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RHABDOMYOLYSIS (TIÊU CƠ VÂN) — theo định nghĩa, là quá trình phân
hủy cơ vân — đặc trưng là sự thất thoát các thành phần có trong tế bào cơ vào hệ tuần 
hoàn, gồm có điện giải, myoglobin và các protein cơ tương khác (vd, creatine kinase,
aldolase, lactate dehydrogenase, alanine aminotransferase, và aspartate amino-
transferase). Hoại tử cơ ồ ạt biểu hiện là yếu chi, đau cơ, phù, và thường gặp là tiểu sắc 
tố đại thể không gồm tiểu máu, là đặc điểm thường gặp của tiêu cơ vân do chấn thương 
và không do chấn thương.1,2 Tổn thương thận cấp (AKI) là một biến chứng tiềm tàng 
của tiêu cơ vân nặng dù là do chấn thương hoặc do nguyên nhân khác, và tiên lượng
xấu nếu suy thận tiến triển. Ngược lại, tiêu cơ vân dạng nhẹ hoặc trong những trường 
hợp hủy cơ mạn tính hoặc từng đợt — một tình trạng gọi là tăng creatine kinase máu
— bệnh nhân biểu hiện ít triệu chứng hơn và không có suy thận. Chúng tôi xin lược
lại các đặc điểm về sinh bệnh học và điều trị AKI do tiêu cơ vân.

Có 8 nhóm nguyên nhân phổ biến gây tiêu cơ vân đã được báo cáo (Bảng 1). Các
chất ngoại sinh có thể gây độc cho cơ, đặc biệt là rượu, ma túy, các thuốc hạ lipid máu, 
là những nguyên nhân không do chấn thương thường gặp. Tiêu cơ vân tái phát nhiều 
lần thường là một dấu hiệu tiềm ẩn của khiếm khuyết chuyển hóa cơ.1,3,4

Tiêu cơ vân cấp tính thường tiến triển ở những bệnh nhân có bệnh cơ cấu trúc khi
tập luyện cường độ cao, đang được gây mê, dùng thuốc độc cơ hoặc nhiễm siêu vi.1

Khi nghi ngờ có tiêu cơ vân cấp tính, sinh thiết cơ làm các xét nghiệm hóa mô, hóa mô
miễn dịch, hô hấp mức độ tế bào-ti thể có thể giúp chẩn đoán xác định. Điều quan trọng 
là phải chờ vài tuần đến vài tháng sau khi có biểu hiện lâm sàng mới sinh thiết, vì trong
giai đoạn sớm của tiêu cơ vân cấp tính kết quả sinh thiết sẽ không cung cấp thông tin 
gì; kết quả có thể bình thường hoặc không có dấu hiệu đặc hiệu gì ngoài hình ảnh hoại 
tử (Hình 1).2,5

Cơ chế bệnh sinh của tiêu cơ vân là tổn thương trực tiếp màng tế bào cơ (vd, chấn
thương) hoặc cạn kiệt ATP trong tế bào cơ, dẫn đến tăng calcium nội bào không kiểm 
soát.6,7 Calcium trong cơ tương được điều hòa chặt chẽ bởi một chuỗi các bơm, kênh 
và chất trao đổi để duy trì nồng độ thấp khi cơ ở trạng thái nghỉ và tăng khi cần có 
sự gắn kết actin-myosin và co cơ. Thiếu hụt ATP làm suy giảm chức năng của các 
bơm này, gây tăng calcium trong cơ tương kéo dài, dẫn đến co cơ liên tục và cạn kiệt 
năng lượng, hoạt hóa các protease trung tính phụ thuộc calcium và phospholipase; hậu
quả là phá hủy các tơ cơ, khung xương tế bào và protein màng, sau đó là các sợi cơ 
bị lysosome tiêu hủy. Cuối cùng, mạng lưới tơ cơ đứt gãy, dẫn đến tế bào cơ bị phân 
rã.2 Trong trường hợp bệnh nhân bị tiêu cơ vân do chấn thương, các tổn thương khác 
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tổn thương tái tưới máu sau thiếu máu nuôi và viêm
do bạch cầu trung tính gây thâm nhiễm các tế bào 
cơ đã bị phá hủy.8

DỊCH TỄ CỦA AKI DO 
MYOGLOBIN NIỆU

AKI do myoglobin niệu là biến chứng nghiêm 
trọng nhất có thể đe dọa tính mạng của tiêu cơ 
vân kể cả do chấn thương và không do chấn 
thương. Biến chứng AKI của tiêu cơ vân khá phổ 
biến, chiếm 7-10% các trường hợp AKI ở Hoa 
Kì. 4,9 Rất khó để tính được tỉ suất mới mắc của 
AKI do tiêu cơ vân vì có nhiều định nghĩa và bối 
cảnh lâm sàng khác nhau. Tỉ suất mới mắc được 
báo cáo dao động từ 13% đến xấp xỉ 50%.9-11

Trong một nghiên cứu của Melli và cs. trên 475 
bệnh nhân tiêu cơ vân nhập viện, tỉ suất mới mắc 
của AKI là 46%.10 Mặc dù tiêu cơ vân do nguyên 
nhân nào đi nữa cũng đều có thể gây AKI, nhưng 
trong nghiên cứu này, tỉ suất mới mắc của AKI ở 
nhóm người có dùng ma túy, nghiện rượu, chấn 
thương cao hơn ở nhóm người có bệnh lý ở cơ, 
và đặc biệt cao ở nhóm bệnh nhân có một hoặc 
nhiều yếu tố nguyên nhân được phát hiện10.

Dự hậu của tiêu cơ vân thường tốt nếu không 
có suy thận. Tuy nhiên, dữ liệu về tử suất dao động 
lớn tùy theo dân số nghiên cứu, số lượng và độ nặng 
của các bệnh đồng mắc. Trong một nghiên cứu mà 
tỉ suất mới mắc của bệnh lý mạch máu gây tiêu cơ 
vân do thiếu máu chi cao, tử suất chung là 32%.12

Ngược lại, nghiên cứu của Melli và cs trên những 
bệnh nhân nhập viện, những người nào lạm dụng 
ma túy hoặc rượu - nguyên nhân thường gặp nhất 
của tiêu cơ vân, có tử suất là 3.4% giữa những 
bệnh nhân AKI.10 Tử suất ở những bệnh nhân 
trong ICU được báo cáo là 59% khi có AKI và
22% khi không có AKI.13,14 Thời gian sống còn 
kéo dài ở những bệnh nhân tiêu cơ vân và AKI 
được báo cáo là gần 80%, và đa số bệnh nhân 
AKI do tiêu cơ vân có chức năng thận được phục 
hồi.14

Bảng 1. Phân loại và các nguyên nhân thường gặp của tiêu cơ vân

Phân loại Nguyên nhân thường gặp đã được báo cáo

Chấn thương Hội chứng vùi lấp

Gắng sức Tập luyện cường độ cao, động kinh, hội chứng cai rượu

Thiếu oxy trong cơ Chi bị chèn ép bởi đầu hoặc thân mình khi nằm bất động kéo dài hoặc mất ý thức,* tắc động mạch lớn

Khiếm khuyết di truyền Rối loạn quá trình đường phân hoặc thoái giáng glycogen, bao gồm myophosphorylase (glycogenosis type 
V), phosphofructokinase (glycogenosis type VII), phosphorylase kinase (glycogenosis type VIII), 
phosphoglycerate kinase (glycogenosis type IX), phosphoglycerate mutase (glycogenosis type X), lactate 
dehydrogenase (glycogenosis type XI)

Rối loạn chuyển hóa lipid, bao gồm carnitine palmitoyl transferase II, acylCoA dehydrogenase chuỗi dài, 
L3hydroxyacylCoA dehydrogenase chuỗi ngắn, acylCoA dehydrogenase chuỗi vừa, acylCoA 
dehydrogenase chuỗi rất dài, 3ketoacylCoA chuỗi trung bình, thiolase†

Rối loạn liên quan ti thể, bao gồm succinate dehydrogenase, cytochrome c oxidase, coenzyme Q10
Con đường Pentose phosphate: glucose6phosphate dehydrogenase
Chu trình Purine nucleotide: myoadenylate deaminase

Nhiễm trùng‡ Influenza A và B, coxsackievirus, Epstein–Barr virus, HIV nguyên phát, legionella 
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (viêm cơ mủ), clostridium

Thay đổi nhiệt độ cơ thể Sốc nhiệt, tăng thân nhiệt ác tính, hội chứng an thần kinh ác tính, hạ thân nhiệt

Rối loạn chuyển hóa và điện giải Hạ kali máu, hạ phosphate máu, hạ calci máu, tăng áp lực thẩm thấu không do cetone, toan cetone do ĐTĐ

Thuốc và độc chất Các thuốc hạ lipid máu (fibrates, statins), rượu, heroin, cocaine

Vô căn (thỉnh thoảng tái phát)

* Cơ chế của tiêu cơ vân do nguyên nhân này giống với hội chứng vùi lấp.
† CoA nghĩa là coenzyme A.

‡ Cơ chế không rõ trong đa số trường hợp.
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CƠ CHẾ BỆNH SINH CỦA AKI 
DO MYOGLOBIN NIỆU

Myoglobin niệu chỉ xảy ra trong bệnh cảnh tiêu cơ 
vân. Myoglobin là một protein màu đỏ sậm có trọng 
lượng phân tử 17.8-kDa, được lọc tự do bởi cầu thận 
đi vào biểu mô ống thận qua cơ chế nhập bào và 
được chuyển hóa. Nó chỉ xuất hiện trong nước tiểu 
khi vượt quá ngưỡng của thận là 0.5-1.5 mg/dL và
có màu đỏ nâu khi quan sát đại thể (màu nước trà)
khi nồng độ myoglobin huyết thanh là 100mg/dL15;
vì vậy, không phải tất cả các trường hợp tiêu cơ 
vân có liên quan đến myoglobin niệu.

Cơ chế chính xác tại sao tiêu cơ vân gây giảm 
độ lọc cầu thận chưa được biết rõ, tuy nhiên các
bằng chứng thực nghiệm cho rằng tình trạng co 
mạch máu thận, tổn thương ống thận trực tiếp 
do thiếu máu và tắc ống thận có vai trò trong đó

(Hình 2).16 Myoglobin trở nên cô đặc dọc theo ống
thận và tăng dần khi có giảm thể tích và co mạch 
máu thận, nó sẽ kết tủa khi phản ứng với protein
Tamm–Horsfall, quá trình này thuận lợi hơn nhờ 
môi trường nước tiểu toan hóa.17 Tắc nghẽn ống thận 
xảy ra chủ yếu ở ống lượn xa và tác dụng gây độc ống 
thận trực tiếp là ở ống lượn gần.

Myoglobin dường như không gây độc cho ống 
thận nếu nước tiểu không toan. Myoglobin là một 
protein heme; chứa sắt dạng sắt II oxide (Fe2+), 
cần thiết cho quá trình gắn kết các phân tử oxy. 
Tuy nhiên, phân tử oxy có thể làm tăng quá trình 
oxy hóa Fe2+ thành sắt III oxide (Fe3+), làm kích
hoạt các gốc hydroxyl. Quá trình oxy hóa này đối 
kháng với các phân tử chống oxy hóa nội bào. Tuy 
nhiên, sự phóng thích myoglobin từ tế bào dẫn đến 
thất thoát các chất hoạt hóa oxy và gốc tự do không 
kiểm soát gây tổn thương tế bào. Người ta cho rằng 
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Hình 1. Hình ảnh mô bệnh học trên mẫu mô cơ đông lạnh của bệnh nhân tiêu cơ vân.

Hình A cho thấy hoại tử cơ ồ ạt (mũi tên) ở bệnh nhân tiêu cơ vân liên quan đến Statin (nhuộm hematoxylin và eosin). 
Đặc điểm mô học này tương tự ở tất cả các trường hợp tiêu cơ vân bất kể nguyên nhân. Hình B là mẫu mô có những sợi 
cơ màu đỏ rách nham nhở (mũi tên) đặc trưng ở những bệnh nhân có bệnh lý cơ liên quan đến ti thể, được lấy sau đợt tiêu 
cơ vân nặng cấp tính được 3 tháng. Chẩn đoán rối loạn chức năng ti thể nhờ xét nghiệm phân tích chuỗi hô hấp ti thể
(nhuộm Gomori’s trichrome). Hình C là hình ảnh đặc hiệu của nhuộm periodic acid–Schiff (PAS) (mũi tên) ở một số sợi 
cơ trong bệnh McArdle. Mẫu mô này được lấy sau khi bệnh nhân tiêu cơ vân tái phát đã hồi phục được nhiều tháng
(nhuộm PAS). Hình D là mẫu sinh thiết cơ của bệnh nhân mắc bệnh lõi trung tâm [central core disease - một bệnh cơ 
bẩm sinh (ND)]. Mẫu mô này được lấy từ bệnh nhân tăng thân nhiệt ác tính đã hồi phục. Mũi tên là hình ảnh của các lõi 
trung tâm (nhuộm NADH–tetrazolium reductase).
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heme và các gốc hydroxyl gắn sắt là các chất trung 
gian quyết định trong việc phá hủy ống thận do hiệu 
quả bảo vệ của deferoxamine (một chất chelate hóa 
sắt) và glutathion.18 Gần đây, người ta thấy rằng tự
myoglobin có thể hoạt động như là một enzyme 
giống peroxidase dẫn đến sự oxy hóa quá mức 
các phân tử sinh học, peroxide hóa lipid và hình 
thành các isoprostane.19

Co mạch thận là một đặc trưng của AKI do 
tiêu cơ vân và là kết quả của nhiều cơ chế hợp lại. 
Đầu tiên, giảm thể tích nội mạch do mất dịch vào 
khoang thứ ba cùng với tình trạng hủy cơ dẫn đến 
kích hoạt hệ thống renin-angiotensin, vasopressin
và hệ thần kinh giao cảm. Thứ hai, các nghiên cứu
thực nghiệm cho thấy các chất trung gian mạch 
máu tăng khi có giảm lưu lượng máu tới thận, gồm 
có endothelin-1, thromboxane A2, yếu tố hoại tử 
mô α; và F2-iso-prostanes9,20; thiếu nitric oxide -
một chất giãn mạch, có thể do hiệu ứng làm sạch 
myoglobin trong vi tuần hoàn thận, cũng được cho 
là một chất trung gian khi có giảm lưu lượng máu 
đến thận.16 Nói chung, các chất trung gian mạch 
máu này được kích thích tại chỗ bởi các tổn thương 
oxy hóa và viêm qua trung gian bạch cầu vốn là hậu 
quả của rối loạn nội mô, thường gặp trong những 
dạng AKI khác.21

BIỂU HIỆN Ở THẬN 
CỦA TIÊU CƠ VÂN

Bệnh nhân tiêu cơ vân cấp có biểu hiện là có 
trụ hạt sắc tố, nước tiểu màu đỏ nâu và tăng 
creatine kinase huyết thanh ồ ạt. Không có
ngưỡng creatine kinase huyết thanh xác định mà 
trên ngưỡng đó làm tăng nguy cơ AKI đáng kể. Đã 
có báo cáo về mối tương quan rất kém giữa giá 
trị creatine kinase đỉnh với tỉ suất AKI mới mắc 
hoặc đỉnh creatinine huyết thanh.10,11,22 Nguy
cơ AKI trong tiêu cơ vân thường thấp khi nồng độ 
creatine kinase lúc nhập viện < 15,000-20,000 U/L.
12,13,23 Mặc dù AKI có thể liên quan đến giá trị 
creatine kinase thấp 5000 U/L, điều này thường xảy 
ra khi có kèm theo nhiễm trùng huyết, mất nước 
và toan máu11. Ví dụ, bệnh nhân có bệnh cơ mạn 
tính như loạn dưỡng cơ hoặc bệnh viêm cơ, AKI

hiếm khi tiến triển trừ khi có một biến cố thêm 
vào. Mặt khác, những bệnh nhân này có thể có
myoglobin huyết tương tăng mức độ trung bình 
nhưng không gây myoglobin niệu.24 Nếu que
nhúng nước tiểu dương tính với máu khi 
không có hồng cầu trong cặn lắng nước 
tiểu, điều này gợi ý có myoglobin niệu. Kết
quả dương tính giả này xảy ra vì que nhúng
nước tiểu không phân được myoglobin và 
hemoglobin. Que nhúng có độ nhạy 80% để 
phát hiện tiêu cơ vân.10 Nên nghĩ đến các nguyên
nhân khác làm đổi màu nước tiểu (Bảng 2).25

Myoglobin là yếu tố bệnh sinh thực sự trong AKI 
do tiêu cơ vân nhưng hiếm khi được đo trực tiếp 
trong nước tiểu hoặc huyết tương. Nồng độ 
myoglobin huyết thanh đạt đỉnh sớm hơn so 
với nồng độ creatine kinase huyết thanh; nồng độ 
myoglobin huyết thanh chuyển hóa nhanh và khó 
dự đoán, một phần qua thận nhưng chủ yếu là ngoài 
thận (có thể qua gan hoặc lách).26 Vì vậy, định 
lượng nồng độ myoglobin huyết thanh có độ nhạy 
thấp trong vệc chẩn đoán tiêu cơ vân.27

AKI do tiêu cơ vân thường có creatinine huyết 
tương tăng nhanh hơn so với các dạng AKI khác. 
Tuy nhiên, điều này có thể biểu hiện quá mức 
nếu là bệnh nhân nam trẻ tuổi nhiều cơ bắp trong 
những bệnh nhân bị tiêu cơ vân hơn là do tăng 
creatinine hoặc giải phóng creatine từ cơ bị phá 
hủy.14,28,29 Tương tự, tỉ số BUN/creatinine thấp 
thường gặp ở bệnh nhân tiêu cơ vân. AKI do tiêu
cơ vân thường gây thiểu niệu và đôi khi gây vô 
niệu.

Điểm đặc trưng của AKI do tiêu cơ vân khác 
với AKI do hoại tử ống thận cấp khác là tỉ suất bài 
xuất natri thấp (<1%), thường gặp nhưng không phải
là tất cả; điều này cho thấy bệnh sinh chủ yếu là 
do co mạch trước cầu thận và tắc nghẽn ống thận 
hơn là hoại tử ống thận.30 Tỉ suất bài xuất natri là tỉ 
lệ phần trăm natri được lọc và thải qua nước tiểu, tỉ 
suất này thấp trên bệnh nhân AKI là một dấu hiệu 
cho thấy chức năng ống thận tương đối còn nguyên 
vẹn. Tuy nhiên, khi có hoại tử ống thận cấp  do thiếu 
máu hoặc độc chất, cả natri nước tiểu và tỉ suất bài 
xuất natri nước tiểu đều tăng.

Rối loạn điện giải - hậu quả của việc phóng thích 
các thành phần trong tế bào - thường đi kèm và giúp 
xác định độ nặng của AKI do tiêu cơ vân. Vì rối loạn 
điện giải có thể có trước AKI, cần làm điện giải đồ 
ngay khi chẩn đoán tiêu cơ vân. Các bất thường điện 
giải có thể gặp trong tiêu cơ vân là tăng kali máu (có 
thể tăng rất nhanh), tăng phosphate máu, tăng acid 
uric máu, toan chuyển tóa tăng anion gap và tăng 
magie máu chủ yếu khi đã có suy thận.4,15,22,31 Nồng 
độ phosphate cao có thể gắn kết với calcium và sự
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lắng đọng phức hợp calcium-phosphate trong mô 
mềm có thể xảy ra. Hơn nữa, phosphate máu tăng
ức chế 1α-hydroxylase, vì vậy làm hạn chế hình 
thành calcitriol (1,25-dihy-droxyvitamin D3 ), dạng
vitamin D có hoạt tính. Tăng kali máu là một biểu 
hiện sớm của tiêu cơ vân, và nồng độ kali huyết 
thanh tăng có thể đến ngưỡng đe dọa tính mạng 
trên cả bệnh nhân tiêu cơ vân do hoặc không do 
chấn thương.15, 31 Tăng acid uric máu xảy ra do 
sự giải phóng các nucleoside từ cơ bị tổn thương 
và có thể làm tắc ống thận vì acid uric vốn không 
tan và có thể kết tủa trong môi trường toan hóa 
của nước tiểu.

Hạ calcium máu là biến chứng thường gặp của 
tiêu cơ vân, thường do calcium đi vào các tế bào cơ 
bị tổn thương do thiếu máu nuôi và do kết tủa tạo 
thành calcium phosphate kèm với vôi hóa cơ bị 
hoại tử. Tăng calcium máu có liên quan đến chức 
năng thận hồi phục là điểm đặc biệt nhất của AKI 
do tiêu cơ vân, do sự di chuyển của calcium trước 
đây lắng đọng trong cơ, phosphate máu trở về bình 
thường và calcitriol tăng.32

Bệnh nhân tiêu cơ vân có AKI thường biểu hiện 
lâm sàng là thiếu dịch do nước thất thoát vào các 
cơ bị hoại tử. Vì vậy, biện pháp chủ yếu để xử trí 
vấn đề này (Bảng 3) vẫn là bù dịch sớm và tích
cực; bệnh nhân cần khoảng 10 lít dịch/ngày,31

lượng dịch đưa vào phụ thuộc vào mức độ nặng 
của tình trạng ly giải cơ.33 Chưa có thử nghiệm
ngẫu nhiên đánh giá bù dịch ở bệnh nhân bị hội 
chứng vùi lấp do chấn thương trong thảm họa 
như động đất. Tuy nhiên, đa số, không phải tất 
cả các báo cáo đều cho rằng bệnh nhân có tổn 
thương thận cấp tiến triển có thời gian điều trị 
nâng đỡ chậm hơn so với bệnh nhân chưa tiến 

Bảng 2. Nguyên nhân và đặc điểm vi thể của nước tiểu có màu đỏ và nâu.

Nguyên nhân
Kết quả hồng cầu trong 

nước tiểu tươi* Cặn lắng†‡ Lớp nước bề mặt‡

Tiểu máu + đến ++++ Đỏ Vàng

Myoglobin niệu + đến ++++ Bình thường Đỏ đến nâu

Hemoglobin niệu + đến ++++ Bình thường Đỏ đến nâu

Porphyria Âm tính Bình thường Đỏ

Tiểu sắc tố mật Âm tính Bình thường Nâu

Thức ăn và thuốc§ Âm tính Bình thường Đỏ đến nâu

* Xét nghiệm nước tiểu bằng que nhúng. Đây là một xét nghiệm số lượng hồng cầu bán định lượng trên mỗi microliter. Kết
quả dao động từ + (5-10 hồng cầu mỗi microliter) đến ++++ (xấp xỉ  250 hồng cầu mỗi microliter).

† Nước tiểu bình thường có máu trắng hoặc vàng, không có gì đặc biệt nếu không có các tế bào, tinh thể hoặc trụ.
‡ Cặn lắng và lớp nước tiểu bề mặt được kiểm tra sau khi ly tâm 10-15 ml nước tiểu tốc độ 1500-3000 vòng/phút trong 5 phút.
§ Thức ăn và thuốc làm nước tiểu có màu đỏ gồm củ dền, mâm xôi đen, đại hoàng, màu thực phẩm, đậu răng ngựa, 
phenolphthalein, rifampin, doxorubicin, deferoxamine, chloroquine, ibuprofen và methyldopa. Thuốc làm nước tiểu có màu 
nâu là levodopa, metronidazole, nitrofurantoin, iron sorbitol, chloroquine và methyldopa.

Hình 2. Cơ chế bệnh sinh của AKI do tiêu cơ vân.

Sự dịch chuyển dịch vào mô cơ bị tổn thương gây giảm 
thể tích, và hậu quả là kích hoạt hệ thần kinh giao cảm
(SNS), hormone chống bài niệu(ADH), và hệ renin-
angiotensin (RAS), các cơ chế đều gây co mạch và giữ 
muối nước. Hơn nữa, tổn thương oxy hóa do myoglobin
làm tăng các chất co mạch và làm giảm chất giãn mạch.
Tổn thương thận là do sự kết hợp giữa thiếu máu nuôi do 
co mạch thận, tổn thương gây độc ống thận trực tiếp qua 
trung gian các chất oxy hóa liên quan đến myoglobin
(hình dưới phải), tổn thương ống thận do thiếu máu, và
tắc ống thận do lắng đọng phức hợp protein Tamm–
Horsfall protein–myoglobin (hình dưới trái) bên cạnh 
việc bong tróc các tế bào ống thận tạo thành các trụ tế 
bào. Giống như AKI do những nguyên nhân khác, rối loạn
chức năng nội mô và viêm tại chỗ góp phần phá hủy mô
và rối loạn chức năng cơ quan. ET nghĩa là endothelin, F2

IP F2 isoprostanes, NO nitric oxide, THP Tamm–Horsfall 
protein, TNFα yếu tố hoại tử mô α, TxA2 thromboxane 
A2, và VC vasoconstriction (co mạch).
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triển đến tổn thương thận cấp (Bảng 4).8,23,31,33,39

Vì vậy, bù dịch sớm tích cực là điều khẩn thiết 
ở bệnh nhân bị hội chứng vùi lấp. Mặc dù nhu 
cầu của việc bù dịch đã được đặt ra, điều còn 
gây tranh cãi là nên dùng loại dịch nào. Một 
số nhà nghiên cứu khuyến cáo truyền natri 
bicarbonate để làm kiềm hóa nước tiểu, được đề 
nghị đầu tiên bởi Bywaters và Beall,8,39,40 trong 
khi đó những người khác tranh luận rằng nên 
dùng normal saline hoặc dung dịch saline 
0.45%. Ba ưu điểm của của việc kiềm hóa theo 
kinh nghiệm này dựa theo nghiên cứu trên mô 
hình tiêu cơ vân ở động vật. Đầu tiên, điều đã 
biết là sự kết tủa của phức hợp protein Tamm-
Horsfall và myoglobin tăng trong môi trường 
toan của nước tiểu.17 Thứ hai, kiềm hóa nước 
tiểu ức chế sự tái chuyển oxy hóa-khử của 
myoglobin và peroxidase hóa lipid trong tiêu cơ 
vân, điều gây tổn thương ống thận.41 Thứ ba, 
metmyoglobin chỉ gây co mạch trong môi 
trường acid ở thận độc nhất được tưới máu.42 Bất 
lợi chủ yếu và duy nhất của kiềm hóa nước tiểu 
là giảm calcium ion hóa, điều này làm cho các 
triệu chứng của giai đoạn hạ calcium máu của 
tiêu cơ vân trở nên tệ hơn.

myoglobin complex is increased in acidic urine.
17 Second, alkalinization inhibits reduction–
oxidation (re-dox) cycling of myoglobin and lipid 
peroxidation in rhabdomyolysis, thus ameliorat-
ing tubule injury.41 Third, it has been shown 
that metmyo-globin induces vasoconstriction only 
in an acidic 

Lợi ích lâm sàng của kiềm hóa nước tiểu so 
với bù dịch thông thường chưa được xác định rõ. 
Các nghiên cứu so sánh thường có cỡ mẫu nhỏ 
và có kết hợp nhiều phương pháp (vd, kiềm hóa
nước tiểu kết hợp mannitol) nên không thể 
phân tích được hiệu quả của từng phương 
pháp34-38 (Bảng 4). Trong một nghiên cứu, dự
hậu lên thận không khác biệt đáng kể giữa 
những bệnh nhân được điều trị kết hợp 
bicarbonate và mannitol và chỉ dùng normal 
saline, mặc dù nồng độ creatine kinase đỉnh
trong huyết thanh dưới 5000 U/L, điều này cho
thấy mức độ tổn thương khá nhẹ nên khó đánh giá 
hiệu quả điều trị.36 Trong một nghiên cứu lớn ở 
những bệnh nhân chấn thương (2083 người), 
tiêu cơ vân xảy ra 85%, và truyền
bicarbonate kết hợp mannitol không giúp phòng
ngừa suy thận, nguy cơ lọc máu hoặc tử vong,
mặc dù kết quả gợi ý rằng điều này có thể có lợi 
cho bệnh nhân có nồng độ creatine kinase đỉnh 
trên 30,000 U/L.37 Trong một thử nghiệm ngẫu 
nhiên tiến cứu về bù dịch bằng Ringer lactate so 
với normal saline ở bệnh nhân tiêu cơ vân do ngộ 
độc doxylamine, 28 bệnh nhân được xếp ngẫu 
nhiên để dùng một loại dịch truyền.38

Natri carbonate được thêm vào ở cả 2 nhóm 
nếu pH nước tiểu < 6.5 sau 12 giờ bù dịch tích 

Bảng 3. Các bước phòng ngừa và điều trị AKI do tiêu cơ vân

Đánh giá tình trạng dịch ngoại bào, áp lực tĩnh mạch trung tâm và thể tích nước tiểu.*

Định lượng nồng độ creatine kinase huyết thanh và các enzyme cơ khác (myoglobin, aldolase, lactate dehydrogenase,

alanine aminotransferase, và  aspartate aminotransferase) hỗ trợ thông tin cho chẩn đoán hoặc điều trị. 
Đo nồng độ creatinine trong huyết tương và nước tiểu, kali và natri, BUN, calcium toàn phần và ion hóa, magnesium, 

phosphate, acid uric, albumin; đánh giá tình trạng toan kiềm, công thức máu và đông máu.

Tổng phân tích nước tiểu bằng que nhúng và soi cặn lắng nước tiểu.

Khởi đầu bù dịch bằng normal saline đúng lúc tốc độ xấp xỉ 400 ml/giờ (200 đến 1000 ml mỗi giờ tùy thuộc vào độ 
nặng), kèm với theo dõi lâm sàng và áp lực tĩnh mạch trung tâm.

Thể tích nước tiểu đạt mục tiêu 3 ml/kg cơ thể/giờ (200 ml/giờ).

Kiểm tra nồng độ kali thường xuyên. 

Chỉ điều trị hạ calcium máu khi có triệu chứng (vd, tetany hoặc co giật) hoặc có tăng kali máu nặng.

Tìm nguyên nhân gây tiêu cơ vân.

Kiểm tra pH nước tiểu. Nếu < 6.5, thay thế mỗi lít normal saline bằng 1 lít dextrose 5% + 100 mmol bicarbonate. 
Tránh dùng dung dịch chứa kali và lactate.

Cân nhắc dùng mannitol (tối đa 200g/ngày và liều tích lũy tối đa 800 g). Kiểm tra áp lực thẩm thấu huyết tương và
osmolol gap huyết tương. Ngưng dùng nếu không có tác dụng lợi tiểu (>20 ml/giờ).

Duy trì bù dịch cho đến khi myoglobin được thải sạch (kiểm tra bằng cách quan sát nước tiểu trong trở lại hoặc dùng que 
nhúng thử nước tiểu âm tính với máu).

Cân nhắc điều trị thay thế thận nếu tăng kali máu kháng trị > 6.5 mmol/L có triệu chứng (đánh giá qua ECG), kali máu
tăng nhanh, thiểu niệu (nước tiểu <0.5 ml/kg/giờ trong 12 giờ), vô niệu, quá tải dịch hoặc toan chuyển hóa kháng trị
(pH <7.1).

* Trong trường hợp có hội chứng vùi lấp (vd, động đất, sập nhà), bù dịch tích cực ngay trước khi sơ tán bệnh nhân.
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cực. Nồng độ creatine kinase huyết thanh đỉnh thấp 
hơn 10,000 U/L, dường như những bệnh nhân này 
không có AKI tiến triển, mặc dù những dữ liệu 
này không được báo cáo. Dù thực tế việc kiềm 
hóa nước tiểu ở bệnh nhân tiêu cơ vân là có lợi, 
có bằng chứng cho thấy truyền normal saline 
lượng lớn có thể gây toan chuyển hoá, chủ yếu 
do sự pha loãng bicarbonate trong huyết thanh 
bằng một dung dịch chứa lượng lớn ion clo, gây
toan chuyển hóa tăng clo máu với pH máu giảm
khoảng 0.3.43 Vì vậy, truyền cả normal saline và 
natri bicarbonate có vẻ là cách tiếp cận hợp lý khi 
bù dịch cho bệnh nhân tiêu cơ vân, đặc biệt là 
bệnh nhân có toan chuyển hóa (Table 3). Nếu dùng
natri bicarbonate, cần theo dõi pH nước tiểu, nồng
độ bicarbonate, calcium và kali huyết thanh, nếu pH 
nước tiểu không tăng sau 4-6 giờ điều trị hoặc 
có triệu chứng hạ calcium máu, cần ngưng việc
kiềm hóa và tiếp tục bù dịch bằng normal saline.

Việc dùng lợi tiểu vẫn còn tranh cãi, nhưng rõ
ràng là nên hạn chế dùng nếu bệnh nhân đã bù 
đủ dịch. Mannitol có thể có nhiều lợi ích: chất lợi
tiểu thẩm thấu, nó làm tăng lưu lượng nước tiểu 
và đẩy các chất độc thận qua ống thận; là một
chất thẩm thấu, nó tạo ra một gradient kéo dịch 
trong các cơ bị tổn thương ra ngoài và cải thiện tình 
trạng giảm thể tích; cuối cùng, nó là một chất rửa
trôi gốc tự do.4,8,20 Đa số dữ liệu về hoạt tính của 
mannitol đến từ thực nghiệm trên động vật, kết 
quả cho thấy hiệu quả bảo vệ của mannitol có thể 
do tính lợi niệu thẩm thấu hơn là do cơ chế khác.
44 Chưa có thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng ủng 
hộ việc dùng mannitol, mặc dù một số nghiên 
cứu lâm sàng gợi ý rằng không có lợi ích.36,37

Hơn nữa, lượng mannitol tích lũy cao trong cơ 
thể (>200g/ngày hoặc tổng liều tích lũy >800g) 
có liên quan đến AKI do co mạch máu thận và 
độc ống thận, một tình trạng được gọi là bệnh 
thận do thẩm thấu.45,46 Tuy nhiên, nhiều chuyên
gia vẫn tiếp tục khuyến cáo dùng mannitol để 
phòng ngừa và điều trị AKI do tiêu cơ vân và 
làm giảm áp lực khoang.20,45-47 Trong thời gian
truyền mannitol, nên theo dõi áp lực thẩm thấu 
huyết tương và khoảng trống nồng độ thẩm thấu 
(osmolal gap, nghĩa là sự khác biệt giữa độ thẩm
thấu đo được và tính toán) thường xuyên và 
ngưng truyền nếu không đạt hiệu quả lợi tiểu hoặc 
khi osmolal gap tăng trên 55mOsm/kg.46 Lợi tiểu 

Bảng 4. Các nghiên cứu so sánh về các phác đồ phòng ngừa và điều trị tiêu cơ vân.

Nghiên cứu Thiết kế NC Đặc điểm bệnh nhân
Số lượng 

mẫu Chiến lược điều trị
Dự hậu trên bệnh nhân 

AKI

Shimazu et al.34 Hồi cứu Bệnh nhân bị hội 
chứng vùi lấp

14 Điều trị sớm vs. muộn; bù dịch
nhiều (>10L/48 giờ) vs. ít

Tốt hơn nếu được điều trị sớm; 
bù dịch nhiều tốt hơn bù 
dịch ít

Gunal et al.35 Hồi cứu Bệnh nhân bị hội 
chứng vùi lấp

16 Điều trị sớm vs. điều trị muộn 
bằng normal saline +
bicarbonate

Tốt hơn nếu được điều trị 
sớm

Homsi et al.36 Hồi cứu Bệnh nhân trong ICU 24 Normal saline vs. normal saline
+bicarbonate+mannitol

Không khác biệt

Brown et al.37 Hồi cứu Bệnh nhân chấn thương 2083 Normal saline vs. bicarbonate 
+ mannitol

Không khác biệt

Cho et al.38 Tiến cứu, ngẫu
nhiên

Bệnh nhân bị ngộ độc 
doxylamine

28 Ringer’s lactate vs. normal saline; 
bicarbonate nếu pH nước tiểu
<6.5

Không có hiệu quả đến nồng 
độ đỉnh của creatine kinase 
giữa 2 nhóm;  nhóm dùng
normal saline cần nhiều 
bicarbonate hơn nhóm 
dùng Ringer lactate
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quai cũng làm tăng lượng nước tiểu và có thể làm 
giảm nguy cơ lắng đọng myoglobin, nhưng chưa có 
nghiên cứu nào cho thấy lợi ích rõ ràng trên bệnh 
nhân tiêu cơ vân. Vì vậy, nên dùng lợi tiểu quai 
trong AKI do tiêu cơ vân tương tự như dùng trong 
AKI do nguyên nhân khác theo khuyến cáo.47,48 

Rối loại điện giải trong AKI do tiêu cơ vân 
phải được điều trị kịp thời; điều trị tăng kali máu, 
thường xảy ra rất sớm, là đặc biệt quan trọng 
(Bảng 5).49 Các chất đưa kali từ ngoại bào vào nội 
bào (vd, glucose ưu trương và bicarbonate) chỉ có 
hiệu quả tạm thời, và phương pháp duy nhất loại
bỏ kali là lợi tiểu (lợi tiểu mất kali hiệu quả), dùng
các chất gắn kết kali trong đường ruột hoặc lọc 
máu.4,8,9,15 Ngược lại, không nên điều trị hạ calcium 
máu sớm trừ khi có triệu chứng hoặc có kèm theo 
tăng kali máu nặng. Nên thận trọng khi dùng các
chất chelate chứa calcium để điều trị tăng phosphate 
máu, vì lượng lớn calcium có thể làm tăng kết tủa 
calcium phosphate vào trong mô cơ bị tổn thương.
4,8,9,15

Khi AKI nặng gây tăng kali máu kháng trị,
toan máu hoặc quá tải dịch, cần chỉ định điều trị 
thay thế thận, chủ yếu là lọc máu ngắt quãng là có 
thể điều chỉnh các rối loạn điện giải nhanh chóng và

hiệu quả.8,9,47 Chạy thận nhân tạo thông thường 
không giúp loại bỏ myoglobin một cách hiệu quả 
do kích thước lớn. Tuy nhiên, do vai trò bệnh sinh
của myoglobin trong AKI do tiêu cơ vân, các biện
pháp dự phòng bằng cách loại bỏ myoglobin ngoài 
cơ thể đã được nghiên cứu. Mặc dù thay huyết tương 
được cho rằng không có hiệu quả về dự hậu hoặc 
giảm tải myoglobin trên thận,50 CVVHF hoặc HDF
cho thấy có một số hiệu quả loại bỏ myoglobin,
chủ yếu do việc dùng màng lọc super high-flux và
thể tích siêu lọc lớn (cơ chế đối lưu).51 Tuy nhiên, 
bằng chứng chỉ dựa vào các báo cáo ca lâm sàng 
riêng lẻ và hiệu quả chưa được biết rõ. Hơn nữ, 
một số nghiên cứu cho thấy thời gian bán thải của
myoglobin huyết thanh không khác nhau đáng kể 
giữa những bệnh nhân được điều trị bảo tồn và 
được CVVHDF.27 UCho đến khi có các nghiên 
cứu ngẫu nhiên được thực hiện, hiện không khuyến 
cáo điều trị phòng ngừa bằng HF.

Dùng các chất chống oxy hóa và chất rửa trôi
gốc tự do (vd, pentoxifylline, vitamine E và 
vitamin C) “có thể” hỗ trợ phòng ngừa AKI do 
myoglobin niệu,8,52 như gợi ý trong một số báo 
cáo hàng loạt ca, báo cáo ca lâm sàng hoặc nhiều 
nghiên cứu thực nghiệm về myoglobin niệu,

Bảng 5. Tiếp cận điều trị tăng kali máu (K+ ≥5.5 mmol/L) do tiêu cơ vân.

Đo nồng độ kali máu mỗi 4 giờ khi bị tiêu cơ vân nặng (creatine kinase >60,000 - 80,000 U/L) hoặc khi nghi ngờ nhiễm độc 
toàn thân. Điều trị tăng kali máu tích cực.

Đo ECG và kiểm tra các dấu hiệu nặng (QRS giãn rộng, sóng P dẹt, rối loạn nhịp nặng nghĩ do tăng kali máu). Theo dõi
chức năng tim và nhập ICU nếu nồng độ kali máu > 6 mmol/L, có bất thường trên ECG, tiêu cơ vân nặng gây tăng kali 
máu nhanh.

Đo nồng độ calcium huyết tương. Hạ calcium làm nặng các biểu hiện trên ECG của tăng kali máu hơn.

Nếu ECG có hình ảnh bất thường nghiêm trọng, truyền tĩnh mạch calcium chloride hoặc calcium gluconate. Xem xét truyền
chậm liên tục nếu có hạ calcium máu kèm theo. Dự đoán khả năng tăng calcium máu trong giai đoạn muộn của tiêu cơ 
vân. Không truyền bicarbonate kết hợp.

Nếu nồng độ K+ > 6 mmol/L, cần đưa kali vào tế bào. Nồng độ kali sẽ giảm trong 10-30 phút sau điều trị, hiệu quả kéo dài từ 
2-6 giờ.

Truyền chậm insulin và glucose đường tĩnh mạch; theo dõi glucose máu bằng test đường huyết mao mạch đầu ngón tay.

Phun khí dung chất đồng vận β2 như albuterol 10-20 mg pha trong 4 ml normal saline trong 10 phút. Không nên dùng như 
một biện pháp duy nhất; cần phối hợp với insulin và glucose cho tác dụng hiệp đồng.

Truyền natri bicarbonate nếu có toan máu. Phương pháp này có thể làm nặng thêm triệu chứng hạ calcium máu và hiệu quả 
không chắc chắn bằng insulin và glucose hoặc albuterol. Không nên dùng như là một biện pháp duy nhất.

Loại bỏ kali khỏi cơ thể bằng resin hoặc lọc máu nếu có chỉ định; dùng lợi tiểu là tùy chọn.
Dùng resin trao đổi cation (sodium polystyrene sulfonate) đường miệng hoặc thụt tháo giữ lại (tránh dùng sorbitol trong 
những trường hợp này và sau phẫu thuật).
Chạy thận nhân tạo cấp cứu nếu các biện pháp trên thất bại hoặc nếu suy thận nặng hơn hoặc tăng kali máu tiến triển. 

Xem xét chạy thận nhân tạo khi tiêu cơ vân có tình trạng phá hủy mô đáng kể và tăng kali máu nhanh. Kiểm tra lại kali
máu sau chạy thận 4 giờ vì có thể có hiện tượng rebound. Các phương pháp đưa kali vào tế bào đã dùng trước đó có thể làm 
giảm hiệu quả loại bỏ kali của chạy thận nhân tạo.

Dùng lợi tiểu quai ví dụ furosemide, nhưng chỉ dùng khi bệnh nhân đã được bù đủ dịch.
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nhưng chưa có các nghiên cứu có đối chứng đánh 
giá hiệu quả của các thuốc trên.
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