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NỘI DUNG 

• Tham khảo nhanh  
• Mở đầu 
• Chẩn đoán và phân tầng nguy cơ 

o PE có phải là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của bệnh nhân? 
o Phân tầng nguy cơ - các yếu tố chính 
o Lược đồ chung cho sự phân tầng 
o Các yếu tố tiên lượng không đóng góp nhiều 
o Phân tầng nguy cơ & tiêu huyết khối mà không cần CT 

• Sinh lý học của vòng xoắn tử vong PE 
• Hồi sức 

o Tránh các thủ thuật nếu có thể 
o Quản lý dịch 
o Các inotrope & thuốc vận mạch 
o Thuốc giãn mạch phổi dạng hít 

• Kháng đông (heparin) 
• Tiêu huyết khối 

o Cơ sở bằng chứng 
o Chống chỉ định 
o Cơ sở lý luận cho các phác đồ liều thấp  
o Các phác đồ 
o Phối hợp heparin & tPA 
o Tenecteplase 

https://emcrit.org/author/pulmcrit/
https://emcrit.org/ibcc/pe/#rapid_reference
https://emcrit.org/ibcc/pe/#preamble
https://emcrit.org/ibcc/pe/#is_PE_driving_the_patient's_instability?
https://emcrit.org/ibcc/pe/#risk_stratification:_primary_factors
https://emcrit.org/ibcc/pe/#general_schema_for_stratification
https://emcrit.org/ibcc/pe/#prognostic_features_which_don't_add_much
https://emcrit.org/ibcc/pe/#risk_stratification_&_lysis_without_a_CT_scan
https://emcrit.org/ibcc/pe/#physiology
https://emcrit.org/ibcc/pe/#avoid_procedures_if_possible
https://emcrit.org/ibcc/pe/#inotropes_&_vasopressors
https://emcrit.org/ibcc/pe/#inhaled_pulmonary_vasodilators
https://emcrit.org/ibcc/pe/#anticoagulation_(heparin)
https://emcrit.org/ibcc/pe/#thrombolysis:_evidentiary_basis
https://emcrit.org/ibcc/pe/#thrombolysis:_contraindications
https://emcrit.org/ibcc/pe/#rationale_for_reduced-dose_regimens
https://emcrit.org/ibcc/pe/#thrombolysis:_regimens
https://emcrit.org/ibcc/pe/#coordination_of_heparin_&_tPA
https://emcrit.org/ibcc/pe/#tenecteplase
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• Các phương pháp điều trị khác 
o X quang can thiệp 
o Phẫu thuật lấy bỏ huyết khối 
o VA ECMO 
o Bộ lọc IVC 

• Một số tình huống bất thường & khó hiểu: PE diện rộng hoặc khá 
rộng kèm… 

o … Ho ra máu 
o … ST chênh lên trên EKG 
o … Cục máu đông trôi nổi  
o … Giảm oxy máu kháng trị  
o … Ngừng tim (Code blue ở bệnh nhân PE) 

• Cạm bẫy 

 

 

Tham khảo nhanh
 

Bộ xét nghiệm PE diện (khá) rộng  

• Chỉ định những xét nghiệm này càng sớm càng tốt, để chúng sẵn sàng 
khi cần thiết. 

• Tổng phân tích tế bào máu. 
• INR, PTT, fibrinogen, D-dimer. 
• Troponin. 
• Lactate (lý tưởng nếu có, nhưng không quan trọng). 

Phân tầng nguy cơ - những điều cần xem xét  

Huyết động không ổn định 

• Chỉ số sốc (HR / SBP)> 1. 
• Tụt HA do PE (HATT < 90 mm trong 15 phút, HATT giảm > 40 mm 

trong 15 phút, cần dùng thuốc vận mạch). 
• Vã mồ hôi hoặc hoặc lốm đốm/vân tím ở chi. 

https://emcrit.org/ibcc/pe/#interventional_radiology
https://emcrit.org/ibcc/pe/#surgical_thrombectomy
https://emcrit.org/ibcc/pe/#VA_ECMO
https://emcrit.org/ibcc/pe/#IVC_filter
https://emcrit.org/ibcc/pe/#(sub)massive_PE_in_a_patient_with_hemoptysis
https://emcrit.org/ibcc/pe/#(sub)massive_PE_in_a_patient_with_ST_elevation
https://emcrit.org/ibcc/pe/#clot_in_transit
https://emcrit.org/ibcc/pe/#PE_with_refractory_hypoxemia
https://emcrit.org/ibcc/pe/#coding_a_PE_patient
https://emcrit.org/ibcc/pe/#pitfalls
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Khuynh hướng huyết động căng thẳng 

• Tăng Troponin. 
• Điện tâm đồ bất thường: 

o RBBB hoặc SI-QIII-TIII (cả hai đều có OR là ~ 2). 
o ST chênh lên ở aVR (OR: 5). 

• Thất phải giãn trên CT scan hoặc siêu âm tim. 
• Chất cản quang trào ngược vào tĩnh mạch chủ dưới trên CT scan. 
• Ngất hoặc tiền ngất. 

Các xét nghiệm khác  

• Lactate ≧ 2 mM. 
• Tỷ lệ bạch cầu trung tính/lympho (< 5,5 là yên tâm; > 9,2 là đáng lo 

ngại; 5,5-9,2 là vùng xám). 

phân tầng nguy cơ - cách tiếp cận chung 

 

  

https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/periskstrat/


4 
 

Cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích 

 

PE diện rộng:  

chiến lược bảo tồn dịch - fluid-conservative strategy (thêm) 

• Bù dịch hiếm khi hữu ích (áp lực tĩnh mạch nhìn chung đã cao quá mức). 
• Không truyền dịch trừ khi có bằng chứng về áp lực đổ đầy thấp (ví dụ, 

IVC nhỏ hoặc tĩnh mạch cảnh xẹp). 

Ngưỡng thấp cho vận mạch ( hơn thế nữa ) 

• Epinephrine là thuốc hàng đầu được ưu tiên, chỉnh liều để MAP > 65. 
• Vasopressin là thuốc hàng thứ hai. 

Thuốc giãn mạch phổi dạng hít ( thêm ) 

• Epoprostenol hoặc oxit nitric - bất cứ thứ gì bạn có thể nhận được nhanh 
nhất. 

• Nếu kháng trị có thể xem xét kết hợp oxit nitric với epoprostenol. 
• Nếu không thể có ngay epoprostenol hay nitric oxide, hãy sử dụng 5 

mg nitroglycerine khí dung . 

Tiêu huyết khối ( thêm ) 

• Không có chống chỉ định: 100 mg alteplase. 
• Chống chỉ định tương đối & đang diễn tiến tử vong: 50-100 mg 

alteplase. 
• Chống chỉ định tương đối & ổn định: có thể bắt đầu với 50 mg alteplase. 

https://emcrit.org/ibcc/pe/#fluid_only_if_clear_evidence_of_hypovolemia
https://emcrit.org/ibcc/pe/#inotropes_&_vasopressors
https://emcrit.org/ibcc/pe/#inhaled_pulmonary_vasodilators
https://emcrit.org/ibcc/pulmvaso/#nitroglycerine
https://emcrit.org/ibcc/pe/#thrombolysis:_regimens
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/lyticrainbow/
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Các liệu pháp điều trị PE khác (thất bại / chống chỉ định với tPA)  

• Hút cục máu đông bằng X quang can thiệp (ví dụ: FlowTriever). 
• Lấy cục máu đông qua phẫu thuật tim mạch. 
• VA ECMO. 

 

lời mở đầu
 

PE là một bệnh phức tạp, có tính chất không đồng nhất cao, bao trùm từ những bệnh 
nhân đang khá ổn định cho đến những bệnh nhân rất nặng. Để làm phức tạp thêm 
vấn đề, bệnh nhân có thể tiến triển nhanh chóng theo hướng này hay hướng khác. 

Cho rằng PE là một tình trạng không đồng nhất và khẩn cấp, không có gì ngạc nhiên 
khi cơ sở bằng chứng của chúng ta vẫn chưa đầy đủ. Đây là một ví dụ điển hình về 
nghịch lý gộp-vs-tách (lumping vs splitting paradox) thường gặp trong nghiên cứu 
của nhiều bệnh hiểm nghèo: 

• Nếu chúng ta gộp các bệnh nhân có mức độ nghiêm trọng khác nhau lại 
với nhau, thì kết quả sẽ trở nên khó giải thích (có lẽ can thiệp của nghiên 
cứu đang giúp một số bệnh nhân trong nhóm thuần tập, nhưng không 
phải những bệnh nhân khác). 

• Nếu chúng ta tách bệnh nhân ra dựa trên mức độ nghiêm trọng, thì sẽ 
khó có thể tuyển được một lượng bệnh nhân đủ lớn để nghiên cứu có ý 
nghĩa thống kê. 

Gần đây, các đội phản ứng PE đa chuyên ngành (PERT teams) đã trở nên phổ biến 
như một chiến lược để xử lý rối loạn này. Các đội PERT cung cấp cho bệnh nhân 
quyền tiếp cận nhanh chóng với nhiều dịch vụ khác nhau và các ý kiến của một nhóm 
các chuyên gia khác nhau. Một cách tiếp cận dựa trên đội ngũ được chính thức hóa 
cũng là lý tưởng để thu thập dữ liệu và theo dõi bệnh nhân theo chiều dọc. Nếu có, 
đây là một chiến lược tuyệt vời, nhưng hầu hết các bệnh viện đều thiếu nguồn lực 
cho phương pháp này. 

Có rất nhiều tranh cãi liên quan đến thuyên tắc phổi, và có thể sẽ kéo dài trong tương 
lai gần. Chương này bao gồm các lược đồ để cung cấp hướng dẫn cách quản lý những 
bệnh nhân này (và phần lớn phù hợp với các đồng thuận thực hành của hiệp hội 
PERT). ( 31185730 )   Tuy nhiên, từng bệnh nhân khá không đồng nhất, vì vậy 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
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những khái niệm này cần được điều chỉnh cho phù hợp với các đặc điểm cụ thể của 
từng bệnh nhân (bao gồm cả sự lựa chọn của bệnh nhân). 

 

Có phải PE gây ra sự không ổn định của bệnh nhân không? 

 
Rất nhiều bệnh nhân không ổn định có PE, nhưng trong một số trường hợp, sự không 
ổn định của họ có thể là do nhiều yếu tố (ví dụ PE cộng với nhiễm trùng huyết cộng 
với giảm thể tích tuần hoàn). Tiêu huyết khối chỉ có lợi nếu PE gây ra tình trạng bất 
ổn định của bệnh nhân. Các yếu tố cần xem xét là: 

• (1) Thảm họa cục máu đông trên CT: 
o Để đổ lỗi sự không ổn định của bệnh nhân cho PE, cần có 

thảm họa cục máu đông từ trung bình đến lớn trên CT. 
o Số lượng cục máu đông có thể không hữu ích (ví dụ: liệu 

bệnh nhân có PE “yên ngựa - saddle” hay không). Tuy 
nhiên, nếu chỉ có một lượng nhỏ cục máu đông, PE có 
thể không phải là nguyên nhân gây ra sự bất ổn định. Ví dụ, 
một bệnh nhân bị giãn thất phải và có cục máu đông nhỏ có 
thể bị tăng áp động mạch phổi mạn tính . 

• (2) Đánh giá huyết động toàn thể bằng siêu âm tim: 
o Những bệnh nhân không ổn định do PE tối thiểu nên có tĩnh 

mạch chủ dưới giãn và thất phải giãn. 
o Nếu tĩnh mạch chủ dưới và tâm thất phải đều không giãn, 

hãy xem xét liệu có bệnh lý khác gây ra sự mất ổn định của 
bệnh nhân hay không (ví dụ: sốc giảm thể tích cộng với PE 
nhỏ). 

Cuối cùng, đánh giá lâm sàng là cần thiết để xác định xem liệu tình trạng không ổn 
định của bệnh nhân có phải do thuyên tắc phổi hay không. Để biết thêm thông tin về 
việc kiểm tra sốc, hãy xem chương sốc .   

 

phân tầng nguy cơ: các yếu tố chính
 

https://emcrit.org/ibcc/shock/
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Phân tầng nguy cơ trong PE là một thách thức đặc biệt. Kỹ lưỡng là tốt, nhưng cũng 
cần tránh “đếm - counting”  nhiều lần cho cùng một yếu tố nguy cơ (ví dụ: nếu thất 
phải bị giãn nặng trên CT và cũng giãn trên siêu âm tim, thì siêu âm tim không thực 
sự cung cấp bất kỳ thông tin tiên lượng mới nào). 

Bệnh sử 

• Ngất hoặc tiền ngất là đáng lo ngại (cho thấy không có dự trữ huyết 
động – hemodynamic reserve). 

o Tuy nhiên, những triệu chứng này có thể không phải là 
một yếu tố nguy cơ độc lập, khi các biến huyết động được 
tính đến ( 30339253 ). 

• Khoảng thời gian có triệu chứng (symptom duration) là quan trọng: 
o Có các triệu chứng> 10-14 ngày gợi ý một huyết khối mạn 

tính hơn (qua thời gian, các cục máu đông tổ chức hóa và 
trở nên kém đáp ứng với thuốc tiêu huyết khối). 

o Có các triệu chứng ổn định trong vài ngày làm giảm khả 
năng suy giảm đột ngột. 

o Các triệu chứng khởi phát hoặc tăng nhanh gần đây là điều 
đáng lo ngại. 

Biểu hiện tổng thể 

• (0) Cảm giác về sự diệt vong sắp xảy ra. Nếu bệnh nhân phát biểu cảm 
giác thì đó là có cảm giác rằng họ sắp chết, họ thường đúng. 

• (1) Vã mồ hôi rất đáng lo ngại (điều này phản ánh sự tiết epinephrine 
nội sinh giữ cho bệnh nhân sống sót). 

• (2) Các dấu hiệu của giảm tưới máu là đáng lo ngại nhất: 
o Vân tím/lốm đốm (đặc biệt là vân tím lan tỏa) 
o Tứ chi lạnh 
o Lú lẫn, kích động 

Các dấu hiệu sống 

• Nhịp tim chậm là đáng lo ngại nhất 
o Có thể là dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra tình trạng nhịp chậm-

vô tâm thu (thường là cách những bệnh nhân này tử vong). 
• Nhịp tim nhanh cũng đáng lo ngại 

o Chỉ số sốc (nhịp tim / huyết áp tâm thu) > 1 gợi ý dự trữ 
huyết động kém và tiên lượng xấu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30339253
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hơn. ( 30638984 , 27800569 , 27742425 , 27107684 , 2574
3032 , 24973834 , 23168283 , 19649996 , 18308025 , 178
04446 , 12581684 ) 

• Tụt huyết áp theo truyền thống là thông số chính được sử dụng để xác 
định PE diện rộng. Bất kỳ tiêu chí nào sau đây thường được xác định là 
PE diện rộng: 

o (i) Huyết áp tâm thu < 90 mm trong 15 phút 
o (ii) Huyết áp tâm thu giảm > 40 mm trong 15 phút 
o (iii) Cần dùng thuốc vận mạch. 

• Tăng huyết áp nói chung là yên tâm - nhưng không phải lúc nào cũng 
vậy. 

o Một số ít bệnh nhân bị PE có sự giải phóng epinephrine quá 
mức dẫn đến tăng huyết áp (về cơ bản bù trừ quá mức cho 
PE của họ). Những bệnh nhân này bị tăng huyết áp, nhưng 
họ trông và cảm thấy kinh khủng (ví dụ như vã mồ hôi, nhịp 
tim nhanh, buồn nôn) và thường có lactate cao. Những bệnh 
nhân này có lẽ nên được xếp vào nhóm PE diện khá rộng 
nguy cơ cao.   

• Khó thở nhanh 
o Nói chung, tần số thở là một yếu tố dự báo tuyệt vời cho 

những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn và tình trạng xấu đi sau 
đó. ( 18513176 ) 

o Tần số thở tăng nghiêm trọng (ví dụ > 30 nhịp thở / phút) 
có liên quan đến kết cục xấu hơn. ( 27800569 , 23168283 ) 

Troponin 

• Tăng troponin tương quan với nguy cơ tử vong (với OR là ~ 
5). ( 25976228 ) 

• Các nghiên cứu đã sử dụng một khoảng giá trị điểm cắt 
(cuttoff) rộng của troponin. ( 25976228 )   Xem xét tài liệu hiện có, giá 
trị ngưỡng hợp lý có thể là Troponin I > 0,1 ng / ml hoặc Troponin T > 
0,03 ng / ml. ( 16018861 , 17606843 ) 

o Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giá trị gần với các ngưỡng cắt 
này có thể thực sự đại diện cho một vùng xám. Những giá 
trị như vậy không thực sự đóng góp bất kỳ thông tin hữu ích 
nào (chúng không làm tăng hoặc giảm đáng kể nguy cơ của 
bệnh nhân). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30638984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27800569
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27742425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27107684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25743032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25743032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24973834
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17804446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17804446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12581684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18513176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27800569
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16018861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17606843


9 
 

Lactate 

 

• Lactate là một yếu tố dự báo tử vong mạnh mẽ. Nhìn chung, nó có lẽ 
chưa được tận dụng trong phân tầng nguy cơ. 

• Tăng lactate thường phản ánh tình trạng tăng lactate máu do sản xuất 
epinephrine nội sinh. Điều này cho thấy rằng bệnh nhân đang bị căng 
thẳng huyết động ẩn giấu, và đang cố gắng bù trừ cho căng thẳng đó 
thông qua tăng cường dòng chảy giao cảm. 

o Lactate về cơ bản đóng vai trò như một marker của trương 
lực giao cảm nội sinh. 

Giãn và căng thất phải 

• Các bất thường trên điện tâm đồ:  Phân tích tổng hợp của mười 
nghiên cứu cho thấy mối quan hệ sau đây giữa các bất thường điện tâm 
đồ và nguy cơ suy sụp huyết động hoặc tử vong: ( 26394330 ) 

o SI-QIII-TIII: OR 2.1 
o Block nhánh phải hoàn toản: OR 2,67 
o ST chênh lên ở aVR: OR là 5,2 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26394330/
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• Các dấu hiệu trên CT 
o [1] Sự giãn RV – thất phải (sự giãn RV nhẹ đơn độc không 

có độ đặc hiệu cao như sự giãn RV thực sự trên siêu âm 
tim). ( 21835376 , 27664798 )  Nếu độ giãn RV trên CT 
không rõ ràng, cần tìm thêm các dấu hiệu rối loạn chức năng 
RV trên CT hoặc siêu âm tim. 

o [2] RV phồng vào LV. Điều này có thể được quan sát tốt 
nhất ở mặt cắt coronal trên CT (như với siêu âm tim, đánh 
giá tim ở nhiều mặt phẳng có thể cải thiện độ chính xác của 
chẩn đoán). 

o [3] Thuốc cản quang trào ngược vào tĩnh mạch chủ dưới và 
tĩnh mạch gan. 

• Dấu hiệu siêu âm tim 
o [1] Giãn RV. 
o [2] Suy tâm thu RV (TAPSE giảm). Dấu McConnell (giảm 

động thành tự do RV) cũng có thể được ghi nhận, nhưng 
lượng thông tin nguy cơ độc lập mà điều này cung cấp là 
không rõ ràng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, dấu hiệu 
McConnell không hoàn toàn đặc hiệu cho PE, mà còn có 
thể thấy trong nhồi máu cơ tim thất phải. 

o [3] Vách liên thất vận động nghịch thường (quá tải áp lực 
RV). 

o [4] Cục máu đông di động trong thất phải làm tăng khả năng 
tử vong liên quan đến PE lên 5 lần (ESC 2019). Thêm về 
điều này trong một phần bên dưới. 

• Phân tích rối loạn chức năng RV 
o Giãn RV nói chung là điều kiện tiên quyết của PE diện rộng 

hoặc khá rộng. Ngoài ra, sự vắng mặt của RV giãn gợi ý 
rằng huyết động không ổn định có thể do một vấn đề khác 
gây ra (ví dụ PE nhỏ cộng với sốc nhiễm trùng). 

o Khi có thể, nên so sánh với siêu âm tim hoặc CT. Điều này 
có thể giúp phân biệt suy thất phải mạn tính và cấp tính. 

 Rối loạn chức năng thất phải mạn tính thường 
gặp ở bệnh nhân COPD hoặc hội chứng giảm 
thông khí do béo phì, vì vậy không nên bị hiểu 
nhầm là bằng chứng của PE diện rộng/khá 
rộng. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27664798
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lược đồ chung cho sự phân tầng
 

PE có một phổ rộng về mức độ nghiêm trọng của bệnh. Như vậy, những sự phân 
chia có phần hơi tùy ý. Tuy nhiên, sẽ hữu ích khi chia PE thành năm loại một cách 
đại khái: 

• PE nguy cơ thấp : Bệnh nhân có nguy cơ tử vong thấp nhất. Một số có 
thể được xuất viện về nhà (là một chủ đề nằm ngoài phạm vi của chương 
này). 

• PE diện khá rộng nguy cơ thấp : Bệnh nhân có RV giãn, nhưng có 
nguy cơ tử vong thấp và không cần nằm ICU. 

• PE diện khá rộng nguy cơ cao : Những bệnh nhân ổn định về huyết 
động nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong cao. Họ nên được nằm ICU và xem xét 
các liệu pháp điều trị nâng cao. 

• PE diện rộng không nguy kịch: Bệnh nhân bị hạ huyết áp ổn định tốt 
khi dùng thuốc vận mạch liều thấp. Những bệnh nhân này cần được nhập 
ICU và chỉ định các liệu pháp nâng cao. 
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• PE diện rộng nguy kịch: Bệnh nhân bị hạ huyết áp và có biểu hiện 
không ổn định dai dẳng , có nguy cơ tử vong ngay lập tức cao nhất. 

 

Những bệnh nhân thách thức sự phân tầng nguy cơ ngay lập tức 

• Một số bệnh nhân không nằm gọn trong một trong các phân loại trên. Về 
mặt lâm sàng, điều này thường gặp ở những bệnh nhân bị PE diện khá 
rộng đang nằm ở ranh giới giữa PE diện khá rộng mức nguy cơ thấp và 
PE diện khá rộng mức nguy cơ cao. 

• Như với tất cả mọi thứ, đánh giá lâm sàng là cần thiết (có thể tính đến 
các đặc điểm bổ sung như khả năng gắng sức, tỷ số bạch cầu trung tính 
trên tế bào lympho và thảm họa cục máu đông ở chi dưới như được thảo 
luận thêm dưới đây). 

• Đối với những bệnh nhân thực sự nằm trên ranh giới của PE diện khá 
rộng nguy cơ thấp với PE diện khá rộng nguy cơ cao, hãy xem xét: 

o Nhập ICU. 
o Theo dõi chuỗi các dấu hiệu sinh tồn, lactate và troponin. 
o Nếu bệnh nhân vẫn duy trì ổn định với mức troponin và 

lactate thấp, thì họ có thể được phân loại vào PE diện khá 

https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/periskstrat/
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rộng nguy cơ thấp. Ngoài ra, bằng chứng về sự không ổn 
định huyết động hoặc các dấu ấn sinh học tăng lên có thể 
đẩy bệnh nhân vào nhóm PE diện khá rộng nguy cơ cao 
hoặc thậm chí là PE diện rộng. 

DVT lớn dai dẳng 

• Thảm họa cục máu đông lớn có nguy cơ gây thêm thuyên tắc mạch. Đây 
là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với tỷ lệ tử vong (với OR là 
1,89). ( 26204122 ) 

Tỷ số bạch cầu trung tính/lympho (NLR: Neutrophil / Lymphocyte Ratio)) 

• Tỷ lệ bạch cầu trung tính / lympho là một phép đo stress sinh lý ẩn giấu 
– occult physiologic stress (vì cortisol nội sinh sẽ làm tăng số lượng 
bạch cầu trung tính và giảm số lượng tế bào lympho, do đó làm tăng tỷ 
số này). 

• Phân tích tổng hợp cho thấy rằng NLR tăng cao có thể là một dấu chỉ 
tiên lượng thậm chí còn mạnh hơn troponin, như thể hiện trong hình bên 
dưới. ( 28541022 , 25976228 , 29508224 ) 

• Các nghiên cứu đã sử dụng các điểm cắt NLR khác nhau, tạo ra 
một vùng xám . Dựa trên dữ liệu hiện sẵn, NLR có thể được giải thích 
trong bối cảnh PE cấp tính như sau: 

o NLR < 5,5 cho thấy nguy cơ tử vong thấp (~ 2,7%) 
o NLR 5.5-9.2 là vùng xám (NLR trong phạm vi này không 

đặc hiệu và không bổ sung thông tin hữu ích) 
o NLR > 9,2 cho thấy nguy cơ tử vong cao (~ 26%) 

• NLR có thể hữu ích như một chỉ báo sớm của PE nặng, bởi vì nó thường 
sẽ có sẵn sớm hơn (ví dụ như trước khi nồng độ lactate hoặc troponin 
được chỉ định). 

• Lưu ý: NLR có thể tăng cao do bất kỳ nguyên nhân nào gây stress sinh 
lý. Do đó, xét nghiệm này sẽ chỉ dự đoán tỷ lệ tử vong liên quan đến PE 
ở những bệnh nhân có PE đơn thuần (không có vấn đề nào khác). Nó có 
một chút giống như lactate, ở chỗ nó là phản ánh toàn thể của stress sinh 
lý. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26204122/
https://emcrit.org/pulmcrit/nlr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29508224
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Thử thách đi bộ (walking challenge test) 

• Một số bệnh nhân sẽ báo cáo tình trạng tiền ngất hoặc ngất, hoặc khó 
thở khi gắng sức tối thiểu. 

• Nếu bệnh sử không rõ ràng, điều này có thể được làm rõ một chút bằng 
cách yêu cầu bệnh nhân đi bộ (với sự hỗ trợ, để đảm bảo không ngã). 

• Thông số quan trọng cần theo dõi là cách bệnh nhân nhìn và cảm nhận 
khi đi bộ. Nếu bệnh nhân trở nên (tiền) ngất hoặc khó thở nghiêm trọng 
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khi gắng sức tối thiểu, điều này có nghĩa là thất phải bị căng (strain) 
đáng kể với dự trữ sinh lý thấp. 

• Có thể được sử dụng theo kiểu chuỗi nối tiếp để đánh giá sự tiến triển 
của bệnh nhân theo thời gian và khả năng đáp ứng với các liệu pháp 
khác nhau. 

 

các đặc điểm tiên lượng không bổ sung nhiều
 

Thách thức chính trong tiên lượng là tích hợp nhiều thông tin theo cách không rườm 
rà. Nếu danh sách các yếu tố cần xem xét quá dài, thì chúng ta sẽ bị lạc trong đó. 

BNP hoặc NT-BNP 

• Được sử dụng trong một số hệ thống tiên lượng, nhưng dường như 
không được ưa chuộng. 

• BNP không phân biệt được suy thất phải hay trái. Ngoài ra, NT-BNP 
tăng trong suy thận. Nhìn chung, điều này làm cho nó không đặc hiệu để 
chẩn đoán suy thất phải cấp. Đặc biệt, việc đưa BNP vào các thuật toán 
có thể khiến những bệnh nhân bị suy tim mạn tính bị phân loại sai. 

Điểm BOVA 

• Đây là một hệ thống phân tầng nguy cơ bốn thành phần cho PE. Nó tốt, 
nhưng không hoàn hảo. 

• Điểm BOVA không đảm bảo rằng sự không ổn định là do thuyên tắc 
phổi (đặc biệt, nó không yêu cầu rối loạn chức năng RV). 

• Bệnh nhân có nhịp tim nhanh nhẹ (nhịp tim > 110 lần/phút) và troponin 
tăng cao sẽ được phân loại là nguy cơ trung bình (7% nguy cơ tử vong 
liên quan đến PE), ngay cả với thất phải hoàn toàn bình thường. Điều 
này không có nhiều ý nghĩa, vì nó có xu hướng gợi ý một nguyên nhân 
khác cho sự không ổn định của bệnh nhân. 

Điểm PESI (Chỉ số mức độ nghiêm trọng của thuyên tắc phổi) & điểm PESI 
đơn giản (sPESI) 

• Chúng được thiết kế để dự đoán tỷ lệ tử vong trong 30 ngày do mọi 
nguyên nhân. Thành thật mà nói, đây không phải là những gì chúng ta 
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cần phải biết khi phân tầng nguy cơ cho một bệnh nhân PE (chúng ta 
cần biết nguy cơ ngắn hạn của sự suy sụp huyết động liên quan đến PE). 

• Là một công cụ dự đoán tử vong bán cấp, PESI tập trung quá mức vào 
các đặc điểm dịch tễ học cơ bản của bệnh nhân (thay vì tình trạng huyết 
động cấp tính của bệnh nhân). Bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh đi kèm 
sẽ được xếp vào nhóm “nguy cơ cao” ngay cả khi họ bị thuyên tắc phổi 
rất nhỏ. 

• Bệnh nhân có PE diện khá rộng nguy cơ cao có thể (không đúng) nhận 
được điểm PESI nguy cơ thấp. Đây là một vấn đề nổi tiếng của thang 
điểm. Theo hướng dẫn của ESC năm 2019, "Các dấu hiệu của rối loạn 
chức năng RV hoặc nồng độ dấu ấn sinh học tim tăng cao có thể xuất 
hiện, mặc dù PESI được tính toán là I-II hoặc sPESi là 0. Cho đến khi 
hiểu rõ tác động của những sự khác biệt như vậy đối với việc quản lý 
PE, những bệnh nhân này nên được xếp vào nhóm có nguy cơ trung 
gian”. 
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phân tầng nguy cơ & dùng thuốc tiêu huyết khối mà không 
cần chụp CT

 

Không chụp CT là một lỗi phổ biến trong điều trị PE diện (khá) rộng 

• Chụp CT thường bị tránh do sợ rằng chúng có thể gây suy thận do “bệnh 
thận cản quang”. 

• “Bệnh thận cản quang” từ thuốc cản quang tĩnh mạch để chụp CT có 
thể không tồn tại . 

• Nếu bạn thực sự tin rằng bệnh nhân có thể bị PE diện rộng hay khá rộng 
và bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận, hãy chụp CT STAT. 

o Nguy cơ tử vong do PE là thực tế hơn và lớn hơn bất kỳ 
nguy cơ lý thuyết nào có thể tồn tại từ thuốc cản quang IV. 

Tiêu huyết khối theo kinh nghiệm ở bệnh nhân PE diện rộng nguy kịch 

• Đôi khi, sẽ là thích hợp để tiến hành tiêu huyết khối trực tiếp ở một bệnh 
nhân bị PE diện rộng nguy kịch, quá không ổn định để được vận chuyển 
đến máy chụp CT. 

• Điều này chỉ nên được thực hiện nếu có sự nghi ngờ rất cao về PE diện 
rộng, ví dụ: 

o i) Siêu âm tại giường cho thấy DVT, RV giãn, và tất cả các 
đặc điểm lâm sàng khác phù hợp với PE. 

o ii) Bệnh nhân có biểu hiện sốc nặng sau khi xuất viện về 
nhà sau một phẫu thuật chỉnh hình. Siêu âm tim và điện tâm 
đồ cho thấy RV giãn và căng (strain), và không có bằng 
chứng về chẩn đoán nào khác có khả năng. 

• Lưu ý rằng tiêu huyết khối theo kinh nghiệm mà không cần chụp CT có 
thể tạo ra một bối cảnh cực kỳ khó hiểu nếu bệnh nhân không cải thiện 
hoặc bắt đầu chảy máu (vì chẩn đoán ban đầu không rõ ràng, và sự phức 
tạp ngày càng chồng chất hơn nữa). 

 

sinh lý học
 

https://emcrit.org/ibcc/contrast/
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Dưới đây là sinh lý của đột tử do PE. Đây là một vòng luẩn quẩn, có thể nhanh chóng 
vượt khỏi tầm kiểm soát. Vòng xoáy tự nhiên của điều này giải thích tại sao bệnh 
nhân có thể ổn định trong một phút, nhưng lại sụp đổ vào phút tiếp theo. Phần còn 
lại của chương này tập trung vào cách làm thế nào để gián đoạn quá trình này. 

 

 

tránh các thủ thuật nếu có thể
 

Tránh những đường truyền & khí máu (ABG) không cần thiết 

Những bệnh nhân bị PE diện rộng thường cần thuốc tiêu huyết khối. Chấn thương 
mạch máu nhỏ xảy ra khi đặt đường truyền động mạch hoặc tĩnh mạch có thể trở 
thành một vấn đề thực sự sau khi tiêm thuốc tiêu huyết khối. Do đó, nên tránh các 
đường truyền hoặc ABG không cần thiết. Các đường truyền ngoại vi có thể sử dụng 
thuốc vận mạch trong thời gian ngắn (đặc biệt là epinephrine). ABG hoặc VBG cực 
kỳ khó có khả năng thay đổi điều trị. 

https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-epinephrine-central-access/
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Nếu cần phải lập đường truyền, chúng phải được người có kinh nghiệm nhất lập một 
cách cực kỳ cẩn thận. Ví dụ, lý tưởng nhất là nên đặt một đường trung tâm ở lối 
vào đầu tiên vào mạch máu (thay vì đi xuyên qua mạch máu rồi sau đó kéo ngược 
trở lại, gây thương tích cho thành sau của mạch máu trong quá trình này). 

Tránh đặt nội khí quản 

Đặt nội khí quản thường dẫn đến ngừng tim vì một số lý do: 

• Thuốc an thần có thể làm giảm huyết áp. 
• Áp lực dương trong lồng ngực làm giảm tiền tải. 
• Phổi căng quá mức có thể chèn ép các mao mạch phổi, làm tăng sức cản 

mạch máu phổi. 

Bất cứ khi nào có thể, nên tránh hoặc trì hoãn đặt nội khí quản: 

• HFNC (thở oxy mũi dòng cao) có thể được sử dụng cho những bệnh 
nhân khó thở hoặc giảm oxy máu để tránh hoặc trì hoãn việc đặt nội khí 
quản. Điều này có thể được kết hợp với thuốc giãn mạch phổi dạng hít 
(thêm về điều này bên dưới). 

• Nếu thuốc tiêu huyết khối được chỉ định, cố gắng truyền thuốc tiêu huyết 
khối trước rồi đặt nội khí quản sau (hoặc lý tưởng nhất là không bao giờ, 
nếu bệnh nhân đáp ứng với thuốc tiêu huyết khối). Trừ khi bệnh nhân bị 
suy giảm ý thức hoặc suy kiệt hô hấp, nếu không đặt nội khí quản sẽ 
không có lợi. 

Nếu bạn không thể tránh được việc đặt nội khí quản, các biện pháp sau có thể làm 
giảm nguy cơ ngừng tim: 

• Trước khi đặt nội khí quản, cố gắng tăng huyết áp tâm thu lên ~ 130-
140 mm, thường là truyền epinephrine. Điều này sẽ cho bạn một khoảng 
dự trữ để giải quyết, nếu huyết áp giảm sau khi đặt nội khí quản. 

• Chuẩn bị epinephrine liều đẩy  (push-dose) để hỗ trợ huyết áp sau khi 
đặt nội khí quản. Đặt một ngưỡng thấp để sử dụng nó cho tình trạng tụt 
huyết áp hoặc nhịp tim chậm đang xấu dần. 

• Cân nhắc đặt thuốc vận mạch phổi dạng hít ở cạnh giường và sẵn sàng 
cho qua máy thở ngay khi bệnh nhân được đặt nội khí quản. Cũng có 
thể sử dụng liều milrinone qua ống nội khí quản, nếu có. 

https://emcrit.org/emcrit/bolus-dose-pressors/
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• Cung cấp oxy trước khi đặt NKQ và cung cấp oxy khi ngưng thở một 
cách tỉ mỉ, kết hợp với đặt nội khí quản bởi bác sĩ có kinh nghiệm 
nhất. Những bệnh nhân này sẽ đáp ứng rất kém với tình trạng giảm oxy 
máu hoặc tăng CO2 máu. 

• Sử dụng thuốc an thần ổn định huyết động (ví dụ: ketamine). 
• Sau khi đặt nội khí quản, đừng làm căng phổi quá mức (điều này sẽ làm 

tăng sức cản mạch máu phổi). Tránh thông khí quá mạnh, sẽ gây áp lực 
trong lồng ngực quá mức. 

• Hết  sức chú ý đến huyết động và tình trạng oxy của bệnh nhân trong 10 
phút đầu sau khi đặt nội khí quản, vì đây là lúc họ dễ bị ngừng thở nhất. 

o Điểm nguy cơ lớn nhất có thể là ~ 5 phút sau khi đặt nội khí 
quản, thường là khi mọi người ngừng chú ý đến bệnh 
nhân. Bệnh nhân có thể mất một khoảng thời gian để trượt 
vào vòng xoáy tử thần. 

• Cách lý tưởng để đạt được điều này là đặt nội khí quản không ảnh hưởng 
huyết động (hemodynamically neutral intubation) của Weingart , nhưng 
điều này hơi phức tạp và có thể không thực hiện được trong nhiều trường 
hợp. 

 

chỉ truyền dịch nếu có bằng chứng rõ ràng về giảm thể tích 
tuần hoàn

 

Cân bằng dịch lý tưởng trong PE diện rộng? 

• Tiền tải quá mức có thể làm trầm trọng thêm sự giãn RV, làm suy giảm 
chức năng tim. 

• Phần lớn các bệnh nhân tử vong do PE lớn đã có áp lực đổ đầy tăng (do 
sự trở về của máu vì thất phải đã suy). Nguy cơ tiềm ẩn của bù dịch nói 
chung lớn hơn lợi ích tiềm năng ở những bệnh nhân này. 

Cách tiếp cận chung 

• Đánh giá bằng siêu âm. 
• Nếu có bằng chứng rõ ràng về tình trạng giảm thể tích tuần hoàn (ví dụ 

IVC nhỏ kèm sự biến thiên theo nhịp thở), hãy truyền dịch một cách 
thận trọng và với lượng nhỏ. 

https://emcrit.org/emcrit/hemodynamically-neutral-intubation/
https://emcrit.org/emcrit/hemodynamically-neutral-intubation/
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o Lưu ý rằng một IVC nhỏ hiếm khi hoặc hầu như không bao 
giờ xảy ra trong PE lớn. Điều này có thể xảy ra nếu bệnh 
nhân thiếu thể tích nặng và cũng có PE diện rộng. Do đó, 
nếu bạn thấy IVC nhỏ, hãy suy nghĩ kỹ xem bệnh nhân có 
thực sự bị PE diện rộng hay không. 

• Nếu IVC giãn, không truyền dịch. Hãy nhớ rằng PE diện rộng 
thường không phải là tình trạng thái cạn kiệt dịch, vì vậy hầu hết bệnh 
nhân sẽ không được hưởng lợi từ bù dịch. 

• Nếu bệnh nhân đã nhận được một lượng dịch đáng kể, hãy xem xét bài 
niệu. 

 

Các inotrope & thuốc vận mạch
 

Epinephrine thường là thuốc hàng đầu 

• Epinephrine có thể là thuốc hàng đầu, vì một số lý do: ( 8325096 ) 
o (a) Hoạt tính chủ vận beta từ epinephrine có thể gây giãn 

mạch phổi. 
o (b) PE diện rộng gây tử vong do suy thất phải (về cơ bản 

đây là một dạng sốc tim). Kích thích beta-agonist có thể cải 
thiện sự co bóp của tâm thất phải, do đó cải thiện cung lượng 
tim. 

o (c) Con đường cuối cùng phổ biến nhất của thuyên tắc phổi 
thường là ngừng tim từ nhịp chậm - vô tâm thu (brady-
asystolic arrest). Tác dụng chronotropic dương của 
epinephrine có thể ngăn chặn biến cố này. 

• Thiết lập một áp lực động mạch trung bình thích hợp (ví dụ > 65 mm) 
sẽ giúp đảm bảo tưới máu đầy đủ cho động mạch vành phải và do đó hỗ 
trợ chức năng thất phải. 

• Không có liều epinephrine “tối đa” cụ thể để sử dụng cho bệnh nhân 
thuyên tắc phổi diện rộng. Liều cao có thể cần thiết. 

Vasopressin có thể được sử dụng như một tác nhân thứ hai 

• Vasopressin gây co mạch toàn thân, đồng thời gây giãn mạch phổi . Tác 
dụng có lợi trên mạch máu phổi làm cho vasopressin trở thành một lựa 
chọn tốt trong tăng áp động mạch phổi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8325096
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• Phạm vi liều điển hình có thể tương tự như liều nhiễm trùng huyết (ví 
dụ 0-0,06 U / phút). ( 27483065 ) 

• Vasopressin thường được sử dụng như một thuốc hàng hai vì nó không 
quá mạnh và rất khó chuẩn độ (với thời gian bán hủy ~ 20 phút, thời 
gian khởi phát và kết thúc chậm). 

 

thuốc giãn mạch phổi hít
 

Tại sao thuốc giãn mạch phổi dạng hít có thể hữu ích: 

• Có thể cải thiện sự oxy hóa bằng cách cải thiện sự kết hợp giữa thông 
khí và tưới máu. 

• Có thể cải thiện huyết động (việc giảm hậu tải của thất phải bù trừ cho 
tắc nghẽn do cục máu đông). 

o Phần lớn sự suy giảm huyết động do PE không phải do cục 
máu đông mà là do các chất co mạch phổi được giải phóng 
để đáp ứng với cục máu đông. Thuốc giãn mạch phổi là một 
cách tiếp cận hợp lý để chống lại điều này. 

Cơ sở dẫn chứng cho thuốc giãn mạch phổi 

• Thử nghiệm iNOPE chọn ngẫu nhiên 76 bệnh nhân có PE diện khá rộng 
cho phép dùng giả dược so với nitric oxide dạng hít ở 50 ppm trong 24 
giờ. Oxit nitric dạng hít làm tăng khả năng có tâm thất phải kích thước 
bình thường. Nó được dung nạp tốt mà không có bất kỳ tác dụng phụ 
nào (thảo luận thêm về nghiên cứu này ở đây ). 

Sự lựa chọn oxit nitric so với epoprostenol 

• Không có bằng chứng chắc chắn nào so sánh thuốc này với thuốc 
khác. Nhìn chung, các bằng chứng sẵn có thường không tìm thấy sự 
khác biệt lớn giữa hai thuốc này. 

o Trong thực tế, thuốc tốt nhất là bất cứ thứ gì bạn có thể đem 
đến giường bệnh nhân nhanh nhất. 

• Cả hai thuốc đều có thể dùng cho bệnh nhân không đặt nội khí quản 
hoặc cho bệnh nhân đặt nội khí quản. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27483065
https://emcrit.org/pulmcrit/inope/
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• Nếu bạn không có thuốc giãn mạch phổi, hãy nhớ rằng oxy cũng gây 
giãn mạch phổi. 

o Cung cấp oxy với FiO2 cao là chất làm giãn mạch phổi yếu. 
• Nitric oxide và epoprostenol hoạt động thông qua các cơ chế khác nhau, 

vì vậy chúng có thể được sử dụng cùng nhau trong nỗ lực nhằm mục 
tiêu hiệp đồng giãn mạch phổi. 

 

Chống đông (heparin)
 

Tổng quan về heparin 

• Heparin ngăn ngừa sự hình thành thêm cục máu đông, nhưng nó không 
phá vỡ cục máu đông đã có. 

• Heparin đã bắt đầu được sử dụng trước thời đại của y học bằng 
chứng. Do đó, về cơ bản không có bằng chứng chất lượng cao về việc 
sử dụng heparin trong PE. 

• Các nghiên cứu hồi cứu về thời gian can thiệp cho thấy heparin sớm có 
lợi ích về tỷ lệ tử vong rất lớn. Những nghiên cứu này có thể có sai sót và 
nhìn chung là vô cùng đáng ngờ. 

• Đối với những bệnh nhân có PE diện (khá) rộng đang được dùng tPA 
hoặc những người sẽ nhận tPA ngay lập tức, heparin làm tăng nguy cơ 
chảy máu mà không mang lại bất kỳ lợi ích nào đã được chứng minh. 

Heparin không phân đoạn được ưu tiên trong PE diện (khá) rộng 

• Đối với hầu hết các trường hợp thuyên tắc phổi, heparin trọng lượng 
phân tử thấp đã được chứng minh là có nguy cơ chảy máu thấp hơn. Vì 
vậy, heparin trọng lượng phân tử thấp thường là dạng heparin được ưu 
tiên cho bệnh thuyên tắc phổi nguy cơ thấp. 

• Đối với PE diện (khá) rộng, heparin không phân đoạn thường được ưu 
tiên vì những lý do sau: ( 31185730 ) 

o (a) Có thể dừng nếu bệnh nhân bắt đầu xuất huyết. 
o (b) Có thể tạm ngưng hoặc giảm liều trước khi làm thủ thuật 

hoặc dùng tiêu huyết khối. 

  

https://emcrit.org/pulmcrit/the-fallacy-of-time-to-intervention-studies/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
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Cách tiếp cận chống đông trong PE diện (khá) rộng 

• Dưới đây là chiến lược chống đông máu ưa thích của tôi. 

 

 

Tiêu huyết khối: cơ sở bằng chứng
 

Việc sử dụng tiêu huyết khối cho PE diện rộng được chấp nhận rộng rãi như là tiêu 
chuẩn điều trị. Điều này đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong và tái phát 
PE so với kháng đông đơn thuần. ( 30325344 , 15262836 , 22325236 )  Vấn đề gây 
tranh cãi là việc sử dụng tiêu huyết khối cho PE diện khá rộng , được khám phá thêm 
ở bên dưới. 

Trong một thời gian, người ta đã tin rằng tiêu huyết khối sẽ làm giảm nguy cơ tăng 
huyết áp động mạch phổi mạn tính do huyết khối tắc mạch và do đó cải thiện các kết 
cục chức năng lâu dài. Kết cục dài hạn của thử nghiệm PEITHO đã bác bỏ điều này 
một cách thuyết phục. ( 28335835 )   Điều này đơn giản hóa vấn đề đáng kể. Hiện 
tại, lý do chính để sử dụng thuốc tiêu huyết khối là để giảm nguy cơ ngừng tim. 

Thật không may, bằng chứng về tiêu huyết khối vẫn còn mờ mịt vì những lý do sau: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22325236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28335835
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/anticoagstrat-2/
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• (1) Các nghiên cứu thường bao gồm một nhóm bệnh nhân không đồng 
nhất với nhiều mức độ nặng của PE và độ tuổi. Điều này có xu hướng 
khiến các nghiên cứu lớn có kết quả trung lập (neutral outcome). 

• (2) Mức độ tuyệt đối của lợi ích là tương đối nhỏ, điều này khiến nhiều 
nghiên cứu và phân tích tổng hợp không đủ sức thuyết phục. 

• (3) Các nghiên cứu thường trùng lặp giữa tiêu huyết khối và chống đông 
heparin theo một cách nguy hiểm, với việc quy cho các biến cố chảy 
máu sau đó cho thuốc tiêu huyết khối. 

• (4) Các nghiên cứu bao gồm các loại thuốc tiêu huyết khối khác nhau và 
ở các liều lượng khác nhau, điều này hạn chế khả năng khái quát hóa 
giữa các nghiên cứu. 

Vì những lý do trên, không có RCT lớn, đa trung tâm nào chứng minh được một 
cách rõ ràng lợi ích của tiêu huyết khối trong PE diện khá rộng. Các phân tích tổng 
hợp đã gợi ý rằng tiêu huyết khối làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 
PE diện khá rộng, nhưng phát hiện này không mạnh mẽ; xem hình bên 
dưới. ( 29175415 ; 24938564 )   Để xây dựng một lập luận hợp lý liên quan đến việc 
sử dụng tiêu huyết khối trong PE diện khá rộng, chúng ta cần ngoại suy các kết quả 
từ nhiều nghiên cứu như dưới đây. 

 

Nguyên tắc số 1: Thuốc tiêu huyết khối giảm nguy cơ trụy tim mạch 

• Thuốc tiêu huyết khối trong một số nghiên cứu đã được chứng minh là 
làm giảm sức cản mạch máu phổi ngay lập tức và do đó cải thiện ngay 
lập tức chức năng thất phải. Điều này làm giảm sức căng RV và giảm 
nguy cơ suy RV cấp tính. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29175415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24938564
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o Hai nghiên cứu RCT đa trung tâm đã cho thấy rằng tiêu 
huyết khối làm giảm nguy cơ suy giảm huyết động 
( MAPPET và PEITHO ). 

• Nhìn chung, nhiều nghiên cứu ủng hộ quan niệm rằng tiêu huyết khối 
sẽ làm giảm đáng kể khả năng trụy tim mạch (~ 50%). ( 30560579 ) 

Nguyên tắc số 2: Thuốc tiêu huyết khối alteplase an toàn hơn người ta thường 
nghĩ 

• Người ta tin rằng alteplase có nguy cơ gây xuất huyết nội sọ cao. Tuy 
nhiên, điều này không được hỗ trợ bởi các bằng chứng tiến cứu chất 
lượng cao. 

• Nguy cơ xuất huyết nội sọ do alteplase trong các nghiên cứu RCT tiến 
cứu được trình bày trong bảng dưới đây. Các nghiên cứu hiện có chưa 
đủ khả năng để xác định rõ nguy cơ xuất huyết nội sọ, nhưng nó có vẻ 
thấp. Riêng đối với những phác đồ liều alteplase thấp (ví dụ 50 mg), 
nguy cơ có khả năng < 1%. 

o Nguy cơ này có thể được giảm thiểu bằng cách tránh dùng 
đồng thời alteplase với heparin (thêm thông tin về điều này 
bên dưới). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12374874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24716681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30616721
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/pedatapink/
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Nguyên tắc số 3: giải quyết hoàn toàn cục máu đông là không cần thiết 

• Mục tiêu của liệu pháp tiêu huyết khối không phải là bình thường hóa áp 
lực phổi, mà chỉ đơn thuần là giảm áp lực đủ để ngăn ngừa đột tử do 
tim. 

• Sự giảm áp lực phổi vừa phải có thể đạt được với liều tiêu huyết khối 
thấp hơn so với liều truyền thống (ví dụ: 12-50 mg alteplase). Điều này 
có thể làm giảm nguy cơ xuất huyết, do đó cải thiện tỷ số nguy cơ/lợi 
ích tổng thể. 

Tính toán nguy cơ-lợi ích 

• Hãy cho rằng nguy cơ của tiêu huyết khối là 1% nguy cơ xuất huyết nội 
sọ. Điều này có thể cao hơn nguy cơ thực tế (đặc biệt nếu dùng liều thấp 
và tránh sử dụng đồng thời với heparin). 

• Nếu một bệnh nhân có > 5% nguy cơ ngừng tim do PE, thì họ sẽ được 
hưởng lợi từ thuốc tiêu huyết khối: 

o Thêm nguy cơ xuất huyết nội sọ = 1% 
o Giảm tỷ lệ ngừng tim = (> 5%) (> 50%) => 2,5% 

• Các con số chính xác ở đây còn đang tranh cãi. Tuy nhiên, nhìn chung, 
một bệnh nhân có nguy cơ tử vong do PE thực sự (ví dụ, với tỷ lệ tử 
vong ngắn hạn> 5%) có khả năng được hưởng lợi từ thuốc tiêu huyết 
khối. 

o Tất nhiên, lợi ích được đánh giá tốt nhất trên cơ sở từng 
bệnh nhân, cân nhắc giữa nguy cơ tử vong do PE so với 
nguy cơ chảy máu do tiêu huyết khối. 

 

Tiêu huyết khối: chống chỉ định
 

Chống chỉ định của tiêu huyết khối: kíp nổ (primer) 

• Bắt đầu bằng cách xem xét các loại thuốc, tiền sử và xét nghiệm đông 
máu của bệnh nhân . 

• Chống chỉ định theo truyền thống được chia thành chống chỉ định 
“tương đối” và “tuyệt đối”, nhưng điều này phải được xem xét trong bối 
cảnh lâm sàng. Ví dụ, khối u thần kinh trung ương được liệt kê như là 
một chống chỉ định “tuyệt đối”, nhưng các báo cáo trường hợp vẫn tồn 
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tại về những bệnh nhân này được điều trị tiêu huyết khối. Nếu bệnh nhân 
đang sắp tử vong do PE và không còn lựa chọn nào tốt, có thể cần sử 
dụng thuốc tiêu huyết khối mặc dù có chống chỉ định “tuyệt đối”. 

o Xin lưu ý rằng một số “chống chỉ định tuyệt đối” đối với 
tiêu huyết khối trong PE (ví dụ như đột quỵ do thiếu máu 
cục bộ) thực sự là chỉ định cho tiêu huyết khối trong các 
tình huống khác! Vì vậy, đây không phải là những chống 
chỉ định "tuyệt đối" thực sự. 

Danh sách các chống chỉ định cho PE 

• Bệnh lý não / tủy sống 
o Xuất huyết não (tuyệt đối). 
o Nhồi máu não (tuyệt đối nếu trong vòng 3 tháng; nếu không 

thì tương đối). 
o Tổn thương mạch máu đã biết, ví dụ dị dạng động tĩnh mạch 

(tuyệt đối). 
o Phẫu thuật não hoặc cột sống (tuyệt đối nếu gần đây). 
o Khối u thần kinh trung ương (tương đối). 
o Bệnh võng mạc đái tháo đường (tương đối). 

• Chấn thương / phẫu thuật / thủ thuật 
o Chấn thương đầu gần đây kèm nứt/vỡ sợ hoặc tổn thương 

não trong vòng ba tuần (tuyệt đối). 
 Chấn thương đầu nhẹ do ngất không nhất thiết 

là rào cản đối với tiêu sợi huyết (AHA/ACC 
2011). 

• Phẫu thuật lớn không liên quan đến thần kinh trung ương 
trong vòng 2-3 tuần (tương đối) 

• Sự thủng mạch máu không đè ép được gần đây (tương đối) 
Tiền sử chảy máu 

• Chảy máu nghiêm trọng, ngoại trừ kinh nguyệt (tuyệt đối) 
• Xuất huyết nội trong vòng 4 tuần (tương đối) 
• Rối loạn đông máu đã biết 

Xét nghiệm đông máu 
• Tiểu cầu < 100.000 (tương đối). 
• Sử dụng warfarin với INR > 1,7 (tương đối). 
• Fibrinogen < 150 mg / dL (tương đối; thường không trì hoãn 

điều trị trong PE diện rộng nếu không rõ fibrinogen). 
Thuốc kháng đông  
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• Thuốc kháng đông đường uống (tương đối). 
• Nhiều thuốc chống đông máu, ví dụ như thuốc chống kết 

tập tiểu cầu (tương đối). 
Tăng huyết áp 

• Tiền sử tăng huyết áp mạn tính, nặng, kiểm soát kém (tương 
đối). 

• Huyết áp tâm thu > 180 hoặc tâm trường> 110 (tương đối). 
Tuổi 

• > 75 tuổi (tương đối). 
• Sa sút trí tuệ (tương đối). 

Tình huống riêng biệt 
• Mang thai hoặc tuần đầu sau sinh (tương đối). 
• Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng (tương đối). 
• Xơ gan tiến triển (tương đối). 

Điểm PE-CH 

• Công cụ dự đoán nguy cơ xuất huyết nội sọ trong quá trình tiêu huyết 
khối cho PE. ( 27882375 )   Nó được tạo ra và xác thực bằng cách sử 
dụng một tập dữ liệu lớn từ các bệnh viện cộng đồng ở Hoa Kỳ. 

• Điểm kiểm đếm (tally points) cho bệnh nhân: 
o Bệnh mạch máu ngoại vi = 1 điểm 
o Tuổi > 65 = 1 điểm 
o Tai biến mạch máu não trước đó kèm di chứng = 5 điểm 
o Nhồi máu cơ tim trước đó = 1 điểm 

• Nguy cơ xuất huyết nội sọ sau tiêu huyết khối: 
o 0 điểm = 1,2% 
o 1 điểm = 2,9% 
o 2 điểm = 3,4% 
o 5 điểm trở lên = 18% 

• Điều này dựa trên dữ liệu hồi cứu, với việc quy cho mọi xuất huyết nội 
sọ là do tiêu huyết khối (trái ngược với heparin hoặc các nguyên nhân 
khác). Như vậy, chắc chắn sẽ ước tính quá cao nguy cơ xuất huyết nội 
sọ do tiêu huyết khối. Tuy nhiên, đây có thể vẫn là một công cụ hợp lý 
để đánh giá nguy cơ tương đối. Điểm mấu chốt là bệnh nhân mắc bệnh 
mạch máu ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể (ví dụ động mạch vành, động 
mạch ngoại vi) đều có nguy cơ mắc bệnh mạch máu não ẩn giấu, dẫn 
đến tăng nguy cơ xuất huyết nội sọ. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27882375
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Cơ sở lý luận cho phác đồ liều thấp
 

Tiêu huyết khối cho PE ít được sử dụng hơn nhiều so với tiêu huyết khối cho đột 
quỵ do thiếu máu cục bộ hoặc nhồi máu cơ tim. Điều này đã khiến nhiều thực hành 
của chúng tôi liên quan đến tiêu huyết khối PE được vay mượn từ tiêu huyết khối 
cho đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Ví dụ, danh sách các chống chỉ định tuyệt đối và 
tương đối ở trên dường như được điều chỉnh từ các tài liệu về nhồi máu cơ tim và 
đột quỵ. 

Một khía cạnh của tiêu huyết khối vay mượn từ tài liệu nhồi máu cơ tim và đột quỵ 
dường như là liều lượng . Alteplase liều đầy đủ (full-dose) cho thuyên tắc phổi (100 
mg alteplase) rất giống với phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim (liều tối đa 100 mg) và 
đột quỵ (liều tối đa 90 mg). Đây có lẽ là một sai lầm lớn. 

Tại sao PE yêu cầu liều alteplase thấp hơn MI hoặc đột quỵ:   

• 100% liều alteplase được truyền sẽ đi đến động mạch phổi (trái ngược 
với, ví dụ, ~ 5% lưu lượng máu đi đến động mạch vành trong nhồi máu 
cơ tim). 

• Thời gian bán hủy của alteplase là ~ 4 phút, nghĩa là mỗi phân tử 
alteplase sẽ đi qua phổi khoảng năm lần . 

• 100% tắc trong PE là do hình thành cục máu đông. Ví dụ, so sánh điều 
này với động mạch vành có thể bị tắc một phần do mảng bám với phần 
đóng góp vừa phải do hình thành cục máu đông cấp tính. 

o Số lượng mạch máu bị tắc do cục máu đông càng cao, hiệu 
quả của tiêu huyết khối càng lớn (và do đó một liều thấp 
hơn được yêu cầu). 

• Chúng ta không cần giải quyết hoàn toàn cục máu đông - tất cả những 
gì cần thiết để cải thiện kết cục của bệnh nhân là cải thiện một phần . 

o Mở thông ngay một số động mạch phổi (trong khi các động 
mạch phổi khác vẫn bị tắc) có thể đủ để tạo ra một kết cục 
lâm sàng tốt. 

Bằng chứng cho thấy alteplase liều thấp có hiệu quả đáng ngạc nhiên: 

• Tài liệu bao gồm nhiều báo cáo trường hợp và loạt trường hợp mô tả 
việc sử dụng liều cực thấp của alteplase (ví dụ 4 mg) trong PE được sử 
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dụng cho bệnh nhân bị chống chỉ định với liều cao hơn. Những báo cáo 
này không chắc chắn, nhưng cho thấy rằng liều lượng nhỏ của alteplase 
có thể hiệu quả hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ, đặc biệt là đối 
với huyết khối mới. ( 21127275 ) 

• Thử nghiệm OPTALYSE PE là một thử nghiệm tiến cứu so sánh các 
phác đồ khác nhau của alteplase được sử dụng qua phương pháp tiêu 
huyết khối trực tiếp qua catheter. Không có sự khác biệt rõ ràng về hiệu 
quả giữa liều ~ 8 mg và ~ 24 mg. Điều này cho thấy rằng liều lượng thấp 
của alteplase có thể hiệu quả hơn nhiều so với những gì chúng ta nhận 
thấy (thảo luận thêm về nghiên cứu này tại đây ). 

• Aykan 2014 đã công bố một loạt trường hợp mô tả việc sử dụng 25 mg 
alteplase truyền trong 6 giờ ở những bệnh nhân PE nguy cơ cao có chống 
chỉ định với liều cao hơn của thuốc tiêu huyết khối. Liều alteplase tương 
đối thấp này gây ra sự giảm đáng kể áp lực tâm thu động mạch phổi (từ 
57 mm xuống 34 mm) - về cơ bản giống với các hiệu quả được mong 
đợi từ 50-100 mg alteplase. Liều này được dung nạp tốt, không có biến 
chứng xuất huyết nghiêm trọng (mặc dù sử dụng cho những bệnh nhân 
có nguy cơ chảy máu cao). Điều này một lần nữa cho thấy rằng liều thấp 
của alteplase có thể hoàn toàn đủ để dẫn đến cải thiện lâm sàng. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21127275
https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-solving-the-optalyse-pe-riddle-were-dosing-tpa-wrong/
https://esc365.escardio.org/Congress/ESC-CONGRESS-2016/Poster-session-4-Acute-pulmonary-embolism/138636-low-dose-prolonged-infusion-of-tissue-type-plasminogen-activator-therapy-in-massive-pulmonary-embolism
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/tpadoseresponse/
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Tiêu huyết khối: phác đồ
 

 

Tiêu huyết khối "liều đầy đủ" 

• 100 mg IV alteplase (tPA) trong hơn 2 giờ theo truyền thống được coi 
là tiêu huyết khối “liều đầy đủ”, được sử dụng trong thuyên tắc phổi 
diện rộng. 

• Liều lượng này đã được lựa chọn một cách tùy ý. Không có bằng chứng 
ủng hộ việc sử dụng liều này, so với liều thấp hơn. 

o 100 mg có lẽ là một liều lượng quá cao đối với hầu hết tất 
cả các bệnh nhân. 

• Đối với bệnh nhân bị tụt huyết áp nặng, có thể dùng ~ 20 mg ban đầu 
dưới dạng bolus qua đường tĩnh mạch (với lượng thuốc còn lại được 
truyền trong hai giờ). 

Tiêu huyết khối "nửa liều" (half-dose) 

• Phác đồ điển hình dựa trên thử nghiệm MOPETT: 
o Liều alteplase = 0,5 mg/kg cho đến liều tối đa là 50 

mg. ( 23102885 ) 
o 10 mg đầu tiên truyền dưới dạng liều bolus, tiếp theo là các 

liều còn lại trong 2 giờ. 
• 50 mg alteplase đã được chứng minh là có hiệu quả tương đương so với 

100 mg alteplase, với ít biến chứng chảy máu hơn (hình bên 
dưới). ( 19741062 )   Những kết quả tương tự cũng đã được tìm thấy 
trong các nghiên cứu khác và phân tích tổng hợp. ( 30068253 ) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23102885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19741062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30068253
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/lyticrainbow/
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Làm tan huyết khối "liều một phần tư" (25 mg alteplase) 

• Liều lượng lý tưởng của alteplase trong PE vẫn chưa được biết. Như đã 
thảo luận ở trên, liều tối ưu có lẽ thấp hơn so với liều thường được sử 
dụng (ví dụ có lẽ trong khoảng 15-40 mg). 

• Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng nhất để sử dụng thuốc tiêu huyết khối 
liều 1/4 là cung cấp liều này dưới dạng truyền chậm (ví dụ 1 mg / 
giờ). Điều này giống với việc sử dụng alteplase trong tiêu huyết khối 
trực tiếp qua catheter cho PE hoặc DVT (ngoại trừ việc thuốc được 
truyền vào tĩnh mạch ngoại vi). Tính an toàn của phác đồ này đã được 
thiết lập bởi hàng chục nghiên cứu trong nhiều năm, với nguy cơ xuất 
huyết nội sọ ngang với truyền heparin tiêu chuẩn. Hiệu quả của nó trong 
PE ít được chứng minh trong tài liệu, nhưng nó dường như hiệu quả. 

o Đây là một phương pháp thay thế cho tiêu huyết khối trực 
tiếp qua catheter, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và quy 
định của mỗi địa phương. 
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• Một phác đồ cho liều này được hiển thị bên dưới. Một thành phần thiết 
yếu của chiến lược này là theo dõi chặt chẽ tình trạng xuất huyết hoặc 
rối loạn đông máu quá mức, với khả năng ngừng truyền alteplase ngay 
lập tức nếu cần. 

• Thảo luận thêm về chiến lược này ở đây . 

 

Sai lầm của việc sử dụng liều lượng alteplase cố định 

• Gần như tất cả các nghiên cứu về tiêu huyết khối trong PE đều dựa trên 
việc sử dụng các phác đồ liều thuốc cụ thể trên toàn bộ đối tượng bệnh 
nhân. Tuy nhiên, chiến lược này rất thiếu sót vì sự cân bằng giữa tiêu 
sợi huyết và tạo fibrin là vô cùng phức tạp và có thể khác nhau trên từng 
bệnh nhân. Do đó, những bệnh nhân khác nhau có thể đáp ứng 
theo những cách khác nhau đáng kể với cùng một liều thuốc tiêu huyết 
khối. 

• Đối với một bệnh nhân không phải đang hấp hối, cách tiếp cận hợp lý 
nhất có thể là cung cấp liều tiêu sợi huyết đã được chuẩn độ, đồng thời 

https://emcrit.org/pulmcrit/ultrasound-assisted-thrombolysis-pulmonary-embolism-alteplase/
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theo dõi chặt chẽ các thông số đông máu (đặc biệt là fibrinogen). Có hai 
cách để làm điều này: 

o (a) Sử dụng thuốc tiêu sợi huyết dưới dạng truyền chậm liên 
tục, có theo dõi các thông số đông máu theo thời gian 
(thường được thực hiện trong X quang can thiệp và cũng 
được mô tả ngay ở trên). 

o (b) Dùng ngắt quãng các liều giảm thuốc tan huyết khối (ví 
dụ, 10-25 mg alteplase) với việc đánh giá lại các thông số 
lâm sàng và đông máu trước khi sử dụng mỗi liều. 

 

phối hợp heparin & tPA
 

Làm thế nào để phối hợp sử dụng heparin và thuốc tiêu huyết khối vẫn còn là một 
khu vực chưa có bằng chứng. Bằng chứng có sẵn về điều này được khám phá chi 
tiết trong một blog trước đây .    

Trước khi sử dụng tiêu huyết khối: lý tưởng nhất là ngừng heparin và để nó tự 
mất đi 

• Heparin và thuốc tiêu huyết khối có thể được sử dụng đồng thời, nhưng 
điều này thường không được ưu tiên. 

o Thử nghiệm MOPPETT kết hợp kháng đông enoxaparin 
liều đầy đủ (1 mg / kg q12 giờ) với tPA nửa liều. 

o Thử nghiệm PEITHO kết hợp heparin với thuốc tiêu huyết 
khối liều đầy đủ (đó có lẽ là lý do tại sao họ có tỷ lệ xuất 
huyết nội sọ rất cao). 

o Vì vậy, một bệnh nhân đang dùng kháng đông (ví dụ với 
enoxaparin) và xuất hiện huyết động không ổn định  có 
thể được chỉ định thuốc tiêu huyết khối. 

• Đối với bệnh nhân đang được dùng tiêu huyết khối, heparin làm tăng 
nguy cơ chảy máu mà không mang lại bất kỳ lợi ích bổ sung nào đã 
được chứng minh. 

• Tốt nhất, heparin sẽ được ngừng và cho phép thải trừ khỏi bệnh 
nhân trước khi sử dụng tiêu huyết khối. Điều này có thể thực hiện được 
đối với bệnh nhân huyết động ổn định với thuyên tắc phổi diện khá rộng, 
nhưng không dành cho những bệnh nhân thuyên tắc phổi diện rộng. 

https://emcrit.org/pulmcrit/fibrinogen_pe/
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Sau khi dùng tiêu huyết khối: khi nào thì tiếp tục dùng heparin? 

• Mặc dù tPA có thời gian bán hủy ngắn, nhưng nó gây ra một số bất 
thường dai dẳng trong hệ thống đông máu, bao gồm: 

o (1) Giảm fibrinogen. 
o (2) Rối loạn đông máu thoái giáng fibrinogen (các mảnh 

thoái giáng của fibrinogen thực sự có tác dụng chống đông 
máu!). 

o (3) Giảm chức năng tiểu cầu (do sự phân tách các thụ thể 
glycoprotein Ib trên bề mặt tiểu cầu). ( 30474416 ) 

o (4) Sự bền bỉ của plasmin hoạt hóa và tPA gắn với thrombin 
có thể gây ra tình trạng tiêu huyết khối liên tục, ngay cả sau 
khi bản thân tPA đã biến mất khỏi tuần hoàn. ( 32473691 ) 

• Phương pháp truyền thống là tiếp tục sử dụng lại heparin (mà không 
bolus) khi aPTT dưới 1,5-2 lần bình thường. 

• Kiểm tra nồng độ fibrinogen trước khi tiếp tục sử dụng lại heparin là 
khôn ngoan, vì tPA có thể có những tác động không thể đoán trước đến 
nồng độ fibrinogen. Có lẽ là hợp lý khi tránh tiếp tục sử dụng lại heparin 
cho đến khi fibrinogen trên ~ 100-150 mg / dL. 

• Nhìn chung, nếu bệnh nhân có đáp ứng thuận lợi với tiêu huyết khối (cải 
thiện lâm sàng, cai thuốc vận mạch), thì việc chờ đợi lâu hơn trước khi 
dùng lại heparin có thể làm tăng tính an toàn và giảm khả năng xuất 
huyết. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30474416
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32473691/
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tenecteplase
 

Như được trình bày trong bảng sau, tenecteplase có liên quan đến tỷ lệ chảy máu cao 
hơn alteplase: ( 25457585 ) 

 

Lý do mà tenecteplase có liên quan đến chảy máu nhiều hơn là không rõ ràng. Nó 
có thể liên quan đến vấn đề về liều lượng, trong đó các nghiên cứu thường sử dụng 
tenecteplase “liều đầy đủ” (tức là cùng một liều lượng được sử dụng để làm tan huyết 
khối của STEMI). Nó có thể liên quan đến việc sử dụng đồng thời tenecteplase và 
heparin trong thử nghiệm PEITHO (đó là công thức cho thảm họa). 

Dựa trên dữ liệu trên và bề rộng kinh nghiệm sử dụng alteplase tổng thể lớn hơn, 
thuốc tiêu huyết khối được lựa chọn hàng đầu cho PE hiện là alteplase. Nếu không 
có alteplase, tenecteplase chắc chắn có thể được sử dụng cho PE diện 
rộng. Tenecteplase dễ có hơn một chút, vì vậy tenecteplase có thể có lợi thế trong 
ngừng tim do PE nếu tiếp cận nhanh hơn. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457585
https://emcrit.org/ibcc/pe/attachment/pedatapink/
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X quang can thiệp
 

Tiêu huyết khối trực tiếp qua catheter  

• Điều này liên quan đến việc đặt catheter hai bên vào động mạch phổi để 
truyền trực tiếp tPA gần với cục máu đông. (Thỉnh thoảng có những 
bệnh nhân có cục máu đông một bên, nhưng ở hầu hết bệnh nhân có cục 
máu đông hai bên cần phải đặt ống thông hai bên.) 

• Có rất ít sự ủng hộ về mặt lý thuyết hoặc bằng chứng cho lý do tại sao 
tiêu huyết khối trực tiếp qua catheter tốt hơn so với việc sử dụng một 
liều tPA giống hệt nhau qua tuần hoàn ngoại vi (tất cả tPA được truyền 
từ ngoại vi sẽ được vận chuyển trực tiếp đến tuần hoàn phổi). 

o Tất cả các nghiên cứu hiện có đã được tài trợ bởi các công 
ty dược. Các nghiên cứu này so sánh tiêu huyết khối trực 
tiếp qua catheter với kháng đông máu bằng heparin (điều 
này là sự “so sánh người rơm” – straw person comparator) 
hoặc thực hiện nghiên cứu một nhánh can thiệp mà không 
có nhóm so sánh nào cả. Việc công ty dược không sẵn sàng 
tài trợ cho một RCT có ý nghĩa so sánh tiêu huyết khối ngoại 
vi và tiêu huyết khối trực tiếp qua catheter là dễ nhận 
thấy. ( 24226805 , 26315743 ) 

o Một nghiên cứu RCT hiện đang được tiến hành để cuối cùng 
cố gắng làm rõ liệu tiêu huyết khối trực tiếp qua catheter có 
tốt hơn việc sử dụng một liều tPA tương đương qua tĩnh 
mạch ngoại vi hay không (NCT03581877). 

• Một số catheter sử dụng năng lượng siêu âm trong nỗ lực phá vỡ cục 
máu đông. Dữ liệu hiện có cho thấy rằng năng lượng siêu âm không có 
lợi ích gì. Nhìn chung, việc thêm sóng siêu âm dường như không có giá 
trị gì đối với các công ty thiết bị trong nỗ lực tiếp thị một catheter đắt 
tiền. ( 25856269 , 27630267 , 28827014 , 25593121 , 26993702 , 3091
5914 , 30915912 ) 

• Lợi ích chính của việc làm tan huyết khối trực tiếp qua catheter có thể 
chỉ bắt nguồn từ việc sử dụng thuốc tiêu huyết khối liều thấp. Đây là 
một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả, có thể rất có lợi - đặc biệt 
là ở những bệnh viện không thoải mái với việc sử dụng thuốc tiêu huyết 
khối ngoại vi liều thấp (một vấn đề phổ biến). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24226805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26315743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25856269
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27630267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28827014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593121
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993702
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30915914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30915914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30915912
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• Theo truyền thống, liều tPA phổ biến nhất là 0,5-1 mg/giờ trên mỗi 
catheter với tổng liều 12-24 mg được phân phối trong khoảng thời gian 
24 giờ. ( 31185730 )   Thử nghiệm OPTALYSE gần đây cho thấy rằng 
tPA có thể hiệu quả hơn những gì được tin tưởng trước đây, như vậy 
liều tối ưu có thể là ~ 8-12 mg. ( 30025734 ) 

• Liều lượng tối ưu của heparin không phân đoạn trong quá trình tiêu 
huyết khối trực tiếp qua catheter vẫn chưa được biết. Cách tiếp cận an 
toàn nhất có thể là truyền liều thấp cố định ở ~ 500-1.000 đơn 
vị/giờ. ( 31185730 ) 

Lấy huyết khối cơ học qua da 

• Lợi ích thực sự của X quang can thiệp có lẽ nằm ở việc hút cục máu 
đông cơ học. 

• Các chỉ định tiềm năng: 
o Bệnh nhân bị PE diện rộng/khá rộng nguy cơ cao kèm 

chống chỉ định với thuốc tiêu huyết khối. 
o Những bệnh nhân dùng tiêu huyết khối không hiệu quả. 

• Cơ sở bằng chứng cho việc hút cục máu đông là tương đối thưa 
thớt. Hơn nữa, đây là một thủ thuật phụ thuộc vào người thực hiện, vì 
vậy bằng chứng có thể không nhất thiết phải được khái quát hóa từ trung 
tâm này sang trung tâm khác. Kết quả có thể tốt hơn ở các trung tâm lớn 
hơn. 

• Có nhiều thiết bị khác nhau, như sau: 
• Hệ thống Inari FlowTriever 

o Thiết bị được thiết kế để loại bỏ cục máu đông khỏi động 
mạch phổi (xem video bên dưới). 

o Nghiên cứu FLARE: Thử nghiệm một nhánh (single-arm 
trial) bao gồm 106 bệnh nhân bị PE khá rộng được điều trị 
bằng FlowTriever. Tỷ số RV/LV đã giảm đáng kể (trung 
bình từ 1,56 xuống 1,15 trong 48 giờ). Gần như tất cả các 
bệnh nhân không được dùng tiêu huyết khối, vì vậy đây là 
một nghiên cứu thực sự về can thiệp cơ học. Tỷ lệ các biến 
cố nghiêm trọng thấp, ở mức 4%. ( 31072507 ) 

o Một loạt bệnh nhân tại một trung tâm duy nhất gồm 46 bệnh 
nhân PE diện rộng/khá rộng đã báo cáo kết quả tương tự 
(với hiệu quả giảm áp lực động mạch phổi, 5% nguy cơ xảy 
ra các biến cố bất lợi nghiêm trọng và không có tử 
vong). ( 31375449 ) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30025734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31072507
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31375449/
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o Cần có thêm bằng chứng để xem thiết bị này sẽ hoạt động 
như thế nào bên ngoài giới hạn của một thử nghiệm lâm 
sàng. Tuy nhiên, các bằng chứng có sẵn có vẻ rất hứa hẹn 
trong giai đoạn này. 

• Hệ thống lấy bỏ huyết khối Penumbra Indigo 
o Hiện đang được hỗ trợ bởi các báo cáo trường hợp, với một 

thử nghiệm đa trung tâm tiềm năng đang được thực hiện 
(NCT03218566). 

• AngioVac 
o Catheter lớn (22F) loại bỏ huyết khối thông qua một máy 

bơm ly tâm với máu được hồi lưu lại (tương tự như bắc cầu 
tim phổi). 

o Tốt nhất đối với cục máu đông ở tĩnh mạch chủ dưới hoặc 
tâm thất phải (tiếp cận động mạch phổi khó và có thể làm 
tăng tỷ lệ biến chứng). ( 31185730 ) 

• AngioJet 
o Thiết bị được thiết kế để phá vỡ cục máu đông trong lòng 

mạch. 
o Đã nhận được cảnh báo hộp đen (black box) từ FDA do gây 

ra nhiều tác dụng phụ (bao gồm nhịp tim chậm, ho ra máu 
lượng lớn và suy thận). Bằng chứng có sẵn không hỗ trợ 
việc sử dụng nó. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
https://www.youtube.com/embed/kneUz3PrBLM?feature=oembed
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phẫu thuật lấy bỏ huyết khối
 

Trong nhiều năm, phẫu thuật lấy bỏ huyết khối được cho là quá nguy hiểm và thường 
vô ích. Tuy nhiên, thủ thuật này đã hồi sinh trong thập kỷ qua. Hiện tại tỷ lệ tử vong 
của thủ thuật là khoảng 10%, có thể hợp lý ở những bệnh nhân được chọn lọc có 
nguy cơ tử vong rất cao do PE. ( 31185730 , 28942971 , 27373187 ) 

 

Chỉ định tiềm năng cho phẫu thuật lấy bỏ huyết khối 

• Cục máu đông trôi nổi qua lại trên một lỗ thông bầu dục (PFO: patent 
foramen ovale). Tình trạng này có nguy cơ gây đột quỵ ngay lập tức nếu 
cục máu đông vỡ ra và các phần của nó xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Do 
đó, phẫu thuật có thể là một can thiệp hàng đầu trong trường hợp hiếm 
gặp này. 

• PE diện rộng ở một bệnh nhân có chống chỉ định tuyệt đối với tiêu huyết 
khối. 

• PE diện rộng với sự thất bại của các can thiệp khác (ví dụ như thất bại 
với thuốc tiêu huyết khối). 

o ~ 10% cục máu đông sẽ không đáp ứng với thuốc tiêu huyết 
khối (có lẽ vì chúng là mạn tính và đã trải qua tổ chức hóa). 

Phẫu thuật lấy bỏ huyết khối so với phương pháp hút cục máu đông bằng X 
quang can thiệp 

• Hiện tại không có bằng chứng cấp cao nào so sánh các phương thức này. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28942971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373187
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• Những tiến bộ trong hút huyết khối qua catheter (ví dụ như hệ thống 
Inari Flowtriever) có thể làm cho phương pháp X quang can thiệp vượt 
trội hơn trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn là cần 
thiết. 

 

VA ECMO
 

Bệnh nhân có PE diện rộng/khá rộng có thể là ứng cử viên tuyệt vời cho VA-ECMO 
nếu liệu pháp này có sẵn. Trừ khi bệnh nhân bị tổn thương não do thiếu oxy nghiêm 
trọng (do ngừng tim) hoặc có các vấn đề khác đang diễn tiến, nếu có thể được hỗ trợ 
thì bệnh nhân thường cải thiện. Vai trò của VA-ECMO phần lớn được xác định bởi 
các nguồn lực sẵn có, với một số cách sử dụng tiềm năng được liệt kê dưới đây. 

Các chỉ định tiềm năng cho ECMO có thể bao gồm những điều sau: 

• PE diện rộng ở một bệnh nhân có chống chỉ định tuyệt đối với tiêu huyết 
khối. 

• Sự ổn định của bệnh nhân PE diện rộng trước khi đặt nội khí quản. 
• Bệnh nhân PE diện rộng và không ổn định dai dẳng mặc dù đã dùng tiêu 

huyết khối. 

Các vai trò tiềm năng của VA ECMO có thể bao gồm: 

• Là cầu nối với hiệu quả kháng đông: Theo thời gian, bệnh nhân nói 
chung sẽ tự làm thoái giáng cục máu đông (với thuốc kháng đông để 
ngăn ngừa thêm huyết khối). Do đó, chỉ một mình ECMO có thể đủ để 
hỗ trợ bệnh nhân trong vài ngày để làm tan huyết khối tự nhiên. 

• Cầu nối để tiêu huyết khối có kiểm soát: ECMO có thể được sử dụng để 
hỗ trợ bệnh nhân đang trong quá trình tiêu huyết khối dần dần (ví dụ: 
truyền tPA 1-2 mg / giờ bằng đường toàn thân hoặc tiêu huyết khối trực 
tiếp qua catheter). 

• Cầu nối để can thiệp: ECMO có thể được sử dụng làm cầu nối với các 
liệu pháp điều trị dứt điểm khác (ví dụ như tiêu huyết khối trực tiếp qua 
catheter hoặc phẫu thuật lồng ngực). 
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Không có bằng chứng cấp cao nào liên quan đến VA-ECMO trong PE, cũng như 
bằng chứng như vậy có khả năng xuất hiện trong tương lai gần (do tình huống này 
rất hiếm). Hạn chế chính của ECMO là nó chỉ có sẵn ở một số trung tâm. 

 

Bộ lọc IVC (IVC filter)
 

Các tác dụng lâm sàng tiềm ẩn của bộ lọc IVC bao gồm: 

• Có thể ngăn chặn các cục máu đông di chuyển đến phổi (do đó tránh 
thuyên tắc phổi). 

• Có thể làm tăng ứ đọng máu ở chân (do đó làm tăng nguy cơ huyết khối 
tĩnh mạch sâu). 

• Có thể trở thành huyết khối, dẫn đến tắc mạch ở tĩnh mạch chủ dưới. 
• Có thể gây ra biến chứng do thủ thuật (ví dụ như thuyên tắc màng lọc 

hoặc chảy máu). 
o Sự xuyên thấu qua thành tĩnh mạch chủ xảy ra trong 19% 

các thủ thuật! ( 26169756 ) 

Từ quan điểm lý thuyết, bộ lọc IVC hơi giống một quân bài hoang dã (wild card). Nó 
có thể đưa đến cả lợi ích và tác hại tiềm ẩn. Không có bằng chứng xác thực nào hỗ 
trợ tốt cho bộ lọc IVC (đã thảo luận trước đây ở đây ). Nghiên cứu phù hợp nhất liên 
quan đến PE diện khá rộng là nghiên cứu PREPIC-2, cho thấy việc sử dụng bộ lọc 
IVC ở những bệnh nhân bị PE lớn trong khi đang điều trị chống đông gây ra một xu 
hướng có hại. 

Theo truyền thống, bộ lọc IVC được sử dụng cho những bệnh nhân có chống chỉ 
định với thuốc kháng đông. Tuy nhiên, không có bằng chứng chính xác nào cho thấy 
bộ lọc IVC có lợi cho tình huống đó. Không có khả năng kháng đông có thể làm tăng 
nguy cơ huyết khối bộ lọc IVC. 

Nhìn chung, không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy lợi ích lý thuyết của bộ 
lọc IVC lớn hơn nhiều so với nguy cơ của chúng. Việc đặt hàng nghìn bộ lọc IVC 
trong nhiều thập kỷ là một nghiên cứu ca lâm sàng trong thực hành y khoa dựa trên 
nỗi sợ hãi, được củng cố bởi các hướng dẫn dựa trên địa vị (eminence-based 
guidelines). ( 23552611 )   Điều đó nói rằng, đặt bộ lọc IVC có thể hợp lý nếu tất cả 
các tiêu chí sau được đáp ứng: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26169756
https://emcrit.org/pulmcrit/what-is-the-evidence-behind-the-ivc-filter/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23552611
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1. Không có khả năng dùng kháng đông. 
2. PE diện rộng/khá rộng với dự trữ huyết động thấp. 
3. DVT đã biết với thảm họa cục máu đông lớn (đặc biệt là DVT lớn, trôi 

tự do, ở đoạn gần). 

Nếu bộ lọc IVC được đặt, bộ lọc có thể lấy ra được (retrievable) nên được sử 
dụng. Điều này nên được loại bỏ ở cơ hội có sẵn đầu tiên. Thật không may, để chèn 
một bộ lọc DVT đòi hỏi ít can đảm hơn là loại bỏ nó. Do đó, các nghiên cứu liên tục 
chỉ ra rằng hầu hết các bộ lọc IVC “có thể lấy ra” trên thực tế không được lấy 
ra. ( 28123984 )   Cấy bộ lọc kéo dài làm tăng nguy cơ hỏng bộ lọc, bộ lọc lạc chỗ, 
thủng IVC, thuyên tắc bộ lọc hoặc huyết khối bộ lọc. ( 31185730 ) 

 

PE diện rộng/khá rộng ở bệnh nhân ho ra máu
 

Ho ra máu do PE là hậu quả của nhồi máu phổi . Điều này thường xảy ra muộn hơn 
một chút trong quá trình diễn tiến tự nhiên của PE (sau khi cục máu đông trung tâm 
vỡ ra và các mảnh vỡ di chuyển đi xa). Do đó, hơi bất thường khi một bệnh nhân bị 
PE diện rộng/khá rộng lại bị ho ra máu. Ho ra máu thường thấy trong giai đoạn hồi 
phục, lúc này bệnh nhân không còn thảm họa cục máu đông trung tâm lớn nữa. 

Ho ra máu do PE phản ánh mô phổi bị hoại tử do nhồi máu, gây chảy máu từ mao 
mạch và tĩnh mạch phổi. Vì chảy máu không bắt nguồn từ động mạch phổi, chảy 
máu nói chung là nhỏ. Một bệnh nhân bị ho ra máu ồ ạt do PE là điều cực kỳ bất 
thường. ( 32473690 )   Theo nguyên tắc, kháng đông có thể được tiếp tục mặc dù ho 
ra máu. Tương tự như vậy, ho ra máu chỉ là một chống chỉ định tương đối với tiêu 
huyết khối. 

Những điểm chính 

• Ho ra máu do PE nói chung là nhẹ và hầu như không đe dọa đến tính 
mạng. 

• Ho ra máu không nên có tác động lớn đến chiến lược điều trị PE. 
• Không ngừng kháng đông do ho ra máu (trừ khi ho ra máu nhanh bất 

thường). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5220200/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32473690/
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PE diện rộng/khá rộng ở bệnh nhân ST chênh lên
 

Thuyên tắc phổi là một nguyên nhân đã biết của ST chênh lên. Tìm hiểu thêm về 
các biểu hiện ECG của PE tại đây . 

Trong trường hợp chẩn đoán không chắc chắn liên quan đến NMCT cấp ST chênh 
lên so với PE, cách tiếp cận tốt nhất có thể là siêu âm tim ngay tại giường. 

• NMCT cấp ST chênh lên nên gây ra bất thường vận động thành từng 
vùng, liên quan đến thất trái và rối loạn chức năng thất trái. 

• PE diện rộng sẽ gây giãn RV và thường là tâm thất trái không đổ đầy 
(đang co bóp mạnh). 

Những điểm chính 

• Nếu một bệnh nhân có PE diện rộng/khá rộng đã biết xuất hiện ST chênh 
lên, điều này rất có thể là do chính PE. 

• Điều trị thường tập trung vào quản lý PE. 
• Đừng mắc sai lầm khi giả định rằng tất cả các bệnh nhân ST chênh lên 

đòi hỏi phải có thông tim - trong bối cảnh PE diện rộng/khá rộng đã biết, 
đưa bệnh nhân đi thông tim nói chung là một hành động không khôn 
ngoan. 

 

Cục máu đông trôi nổi (clot in transit) 

 
Chẩn đoán cục máu đông trôi nổi: thận trọng 

• Có rất nhiều thứ có thể bắt chước cục máu đông trôi nổi trong tâm thất 
phải (ví dụ như van Eustachian hoặc prominent trabeculations của dải 
trung gian [moderator band] tâm thất phải). 

• Một cục máu đông trôi nổi có ý nghĩa lâm sàng thường khá khó nhầm 
lẫn (như một cấu trúc giống con rắn lớn, dày và có tính di động cao). 

https://emcrit.org/pulmcrit/two-ekg-patterns-of-pulmonary-embolism-which-mimic-mi/
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• Do đó, nếu bạn không chắc chắn về việc có cục máu đông trôi nổi hay 
không, hãy nghi ngờ xem đây có phải là một phát hiện thực sự hay không 
và tìm lời khuyên của chuyên gia. 

o Tránh giả định rằng bất kỳ cấu trúc di động nào trong tâm 
thất phải đều là cục máu đông trôi nổi. 

Cục máu đông trôi nổi có thể được chia đại khái thành ba thực thể riêng biệt. Sự 
nhầm lẫn nảy sinh bởi vì chúng thường được gộp lại với nhau trong một nhóm duy 
nhất.   

Cục máu đông trôi nổi cấp độ I  

• Định nghĩa:  Cục máu đông trôi nổi nhỏ. Điều này có thể xuất hiện 
tương tự như một thảm thực vật do viêm nội tâm mạc, như một cấu trúc 
nhỏ bị mắc kẹt vào van ba lá. 

• Đây thường là một phát hiện hơi ngẫu nhiên ở một bệnh nhân đang ổn. 
• Ý nghĩa của một cục máu đông trôi nổi nhỏ thực sự không rõ ràng. Điều 

này có thể làm tăng nhẹ nguy cơ xấu đi, nhưng không quá nhiều. Nó 
không nhất thiết phải có ý nghĩa lớn đối với việc điều trị. 

Cục máu đông trôi nổi cấp độ II  

• Định nghĩa: Cục máu đông trôi nổi lớn, di động, giống con rắn. Nó có 
một biểu hiện khá rõ ràng và không thể nhầm lẫn trên siêu âm tim. 

• Một cục máu đông lớn trôi nổi gây nguy hiểm rõ ràng cho tuần hoàn 
phổi, vì nó có khả năng bị vỡ vào một thời điểm nào đó trong tương 
lai. Điều này nói chung sẽ di chuyển phân loại mức độ nghiêm trọng của 
bệnh nhân lên một hạng (ví dụ: một bệnh nhân có PE diện khá rộng nguy 
cơ thấp được phát hiện có cục máu đông lớn đang trôi nổi sẽ được phân 
loại lại là có PE diện khá rộng nguy cơ cao) . 

• Điều trị tương tự như thuyên tắc phổi nói chung (có tính đến phân loại 
mức độ nặng hơn). 

o Tiêu huyết khối thường phù hợp nếu không có chống chỉ 
định. Các nghiên cứu hồi cứu cho thấy tỷ lệ sống sót được 
cải thiện ở những bệnh nhân được điều trị bằng tiêu huyết 
khối. ( 31185730 ) 

o Bệnh nhân có chống chỉ định tiêu huyết khối có thể được 
hưởng lợi từ việc hút cục máu đông bằng XQ can thiệp. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31185730
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Cục máu đông trôi nổi cấp độ III  

• Định nghĩa: Cục máu đông trôi nổi trên lỗ bầu dục (PFO). Đây thực chất 
là hiện tượng tắc mạch ngược dòng (cục máu đông trong quá trình trượt 
từ hệ thống tĩnh mạch vào tuần hoàn động mạch). 

• Đây là một vấn đề rất lớn, vì nó có nguy cơ gây thuyên tắc động mạch 
(có thể gây đột quỵ). 

o Tiêu huyết khối là chống chỉ định tương đối khối trong 
trường hợp này, để tránh làm cục máu đông vỡ ra trong hệ 
thống động mạch và dẫn đến đột quỵ. 

• Điều trị tối ưu thường sẽ liên quan đến phẫu thuật lồng ngực để trực tiếp 
loại bỏ nó. 

 

PE với giảm oxy máu kháng trị
 

Chẩn đoán phân biệt: các nguyên nhân gây giảm oxy máu kháng trị với ~ FiO2 
100% 

• Giảm oxy máu kháng trị luôn phản ánh một số loại shunt. Chẩn đoán 
phân biệt ở đây là khá ngắn. 

• (1) Shunt phải-trái thông qua lỗ bầu dục (PFO) hoặc thông liên nhĩ. 
o PE gây ra tăng áp lực bên phải (right-side). 
o Điều này gây ra shunt phải-trái của máu đã khử oxy. 

• (2) Một quá trình phổi cùng tồn tại khác (ví dụ như viêm phổi, tắc chất 
nhầy, hoặc tràn khí màng phổi). 

Đánh giá 

• Siêu âm tim phổi với test bong bóng tại giường (bedside bubble study) 
để đánh giá shunt. 

o Tiêm nước muối khích động (injection of agitated saline) 
trong khi chụp hình tim là test được lựa chọn để đánh giá 
shunt phải-trái. 

• Chụp ảnh ngực bổ sung (đặc biệt nếu test bong bóng âm tính) - chẳng 
hạn như chụp X-quang ngực và CT ngực nếu có thể. 
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điều trị shunt từ phải-trái do PE gây ra 

• (1) HFNC với FiO2 100% thường là điều đầu tiên nên thử. 
• (2) Thuốc giãn mạch phổi có thể khuyến khích máu chảy qua phổi (do 

đó làm giảm phần máu bị tắc nghẽn). 
• (3) Các liệu pháp PE nâng cao được chỉ định (ví dụ như tiêu huyết khối 

hoặc hút huyết khối bằng X quang can thiệp). 
o Cuối cùng, bất kỳ phương pháp điều trị hiệu quả nào đối với 

PE đều sẽ làm giảm áp lực bên phải và giảm tỷ lệ máu bị 
tắc nghẽn. 

• Lưu ý:  Đặt nội khí quản nói chung sẽ không cải thiện được sự oxy hóa 
do shunt phải-trái; nó thực sự có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn 
(bằng cách tăng sức cản mạch máu phổi, áp lực trong lồng ngực dương 
có thể chỉ làm tăng một phần máu qua shunt). 

 

Bệnh nhân PE bị ngừng tim (coding a PE patient)
 

Bệnh nhân có thể sống sót và khỏe mạnh mặc dù bị ngừng tim do PE (với tỷ lệ sống 
sót > 50%). Một vài thành phần hữu ích cho việc này: 

• Thuốc tiêu huyết khối : 
o Bất kể bệnh nhân có chống chỉ định như thế nào, họ nên 

được điều trị tiêu huyết khối (trừ khi ECMO ngay lập tức là 
một lựa chọn). 

o Liều alteplase được bằng chứng chứng minh tốt nhất dường 
như là 50 mg IV bolus. ( 27422214 )   Tuy nhiên, nếu có 
sẵn 100 mg, dùng toàn bộ liều này cũng có thể hợp lý. 

o Tenecteplase có thể pha trộn nhanh hơn, vì vậy đây là một 
lựa chọn khác. 

• Epinephrine : Nếu bệnh nhân có mạch trở lại sau khi bolus epinephrine, 
nên cân nhắc ngay việc bắt đầu truyền epinephrine liều cao  (ví dụ 20 
mcg / phút, sau đó chuẩn độ dựa trên huyết áp). Những bệnh nhân này 
thường ngưng tim tái diễn sau khi epinephrine hết tác dụng. 

• Hạn chế áp lực đường thở , như đã thảo luận ở trên (tránh thông khí 
bóng-mask quá mạnh). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27422214
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• Thuốc giãn mạch phổi dạng hít - Cân nhắc sử dụng bất kỳ loại thuốc 
giãn mạch phổi nào có sẵn qua ống nội khí quản (ví dụ như oxit nitric, 
epoprostenol hoặc milrinone). 

• Cung cấp thời gian để thuốc tiêu huyết khối lưu thông - Xem xét CPR 
kéo dài (ví dụ 60-90 phút) để cho phép thuốc tiêu huyết khối có thời 
gian lưu thông. 

 

 

CẠM BẪY 

• PE diện khá rộng: 
o Nền tảng của một phương pháp tiếp cận thành công là phân 

tầng nguy cơ thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng các chống chỉ 
định của thuốc tiêu huyết khối. 

o Cần hết sức thận trọng khi kết hợp thuốc tiêu huyết khối và 
heparin, đặc biệt là bolus heparin (có thể tạo ra nồng độ trên 
mức điều trị). Khi nghi ngờ, hãy thận trọng với heparin 
(heparin ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông mới nhưng 
không có tác động ngay lập tức đến bệnh nhân, vì vậy bệnh 
nhân không sử dụng heparin trong vài giờ có lẽ là tốt). 

• PE diện rộng: 
o Tránh bù dịch trừ khi có bằng chứng chắc chắn về việc đồng 

thời tồn tại tình trạng giảm thể tích tuần hoàn. 
o Đừng ngần ngại bắt đầu sử dụng thuốc vận mạch khi cần 

thiết để ổn định huyết áp (với epinephrine có khả năng là 
thuốc hàng đầu). 

o Đừng trì hoãn tiêu huyết khối nếu đây là một lựa chọn. Tiêu 
huyết khối là can thiệp duy nhất được bằng chứng chứng 
minh cải thiện tỷ lệ tử vong trong những trường hợp 
này. Tất cả các biện pháp can thiệp khác (vận mạch, thuốc 

https://i0.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2016/11/pitfalls2.gif
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giãn mạch dạng hít, v.v.) chỉ nhằm mục đích ổn định bệnh 
nhân cho đến khi tiêu huyết khối có thể được thực hiện. 

o Tránh các thủ thuật xâm lấn bất cứ khi nào có thể (đặt nội 
khí quản, lập đường động mạch hoặc tĩnh mạch). 

Tìm hiểu sâu thêm: 

• Diagnosis: EKG patterns of PE that mimic MI 
• IVC filters: where is the evidence? 
• Thrombolysis 

o Fibrinolysis of Pulmonary Embolism with Jeffrey Kline 
(EMCrit Podcast 2011) 

o Submassive PE 2014: PEITHO, MOPETT, ULTIMA, 
TOPCOAT 

o 2016: Controlled thrombolysis I: deconstructing  catheter-
directed thrombolysis 

o 2016: Controlled thrombolysis II: rationale & protocol 
o 2017: New paradigm: Getting 'em off the cliff 
o Should we monitor fibrinogen during full/half-dose lysis?  
o OPTALYSE-PE:  We're dosing tPA wrong 

• Resuscitation: 
o Eight pearls for the crashing PE patient 
o Hemodynamic management of massive PE (Oren Friedman 

on EMCrit podcast) 
• Inhaled pulmonary vasodilators: iNope trial 
• PERT team with Oren Friedman (EMCrit Podcast 2014) 
• The Critical PE Patient (Salim Rezaie, RebelEM) 
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