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TỔNG QUAN

Đột tử do tim (Sudden cardiac death-SCD) là nguyên nhân
tử vong chủ yếu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối 
(end-stage kidney disease, ESRD). Rất khó để ước đoán tỷ lệ
tử vong do SCD vì các nghiên cứu trên bệnh nhân ESRD 
thường tính luôn ngưng tim đột ngột (Sudden cardiac arrest,
SCA) trong lúc chạy thận nhân tạo (CTNT). Mục đích của
ERA-EDTA là xem lại y văn hiện tại về các nguyên nhân
gây SCD ngoài lúc CTNT và SCA trong lúc CTNT trên
bệnh nhân ESRD và các biện pháp để làm giảm tỷ lệ tử vong
do các biến cố trên. SCD ngoài lúc CTNT và SCA trong lúc
CTNT là những tình huống lâm sàng khác nhau cần được
phân biệt. Về vấn đề này, đối với bệnh nhân SCA trong lúc
CTNT, một số yếu tố nguy cơ thay đổi được đã được xác
định, ví dụ nồng độ kali và calci thấp trong dịch thẩm tách, và
một số ưu điểm đã được chứng minh của việc có sẵn máy
khử  rung  t im  ngoài  cơ  thể  tự  động  (automated
external defibrillators, AED) trong các đơn vị lọc máu. SCD 
ngoài lúc CTNT thì phức tạp hơn. SCD liên quan đến 
giảm phân suất tống máu thất trái chỉ xuất hiện ở một số rất ít
bệnh nhân CTNT định kì. Đây là bằng chứng cho thấy SCD ở 
bệnh nhân ESRD có nhiều đặc điểm khác so với SCD ở bệnh 
nhân thiếu máu cơ tim và/hoặc suy tim mà không có 
ESRD. Các bằng chứng gần đây cho thấy rối loạn nhịp dẫn  

đến tử vong trên những bệnh nhân này thường do nhịp chậm
hơn là nhịp nhanh. Điều này có thể giải thích tại sao nhiều
nghiên cứu không chứng minh được ưu điểm của cấy máy tạo nhịp 
phá rung (Implantable cardioverter defibrillator, ICD) để phòng 
ngừa SCD cho bệnh nhân ESRD. Rối loạn điện giải - điều 
thường gặp ở bệnh nhân CTNT - có thể giải thích nguyên 
nhân các trường hợp rối loạn nhịp do có mối liên quan giữa 
SCD và thời điểm CTNT. Tuy nhiên, tỉ lệ SCD cao ở bệnh 
nhân thẩm phân phúc mạc (TPPM) gợi ý rằng các yếu tố 
nguy cơ khác do các bệnh tim mạch đồng mắc và tăng 
ure huyết có thể góp phần gây đột tử ở bệnh nhân ESRD.

Keywords: dialysate, end-stage kidney disease, implantable
cardiac device, sudden cardiac arrest, sudden cardiac death

DẪN NHẬP

Đột tử do tim (SCD) được định nghĩa là tử vong không 
mong muốn do các nguyên nhân từ tim ở bệnh nhân đã biết 
hoặc không biết có bệnh lý tim mạch trước đó, khởi phát triệu 
chứng trong vòng 1 giờ (SCD được chứng kiến) hoặc trong 
vòng 24 giờ từ thời điểm cuối cùng thấy bệnh nhân còn sống
(SCD không được chứng kiến). Vì xác định nguyên nhân tử 
vong tùy thuộc vào người chẩn đoán, nên SCD có thể bị phân 
loại nhầm [1].

SCD là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong dân số chung,
chiếm tới 15% các trường hợp tử vong [2]. SCD được cho là
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nguyên nhân tử vong quan trọng ở bệnh nhân ESRD [3],
nhưng rất khó để ước đoán tỷ lệ tử vong do SCD vì các 
nghiên cứu về tần suất tử vong do SCD trên bệnh nhân 
ESRD thường tính luôn SCA trong lúc CTNT. Tuy nhiên, 
SCD ngoài lúc CTNT và SCA trong lúc CTNT là những tình 
huống lâm sàng khác nhau cần được phân biệt. Trên thực tế,
bản thân việc CTNT đã có thể thúc đẩy khởi phát các rối loạn 
nhịp đe dọa tính mạng, bên cạnh các vấn đề lâm sàng khác của 
bệnh nhân. Hơn nữa, hạ huyết áp và ngất là tình huống khá phổ 
biến trong lúc CTNT và liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ
[4, 5]. Khi đó nhân viên y tế (NVYT) cần can thiệp ngay lập 
tức để chẩn đoán kịp thời và phân biệt chúng với SCA. 
Mục đích của European Dialysis (EUDIAL) Working Group
là lược lại y văn hiện nay nhằm khảo sát các nguyên nhân của 
SCD ngoài CTNT và SCA trong CTNT trên bệnh nhân ESRD
và các chiến lược xử trí nhằm giảm thiểu tần suất các biến cố 
trên.

DỊCH TỄ CỦA SCD VÀ SCA TRONG CTNT Ở 
BỆNH  NHÂN ESRD

Dựa vào Hệ thống Dữ liệu về Bệnh thận của Hoa Kì
(USRDS), loạn nhịp và ngưng tim là nguyên nhân tử vong
độc lập lớn nhất, chiếm gần 78% nguyên nhân tử vong
do tim mạch, chiếm 40% trường hợp tử vong đã biết
nguyên nhân trên bệnh nhân CTNT [3]. So với bệnh nhân
TPPM, bệnh nhân mới CTNT trong vòng 3 tháng có tỉ lệ
SCD cao hơn ~50%, dù tỉ lệ này bằng nhau sau 2 năm [3].
Mặc dù SCD gây tử vong đáng kể ở bệnh nhân ESRD, điều
ngạc nhiên là số bệnh nhân tử vong do SCD khi đang
chạy thận lại không cao, dù tỉ lệ phì đại thất trái và xơ vữa
mạch vành và bệnh xơ vữa động mạch ở bệnh nhân CTNT
cao và quá trình CTNT gây ra những biến đổi trong tưới
máu cơ tim và điện giải. Karnik và cs [6] báo cáo tỉ lệ
SCA trong CTNT là 7.0/100000 lượt CTNT, trong khi
đó tỉ lệ là 4.5 trên 100000 lượt trong nghiên cứu của Pun
và cs [7]. Vì vậy tần suất của nó tương đối thấp, nhưng tiên 
lượng của SCA khi đang chạy thận là rất xấu. Karnik và
cs [6] quan sát chỉ 40% bệnh nhân được hồi sức thành
công và vẫn sống sót sau 2 ngày. Trong số 60% tử vong 
sau ngưng tim trong vòng 48 giờ, 13% là tử 
vong ngay trong đơn vị lọc máu.

SINH LÝ BỆNH CỦA SCD VÀ SCA TRONG 
CTNT Ở BỆNH NHÂN ESRD

Khi tiếp cận một bệnh nhân đột tử nghĩ do nguyên nhân tim 
mạch (SCD), không dễ để xác định loại loạn nhịp nào gây tử 
vong. Vì vậy kết quả ECG lần đầu ghi nhận nhịp chậm vô 
tâm thu không thể đoán được nó là nguyên nhân của SCD
hay là hậu quả của một cơn rung thất (ventricular 
fibrillation, VF). Vấn đề này chỉ được giải quyết khi có thiết 
bị [vd, Holter ECG, máy ghi điện tim cấy trong cơ thể (ILR)]
lưu lại diễn tiến [8].

Ở thời điểm SCD, loại loạn nhịp dễ ghi nhận nhất ở bệnh 
nhân tim mạch là VF [9, 10]. Tuy nhiên, Cobb và cs [11] gợi 
ý rằng cơn VF là nguyên nhân của đột tử chiếm tỉ lệ thấp hơn 
so với suy nghĩ trước giờ. Loại loạn nhịp tim nào gây 
tử vong ở bệnh nhân CTNT bị đột tử vẫn chưa được biết
rõ. Nghiên cứu của Wan và cs [12] cho thấy 78.6% trường
hợp SCA ở 75 bệnh nhân CTNT có  đeo  máy  khử  rung
t im (Wearable cardioverter defibrillator) là do nhịp nhanh 

thất (ventricular tachycardia, VT) hoặc VF và chỉ 21.4% là
do vô tâm thu. Phân suất tống máu thất trái (LVEF)
trung bình trong dân số nghiên cứu là 27.4%, với <19%
bệnh nhân có LVEF >35%. Một nghiên cứu sau đó trên
bệnh nhân CTNT có đặt máy theo dõi nhịp tim ghi nhận
được 8 trường hợp SCD không đoán trước được
do nhịp chậm vô tâm thu nghiêm trọng. Trong dân số 
này, một trong các tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân có
LVEF <35% [13]. Quan niệm SCD chủ yếu do rối loạn
nhịp chậm được củng cố bởi 2 nghiên cứu gần đây 
trên bệnh nhân CTNT có cấy máy ILR. Sacher và cs
[14] nghiên cứu trên 71 bệnh nhân CTNT (theo dõi 
trong 21 tháng), ghi nhận được 4 ca SCD trên 
bệnh nhân đái tháo đường do nhịp chậm tiến triển 
dẫn đến vô tâm thu. 3 trong 4 trường hợp trên có LVEF
>50% (1 trường hợp không rõ LVEF bao nhiêu). Hơn 
nữa, Roy-Chaudhury và cs [15] ghi nhận 14 trường 
hợp vô tâm thu và chỉ có 1 ca là VT bền bỉ 
trên 66 bệnh nhân người trẻ CTNT có đặt máy ILR
được theo dõi trong 6 tháng. Các rối loạn nhịp trên không 
gây tử vong. 86% bệnh nhân rối loạn nhịp biểu 
hiện rõ trên lâm sàng có đái tháo đường và có 
LVEF trung bình là 55%. Nhiều tác giả cho rằng
có mối liên hệ giữa thời điểm xảy ra SCD và thời gian 
CTNT, tần suất cao nhất ở 2 thời điểm: một là ở thời 
điểm cuối của khoảng thời gian nghỉ  chạy  thận  dài
nhất  trong  tuần  (Longer interdialytic interval,
LIDI), hai là ngay sau ngày chạy thận đầu tiên trong 
tuần [16, 17]. Nghiên cứu của Wong và cs [13] kết luận
rằng nguy cơ SCD cao hơn trong giai đoạn LIDI.
Ngoài ra, tất cả các biến cố được Sacher và cs [14]
ghi nhận và các rối loạn nhịp biểu hiện t rên  lâm
sàng được mô  tả  trong nghiên  cứu  của Roy-
Chaudhury và cs [15] xảy ra nhiều nhất trong 12
tiếng cuối của LIDI. Không có nghiên cứu nào đưa 
ra bằng chứng về mối liên quan giữa nồng độ điện 
giải và thời điểm xảy ra tử vong. Tuy nhiên, nghiên cứu
của Sacher và cs [14] cho thấy nguy cơ cao rối loạn dẫn
truyền có liên quan đến nồng độ K+ >5.0 mmol/L và
nguy cơ cao rối loạn nhịp thất liên quan đến nồng độ
K+ <4.0 mmol/L. Các nghiên cứu dịch tễ gợi ý rằng có 
mối liên hệ quan trọng giữa tăng kali máu trước chạy 
thận và SCD [17, 18]. Kết hợp tất cả các bằng 
chứng trên, chúng tôi giả thuyết rằng ở ngày chạy
thận đầu tiên trong tuần, bệnh nhân CTNT có nồng độ
K+ máu giảm đột ngột, trong khi đó ở thời điểm cuối của
LIDI bệnh nhân lại có nồng độ K+ máu cao và toan hóa
máu. Cả hai tình huống trên đều có thể đưa đến bất ổn điện
thế tim, là nguy cơ tiềm tàng của rối loạn nhịp đe dọa tính
mạng (VF hoặc rối loạn nhịp chậm kèm vô tâm thu). Tuy
nhiên, các yếu tố nguy cơ khác do bệnh tim mạch đồng mắc
và hội chứng tăng ure huyết, tự chúng đã có thể góp phần
gây đột tử ở bệnh nhân ESRD. Thực tế, những bệnh nhân 
TPPM dù không có sự thay đổi điện giải đột ngột cũng có tỉ
lệ SCD cao [19]. TPPM ít gây biến động hơn so với
CTNT: nó chỉ gây ra những biến đổi nhẹ, từ từ và liên tục
tùy theo phương thức TPPM. Vì vậy rất khó để nhận biết
mối quan hệ nhân quả giữa điều trị thực sự và SCD do điều 
trị. 
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Tuy nhiên, nguy cơ tử vong do nồng độ K+ máu bất thường 
ở bệnh nhân TPPM thậm chí có thể cao hơn so với bệnh nhân 
CTNT vì bệnh nhân TPPM có nguy cơ cao hạ kali máu, tình 
huống này có thể gây loạn nhịp nhanh nguy hiểm [20].
Có mối liên quan giữa SCD và bệnh nhân TPPM có LVEF 
giảm kèm nồng độ pro-BNP và troponin T cao, gợi ý vai trò
quan trọng của suy tim và bệnh tim thiếu máu cục bộ là các 
yếu tố liên quan đến tăng tỷ lệ đột tử trên dân số này [21].
Một số bệnh tim mạch đồng mắc có liên quan đến SCD trên 
bệnh nhân CTNT. Đặc biệt, bệnh nhân CTNT có hội chứng 
ngưng thở khi ngủ (Obstructive sleep apnoea, OSA) có nguy cơ 
SCD cao hơn đối với những người không có OSA sau khi 
đã điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu [22]. Hơn nữa, những 
bệnh nhân CTNT hẹp van động mạch chủ nặng không thay 
van có nguy cơ SCD đặc biệt cao. [23].

Tóm lại, cả rối loạn nhịp chậm và nhanh đều có thể gây 
SCD ở bệnh nhân ESRD. Các dữ liệu gần đây gợi ý rằng rối 
loạn nhịp chậm là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử 
vong trên bệnh nhân CTNT và cho thấy mối liên quan giữa 
SCD và thời điểm CTNT. Bệnh nhân đái tháo đường dường 
như dễ tử vong do SCD dù LVEF bình thường, vì vậy cần 
được theo dõi sát.

Hơn 1 thập kỉ trước, Davis và cs [24] mô tả 110 trường 
hợp SCA trong lúc CTNT ở các trung tâm lọc máu, trong đó 
có 10, 72 và 20 ca xảy ra lần lượt trước, trong và ngay khi kết 
thúc quá trình CTNT. Phần lớn các trường hợp xảy ra trong và 
sau khi CTNT, loại rối loạn nhịp đầu tiên được ghi nhận là VF 
(67%) hoặc cơn nhanh thất (85%), trong khi các trường hợp 
khác là hoạt động điện vô mạch hoặc vô tâm thu trên ECG. Chỉ 
46% bệnh nhân sống sót sau SCA ít nhất 24 giờ và 24% được 
xuất viện. Nhóm bệnh nhân rối loạn nhịp nhanh có tiên lượng 
tốt hơn so với nhóm rối loạn nhịp chậm [24]. Nên nhớ rằng 2/3
các biến cố trên xảy ra trước khi các cơ sở lọc máu được lắp 
đặt các máy phá rung tự động ngoài cơ thể (automated external 
defibrillator, AED) thường quy. Tuy nhiên, kể cả khi đã có 
AED, chỉ một nửa trường hợp SCA được dùng AED trước 
khi nhóm Dịch vụ y tế khẩn cấp (Emergency medical service, 
EMS) tiếp cận bệnh nhân [24].

Các kết quả trên có một phần ngược lại với một nghiên cứu 
gần đây trên 398 trường hợp SCA ở các cơ sở lọc máu ngoại 
trú [25], nhằm đánh giá ảnh hưởng của các hướng dẫn thực 
hành lọc máu bổ sung phần huấn luyện hồi sinh tim phổi cơ 
bản (basic life support, BLS) cho nhân viên y tế (NVYT) lọc 
máu và lợi ích của việc có sẵn AED ở các cơ sở trên [26].
Các NVYT lọc máu hồi sinh tim phổi tại chỗ trước khi 
nhóm EMS đến trong 81% trường hợp. 66% các ca SCA
biểu hiện loại rối loạn nhịp không-sốc-điện-được, và 
NVYT dùng máy AED trước khi nhóm EMS đến trong 
52% trường hợp. Việc dùng máy AED thường diễn ra ở 
các trung tâm lọc máu lớn hơn.

Hầu hết một nửa bệnh nhân (48%) sống sót khi nhập viện và 
chỉ có 26% tổng số bệnh nhân trong nghiên cứu được xuất 
viện khỏe mạnh. Những bệnh nhân được các NVYT tại đơn 
vị lọc máu hồi sức tim phổi đầu tiên có tỉ lệ sống sót cao 
gấp 3 lần, cũng như tình trạng thần kinh cải thiện tốt hơn 
so với nhóm bệnh nhân được nhóm EMS cấp cứu nhưng 
muộn hơn, tuy nhiên việc dùng AED sớm không có nhiều 
ưu điểm hơn, có lẽ do chỉ có 37% bệnh nhân bị rối loạn 
nhịp sốc-điện-được [25]. Vì chỉ khoảng một nửa bệnh nhân 
có thể tiếp cận được với AED nhờ các NVYT lọc máu tại 
cơ sở, việc tăng tỷ lệ dùng máy AED có thể giúp xác định 
nhiều trường hợp rối loạn nhịp sốc-điện-được.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc bệnh nhân được hồi sinh 
tim phổi cơ bản một cách hiệu quả trước khi nhóm EMS đến
[25]. Việc tính toán thời điểm đúng để dùng AED và sốc điện 
(loại rối loạn nhịp sốc-điện-được) cho phép chuẩn hóa phản 
ứng nhanh ở trung tâm lọc máu ngoại trú. Trong một báo cáo 
về kết quả của việc tiếp cận AED ngoài cộng đồng trong các 
trường hợp ngưng tim (87% trường hợp xảy ra tại nhà), can 
thiệp sớm hơn (trong 4.8 phút so với 6.2 phút) có tỉ lệ bắt gặp 
rối loạn nhịp sốc-điện-được cao hơn (gần 24%) và tỉ lệ sống 
sót cao gấp 3 (từ 3.3% đến 10.5%) [27].

Tóm lại, dù dự hậu của SCA trong lúc CTNT thường xấu, 
tiên lượng sẽ tốt hơn nhóm SCA ngoại viện, và việc dùng 
AED sớm có vẻ là biện pháp cải thiện tiên lượng. Cuối cùng, 
cần lưu ý rằng chỉ ~20% bệnh nhân ngưng tim nội viện bị rối 
loạn nhịp sốc-điện-được và tỉ lệ xuất viện khỏe mạnh là ~25%
[28].

Tần suất SCA trong lúc CTNT được báo cáo là cao hơn 
ở ngày đầu tiên chạy thận trong tuần [6, 24]. Thời điểm đó 
bệnh nhân có nồng độ K+ máu cao nhất và toan chuyển hóa. 
Nồng độ K+ trong dịch thẩm tách < 2mmol/L làm tăng nguy 
cơ SCA cao gấp 2 lần ở bệnh nhân có nồng độ K+ máu trước 
chạy thận trong ngưỡng bình thường [6, 7]. Nguy cơ SCA
trong CTNT ở nhóm bệnh nhân dùng dịch thẩm tách nồng độ 
Ca2+ thấp (1.25mmol/L) cũng cao gấp 2 lần và tăng hơn nếu 
gradient nồng độ Ca2+ huyết thanh cao (40% cho mỗi 1mmol/
L chênh lệch) [29]. Điều thú vị cần chú ý rằng mối liên quan 
giữa SCA và dịch thẩm tách nồng độ K+ và Ca2+ thấp vẫn tồn 
tại sau khi điều chỉnh tình trạng bệnh mạch vành và suy 
tim sung huyết, trong khi các YTNC truyền thống trên 
không ảnh hưởng đáng kể đến tần suất SCA [7]. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy việc CTNT làm kéo dài thời gian tái 
cực thất (biểu hiện bằng khoảng QT trên ECG) tương quan 
nghịch với gradient nồng độ calcium từ đầu đến cuối cuộc 
chạy thận [30–32]. Hiện tượng này càng biểu hiện rõ 
khi cả nồng độ Ca2+ (1.25 mmol/L) và K+ (2 mmol/
L) trong dịch thẩm tách được cài đặt thấp [32].

Khoảng QT kéo dài rõ rệt do sự thay đổi nồng độ các chất 
điện giải trong quá trình chạy thận có thể khởi phát xoắn đỉnh.
Ngược lại, tăng kali máu trước chạy thận có thể gây hoạt động 
điện vô mạch hoặc vô tâm thu [32]. Hiểu biết về tình trạng cân 
bằng điện giải của bệnh nhân giúp dự đoán các bước hồi sinh 
tim phổi nâng cao cần làm khi các biến cố tim mạch trên xảy 
ra.
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D I A L Y S I S T R E A T M E N T P R A C T I C E S

Kali trong dịch thẩm tách

Kiểm soát nồng độ K+ máu vẫn là một thách thức khi
điều trị bệnh nhân CTNT. Một trong các mục tiêu điều trị là 
loại bỏ lượng K+ tích lũy trong cơ thể giữa các khoảng nghỉ 
chạy thận. Việc cân bằng khối lượng K+ là điều tiên quyết
để phòng ngừa cả hạ kali máu nặng trong lúc chạy thận và 
tăng kali máu nguy kịch trong khoảng nghỉ chạy thận [33].
Thật vậy, một số nghiên cứu cho thấy nồng độ K+ trước 
chạy thận cao làm tăng nguy cơ SCD [7, 34]. Nồng độ K+

máu phụ thuộc vào lượng K+ nhập vào do ăn uống, lượng 
bài xuất K+ qua nước tiểu và mất qua phân, sử dụng các 
thuốc gắn kết K+, nồng độ K+, glucose và bicarbonate trong 
dịch thẩm tách, hiệu quả của màng lọc, thời gian và tần 
suất chạy thận [35]. Nồng độ K+ giảm nhanh chóng trong 
60 phút đầu và ổn định trong 60 phút cuối chạy thận. K+ đạt 
trạng thái cân bằng trong giờ cuối chạy thận, trong khi K+

tiếp tục mất qua dịch thẩm tách. Vì vậy có thể cho rằng 
tốc độ loại bỏ K+ bằng với hệ số vận chuyển khối từ nội 
bào ra ngoại bào ở các thời điểm trên [33].

Khoảng QT đại diện cho thời gian tái cực thất được biểu 
hiện trên ECG và QT kéo dài có liên quan đến tăng nguy cơ 
SCD ở cả dân số bệnh lý và khỏe mạnh [36–39]. Rối loạn điện 
giải là một trong những yếu tố chính liên-quan-đến-CTNT 
có thể làm thay đổi khoảng QT và rối loạn nhịp tim, vì nó 
ảnh hưởng đến lên quá trình hình thành, thời gian, hình 
dạng và sự lan truyền điện thế hoạt động tế bào. Loại ion 
ảnh hưởng nhiều nhất đến tái cực thất là K+ và Ca2+

ion hóa [40]. Phương trình Nernst chỉ ra rằng hoạt động 
điện của tim có liên quan đến tỉ lệ K+ nội bào và ngoại bào.
Dùng dịch thẩm tách có nồng độ K+ thấp chủ yếu loại bỏ
K+ trong khoang ngoại bào và rất ít từ nội bào.
Điều ngạc nhiên là đa số bệnh nhân có thể chịu 
được tình trạng tăng cực điện thế trên màng tế bào cơ 
tim, gây ra do tăng tỉ lệ K+ nội bào:ngoại bào vì 
nồng độ K+ máu giảm trong quá trình chạy 
thận. Tần suất rối loạn nhịp cao hơn trong 2 giờ cuối 
chạy thận và ngay sau khi chạy thận [32]. Redaelli
và cs đã đề xuất mô hình động học (modelling) K + [41],
nghĩa là giảm nồng độ K+ dịch thẩm tách theo hàm 
số mũ để duy trì gradient nồng độ K+ trong máu-dịch 
thẩm tách là 1.5 mmol/L. Santoro và cs [42] quan sát ở 
những bệnh nhân dễ bị rối loạn nhịp do chạy thận, khi 
dùng dịch thẩm tách có nồng độ K+ tương đối thấp
và hằng định thì xuất hiện loạn nhịp nhiều hơn so với 
việc dùng dịch thẩm tách với nồng độ K+ được điều 
chỉnh (profiling).

Dựa vào những điều trên, hiện chưa có bằng chứng đáng tin 
cậy về việc các loại rối loạn nhịp thất trong lúc chạy thận làm 
tăng nguy cơ tử vong toàn bộ hoặc đột tử [43, 44], hoặc dùng 
các phương thức lọc máu khác kèm điều chỉnh (profiled) K+

dịch thẩm tách giúp cải thiện dự hậu lâm sàng. Tuy nhiên,
gradient nồng độ K+ máu-dịch thẩm tách cao làm tăng nguy 
cơ nhập viện do mọi nguyên nhân và tần suất nhập cấp cứu [45].

Ngoài ra, nồng độ K+ dịch thẩm tách thấp (<2 mmol/L) làm 
tăng nguy cơ SCA khi đang chạy thận [7] và SCD ngoài chạy 
thận hơn so với nồng độ >3 mmol/L [18].

Tóm lại, điều thách thức thực sự đối với bệnh nhân CTNT 
là tránh tăng kali máu cao (K+ >6 mmol/L) trước chạy thận và 
hạ kali máu sau chạy thận (hoặc giảm K+ máu quá nhanh và 
các yếu tố liên quan đến rối loạn nhịp nguy kịch). Có thể dùng 
các chất resin trao đổi ion (calcium hoặc sodium polystyrene
sulphonate); mặc dù resin gốc natri đã được dùng 50 năm 
nay, nhưng chưa có nghiên cứu lớn nào về ảnh hưởng của 
nó trên bệnh nhân CTNT [46]. Các chất gắn kết K+ mới hiện 
nay có thể làm giảm tần suất tăng kali máu trước chạy thận
[47, 48]. Thay đổi phác đồ chạy thận như tăng thời gian hoặc 
tăng số lần chạy thận cũng là một cách kiểm soát tăng kali 
máu, nhưng điều này ít khi được bệnh nhân đồng ý.

Calci trong dịch thẩm tách

Từ thập kỉ trước, nồng độ Ca2+ trong dịch thẩm tách đã 
được giảm từ 1.75 còn 1.25 mmol/L [49]. Nồng độ thấp hơn
có thể làm tăng thời gian tái cực cơ tim, kéo dài khoảng QT
[30, 32] và tăng nguy cơ ngưng tim trong chạy thận [29]. Chọn
dịch thẩm tách có nồng độ Ca2+ sao cho cá thể hóa từng bệnh 
nhân chạy thận cần đánh giá tình trạng chuyển hóa chất khoáng 
xương bằng phương pháp định lượng và bệnh lý tim mạch của 
bệnh nhân. Khi chọn nồng độ Ca2+ trong dịch thẩm tách, phải 
cân nhắc đến cân bằng calci của cơ thể và sự thay đổi nồng độ 
calci máu, lưu ý rằng cùng một thời điểm có thể không cần 
đạt được cả hai mục tiêu trên [49].

Tóm lại, tránh dùng dịch thẩm tách có nồng độ Ca2+ thấp 
trên bệnh nhân đã có tình trạng QT kéo dài và không dùng kết 
hợp với dịch thẩm tách K+ thấp. Nồng độ Ca2+ dịch thẩm tách 
cần được điều chỉnh để không làm hạ Ca2+ máu, đặc biệt trên 
đối tượng có nguy cơ hạ kali máu khi kết thúc chạy thận.

Bicarbonates trong dịch thẩm tách

Tác dụng phụ chủ yếu của dịch thẩm tách có nồng 
độ bicarbonate (DBIC) cao là tăng tạo CO2, rối loạn điện 
giải và kéo dài QT [50]. Trong lúc chạy thận, nồng độ 
bicarbonate cao làm giảm nồng độ Ca2+ máu. Hiện tượng 
này là do các protein tích điện thay đổi theo hướng kiềm
hóa nên tăng tạo các phức chất của calcium. Điều chỉnh 
tình trạng toan hóa máu quá nhanh có thể gây hại cho mạch 
máu và tình trạng co cơ tim do giảm Ca2+ [51]. Hơn nữa,
Fissell và Hakim [52] nhấn mạnh việc lọc máu giúp làm 
giảm nồng độ K+ máu, bằng cách loại bỏ K+ vào dịch 
thẩm tách K+ và đưa K+ từ ngoại bào vào nội bào khi tình 
trạng toan chuyển hóa được cải thiện. Thêm vào đó, một 
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (randomized
controlled trial, RCT) báo cáo mối liên quan giữa dịch 
thẩm tách có DBIC cao làm giảm nồng độ K+ máu nhanh 
hơn [53]. Khi đó, Ca2+ máu và K+ máu cùng giảm đột ngột 
do kiềm chuyển hóa có thể làm kéo dài thời gian tái cực thất 
nghiêm trọng. Một nghiên cứu RCT kết luận rằng QT kéo dài 
có liên quan đến dịch thẩm tách nồng độ bicarbonate cao, K+

thấp và Ca2+ thấp. Mối liên hệ này là biến số độc
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lập với tình trạng QT dài [39].
Tóm lại, cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân là việc cần 

thiết để điều chỉnh tình trạng toan chuyển hóa nhưng tránh các 
triệu chứng kiềm chuyển hóa thoáng qua có khả năng gây hại.
Dịch thẩm tách chứa nồng độ bicarbonate cao có thể làm giảm 
nồng độ K+ và Ca2+ máu đột ngột. Hiện tượng trên làm tăng 
thời gian tái cực thất và kéo dài khoảng QT, khởi phát các rối 
loạn nhịp nguy kịch. Vì vậy không nên dùng dịch thẩm tách 
chứa bicarbonate cao kết hợp Ca2+ thấp và K+ thấp, đặc biệt 
đối với bệnh nhân đã có QT kéo dài trước đó.

Magnesium trong dịch thẩm tách

Magne là chất điện giải ít được chú ý. Một nghiên cứu quan 
sát lớn tại Nhật với dữ liệu trên 142 555 bệnh nhân chạy thận
báo cáo rằng mối liên hệ giữa nồng độ magne và tỉ lệ tử vong 
do mọi nguyên nhân (nguyên nhân do tim mạch và không do 
tim mạch) là đường cong hình J [55]. Hơn nữa, nồng độ 
magne máu tương quan nghịch và độc lập với tử vong do mọi 
nguyên nhân, tử vong do tim mạch và đột tử trên bệnh nhân 
chạy thận ở châu Âu [56].

Các nghiên cứu về magne trong trương lai nên chú ý đến việc 
lựa chọn nồng độ magne phù hợp cho dịch thẩm tách (thường 
chứa ~0.5 mmol/L và nồng độ magne máu giảm dần trong lúc 
chạy thận, điều này có thể bị ảnh hưởng nếu dịch thẩm tách 
chứa citrate và nồng độ bicarbonate cao) [57] và vai trò của nó 
lên các bất thường về điện sinh lý tim trên dân số CTNT. Kết 
quả các nghiên cứu trên có thể điều chỉnh nồng độ điện giải 
trong dịch thẩm tách phù hợp cho các loại rối loạn nhịp.

Siêu lọc

Thể tích siêu lọc >5.7% khối lượng cơ thể làm tăng nguy 
cơ đột tử do tim {tỉ số rủi ro [HR] 1.13 [khoảng tin cậy 
95% (CI) 1.00–1.27]; P ¼ 0.04} [18]. Hơn nữa, Pun và cs
[7] tìm thấy mối liên hệ giữa ngưng tim trong chạy thận và 
phần trăm thể tích nước được rút bớt khi chạy thận [odds ratio
(OR) 1.11 (95% CI 1.02–1.20); P ¼ 0.011]. Tuy nhiên,
cần thêm dữ liệu để chứng mình rằng thể tích siêu lọc lớn có 
mối quan hệ nhân quả với tần suất đột tử ở bệnh nhân CTNT.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA—THUỐC

Rất ít các bằng chứng đề cập đến vai trò của các thuốc tim 
mạch trong việc phòng ngừa ngưng tim cho bệnh nhân CTNT, 
chủ yếu do dân số trên là tiêu chuẩn loại trừ trong các nghiên 
cứu RCT. Dưới đây là bản tóm tắt về hiệu quả và tính an toàn 
của các thuốc tác động lên điện sinh lý tim và/hoặc điều hòa 
giao cảm-phế vị lên tim và mạch máu trên đối tượng là bệnh 
nhân CTNT.

Chẹn beta

Nhiều kết quả trái ngược về tính hiệu quả và an toàn của chẹn 
beta trên bệnh nhân CTNT. Ví dụ, một bài tổng quan có hệ 
thống (systematic review) gồm 3 nghiên cứu RCT kết luận 
rằng chẹn beta giúp làm giảm nguy cơ tử vong và biến cố tim 
mạch đáng kể, nhưng 9 nghiên cứu quan sát cho rằng không 
có tác dụng lên các dự hậu trên [58]. Ngược lại, trong 3 nghiên 
cứu quan sát khác, chẹn beta giúp giảm nguy cơ đột tử do tim 
cho bệnh nhân CTNT [18] hoặc giảm tử vong do mọi nguyên 
nhân [59, 60]. Một nghiên cứu RCT khác trên 114 bệnh nhân

nguyên nhân và do tim mạch giảm ngoạn mục, nhưng không 
có ý nghĩa đáng kể trong việc giảm đột tử do tim [61]. Một 
phân tích hậu kiểm của nghiên cứu Hemodialysis trên 1747
bệnh nhân cho thấy không có mối liên quan giữa việc dùng 
chẹn beta và đột tử do tim [62].

ACEis (Ức chế men chuyển angiotensin)/ARBs
(Ức chế thụ thể angiotensin)

Đến nay, chưa có dữ liệu nào đủ thuyết phục về lợi ích của 
ACEi hoặc ARB trong việc phòng ngừa đột tử do tim cho 
bệnh nhân CTNT. Một bài tổng quan có hệ thống cho thấy 
nguy cơ các biến cố tim mạch ở nhóm bệnh nhân dùng ACEi 
hoặc ARB giảm không đáng kể [63]. Ví dụ, các nghiên cứu 
RCT về fosinopril và olmesartan đều thất bại trong việc cho 
thấy hiệu quả giảm nguy cơ biến cố tim mạch hoặc tử vong 
do mọi nguyên nhân trên dân số chạy thận [64, 65]. Tương tự, 
một nguyên cứu khác, tỉ lệ đột tử do tim ở nhóm bệnh nhân 
chạy thận dùng spironolactone  giảm không có ý nghĩa thống 
kê [66]. Tuy nhiên, có hai nghiên cứu quan sát cho thấy bệnh 
nhân CTNT được điều trị với ACEi có tỉ lệ tử vong tim mạch 
và tử vong toàn bộ giảm [67, 68].

Chất gắn kết kali

Sodium polystyrene sulphonate và calcium polystyrene
sulphonate thường được dùng để điều trị bệnh nhân tăng kali 
máu mạn [48, 69], tuy nhiên, đã có báo cáo về tác dụng 
làm giảm nồng độ K+ trên bệnh nhân CTNT của fludrocortisone
hoặc sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) [70–72]. Trong 
2 nghiên cứu RCT, dự hậu liên quan đến SCD và tử vong do 
tim mạch không được báo cáo [48, 69].

Chẹn kênh calci (CCBs)

Một nghiên cứu quan sát cho thấy hiệu quả có lợi của 
CCB trên nhóm bệnh nhân CTNT tử vong sau ngưng tim 
24 giờ, nhưng không có ý nghĩa thống kê [73]. Tương tự,
một nghiên cứu quan sát khác trên 4065 bệnh nhân CTNT cho 
thấy dùng CCB có thể làm giảm nguy cơ tử vong do tim mạch 
23% [74].

Calcimimetics

Trong một tổng quan Cochrane của Ballinger và cs [75], gồm
18 nghiên cứu và 7446 bệnh nhân, dùng cinacalcet không có 
hiệu quả giảm tử vong do mọi nguyên nhân hoặc do tim mạch.
Đột tử do tim không được tính là mục tiêu nghiên cứu trong 
bài tổng quan trên và chỉ được đề cập trong một nghiên cứu,
trong đó kết luận không có sự khác nhau về tần suất đột tử do 
tim giữa nhóm dùng cinacalcet và nhóm được điều trị thông 
thường [76]. Trong 2 nghiên cứu RCT chia thành 2 nhóm: nhóm 
dùng Etelcalcetide có nồng độ hormone PTH giảm đáng kể so 
với nhóm giả dược; tuy nhiên, nhóm dùng thuốc có tỉ lệ hạ 
calci máu cao hơn và điều này có thể gây QT kéo dài ở nhiều 
bệnh nhân. Không có báo cáo về tỉ lệ tử vong hoặc biến cố tim 
mạch liên quan [77].
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Amiodarone

Amiodarone gây ra nhiều biến đổi lên điện sinh lý tim và 
thường được sử dụng cho cả rung nhĩ và rung thất dù nguy cơ 
gây nhiều tác dụng phụ (tuyến giáp, phổi, gan). Tuy nhiên,
chưa có nghiên cứu  nào cho thấy tính hiệu quả của nó trong 
việc phòng ngừa đột tử cho bệnh nhân CTNT. Trong nghiên 
cứu Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)
amiodarone làm tăng nguy cơ đột tử do tim ở bệnh nhân 
CTNT [HR 1.44 (95% CI 1.16–1.81)] [18], tuy nhiên, cũng 
như bất kì nghiên cứu quan sát nào, nó không đưa ra được mối 
quan hệ nhân quả. Trong một báo cáo tổng quan có hệ thống
Cochrane [78] gồm 24 nghiên cứu, amiodarone làm giảm 
nguy cơ đột tử do tim, tử vong do tim mạch hoặc tử vong do 
mọi nguyên nhân trên bệnh nhân nguy cơ cao (phòng ngừa sơ 
cấp) hoặc đã hồi phục sau ngưng tim (phòng ngừa thứ cấp),
tuy nhiên các nghiên cứu trên không bao gồm dân số đặc biệt 
là bệnh nhân ESRD hoặc CTNT.

Digoxin

Trong một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu quan sát trên 120
864 bệnh nhân CTNT, dùng digoxin làm tăng nguy cơ tử vong 
thêm 28%, nhất là những bệnh nhân có nồng độ K+ máu thấp 
trước chạy thận [79].

Tóm lại, có ít bằng chứng về tính hiệu quả và an toàn của 
các thuốc chống loạn nhịp trong việc phòng ngừa đột tử do 
tim hoặc các biến cố tim mạch nghiêm trọng trên bệnh nhân 
CTNT. Hơn nữa, những bệnh nhân này thường kém tuân trị dài 
hạn [80, 81], điều này có thể làm hạn chế giá trị của kết quả 
nghiên cứu lên thực hành lâm sàng. Vì vậy chưa có khuyến cáo 
nào đủ mạnh về nhóm thuốc đặc hiệu và cần thêm các nghiên 
cứu RCT lớn chất lượng cao trên nhóm dân số CTNT.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA—MÁY TẠO 
NHỊP KHỬ RUNG TIM CẤY ĐƯỢC 
( ICDs)

Các hướng dẫn phòng ngừa đột tử của các hội tim mạch 
khuyến cáo đặt máy ICD để phòng ngừa sơ cấp cho bệnh nhân 
có LVEF<35% có kì vọng sống ít nhất 1 năm, và phòng ngừa 
thứ cấp cho bệnh nhân từng bị rung thất hoặc nhịp nhanh thất 
gây rối loạn huyết động mà không điều trị được nguyên nhân
[82]. Tuy nhiên, các nghiên cứu RCT cho thấy ICD có hiệu 
quả lên lợi ích sống còn ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao đột tử 
do tim nhưng lại không bao gồm nhóm dân số ESRD (tiêu 
chuẩn loại trừ) [83–85]. Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy 
những bệnh nhân được phòng ngừa sơ cấp bằng đặt máy ICD, 
có ESRD là yếu tố tiên lượng âm đối với tử vong [86–88].
Tuy nhiên, khi so sánh với nhóm bệnh nhân lọc máu có chỉ 
định đặt máy ICD, các dữ liệu lại không nhất quán. Trong một 
nghiên cứu quan sát, Hiremath và cs [89] thu thập dữ liệu từ 2
nhóm, cho thấy cấy máy ICD cải thiện sống còn cho bệnh nhân 
ESRD suy thất trái (LVEF <35%) so với nhóm không được 

cấy [HR 0.40 (95% CI 0.19–0.82)] [89]. Các yếu tố gây 
nhiễu là một hạn chế đáng kể và có thể dùng phương pháp so 
sánh bằng điểm xu hướng (propensity score matching) để làm 
giảm nguy cơ trên. Thật vậy, Pun và cs [90] so sánh 2 nghiên 
cứu đoàn hệ bắt cặp xu hướng, một nhóm được phòng ngừa 
thứ phát bằng đặt máy ICD và một nhóm không đặt ICD, tỉ lệ 
tử vong không khác nhau ở 2 nhóm (43.4% ở nhóm cấy ICD 
so với 39.7% ở nhóm chứng). Bằng chứng không rõ ràng này 
dẫn đến tình trạng bệnh nhân ESRD có chỉ định đặt máy 
ICD nhưng chỉ có một số ít được đặt. Trong 2072 bệnh nhân 
ESRD người Ý (trong đó 154 bệnh nhân có LVEF
<35%), chỉ có 52 (33%) được cấy máy ICD. Quả nhiên,
nhóm có chỉ định đặt máy ICD có tỉ lệ tử vong cao hơn nhóm 
không có chỉ định [HR 1.59 (95% CI 1.06–2.38)],
nhưng nhóm bệnh nhân suy thất trái nhưng không đặt máy 
ICD có tiên lượng xấu nhất [HR 2.67 (95% CI 2.09–3.39)].
Tỉ lệ đột tử do tim ở cả nhóm bệnh nhân có chỉ định và 
không có chỉ định cấy máy ICD đều cao [91]. Chỉ có một 
nghiên cứu RCT nói về tỉ lệ đột tử do tim mới ở nhóm bệnh 
nhân lọc máu có LVEF bảo tồn: thử nghiệm ICD2 [92].
Nghiên cứu mới nhất này đặc biệt thú vị ở chỗ LVEF <35%
là tiêu chuẩn loại trừ, vì vậy cho phép đặt ra các chỉ định 
mới cho việc cấy máy ICD trên nhóm bệnh nhân lọc máu.
Nghiên cứu này cố gắng trả lời câu hỏi ESRD có thật sự là 
yếu tố nguy cơ của đột tử do tim không, có độc lập với tình 
trạng LVEF thấp không, và nguy cơ này có thể được giảm 
thiểu bằng cách đặt máy ICD không. Thật vậy, theo hướng 
dẫn, những bệnh nhân có chỉ định kinh điển của việc cấy 
máy ICD để phòng ngừa đột tử do tim dựa vào yếu tố giảm 
phân suất tống máu không được đưa vào nghiên cứu. Thử 
nghiệm này đã bị dừng lại, phù hợp với khuyến cáo về dữ 
liệu an toàn và vì lý do không hiệu quả (nghiên cứu không 
đạt được kết quả theo mục tiêu gốc) sau khi loại trừ 188 bệnh 
nhân so với kế hoạch là 200 bệnh nhân, 97 bệnh trong nhóm 
đặt ICD và 91 bệnh trong nhóm chứng. Thời gian theo dõi 
trung bình là 6.8 năm. Tỉ lệ tử vong trong 5 năm như nhau ở 2 
nhóm (50.6% ở nhóm đặt ICD và 54.5% ở nhóm chứng). Tỉ 
lệ đột tử do tim mới tích lũy là 9.7% ở nhóm đặt ICD và 
7.9% ở nhóm chứng [HR 1.32 (95% CI 0.53–3.29)] [92].
Nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đặt ICD không giúp giảm tử 
vong toàn bộ và đột tử: đầu tiên, khả năng máy ICD không 
nhận biết được loại loạn nhịp không-sốc-điện-được (vô tâm 
thu/hoạt động điện vô mạch) hoặc loạn nhịp tiến triển khi 
tăng kali máu và/hoặc rối loạn toan kiềm nặng [13, 93], dẫn 
đến việc máy không cắt nhịp hiệu quả hoặc không tái khởi 
động máy sau sốc điện. Chỉ có cách phân tích ECG qua máy 
ghi ECG cấy trong tim khi khám nghiệm tử thi (đã được 
lên kế hoạch trong thiết kế thử nghiệm ICD2) mới làm sáng 
tỏ loại loạn nhịp nào dẫn đến đột tử. Điều quan trọng cần 
nhấn mạnh là tỉ lệ các tác dụng phụ liên quan đến đặt máy là 
khá cao (27.5%) [92]. Chúng liên quan trực tiếp đến thủ thuật 
cấy máy vào cơ thể (tạo hematoma hoặc nhiễm trùng) hoặc do
rối loạn điện cực. 7.5% trường hợp cần được tháo máy ra, đa 
số là do du khuẩn huyết [92]. Trên lâm sàng những bệnh nhân 
nên được đặt máy ICD như là một cách phòng ngừa thứ phát. 
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Herzog và cs. [94] phân tích hồi cứu trên 6042 bệnh nhân lọc 
máu nhập viện vì rung thất/ngưng tim, xuất viện và sống sót ít 
nhất trong 30 ngày kể từ khi nhập viện. Chỉ 7.6% bệnh nhân 
trên đã cấy máy ICD. Nhóm bệnh nhân trên có nguy cơ tử vong 
giảm 42% [HR 0.58 (95% CI 0.50–0.66)] [94]. Charytan và 
cs [95] quan sát trên 9528 bệnh nhân lọc máu cấy máy ICD 
để phòng ngừa thứ cấp từ năm 1994 đến năm 2006, tỉ lệ tử vong 
toàn bộ giảm 14% (95% CI 9–19) so với nhóm chứng [95].

Một vấn đề quan trọng là tỉ lệ biến chứng cao liên quan đến 
việc cấy máy ICD ở bệnh nhân lọc máu. Một phân tích tổng 
hợp (meta-analysis) cho thấy tỉ lệ biến chứng do nhiễm trùng 
tăng cao khi có ESRD [HR 8.73 (95% CI 3.42–22.31)]
[96]. Cần tháo toàn bộ hệ thống máy khi có biến chứng nhiễm 
trùng do đặt máy [97]. Các biến chứng thường gặp khác liên 
quan đến việc lệch điện cực cần mở ra chỉnh lại, suy điện cực 
cần tháo máy, chảy máu và huyết khối tĩnh mạch [92, 98, 99].
Cấy máy tạo nhịp dưới da có ưu điểm là giảm nguy cơ hẹp 
tĩnh mạch trung tâm và nhiễm trùng hơn so với đặt máy 
trong buồng tim với điện cực trong tĩnh mạch, tuy nhiên nó 
có thể không hoạt động hiệu quả khi có loạn nhịp chậm nặng 
[100].

Nói chung, quyết định đặt máy tạo nhịp trên bệnh nhân 
ESRD và CTNT là một thách thức trên lâm sàng và cần 
phối hợp đa chuyên ngành, nhất là giữa bác sĩ nội thận và bác 
sĩ tim mạch, với mục tiêu là đánh giá nguy cơ-lợi ích của  mỗi 
phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể [97]. Quyết định 
này có thể khó khăn hơn trong tình huống nhịp nhanh thất đe 
dọa tính mạng xuất hiện thoáng qua nhưng không điều trị triệt 
để được nguyên nhân [101].

Trên bức tranh lâm sàng, thách thức trong việc quyết 
định đặt máy ICD liên quan đến các bệnh đồng mắc thường 
có ở bệnh nhân ESRD, lợi ích của việc đặt máy có thể 
giảm. Vấn đề trên có thể do nhiều yếu tố, như rối loạn điện 
giải làm tăng nguy cơ sốc điện không hiệu quả hoặc kích 
hoạt các rối loạn nhịp không-sốc-điện-được (vô tâm thu/hoạt 
động điện vô mạch) - cơ chế sinh lý gây đột tử do loạn nhịp
(Hình 1).

KẾT LUẬN

Đột tử do tim vẫn là nguyên nhân chính gây tử vong trên
bệnh nhân ESRD dù gần đây đã có nhiều nỗ lực nhằm 
phòng ngừa và xác định bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ 
cao. Với những bệnh nhân dễ ngưng tim trong lúc chạy 
thận, một số yếu tố nguy cơ thay đổi được đã được xác định,
như dịch thẩm tách có nồng độ K+ và Ca2+ thấp, và ưu điểm
của việc có sẵn máy AED trong các đơn vị lọc máu. Tuy
nhiên, phải nhận thức được rằng không phải rối loạn nhịp 
nào cũng sốc điện được. Vấn đề đột tử do tim ngoài lúc chạy
thận thì phức tạp hơn và nguyên nhân vẫn chưa được biết
rõ. SCD liên quan đến LVEF thấp chỉ xuất hiện trong một số
ít trường hợp trên bệnh nhân CTNT. Điều này cho thấy SCD
xảy ra với nhiều đặc điểm khác nhau trên bệnh nhân ESRD,
so với bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ và/hoặc suy
tim không có ESRD. Các bằng chứng gần đây gợi ý rằng
khi bị rối loạn nhịp nguy kịch, bệnh nhân ESRD thường 
biểu hiện loạn nhịp chậm hơn là loạn nhịp nhanh. Điều
này có thể giải thích một phần cho việc nhiều nghiên cứu 
không cho thấy lợi ích của đặt máy ICD để phòng ngừa đột 
tử cho bệnh nhân ESRD. Rối loạn điện giải là điều thường 
gặp ở bệnh nhân CTNT, nên dễ gây rối loạn nhịp, dựa trên

HÌNH 1: Các loại loạn nhịp dẫn đến đột tử do tim và vai trò của đặt máy ICD.
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mối liên quan giữa đột tử và thời điểm chạy thận. Tuy nhiên, 
tỉ lệ đột tử cao ở bệnh nhân TPPM cho thấy có nhiều yếu tố 
khác liên quan đến tăng tỉ lệ đột tử ở bệnh nhân ure máu cao.
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