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Tóm tắt

◊ Bị nhiễm toan chuyển hóa chứng tỏ bệnh nhân có thể tiềm ẩn một số bệnh lý khác. pH trong máu động mạch
<7,35 định nghĩa về nhiễm toan. Nhiễm toan chuyển hóa khi nồng độ bicacbonat trong huyết tương giảm và/
hoặc khoảng trống anion (AG) huyết thanh tăng đáng kể.
Nhiễm toan chuyển hóa có thể xảy ra do những nguyên nhân sau:

1. Bổ sung axit mạnh với đệm và hấp thụ ion bicacbonat
2. Mất ion bicacbonat khỏi chất dịch cơ thể, thường là qua đường tiêu hóa hoặc thận
3. Bổ sung nhanh dung dịch không chứa đệm bicacbonat vào dịch ngoại bào.

Việc phân biệt giữa các nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hóa bắt đầu bằng tính khoảng trống anion (anion
gap, AG) huyết thanh. Tính AG huyết thanh bằng cách lấy các cation chính định lượng được, natri (Na+) trừ đi
tổng số các anion chính định lượng được, gồm clo (Cl) và bicacbonat (HCO3).

• AG = Na - (Cl + HCO3)

AG huyết thanh bình thường là do chênh lệch giữa số anion không định lượng chẳng hạn như sulfate (SO4),
phosphat (PO4), albumin và các anion hữu cơ so với số cation không định lượng được, chẳng hạn như kali (K
+), magiê (Mg+), và canxi (Ca2+). Các protein trong huyết tương cũng góp phần duy trì AG huyết thanh bình
thường.[1]
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Bệnh căn học

Thông thường, khoảng trống anion (AG) dao động trong khoảng từ 6 đến 12 millimol/L (6-12 mEq/L). Tăng AG thường
gợi ý bệnh nhân đang bị nhiễm toan hữu cơ. Căn cứ trên khái niệm này, có thể phân loại nhiễm toan chuyển hóa thành
nhiễm toan chuyển hóa có AG bình thường và AG tăng.

1. AG bình thường

• Bicacbonat (HCO3) bị mất đi hoặc bị loãng, cơ thể không tạo ra anion, và độ trung hòa về điện vẫn được duy trì
do tăng đối ứng nồng độ clo trong huyết thanh.

• Tình trạng này còn được gọi là nhiễm toan chuyển hóa tăng clo huyết.
• Thường là do mất HCO3 qua đường tiêu hóa hoặc thận.
• Các nguyên nhân ở đường tiêu hóa bao gồm tiêu chảy, dẫn lưu và lỗ rò trên đường tiêu hóa, phẫu thuật dẫn dòng

nước tiểu qua ruột và ăn/nuốt hạt nhựa trao đổi anion có chứa clo.
• Các nguyên nhân ở thận bao gồm nhiễm toan ống thận, thuốc ức chế carbonic anhydrase, giảm aldosterone và

dùng thuốc lợi tiểu giữ kali.
• Những nguyên nhân khác bao gồm bổ sung axit bằng cách nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, nuốt phải lưu huỳnh

nguyên chất hoặc bổ sung hydro clorua (HCl) hoặc các hóa chất liên quan khác, chẳng hạn như amoni clorua.

2. AG tăng

• Axit hữu cơ hấp thụ HCO3, và anion được tạo ra thường sẽ được giữ lại trong huyết thanh và dịch ngoại bào.
• Nồng độ clo trong huyết thanh không tăng.
• Nguyên nhân là tình trạng toan ceton do bệnh tiểu đường, tình trạng toan ceton do rượu, toan lactic, bệnh thận

hoặc ngộ độc methanol, ethanol, ethylene glycol, propylene glycol (pha loãng trong lorazepam), 5-oxoproline (các
nồng độ nhiễm độc có thể xảy ra ở những bệnh nhân sử dụng paracetamol trong thời gian dài), axit salicylic,
paraldehyde, phenformin, metformin, sắt, isoniazid, hydro sulfua, cacbon monoxit, toluene, hoặc ethylene glycol.
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Những cân nhắc khẩn cấp

(Xem  Chẩn đoán khác biệt  để biết thêm chi tiết)
Nhiễm toan chuyển hóa thường không đe dọa tính mạng trừ khi đạt đến cực độ pH (ví dụ: pH trong máu động mạch
<7,00). Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hóa cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, bác sĩ điều trị cần
nhanh chóng đưa ra chẩn đoán xác định và bắt đầu điều trị tình trạng tiềm ẩn.

Những dấu hiệu cần chú ý

• nhiễm xeton axit do tiểu đường

• Tình trạng toan ceton do rượu

• Ăn vào các chất độc hại

• Ngộ độc paracetamol (nhiễm độc 5-oxoproline)

• Nhiễm độc salicylate

• Suy thận cấp
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Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Đánh giá tổng quát tình trạng cân bằng axit-bazơ của bệnh nhân sẽ giúp hiểu rõ vấn đề bệnh lý tiềm ẩn. Có thể thu hẹp
phạm vi chẩn đoán phân biệt những rối loạn này nếu có thông tin lâm sàng về bệnh nhân và một số kết quả xét nghiệm.
Có thể đánh giá những tình trạng lâm sàng kèm rối loạn cân bằng axit-bazơ một cách hiệu quả bằng phương pháp tiếp cận
sinh lý bệnh học từng bước.[2] [3]

Nên tiến hành phân tích ABG (khí máu động mạch) và bộ xét nghiệm chuyển hóa (CMP). Các xét nghiệm cần thiết nhằm
tiếp cận rối loạn cân bằng toan kiềm nghi ngờ thông qua ABG, đây là xét nghiệm cung cấp thông tin về các giá trị pH,
PaO2, PaCO2, và HCO3 tính được, cũng như bộ xét nghiệm chuyển hóa máu tĩnh mạch, bộ chuyển hóa này cũng cung
cấp thông tin về nồng độ Na+, K+, Cl, và CO2 toàn phần (TCO2). TCO2 là nồng độ cacbon dioxit toàn phần có trong
huyết thanh, bao gồm CO2 hòa tan, bicacbonat, cacbonat và axit cacbonic. CO2 hòa tan là một phần nhỏ trong TCO2.
TCO2 trong xét nghiệm chất điện giải trong huyết thanh chủ yếu thể hiện nồng độ bicacbonat trong huyết tương.

Dưới đây là các bước bắt buộc khi diễn giải dữ liệu và xác định nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hóa.

1. Xác định tình trạng rối loạn qua độ pH

• Độ pH trong động mạch cho biết rối loạn bệnh nhân đang mắc phải - nhiễm toan hay nhiễm kiềm.
• Tại mực nước biển, độ pH bình thường là 7,42 ± 0,02, trong đó dao động từ 7,35 đến 7,45.
• pH máu động mạch giảm khi <7,35 cho thấy rối loạn nghiêm trọng mà bệnh nhân đang gặp phải là nhiễm toan.

2. Xác định tình trạng rối loạn nguyên phát

• Để xác định tình trạng rối loạn nguyên phát, phải kiểm tra những thay đổi tăng giảm nồng độ HCO3 trong huyết
thanh và PaCO2 trong máu động mạch so với mức bình thường và mối quan hệ với mức thay đổi độ pH trong
động mạch.

• Nếu độ pH và HCO3 đều thấp, thì tình trạng rối loạn nguyên phát sẽ là nhiễm toan chuyển hóa.

3. Đánh giá mức độ bù trừ đáp ứng với tình trạng nguyên phát:

• Nếu bị nhiễm toan chuyển hóa đơn thuần, cơ chế đáp ứng thích nghi bình thường của đường hô hấp sẽ làm giảm
PaCO2 trong động mạch 1 đến 1,5 lần so với mức giảm HCO3 trong huyết thanh.[4] [5]

4. Tính khoảng trống anion (AG) huyết thanh

• AG huyết thanh = Na - (Cl + HCO3).
• Trong huyết thanh, cation định lượng được + cation không định lượng được = anion định lượng được + anion

không định lượng được. AG huyết thanh được tính bằng cách lấy cation (Na) định lượng được - anion (Cl +
HCO3) định lượng được, và đây thực sự là chỉ báo cho biết liệu có anion nào không định lượng được tích tụ trong
huyết thanh hay không. Do đó, bất kỳ quy trình chuyển hóa nào gây tích tụ anion không định lượng được đều sẽ
làm tăng khoảng trống anion.

• Có thể hiểu như sau: ở nhiễm toan hữu cơ, anion tích tụ theo mối quan hệ 1:1 với lượng HCO3 hấp thụ. Do đó,
mức AG huyết thanh tăng lên cần phải gần tương đương mức HCO3 giảm đi ở nhiễm toan hữu cơ.

• Ngược lại, nhiễm toan mà không tích tụ anion sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong AG huyết thanh; những kiểu
nhiễm toan này được gọi là AG bình thường hoặc nhiễm toan chuyển hóa tăng clo huyết, phản ánh mức tăng còn
bù ở nồng độ clo trong huyết thanh, đây là mức duy trì AG huyết thanh trong phạm vi từ 6 đến 12 millimol/L
(6-12 mEq/L).[6]

• Giá trị <12 millimol/L (12 mEq/L) cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa có AG bình thường, trong khi
giá trị >12 millimol/L (12 mEq/L) cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa có tăng AG.[6]
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5. So sánh sự thay đổi ở giá trị AG trong huyết thanh với lượng HCO3 giảm đi

• Ở nhiễm toan chuyển hóa có tăng AG, giá trị AG huyết thanh tăng lên cần tương đương với nồng độ HCO3 giảm
đi.

• Khi AG huyết thanh tăng lên nhiều hơn nồng độ HCO3 giảm đi, thì có thể bệnh nhân bị nhiễm kiềm-toan chuyển
hóa kết hợp.

• Ngược lại, khi nồng độ HCO3 giảm đi lớn hơn giá trị AG huyết thanh tăng lên (và AG huyết thanh tăng lên đáng
kể), thì chứng tỏ bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa có tăng AG và AG bình thường đồng thời.

• Nếu bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa có tăng AG, hãy tính chênh lệch nồng độ osmol/kg huyết thanh đo được/
tính được.

• Chênh lệch thẩm thấu: = nồng độ osmol/kg huyết thanh đo được - nồng độ osmol/kg huyết thanh tính
được.

• Độ thẩm thấu máu tính được = 2 x Na trong huyết thanh + glucose/18 + urê/2,8 (bình thường <10).
• Độ thẩm thấu máu là do các chất tan thường có trong huyết thanh. Bổ sung các chất chẳng hạn như rượu,

protein, chất béo và mannitol làm tăng nồng độ thẩm thấu đo được, và do đó làm tăng chênh lệch nồng
độ thẩm thấu huyết thanh đo được/tính được. Tình trạng tăng mức chênh lệch nồng độ thẩm thấu máu đo
được/tính được khi bị nhiễm toan chuyển hóa có tăng AG có thể là chỉ báo gián tiếp cho biết bệnh nhân bị
nhiễm độc ethanol hoặc ăn vào methanol và ethylene glycol.

6. Nếu bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa có AG bình thường (tăng clo huyết), cần đo AG trong nước tiểu.[7]

• AG trong nước tiểu = (Na + K) - Cl (ion trong nước tiểu).
• Trong trường hợp nhiễm toan chuyển hóa có AG bình thường, thì tính AG trong nước tiểu sẽ giúp phân biệt giữa

nhiễm toan ống thận và những nguyên nhân khác không liên quan đến thận.[7]
• Về căn bản, các giá trị âm (< 0 millimol/L; < 0 mEq/L) chứng tỏ bệnh trạng do các nguyên nhân không liên quan

đến thận.
• Bởi thường không đo được amoni trong nước tiểu trong những trường hợp lâm sàng, nên giới chuyên môn sẽ sử

dụng AG trong nước tiểu để biết được liệu có nhiều amoni (AG trong nước tiểu âm) hay không có amoni (AG
trong nước tiểu dương).

• Hữu ích nhất trong việc phân biệt các nguyên nhân liên quan đến thận (chủ yếu là nhiễm toan ống thận), mà
thường có đặc trưng là giảm sản hoặc giảm tiết amoni so với những nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hóa có
AG bình thường không liên quan đến thận (ví dụ: tiêu chảy).

7. Xác định bệnh nền

• Đây là mục đích chính trong bước phân tích rối loạn cân bằng axit-bazơ và có thể xác định được qua biểu hiện lâm
sàng và các bước liệt kê bên trên.

• Cần tiến hành xét nghiệm thêm để xác định nồng độ lactic và xeton, cũng như tiến hành sàng lọc độc tố (nồng độ
ethanol, methanol, ethylene glycol, propylene glycol, 5-oxoproline, và salicylate) nếu được gợi ý qua bệnh sử.

8. Phương án chẩn đoán cổ điển nêu trên có thể không hiệu quả ở những bệnh nhân nguy kịch. Ở những bệnh nhân nguy
kịch, nhiều cation như Ca và Mg cũng như anion như albumin và PO4 có thể vẫn không thay đổi như giả định ở phương
án chẩn đoán kinh điển.[1]

• AG cần phải được điều chỉnh khi nồng độ albumin bất thường.
• AG đã điều chỉnh = AG quan sát + 2,5 x (albumin bình thường trong huyết thanh - albumin đo được trong huyết

thanh).
• Phương pháp ion mạnh (do BS. Peter Stewart phát triển) áp dụng đối với tất cả các ion hòa tan trong huyết tương.
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• Chênh lệch ion mạnh (SID) biểu kiến = (Na + K + Ca + Mg) - Cl.
• SID hiệu dụng = HCO3 + albumin đo được x (0,123 x pH - 0,631) + phốt phát vô cơ x (0,309 x pH - 0,469).
• Khoảng trống ion mạnh = SID biểu kiến - SID hiệu dụng.

9. Bắt đầu liệu pháp phù hợp

• Nguyên tắc điều trị bệnh nhiễm toan chuyển hóa cơ bản đó là xác định và điều trị bệnh trạng tiềm ẩn.
• Đôi khi có thể cần dùng liệu pháp trực tiếp để điều trị bệnh nhiễm toan chuyển hóa.
• Có thể điều trị hiệu quả bệnh nhiễm toan chuyển hóa có AG bình thường bằng cách bổ sung từ từ bicacbonat, mặc

dù cách điều trị tương tự đối với trường hợp có tăng AG vẫn còn gây tranh cãi.
• Cần tránh điều trị nhanh bất kỳ bệnh chuyển hóa nhiễm toan nào bằng cách tiêm nhanh natri bicacbonat qua

đường tĩnh mạch.[8]
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Đánh giá nhiễm toan chuyển hóa Chẩn đoán

Tổng quan về chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

Mất bicacbonat qua đường tiêu hóa

Mất bicacbonat qua thận - nhiễm toan ống thận loại 1 và 2

Nhiễm toan ống thận loại 4

nhiễm xeton axit do tiểu đường

Tình trạng toan ceton do rượu

Ăn vào các chất độc hại

Ngộ độc paracetamol (nhiễm độc 5-oxoproline)

Nhiễm độc salicylate

Nhiễm toan lactic

Suy thận cấp

Suy thận mạn tính

Không thường gặp

Bổ sung axit
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Chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

◊ Mất bicacbonat qua đường tiêu hóa

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiêu chảy, dẫn lưu và lỗ rò
trên đường tiêu hóa, phẫu
thuật dẫn dòng nước tiểu
qua ruột, nạp hạt nhựa
trao đổi anion có chứa
clo chẳng hạn như canxi
clorua hoặc magiê clorua.

chẩn đoán thường căn cứ
trên thông tin bệnh sử và
những phát hiện về triệu
chứng thực thể

»khoảng trống anion
huyết thanh: <12
millimol/L (< 12 mEq/L)

»khoảng trống anion
nước tiểu: thấp (<0
millimol/L; < 0 mEq/L)

◊ Mất bicacbonat qua thận - nhiễm toan ống thận loại 1 và 2

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử gia đình, bệnh tự
miễn (hội chứng Sjogren,
SLE (lupus ban đỏ hệ
thống), viêm khớp dạng
thấp), thoái hóa dạng tinh
bột, đa u tủy xương, bí
tiểu, tiền sử dùng thuốc
(liti, amphotericin B,
ifosfamide, chất ức chế
carbonic anhydrase),
chứng nhuyễn xương hoặc
còi xương

chẩn đoán thường căn cứ
trên thông tin bệnh sử và
những phát hiện về triệu
chứng thực thể

»khoảng trống anion
huyết thanh: <12
millimol/L (< 12 mEq/L)

»khoảng trống anion
nước tiểu: cao (>0
millimol/L; >0 mEq/L)

»độ pH trong nước tiểu:
loại 1 >5,3; loại 2 <5,3

»kali trong huyết thanh:
Thấp

◊ Nhiễm toan ống thận loại 4

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiểu đường, giảm
aldosterone, tiền sử
dùng thuốc (amiloride,
spironolactone,
trimethoprim, ciclosporin)

chẩn đoán thường căn cứ
trên thông tin bệnh sử và
những phát hiện về triệu
chứng thực thể

»khoảng trống anion
huyết thanh: <12
millimol/L (<12 mEq/L)

»khoảng trống anion
nước tiểu: cao (>0
millimol/L; >0 mEq/L)

»độ pH trong nước tiểu:
bình thường

»kali trong huyết thanh:
Cao

»aldosterone trong huyết
tương: thấp ở chứng suy
tuyến thượng thận nguyên
phát và bệnh thận thứ phát

»renin trong huyết
tương: cao ở chứng suy
tuyến thượng thận nguyên
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Đánh giá nhiễm toan chuyển hóa Chẩn đoán

Thường gặp

◊ Nhiễm toan ống thận loại 4

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

phát và thấp ở bệnh thận
thứ phát

◊ nhiễm xeton axit do tiểu đường

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

bệnh nhân bị đái tháo
đường tuýp 1, đặc biệt là
khi đồng thời mắc bệnh
khác, chẳng hạn như
nhiễm trùng hoặc nhồi
máu cơ tim

lơ mơ, ngủ gà, có mùi
ketone trong hơi thở

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»xeton trong huyết thanh
và nước tiểu: tăng cao
(có thể đo được)

»glucose trong huyết
thanh và nước tiểu: Tăng

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng

◊ Tình trạng toan ceton do rượu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

uống rượu trong thời gian
dài; suy dinh dưỡng; buồn
nôn, ói mửa, đau bụng[9]

lơ mơ, ngủ gà, có mùi
ketone trong hơi thở; các
triệu chứng thực thể của
bệnh mạch máu ngoại
biên, triệu chứng thực thể
của bệnh gan mạn tính
(sao mạch, móng trắng,
bàn tay son, bầm tím, vàng
da, vết gãi ngứa); gan to

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»xeton trong nước tiểu:
thường xuất hiện
Nếu không thấy xuất hiện
cũng không được loại trừ
bệnh.[9]

»nồng độ ethanol: thấp
hoặc không có

»glucose trong huyết
thanh và nước tiểu: thấp
hoặc bình thường

»Lactate trong huyết
thanh: tăng cao nhưng
không đủ để chứng minh
bệnh nhiễm toan

◊ Ăn vào các chất độc hại

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử ngộ độc: ethanol,
methanol (chất thay thế
ethanol), ethylene glycol
(thành phần của chất
chống đông dùng trong
ô tô), propylene glycol
(hòa tan trong nhiều loại

lơ mơ, ngủ gà »khoảng trống thẩm
thấu huyết thanh: bình
thường <10 mOsm/L

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»sàng lọc độc tố trong
huyết thanh (ethanol,
methanol, ethylene
glycol, propylene glycol):
dương tính
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Thường gặp

◊ Ăn vào các chất độc hại

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thuốc dạng tiêm tĩnh mạch
chẳng hạn như lorazepam)

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng

◊ Ngộ độc paracetamol (nhiễm độc 5-oxoproline)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử dùng quá liều
paracetamol hoặc
paracetamol trong thời
gian dài; liên quan đến
bệnh mắc kèm chẳng hạn
như suy dinh dưỡng và
bệnh thận mạn tính[10]

lơ mơ, ngủ gà »khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»paracetamol trong
huyết thanh và nước
tiểu: dương tính (không
nhất thiết trong phạm vi
độc)

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng

»khối phổ để xác định 5-
oxoproline: dương tính
Nghi ngờ nhiễm độc 5-
oxoproline nếu không xác
định được nguyên nhân
nào khác gây nhiễm toan
chuyển hóa ảnh hưởng
đến khoảng trống anion.

◊ Nhiễm độc salicylate

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

dùng aspirin nồng độ điều
trị hoặc cố tình dùng quá
liều

lú lẫn, ù tai, tăng thông
khí, phù phổi

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (> 2 mEq/L)

»nồng độ salicylate:
>2172 micromol/L (>300
microgram/mL)

◊ Nhiễm toan lactic

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử có các nguyên
nhân gây bệnh tiềm ẩn:
giảm tưới máu đến mô,
bệnh tiểu đường, dùng
thuốc (ví dụ: metformin,
paraldehyde, liệu pháp
antiretroviral), dị tật di
truyền (ví dụ: hội chứng
MELAS - bệnh não ty thể,

có thể phát hiện thấy các
triệu chứng thực thể liên
quan đến nguyên nhân
tiềm ẩn

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng
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Thường gặp

◊ Nhiễm toan lactic

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nhiễm axit lactic, và các
cơn kiểu đột quỵ)

◊ Suy thận cấp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể không có triệu
chứng; các triệu chứng
bao gồm biếng ăn, mệt
mỏi, ngứa, buồn nôn, ói
mửa, và thở gấp (khó
thở).[11]

suy tư thế vận động, tiếng
cọ màng phổi hoặc màng
tim, phù nề mạch ngoại
biên, tiếng ran phổi, lượng
nước tiểu <400 mL/
ngày[11]

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»xét nghiệm chức năng
thận: creatine và urê tăng
cao, nồng độ kali biến đổi
không ngừng
Creatinine tăng ≥44
micromol/L (≥0,5 mg/dL)
so với lần khám ban đầu.

◊ Suy thận mạn tính

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử giảm chức năng
thận; thường là không có
triệu chứng[12]

có thể phát hiện các triệu
chứng thực thể liên quan
đến nguyên nhân tiềm ẩn;
ngứa, phù nề mạch ngoại
biên, tiếng ran phổi nếu bị
quá tải dịch

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»xét nghiệm chức năng
thận: creatine và urê tăng
cao, nồng độ kali biến đổi
không ngừng

Không thường gặp

◊ Bổ sung axit

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuôi dưỡng tĩnh mạch
hoàn toàn, ngộ độc lưu
huỳnh nguyên chất, bổ
sung hydro clorua (ví dụ
chất đồng loại chẳng hạn
như amoni clorua); những
bệnh nhân truyền nhanh
các thể dịch không chứa

chẩn đoán thường căn cứ
trên thông tin bệnh sử và
những phát hiện về triệu
chứng thực thể

»khoảng trống anion
huyết thanh: >12
millimol/L (>12 mEq/L)

»khoảng trống anion
nước tiểu: thấp (<0
millimol/L; <0 mEq/L)
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Không thường gặp

◊ Bổ sung axit

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

HCO3 sẽ bị nhiễm toan
loãng
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