn diễn biến nặng khi 

có một trong hai yếu tố sau: 

 



- Tiến triển suy đa tạng. 

- Lac tat tăng dần và tụt huyết áp không đáp ứng 

với thuốc vận mạch. 

7. PHÒNG BỆNH 

- Phát hiện và xử trí sớm các nhiễm khuẩn. 

- Nếu người bệnh đã chuyển sang giai đoạn 

nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn cần tích cực 

điều trị ngăn chặn tiến triển suy đa tạng. 

 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


