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Tóm tắt

◊ Một trong những tình trạng nhiễm trùng thường gặp nhất ở bệnh nhân bị xơ gan và phổ biến nhất ở bệnh nhân
mắc bệnh gan giai đoạn cuối.

◊ Các triệu chứng chính bao gồm đau bụng, sốt, nôn, rối loạn ý thức và xuất huyết tiêu hóa. Tuy nhiên, bệnh nhân
thường ít biểu hiện triệu chứng và thậm chí là không biểu hiện triệu chứng.

◊ Cần xét nghiệm đếm số lượng tế bào và nuôi cấy dịch cổ trướng. Xét nghiệm dịch cổ trướng bằng que thử
esterase bạch cầu (dùng que thử nước tiểu) tại giường bệnh giúp chẩn đoán nhanh viêm phúc mạc nhiễm khuẩn
tiên phát (VPMNKTP); que thử có độ nhạy cảm cao có thể dùng để loại trừ VPMNKTP.

◊ Được xác định bằng số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối trong dịch cổ trướng >250 tế bào/mm³, bất kể nuôi
cấy có mọc hay không.

◊ Phác đồ kháng sinh theo kinh nghiệm bao gồm cefotaxime, ceftriaxone, fluoroquinolone, và ampicillin/sulbactam.
Tuy nhiên, phải cân nhắc khi lựa chọn kháng sinh do đã có những báo cáo cho thấy có sự gia tăng đề kháng
kháng sinh, bao gồm cả kháng cephalosporin thế hệ thứ ba và fluoroquinolone.

◊ Bệnh nhân bị sepsis, tiền sử điều trị dự phòng bằng fluoroquinolone, VPMNKTP mắc phải tại bệnh viện, hoặc
tiền sử bị nhiễm các vi khuẩn kháng thuốc có thể cần phải sử dụng các kháng kinh nghiệm có phổ bao phủ được
các vi khuẩn kháng thuốc.

◊ Albumin được chỉ định trong điều trị bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận.

◊ Dùng kháng sinh dự phòng kéo dài được chỉ định ở bệnh nhân có nồng độ protein trong dịch cổ trướng <15 g/L
(<1,5 g/dL) hoặc trước đây từng bị VPMNKTP. Ciprofloxacin, trimethoprim/sulfamethoxazole, hoặc rifaximin có
thể hiệu quả cho việc phòng ngừa ban đầu hoặc phòng ngừa thứ phát sau VPMNKTP.
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Định nghĩa
Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tiên phát (VPMNKTP) là tình trạng nhiễm trùng dịch cổ trướng, không phải do tình trạng
viêm nhiễm hoặc bệnh ngoại khoa khác đang diễn ra trong ổ bụng. Đây là một trong những tình trạng nhiễm khuẩn
thường gặp nhất ở bệnh nhân bị xơ gan.

Dịch tễ học
Các nghiên cứu đã chứng minh tỷ lệ hiện mắc VPMNKTP là 12% ở bệnh nhân bị cổ trướng được nhập viện vì xơ gan
mất bù, 18% ở những người được nhập viện vì bệnh não gan, và 10% đến 14% ở những người được nhập viện vì xuất
huyết tiêu hóa cấp tính.[4] [5] [6] [7] Trong số các bệnh nhân ngoại trú không có triệu chứng được chọc dịch ổ bụng, tỷ lệ
hiện mắc là 2,5%.[8] [9] Không có dữ liệu chỉ ra sự khác biệt về tỷ lệ hiện mắc VPMNKTP theo giới tính hoặc chủng tộc
so với tỷ lệ hiện mắc trên bệnh nhân cổ trướng.

Mặc dù VPMNKTP có thể xảy ra trên bệnh nhân cổ trướng do khối u ác tính, nhưng ít gặp hơn nhiều so với trên bệnh
nhân cổ trướng do bệnh gan giai đoạn cuối.

Gần đây, đã có những thay đổi trong dịch tễ học của căn nguyên gây VPMNKTP; đặc biệt, đã có gia tăng tỷ lệ nhiễm
trùng do cầu khuẩn gram dương. Các nghiên cứu cho thấy những thay đổi này liên quan đến thời gian nằm viện kéo dài
của bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối và sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng sau đợt VPMNKTP đầu tiên, có thể
là do các thuốc dự phòng thường dùng có hoạt tính vượt trội đối với vi khuẩn gram âm so với vi khuẩn gram dương.[10]
[11] Tuy nhiên, vi khuẩn gram âm vẫn là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất trong VPMNKTP.

Bệnh căn học
Sinh bệnh học của VPMNKTP là do nhiễm trùng dịch cổ trướng. Hơn 92% số ca bệnh VPMNKTP là đơn vi khuẩn.[12]
Trường hợp do đa vi khuẩn gặp nhiều hơn trong viêm phúc mạc thứ phát.

Tuy nhiên, vi khuẩn gram âm vẫn là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất trong VPMNKTP. Tuy nhiên, đã có những thay
đổi gần đây trong dịch tễ học của căn nguyên gây VPMNKTP. Đặc biệt, đã có sự gia tăng tỷ lệ nhiễm trùng do cầu khuẩn
gram dương. Các nghiên cứu cho thấy những thay đổi này liên quan đến thời gian nằm viện kéo dài của bệnh nhân mắc
bệnh gan giai đoạn cuối và sử dụng thuốc kháng sinh dự phòng sau đợt VPMNKTP đầu tiên. Thuốc kháng sinh dự phòng
thường có phổ trên các vi khuẩn gram âm tốt hơn các vi khuẩn gram dương.[10] [11] [13] Có một báo cáo ca bệnh nhiễm
Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem, đã gây ra mối quan ngại đặc biệt về nguy cơ lan rộng kháng thuốc do các yếu
tố di truyền có khả năng di động của nó.[14]

Các tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là:[15] [16] [17]

• Escherichia coli (được báo cáo ở 39%-61% ca bệnh)
• Staphylococcus aureus (3%-12%)
• Streptococcus pneumoniae (2%-11%)
• Enterococcus faecalis (4%-17%)
• Klebsiella pneumoniae (4%-20%)
• Pseudomonas aeruginosa (3%-9%).

Các tác nhân ít gặp hơn là:

• Proteus species
• Acinetobacter species

4 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 21, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tiên phát Thông tin cơ bản

• Citrobacter freundii
• Bacteroides fragilis
• Aeromonas hydrophila
• Listeria monocytogenes[18]
• Vibrio vulnificus.

Vi khuẩn hiếm gặp được ghi nhận trong các báo cáo ca bệnh bao gồm:

• Haemophilus influenzae, không thể phân týp[19] [20]
• Haemophilus parainfluenzae[21]
• Neisseria meningitidis[22]
• Salmonella typhimurium[23]
• Salmonella paratyphi A[24]
• Leclercia adecarboxylata[25]
• Leminorella grimontii[26]
• Aerococcus urinae[27]
• Gemella morbillorum[28]
• Actinomyces species[29]
• Streptococcus salivarius[30]
• Ochrobactrum anthropi[31]
• Arcanobacterium haemolyticum[32]
• Cryptococcus neoformans (thậm chí ở bệnh nhân âm tính với HIV)[33] [34]
• Coccidioides immitis[35]
• Candida species[36]
• Brucella species[37]
• Enterococcus hirae[38]
• Enterococcus gallinarum[39]
• Enterococcus casseliflavus[39]
• Bordetella bronchiseptica[40]
• Plesiomonas shigelloides.[41]

Streptococcus viridans thường gây tạp nhiễm trong nuôi cấy dịch ổ bụng.[42] Tuy nhiên, nó cũng đã được xác định là căn
nguyên gây bệnh trong các nghiên cứu khác.[43] [44]

Sinh lý bệnh học
VPMNKTP được cho là do vi khuẩn lan truyền theo đường máu rồi sau đó xâm nhập vào dịch cổ trướng. Nguồn gốc vi
khuẩn có thể được phân loại thành đường ruột (thường gặp hơn) và không phải đường ruột (ít gặp hơn).

Với các nguồn gốc đường ruột, có hiện tượng vi khuẩn chuyển dịch từ hệ vi khuẩn chí đường ruột sang các hạch bạch
huyết ở mạc treo ruột và từ đó đến dòng máu. Sinh lý bệnh học của xơ gan mở đường cho sự xâm nhập này và làm suy
yếu khả năng chống nhiễm trùng sau đó. Sự dịch chuyển của vi khuẩn được cho là liên quan đến nhiều cơ chế được tìm
thấy ở những bệnh nhân bị xơ gan tiến triển:[45]

• Suy giảm chức năng hệ võng-nội mô của gan
• Sự phát triển quá mức của vi khuẩn đường ruột, có thể là do giảm nhu động ruột gây ra
• Ứ máu tĩnh mạch do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, gây tăng tính thấm ruột đối với các vi khuẩn đường ruột.
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VPMNKTP đôi khi do các vi khuẩn không thuộc hệ vi khuẩn chí đường ruột. Trong những trường hợp như vậy, nguồn
gốc vi khuẩn được cho là do nhiễm trùng hoặc thủ thuật ngoài ruột, chẳng hạn như:

• Nhiễm trùng đường hô hấp
• Nhiễm trùng đường tiết niệu
• Thủ thuật xâm lấn (ví dụ: nội soi tiêm xơ trong giãn tĩnh mạch thực quản, kết hợp với tỷ lệ vãng khuẩn huyết từ

5-30%;[46] [47] đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm; đặt ống thông tiết niệu; chọc dịch ổ bụng; bắc cầu cửa-chủ
trong gan qua tĩnh mạch cảnh).

Sau khi vi khuẩn lây lan theo đường máu đến dịch cổ trướng, các bổ thể trong dịch ổ bụng có thể bảo vệ khỏi nhiễm
trùng. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân xơ gan có nồng độ protein trong cổ trướng thấp, tương quan với giảm hoạt tính opsin
và gây ra nhiễm trùng.[48]

Phân loại

International Ascites Club[1]

• Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tiên phát (VPMNKTP)

• Xác định bởi số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) >250 tế bào/mm³.
• Do khó khăn trong nuôi cấy mầm bệnh, các tiêu chí không đòi hỏi kết quả nuôi cấy dương tính, mặc dù

một số tác giả khởi thảo đã sử dụng tiêu chí này như một phần của chẩn đoán VPMNKTP.

• Cổ trướng bạch cầu trung tính nuôi cấy âm tính (CNNA)

• Xác định bởi ANC >250 tế bào/mm³, nuôi cấy âm tính, được coi là một thể của VPMNKTP.
• Các nghiên cứu đã thống kê tỷ lệ tử vong ngắn hạn và dài hạn là tương tự nhau ở bệnh nhân bị cổ trướng

bạch cầu trung tính nuôi cấy âm tính và VPMNKTP.[2] [3]

• Nhiễm trùng dịch cổ trướng

• Bệnh nhân phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây: nuôi cấy dịch cổ trướng dương tính; ANC <250 tế bào/
mm³; và không có bằng chứng về nhiễm trùng toàn thân hoặc khu trú.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Nồng độ protein trong dịch cổ trướng thấp (<15 g/L [<1,5 g/dL]) đã được xác định là yếu tố nguy cơ cho sự phát triển
VPMNKTP. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng dùng thuốc kháng sinh dự phòng đường uống trong phân nhóm bệnh nhân
này làm giảm tỷ lệ mắc VPMNKTP giai đoạn đầu1[A]Evidence và nhiễm trùng do vi khuẩn khác, và dẫn đến giảm tỷ
lệ tử vong.2[A]Evidence Các bài tổng quan hệ thống của các nghiên cứu này cho thấy có nhiều phương pháp khác nhau.
Một nghiên cứu đã xem xét lợi ích của biện pháp dự phòng tiên phát bằng thuốc kháng sinh ở những bệnh nhân có nồng
độ protein dịch cổ trướng thấp (<15 g/L [<1,5 g/dL]), cùng với yếu tố nguy cơ khác của VPMNKTP (suy gan tiến triển,
suy giảm chức năng thận hoặc natri máu ≤130 mmol/L). Bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để dùng norfloxacin hàng ngày
có mức tái phát VPMNKTP thấp hơn (7% so với 61%), tiến triển lên hội chứng gan thận thấp hơn (28% so với 41%),
và tỷ lệ tử vong 3 và 12 tháng thấp hơn (6% so với 38%, và 40% so với 52%) so với giả dược.[53] While most studies
have been done with norfloxacin, which has been discontinued in some countries (including the US), prophylaxis with
ciprofloxacin and trimethoprim/sulfamethoxazole has also shown benefit.

Lợi ích tiềm năng của kháng sinh dự phòng phải cân đối với tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh khi sử dụng lâu dài.
Một vài trong số các nguy cơ chưa được tìm hiểu đầy đủ trong các nghiên cứu này bao gồm gia tăng vi khuẩn kháng
fluoroquinolone trong nước tiểu hoặc dịch màng bụng ở cả trên bệnh nhân và trong cộng đồng, tác dụng phụ trên cơ
xương của fluoroquinolone và xuất hiện nhiễm trùng Clostridium difficile.[57] [58]

Rifaximin, một thuốc kháng sinh đường uống kém hấp thu có hoạt phổ rộng đối với cả vi khuẩn đường ruột gram dương
và gram âm, đã được nghiên cứu làm làm thuốc dự phòng tiên phát VPMNKTP. Một nghiên cứu quan sát trên nhóm nhỏ
đã chứng minh rằng điều trị bằng rifaximin có liên quan đến việc giảm số lượng bạch cầu trung tính trong dịch ổ bụng và
nồng độ nội độc tố trong huyết tương.[59]

Cả hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan Hoa Kỳ (AASLD) và Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Âu (EASL) đều
khuyến cáo sử dụng thuốc chẹn beta không chọn lọc để dự phòng VPMNKTP.[60] [61] Phân tích gộp của 3 thử nghiệm
ngẫu nhiên, có đối chứng (1 phòng ngừa tiên phát, 2 phòng ngừa thứ phát) cho thấy propranolol và nadolol có thể ngăn
ngừa các đợt VPMNKTP mới ở bệnh nhân bị xơ gan và cổ trướng.[62] Ở những bệnh nhân tiến triển VPMNKTP, việc
sử dụng liên tục thuốc chẹn beta không chọn lọc có liên quan đến giảm tỷ lệ sống sót (không cấy ghép), tăng thời gian
nằm viện, và tỷ lệ hội chứng gan thận và tổn thương thận cấp tính cao hơn.[63] Cần cân nhắc việc dừng thuốc chẹn beta
không chọn lọc nếu tiến triển VPMNKTP.

Thuốc ức chế bơm proton (PPI) tạo điều kiện cho sự xâm nhập của vi khuẩn vào ruột, phát triển quá mức và chuyển dịch
vào màng bụng, có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc VPMNKTP. Phân tích gộp của 4 nghiên cứu lâm sàng liên quan đã
chứng minh mối liên hệ đáng kể giữa việc sử dụng PPI và sự tiến triển của VPMNKTP.[64] Tuy nhiên, các nghiên cứu
khác đã thất bại trong việc tìm ra mối liên hệ tích cực giữa việc sử dụng PPI và VPMNKTP.[65] [66] Do dữ liệu mâu
thuẫn này, nên cân nhắc cẩn thận khi đưa ra quyết định dùng PPI cho bệnh nhân xơ gan.

Ngăn ngừa thứ cấp
Bệnh nhân đã trải qua một đợt VPMNKTP có nguy cơ tái phát cao; nên bắt đầu thuốc kháng sinh dự phòng lâu dài ở
những bệnh nhân này. [60] Điều trị nên tiếp tục cho đến khi hết cổ trướng, bệnh nhân tiến triển nặng hoặc ghép gan diễn
ra.[45]

Thuốc kháng sinh dự phòng đã được chứng minh làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng (bao gồm cả VMPMNKTP) và tỷ lệ tử vong
ở những bệnh nhân xơ gan được nhập viện do xuất huyết tiêu hóa.[60] [132] Fluoroquinolone đã được sử dụng rộng rãi
cho mục đích này từ năm 1992, mặc dù cephalosporin cũng đã được sử dụng. Thời gian điều trị thông thường trong các
nghiên cứu là 7 ngày.

So với norfloxacin, rifaximin dùng hàng ngày trong 6 tháng làm giảm tái phát VPMNKTP và giảm tỷ lệ tử vong trong một
thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng trên 262 bệnh nhân bị cổ trướng và bị VPMNKTP trước đó.[133] Phân tích gộp của
các nghiên cứu về rifaximin trong dự phòng VPMNKTP tiên phát và thứ phát cho thấy hiệu quả bảo vệ, nhưng chất lượng
bằng chứng rất thấp.[134]

Các kiểu đề kháng của vi khuẩn theo khu vực cần được xem xét khi lựa chọn loại kháng sinh thích hợp nhất.

Phân tích gộp của 3 thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng (1 phòng ngừa tiên phát, 2 phòng ngừa thứ phát) cho thấy
propranolol và nadolol có thể ngăn ngừa các đợt VPMNKTP mới ở bệnh nhân bị xơ gan và cổ trướng.[62] Ở những bệnh
nhân tiến triển VPMNKTP, việc sử dụng liên tục thuốc chẹn beta không chọn lọc có liên quan đến giảm tỷ lệ sống sót
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(không cấy ghép), tăng thời gian nằm viện, và tỷ lệ hội chứng gan thận và tổn thương thận cấp tính cao hơn.[63] Cần cân
nhắc việc dừng thuốc chẹn beta không chọn lọc nếu tiến triển VPMNKTP.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 53 tuổi có tiền sử viêm gan C phàn nàn về tình trạng chướng bụng, sốt, nôn và đại tiện phân máu.
Ông bị chướng bụng nhiều lần trước đây và đã được chọc dò dịch ổ bụng giúp cải thiện các triệu chứng.

Tiền sử ca bệnh #2

Một phụ nữ 46 tuổi có tiền sử nghiện rượu nhiều năm và có nhiều đợt mắc bệnh não gan trước đây với biểu hiện rối
loạn ý thức và bụng chướng nặng.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Các bước chẩn đoán, đầu tiên xác định có hay không cổ trướng, sau đó tìm kiếm các dấu hiệu và triệu chứng phù hợp với
kích ứng phúc mạc, và cuối cùng khẳng định thông qua xét nghiệm dịch ổ bụng.

Algorithm for the diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis (ANC, absolute

neutrophil count; LDH, lactate dehydrogenase; CEA, carcinoembryonic antigen)

From the personal collection of Brian Chinnock, MD; used with permission

Tiền sử và khám lâm sàng
Bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối biểu hiện bệnh não gan, xơ gan mất bù, tăng thể tích và/hoặc tần suất cổ
trướng, hoặc xuất huyết tiêu hóa có nguy đặc biệt cơ mắc VPMNKTP. Bệnh nhân được nội soi trị liệu gần đây cũng
có nguy cơ. Cổ trướng ác tính cũng là yếu tố nguy cơ, mặc dù được mô tả ít hơn so với nguy cơ ở những bệnh nhân
mắc bệnh gan giai đoạn cuối.[67]
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Sốt và đau bụng là 2 triệu chứng thường gặp nhất. Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, nôn, nôn ra máu, đại tiện
phân máu hoặc phân đen.

Khám lâm sàng gồm sốt hoặc hạ thân nhiệt, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, rối loạn ý thức, và bụng chướng căng và/
hoặc đau khi sờ nắn.

Xét nghiệm dịch ổ bụng là cách duy nhất để xác nhận hoặc loại trừ VPMNKTP; dấu hiệu, triệu chứng và phán đoán
lâm sàng ít tin cậy. Trong hai nghiên cứu trên các bệnh nhân bị cổ trướng tại khoa tai nạn và cấp cứu, các bác sĩ đã
được yêu cầu đưa ra chẩn đoán nghi ngờ VPMNKTP chỉ dựa trên tiền sử và khám lâm sàng,[68] hoặc liên quan đến
đánh giá tính chất dịch chọc dò,[69] trước khi có kết quả về xét nghiệm dịch về. Ở những bệnh nhân có kết quả số
lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối trong dịch cổ trướng >250 tế bào/mm³, bác sĩ đánh giá trước đó khả năng bị
VPMNKTP là 'không có' hoặc 'thấp' ở 6 trong số 17 bệnh nhân VPMNKTP (3 trong số đó đã tử vong trong lần nhập
viện tiếp theo) và 25 trong số 43 bệnh nhân được đánh giá VPMNKTP dựa trên quan sát ban đầu dịch cổ trướng.[68]
[69]

Phát hiện cổ trướng
Có một số thao tác khám để phát hiện cổ trướng, bao gồm gõ đục vùng hông, gõ đục vùng thấp, dấu hiệu sóng vỗ và
thính chẩn gõ.

Gõ đục vùng hông được thực hiện bằng cách gõ thành bụng, bắt đầu từ khu vực quanh rốn và di chuyển về phía hông.
Nếu có cổ trướng, sẽ có sự thay đổi âm từ vang sang đục.

Để phát hiện dấu hiệu gõ đục vùng thấp, cần gõ vùng bụng từ rốn theo chiều ngang và mức ghi nhận mà tại đó tiếng
âm vang chuyển sang đục. Bệnh nhân cần nằm ở tư thế nằm ngửa nghiêng sang phải. Gõ vùng bụng một lần nữa, bắt
đầu ở phía bên trái và di chuyển về phía bên phải. Nếu có cổ trướng, vị trí mà tại đó âm vang chuyển sang đục sẽ thay
đổi so với lần trước.

Cần một người hỗ trợ khi tìm dấu hiệu sóng vỗ. Bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa, và mặt xương trụ của bàn tay và cẳng
tay của người trợ giúp được đặt dọc theo đường giữa thành bụng trước. Hai tay của người khám sau đó được đặt ở hai
bên bụng. Khi một tay đập vào bụng, tay kia sẽ cảm nhận được sóng dịch nếu bệnh nhân bị cổ trướng.

Thính chẩn gõ được thực hiện khi bệnh nhân đứng. Nghe được bắt đầu ngay phía trên khớp mu trong khi gõ từ bờ
sườn xuống xương chậu. Thông thường âm thanh sẽ có sự thay đổi từ yên tĩnh sang âm lớn ở bờ xương chậu. Ở bệnh
nhân bị cổ trướng, sự thay đổi này xảy ra ở vị trí cao hơn.

Độ nhạy và độ đặc hiệu của các dấu hiệu này đối với cổ trướng rất khác nhau. Gõ thành bụng là có độ nhạy cao nhất
trong số các thao tác khám cổ trướng với độ nhạy là 84%.[70]

Siêu âm là xét nghiệm khẳng định cổ trướng. Có tới 25% bệnh nhân được cho là bị cổ trướng theo các kỹ thuật khám
lâm sàng, những người tiếp tục siêu âm bụng được phát hiện là không có hoặc có ít cổ trướng.[71] Siêu âm có thể xác
định mức độ dịch để quyết định chọc dò và có thể giúp xác định vị trí chọc dò.
[Fig-2]

Các xét nghiệm ban đầu
Các xét nghiệm chỉ định ban đầu bao gồm:

• Công thức máu, có thể cho biết số lượng bạch cầu tăng; phát hiện thiếu máu có thể gợi ý cho xuất huyết tiêu
hóa

• Creatinine, vì hội chứng gan thận có thể xảy ra đồng thời
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• Xét nghiệm chức năng gan và lipase, cần được chỉ định nếu nghi ngờ bệnh lý vùng bụng khác
• PT/INR, cần được thực hiện nếu có xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết khác
• Cấy máu, có thể hỗ trợ trong việc xác định các vi khuẩn gây bệnh, tuy nhiên cơ hội mọc vi khuẩn từ nuôi cấy

dịch màng bụng là rất kém.

Chọc dò dịch để chẩn đoán
Owing to the high prevalence of SBP in hospitalised patients with cirrhosis and ascites, diagnostic paracentesis should
be performed on all patients with these 2 conditions. Patients with known ascites who present with GI bleed should
also generally be evaluated for SBP. Diagnostic paracentesis has been shown to be safe even in patients with significant
coagulopathy or thrombocytopenia, and fresh frozen plasma or platelet transfusion is not indicated before diagnostic
paracentesis in patients with coagulopathy.

[VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

Xét nghiệm dịch cổ trướng
Các xét nghiệm được chỉ định nhiều nhất đối với dịch ổ bụng để phân tích VPMNKTP là số lượng tế bào và thành
phần, nhuộm Gram và nuôi cấy. Nhân viên phòng xét nghiệm cũng có thể đánh giá sơ bộ tính chất dịch.

Số lượng tế bào

• Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) trong dịch màng bụng >250 tế bào/mm³ là tiêu chí được chấp
nhận để chẩn đoán VPMNKTP.

• Mặc dù ANC >500 tế bào/mm³ đặc hiệu hơn để chẩn đoán, nhưng nguy cơ bỏ qua VPMNKTP ở bệnh nhân có
số lượng ANC từ 250 tế bào/mm³ đến 500 tế bào/mm³ là rất cao.[1] Ngoài ra, mặc dù ANC >250 tế bào/mm³
được chấp nhận là tiêu chí để chẩn đoán, tuy nhiên con số này không dựa trên nghiên cứu lâm sàng đánh giá sự
an toàn của việc không điều trị kháng sinh đối với tất cả bệnh nhân có ANC <250 tế bào/mm³. Do đó, nên xem
xét điều trị cho bệnh nhân nếu nghi ngờ có nguy cơ cao bị VPMNKTP.

• Đếm tế bào trong dịch cổ trướng bằng phương pháp tự động được xác định là tương đương với phương pháp
thủ công.[77] [78] [79]

Nhuộm gram

• Đôi khi giúp xác định sớm vi khuẩn gây bệnh.
• Tuy nhiên, nó chỉ có lợi ích trong 9% đến 11% bệnh nhân bị VPMNKTP, do nồng độ thấp của vi khuẩn gây

bệnh trong dịch nhiễm trùng (1 vi khuẩn/mL).[80] Ngoài ra, 50% trường hợp tìm thấy vi khuẩn tạp nhiễm từ
da thay vì vi khuẩn gây bệnh.[42]

Nuôi cấy

• Nuôi cấy dịch cổ trướng, ngay cả ở những bệnh nhân có VPMNKTP rõ ràng, cho hiệu quả thấp, do nồng độ vi
khuẩn thấp so với nhiễm trùng ở các chất dịch cơ quan khác (ví dụ, nước tiểu).

• Bơm dịch cổ trướng trực tiếp vào chai nuôi cấy máu ở giường bệnh cho thấy hiệu quả tăng đáng kể và nên
được khuyến cáo là phương pháp thu thập chuẩn. Tuy nhiên, nuôi cấy vẫn âm tính ở khoảng 50% bệnh nhân
có ANC cổ trướng >250 tế bào/mm³.[1] [15]

• Trường hợp mọc nhiều vi khuẩn có thể gợi ý viêm phúc mạc thứ phát.

Tính chất dịch
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• Các mô tả chủ quan về dịch cổ trướng của kỹ thuật viên phòng xét nghiệm là 'mờ', 'đục' hoặc 'có máu' có độ
nhạy cảm từ 72% đến 98% đối với việc phát hiện VPMNKTP.[69] [81]

• Không nên sử dụng "ấn tượng" lâm sàng, bao gồm cả việc đánh giá cảm quan tính chất dịch cổ trướng, để loại
trừ chẩn đoán.[69]

Có thể thực hiện các xét nghiệm với dịch cổ trướng bao gồm định lượng protein, glucose, lactate dehydrogenase,
kháng nguyên carcinoembryonic và phosphatase kiềm. Mặc dù các xét nghiệm này không sử dụng thường quy trong
đánh giá VPMNKTP, nhưng chúng có thể có vai trò trong việc phân biệt VPMNKTP với viêm phúc mạc thứ phát.

Có thể đo pH dịch cổ trướng. pH dịch cổ trướng &lt;7,35 và chênh lệch pH động mạch và pH dịch cổ trướng
&gt;0,10 đều kết hợp với nguy cơ cao bị VPMNKTP(Tỷ số dự báo khả năng gần bằng 10).[82] Tuy nhiên, vì ANC
được chấp nhận là xét nghiệm tiêu chuẩn để chẩn đoán VPMNKTP, cho nên xét nghiệm này thường không được sử
dụng.

Xét nghiệm bằng que thử esterase bạch cầu có độ nhạy cao cho dịch cổ trướng (Periscreen) có thể được sử dụng để
loại trừ VPMNKTP. Trong một nghiên cứu đa trung tâm đánh giá 84 mẫu dịch cổ trướng từ 9 bệnh nhân ngoại trú (17
mẫu dịch cổ trướng) và 31 bệnh nhân nội trú (67 mẫu dịch cổ trướng) được chẩn đoán VPMNKTP, xét nghiệm que
thử esterase bạch cầu có độ nhạy cảm 92% và độ đặc hiệu 57%.[83]

Xét nghiệm que thử esterase bạch cầu tại giường (giốn như que thử nước tiểu) đã được nghiên cứu trong đánh giá
VPMNKTP. Que thử được nhúng vào dịch cổ trướng, và sau 60 đến 120 giây kết quả được phân tích theo thang so
màu dành cho loại que thử đó. Hầu hết các nghiên cứu sử dụng màu que cho kết quả dương tính tương ứng với từ 15
(1+) đến 125 bạch cầu/mL (3+). Một phân tích gộp cho thấy độ nhạy cảm nằm trong khoảng từ 45% đến 100% và độ
đặc hiệu nằm trong khoảng từ 81% đến 100%.[84]

Độ nhạy cảm thấp cho thấy xét nghiệm que thử esterase bạch cầu tại giường bệnh không phù hợp để loại trừ nhanh
VPMNKTP. Tuy nhiên, độ đặc hiệu cao cho thấy nó có vai trò trong chẩn đoán nhanh VPMNKTP, tạo điều kiện cho
việc tiến hành nhanh chóng điều trị kháng sinh.

Có thể đo lactoferrin dịch cổ trướng. Nếu tăng cao, nó có độ nhạy cảm 96% và độ đặc hiệu 97% để phát hiện
VPMNKTP.[85] Xét nghiệm này không được thực hiện thường quy, nhưng nếu có thể phát triển xét nghiệm tại
giường định tính, nó có thể làm giảm đáng kể thời gian chẩn đoán.

Chụp CT bụng
Có thể được xem xét ở bệnh nhân nghi ngờ viêm phúc mạc thứ phát. Có thể phát hiện được khí tự do. Một báo cáo
ca bệnh mô tả một bệnh nhân xơ gan, được xác định có nhiễm khuẩn dịch cổ trướng (nuôi cấy dịch cổ trướng dương
tính; số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối <250 tế bào/mm³; và không có bằng chứng về nhiễm trùng toàn thân hoặc
khu trú), trên phim thấy nhiều quai ruột trướng hơi và khí trong tĩnh mạch màng treo ruột. Bệnh nhân được điều trị
với kháng sinh phổ rộng và không bằng phẫu thuật sau đó khỏi bệnh.[86]

Xét nghiệm mới
Elastase bạch cầu hạt (GE) là enzym được giải phóng từ bạch cầu đa nhân (PMN) thoái triển. Một nghiên cứu đã
chứng minh rằng, với giá trị ngưỡng 49,5 nanogram/mL, xét nghiệm GE miễn dịch latex có độ nhạy cảm 86% và độ
đặc hiệu 98% đối với việc phát hiện VPMNKTP trong dịch cổ trướng. Que thử GE có độ nhạy cảm 93% và độ đặc
hiệu 91%.[87]

Các kết quả mâu thuẫn nhau liên quan đến xét nghiệm PCR đối với ADN vi khuẩn trong dịch cổ trướng. Một số
nghiên cứu đã chứng minh rằng việc phát hiện ADN vi khuẩn trong dịch cổ trướng phù hợp với các vi khuẩn được
phát hiện qua nuôi cấy, và kết hợp với thời gian sống ngắn hơn.[88] [89] Tuy nhiên, một nghiên cứu khác đã chứng
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minh rằng ADN vi khuẩn được xác định là khác biệt so với kết quả nuôi cấy, và không có mối liên hệ với giảm thời
gian sống.[90]

Test kích thích corticotrophin ngắn có thể giúp tiên lượng. Xét nghiệm này đánh giá tình trạng suy thượng thận, đã
được xác định là có liên quan đến xơ gan và nhiễm trùng huyết nặng. Trong một nghiên cứu ở các bệnh nhân xơ gan
và sepsis, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy thượng thận là 81%, so với 37% ở những bệnh nhân không bị suy thượng
thận.[91]

Procalcitonin, một marker viêm được tạo ra trong tế bào C của tuyến giáp, đã được chứng minh có liên quan với chẩn
đoán VPMNKTP. Một nghiên cứu, sử dụng ngưỡng 0,48 nanogram/mL, cho thấy độ nhạy cảm 95% và độ đặc hiệu
79% đối với chẩn đoán VPMNKTP, mặc dù chẩn đoán VPMNKTP không rõ ràng và dựa trên số lượng bạch cầu đa
nhân tuyệt đối trong dịch cổ trướng >250 tế bào/mm³.[92] Một nghiên cứu khác cho thấy độ nhạy cảm 78% và độ đặc
hiệu 75% đối với chẩn đoán VPMNKTP sử dụng ngưỡng procalcitonin huyết thanh là 0,42 nanogram/mL.[93] Giá
trị ngưỡng 0,61 nanogram/mL có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu 92% trong chẩn đoán VPMNKTP có nuôi cấy dương
tính.[93] Phân tích gộp của 3 nghiên cứu trước đây cho thấy độ nhạy cảm là 86% và độ đặc hiệu là 80%.[94]

[VIDEO: Venepuncture and phlebotomy animated demonstration ]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
trạng thái gan mất bù (thường là xơ gan)

• Ở những bệnh nhân xơ gan tiến triển (tăng tần suất bị cổ trướng căng, xuất huyết tiêu hóa, bệnh não gan), tình
trạng phát triển vi khuẩn quá mức trong đường ruột làm tăng nguy cơ lây lan theo đường máu, kết hợp với giảm
nồng độ protein trong dịch cổ trướng và giảm hoạt tính opsin để chống lại nhiễm trùng.

protein dịch cổ trướng/bổ thể thấp

• Thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược phát hiện thấy những bệnh nhân có nồng độ protein cổ trướng <15
g/L (<1,5 g/dL) tăng nguy cơ phát triển VPMNKTP so với những bệnh nhân có nồng độ protein cao hơn.[49] Tuy
nhiên, phân tích thuần tập sau đó trên các bệnh nhân nhập viện không thấy lặp lại tình trạng này.[50]

Xuất huyết tiêu hóa

• Ở những bệnh nhân bị cổ trướng nằm viện vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, tỷ lệ hiện mắc VPMNKTP là từ 10%
đến 14%.[6] [7] Điều này được cho là do tăng khả năng tiếp cận của vi khuẩn đường ruột với dòng máu trong đợt
xuất huyết.

tiêm xơ trong giãn tĩnh mạch thực quản

• Gây ra vãng khuẩn huyết ở 5% đến 30% bệnh nhân, làm tăng nguy cơ vi khuẩn lây lan theo đường máu đến dịch
cổ trướng.[45] Việc thắt búi tĩnh mạch qua nội soi chưa được chứng minh là làm tăng nguy cơ.

Yếu
cổ trướng ác tính

• Không có nghiên cứu nào mô tả việc bệnh nhân bị cổ trướng do bệnh gan giai đoạn cuối có nguy cơ cao hơn bị
VPMNKTP so với những bệnh nhân bị cổ trướng do bệnh ác tính. Tuy nhiên, có một số gợi ý cho thấy các cơ chế
trong xơ gan làm tăng độ nhạy cảm với nhiễm trùng có thể không gặp ở những bệnh nhân không bị xơ gan.[51]
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nhiễm trùng ngoài ruột

• Nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiết niệu có thể gây nhiễm trùng dịch cổ trướng; trong những trường hợp
này, các vi khuẩn gây ra VPMNKTP có thể không thuộc hệ vi khuẩn chí bình thường.

thủ thuật xâm lấn

• Nội soi tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản đã được báo cáo là có tỷ lệ vãng khuẩn huyết 5% đến 30%, và vi
khuẩn có thể lan tới dịch cổ trướng.[46] [47] Các thủ thuật xâm lấn khác, như đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm,
đặt ống thông tiết niệu, chọc dò dịch, và bắc cầu tĩnh mạch cửa-chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh có liên quan đến
VPMNKTP.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối biểu hiện bệnh não gan, xơ gan mất bù, tăng thể tích và/hoặc tần suất cổ
trướng, hoặc nguy cơ cao xuất huyết tiêu hóa.

• Bệnh nhân được nội soi trị liệu gần đây cũng có nguy cơ.
• Cổ trướng do bệnh ác tính cũng có nguy cơ, mặc dù thấp hơn so với nguy cơ ở những bệnh nhân mắc bệnh gan

giai đoạn cuối.[67]

đau bụng hoặc ấn đau ở vùng bụng (thường gặp)

• Thường gặp, xảy ra ở 50% đến 94% bệnh nhân.[12] [68]

dấu hiệu của cổ trướng (thường gặp)

• Khám lâm sàng để phát hiện cổ trướng, bao gồm khám dấu hiệu gõ đục vùng hông, dấu hiệu gõ đục vùng thấp,
dấu hiệu sóng vỗ, và thính chẩn gõ.

• Độ nhạy cảm và đặc hiệu của các dấu hiệu này đối với cổ trướng rất khác nhau. Gõ thành bụng có độ nhạy cao
nhất trong số các thao tác khám cổ trướng với độ nhạy cảm 84%.[70]

sốt (thường gặp)

• Sốt biểu hiện ở 35% đến 68% bệnh nhân.[68] [95]

buồn nôn/ nôn (thường gặp)

• Gây ra do giảm khả năng vận động của các quai ruột và sự phát triển quá mức của vi khuẩn liên quan đến xơ gan
và VPMNKTP.

Tiêu chảy (thường gặp)

• Gây ra do giảm khả năng vận động của các quai ruột và sự phát triển quá mức của vi khuẩn liên quan đến xơ gan
và VPMNKTP.

Thay đổi ý thức (thường gặp)

• Ở những bệnh nhân được nhập viện do bệnh não gan, tỷ lệ hiện mắc VPMNKTP là 18% trong 1 đợt nhập viện.[5]

Xuất huyết tiêu hóa (thường gặp)

• Ở những bệnh nhân bị cổ trướng nằm viện vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, tỷ lệ hiện mắc VPMNKTP là từ 10%
đến 14%.[6] [7]
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Các yếu tố chẩn đoán khác

hạ thân nhiệt (thường gặp)

• Có thể có các dấu hiệu sepsis.

Hạ huyết áp (thường gặp)

• Có thể có các dấu hiệu sepsis.

Nhịp tim nhanh (thường gặp)

• Có thể có các dấu hiệu sepsis.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Tăng bạch cầu thường biểu hiện trong VPMNKTP, nhưng có thể vắng. Thiếu
máu nặng lên có thể do xuất huyết tiêu hóa.

tăng bạch cầu, thiếu máu

Creatinine huyết thanh

• Hội chứng gan thận có thể biểu hiện ở bệnh nhân bị xơ gan mất bù.

có thể tăng

đánh giá sơ bộ dịch cổ trướng

• Các mô tả chủ quan về dịch cổ trướng của kỹ thuật viên phòng xét nghiệm là
'mờ', 'đục' hoặc 'có máu' có độ nhạy cảm từ 72% đến 98% đối với việc phát
hiện VPMNKTP.[69] [81]

• Không nên sử dụng "ấn tượng" lâm sàng, bao gồm cả việc đánh giá cảm quan
tính chất dịch cổ trướng, để loại trừ chẩn đoán.[69]

• [VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

'mờ', 'đục', 'có máu'

số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) trong dịch cổ trướng

• ANC giúp chẩn đoán VPMNKTP. Nếu dịch cổ trướng lẫn máu, trừ 1 bạch
cầu trung tính cho mỗi 250 hồng cầu.

• Mặc dù ANC >500 tế bào/mm³ đặc hiệu hơn đối với chẩn đoán VPMNKTP,
nguy cơ bỏ qua chẩn đoán VPMNKTP ở bệnh nhân có số lượng ANC từ
250-500 tế bào/mm³ là rất cao.[1]

• Đếm tế bào trong dịch cổ trướng bằng phương pháp tự động được xác định là
tương đương với phương pháp thủ công.[77] [78] [79]

>250 tế bào/mm³

nhuộm Gram dịch cổ trướng

• Có thể giúp xác định sớm vi khuẩn gây bệnh.
• Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện chỉ từ 9% đến 11%, do nồng độ thấp của vi khuẩn

trong dịch cổ trướng nhiễm trùng.[80]
• Khoảng một nửa số kết quả nhuộm Gram dương tính ở bệnh nhân không bị

VPMNKTP là do tạp nhiễm vi khuẩn ở da.[42]

Vi khuẩn nhuộm Gram

nuôi cấy dịch cổ trướng

• Phải bơm tại giường 10 mL dịch cổ trướng vào chai nuôi cấy máu.
• Ngay cả với việc bơm tại giường bệnh, tỷ lệ nuôi cấy âm tính gặp ở 50%

bệnh nhân bị VPMNKTP.[1] [15]
• Nếu mọc nhiều loại vi khuẩn gợi ý viêm phúc mạc thứ phát.

mọc vi khuẩn gây bệnh
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Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm que thử esterase bạch cầu có nhạy cảm cao cho dịch cổ trướng
(Periscreen)

• Loại trừ nhanh VPMNKTP.
• Trong một nghiên cứu đa trung tâm đánh giá 84 mẫu dịch cổ trướng từ

9 bệnh nhân ngoại trú (17 mẫu dịch cổ trướng) và 31 bệnh nhân nội trú
(67 mẫu dịch cổ trướng) được chẩn đoán VPMNKTP, xét nghiệm que thử
esterase bạch cầu có độ nhạy cảm 92% và độ đặc hiệu 57%.[83]

chỉ số 'âm tính' trên que so
màu sau 3 phút được xem là
loại trừ VPMNKTP

xét nghiệm que thử esterase bạch cầu tại giường bệnh (nước tiểu chuẩn) đối
với dịch cổ trướng

• Có thể được thực hiện tại giường bệnh trong vòng 2 phút.
• Que thử được nhúng và dịch cổ trướng, và sau 60 đến 120 giây kết quả được

phân tích theo thang so màu của loại que thử đó. Hầu hết các nghiên cứu sử
dụng màu que cho kết quả dương tính tương ứng với từ 15 (1+) đến 125 bạch
cầu/mL (3+).

• Một phân tích gộp cho thấy độ nhạy cảm nằm trong khoảng từ 45% đến
100% và độ đặc hiệu nằm trong khoảng từ 81% đến 100%.[84]

• Độ nhạy cảm thấp cho thấy xét nghiệm que thử esterase bạch cầu tại giường
bệnh không phù hợp để loại trừ nhanh VPMNKTP. Tuy nhiên, độ đặc hiệu
cao cho thấy nó có vai trò trong chẩn đoán nhanh VPMNKTP, tạo điều kiện
cho việc tiến hành nhanh chóng điều trị kháng sinh.

bạch cầu tăng được đo bằng
cách so màu

Cấy máu

• Vì hiệu quả của nuôi cấy dịch màng bụng kém, cấy máu có thể hỗ trợ xác
định vi khuẩn gây bệnh.

mọc vi khuẩn gây bệnh

Xét nghiệm chức năng gan

• Có thể hữu ích trong việc xác định xem bệnh nhân có mắc bệnh gan hay
không, nhưng hiệu quả hạn chế đối với bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn
cuối đã biết.

tăng men gan và bilirubin;
giảm albumin

PT/INR

• Mức PT/INR cao không phải là chống chỉ định đối với chọc dò dịch chẩn
đoán hoặc điều trị.[96] Hữu ích nếu bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa
hoặc biến chứng xuất huyết khác.

Tăng

pH dịch cổ trướng và pH máu động mạch

• Kết hợp với chẩn đoán VPMNKTP với tỷ lệ khả năng xấp xỉ bằng 10.[82]
Tuy nhiên, thường không sử dụng xét nghiệm này trong thực hành lâm sàng.

pH dịch cổ trướng <7,35; độ
chênh lệch pH dịch cổ trướng
với pH động mạch >0,10
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

protein dịch cổ trướng, glucose, lactate dehydrogenase (LDH)

• Cổ trướng không nhiễm trùng có mức protein và LDH thấp, và glucose >50
mg/dL. Một nghiên cứu so sánh protein, glucose và LDH cổ trướng ở 6 bệnh
nhân bị thủng đường tiêu hóa gây nhiễm trùng dịch cổ trướng (viêm phúc
mạc thứ phát) và 32 bệnh nhân bị VPMNKTP cho thấy rằng tất cả 6 bệnh
nhân bị viêm phúc mạc thứ phát đáp ứng ít nhất 2 tiêu chí sau: protein >10 g/
L (>1 g/dL); glucose <2,8 mmol/L (<50 mg/dL); LDH >225 đơn vị/L. Chỉ có
2 bệnh nhân bị VPMNKTP đáp ứng 2 trong các tiêu chí này.[97]

[VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

protein >10 g/L (>1 g/dL);
glucose <2,8 mmol/L (<50 mg/
dL); LDH >225 đơn vị/L tăng
khả năng viêm phúc mạc thứ
phát

kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) dịch cổ trướng

• Không được sử dụng thường quy, nhưng có thể hữu ích khi mức tăng cao gợi
ý viêm phúc mạc thứ phát. Do đó nếu mức này bình thường (<5 microgam/L
[<5 nanogram/mL]), nhiều khả năng mắc VPMNKTP.

<5 microgram/L (<5
nanogram/mL)

phosphatase kiềm dịch cổ trướng

• Không được sử dụng thường quy, nhưng có thể hữu ích khi mức tăng cao gợi
ý viêm phúc mạc thứ phát. Do đó nếu mức này bình thường (<240 đơn vị/L)
nhiều khả năng mắc VPMNKTP.

<240 đơn vị/L

Chụp CT bụng

• Có thể xem xét chỉ định đối với bệnh nghi ngờ viêm phúc mạc thứ phát. Có
thể phát hiện được khí tự do.

• Một báo cáo trường hợp ca bệnh của một bệnh nhân xơ gan, về sau được xác
định có nhiễm khuẩn dịch cổ trướng (nuôi cấy dịch cổ trướng dương tính;
số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối <250 tế bào/mm³; và không có bằng
chứng về nhiễm trùng toàn thân hoặc khu trú), phát hiện thấy trướng hơi các
quai ruột và khí trong tĩnh mạch mạc treo ruột. Bệnh nhân được điều trị bằng
kháng sinh phổ rộng không phẫu thuật và và phục hồi tốt.[86]

thấy được cổ trướng lan tỏa;
loại trừ tràn khí phúc mạc ở
bệnh nhân bị viêm phúc mạc
thứ phát

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

lactoferrin dịch cổ trướng

• Độ nhạy cảm là 96% và độ đặc hiệu 97% để phát hiện VPMNKTP.[85]
• Not routinely performed, but if a qualitative bedside assay can be developed, it

might significantly reduce the time to diagnosis.

[VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

>242 nanogram/mL

elastase bạch cầu hạt dịch cổ trướng (xét nghiệm miễn dịch latex)

• Elastase bạch cầu hạt (GE) là enzym được giải phóng từ bạch cầu đa nhân
(PMN) thoái triển.

• Một nghiên cứu đã chứng minh rằng, với giá trị ngưỡng 49,5 nanogram/mL,
xét nghiệm GE miễn dịch latex trong dịch cổ trướng có độ nhạy cảm 86% và
độ đặc hiệu 98% đối với việc phát hiện VPMNKTP. Que thử GE có độ nhạy
cảm 93% và độ đặc hiệu 91%.[87]

>49,5 nanogram/mL chỉ ra
VPMNKTP
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Xét nghiệm Kết quả

PCR dịch cổ trướng tìm ADN vi khuẩn

• Các kết quả mâu thuẫn nhau liên quan đến PCR tìm ADN vi khuẩn trong dịch
cổ trướng.

• Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng việc phát hiện ADN vi khuẩn trong
dịch cổ trướng là phù hợp với mầm bệnh được phân lập trên nuôi cấy, và còn
có liên quan đến thời gian sống ngắn hơn.[88] [89] Tuy nhiên, một nghiên
cứu khác đã chứng minh rằng ADN vi khuẩn được xác định là khác biệt so
với kết quả nuôi cấy, và không có mối liên hệ với giảm thời gian sống.[90]

có thể phát hiện ADN vi khuẩn

xét nghiệm kích thích corticotrophin ngắn

• ACTH 250 microgram được tiêm tĩnh mạch, và bệnh nhân được lấy máu
trước khi tiêm ACTH và 30 và 60 phút sau khi tiêm.

• Trong một nghiên cứu ở 101 bệnh nhân xơ gan và nhiễm khuẩn huyết nặng,
suy thượng thận xảy ra ở 51%. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy thượng thận
là 81%, so với 37% ở những người không bị suy thượng thận.[91] Cần tiến
hành nghiên cứu thêm để xác định vai trò của việc bổ sung glucocorticoid ở
những bệnh nhân này.

suy thượng thận, được xác
định là cortisol nền 414
nanomol/L hoặc thấp hơn (15
microgam/dL hoặc thấp hơn)
hoặc đáp ứng cortisol <248
nanomol/L (<9 microgram/dL)
với giá trị ban đầu là 414-938
nanomol/L (15 -34 microgam/
dL).

procalcitonin huyết thanh

• Procalcitonin, một marker viêm được sinh ra trong tế bào C của tuyến giáp,
đã được chứng minh có liên quan đến chẩn đoán VPMNKTP. Một nghiên
cứu, sử dụng ngưỡng 0,48 nanogram/mL, cho thấy độ nhạy cảm 95% và độ
đặc hiệu 79% đối với chẩn đoán VPMNKTP, mặc dù chẩn đoán VPMNKTP
không rõ ràng và dựa trên tiêu chí số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối
trong dịch cổ trướng >0,25 x 10⁹/L (250 tế bào/mm³).[92] Một nghiên cứu
khác cho thấy độ nhạy cảm 78% và độ đặc hiệu 75% đối với chẩn đoán
VPMNKTP sử dụng ngưỡng procalcitonin huyết thanh là 0,42 nanogram/
mL.[93] Giá trị ngưỡng 0,61 nanogram/mL có độ nhạy 100% và độ đặc hiệu
92% trong chẩn đoán VPMNKTP có nuôi cấy dương tính.[93] Phân tích gộp
của 3 nghiên cứu trước đây cho thấy độ nhạy cảm là 86% và độ đặc hiệu là
80%.[94]

mức procalcitonin trên ngưỡng
giá trị tham chiếu
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm phúc mạc thứ phát • Hiếm gặp hơn nhiều so với
VPMNKTP trong số các nguyên
nhân gây nhiễm trùng dịch cổ
trướng. Nghi ngờ nếu không có
tiền sử bệnh gan hoặc bệnh ác
tính.

• Thông thường không cổ trướng
căng gây ra do bệnh gan hoặc
bệnh ác tính và do đó kết hợp
với VPMNKTP.

• Viêm phúc mạc thứ phát có thể
gây co cứng thành bụng.

• Nếu mọc nhiều vi khuẩn trên
nuôi cấy dịch cổ trướng, đặc
biệt nếu có vi khuẩn kỵ khí hoặc
nấm gợi ý viêm phúc mạc thứ
phát.

• Dịch cổ trướng thường tăng
protein và lactate dehydrogenase
với glucose giảm.[97]

• Nồng độ kháng nguyên
carcinoembryonic và
phosphatase kiềm thường tăng
trong dịch cổ trướng.[98]

• Chọc dò dịch cổ trướng nhiều
lần lặp lại không làm giảm số
lượng bạch cầu trung tính tuyệt
đối.[99]

Lao màng bụng • Có thể có dấu hiệu và triệu
chứng ngoài bụng của bệnh lao
(màng phổi, phổi, thần kinh
trung ương, xương, sinh dục
tiết niệu). Triệu chứng bụng có
thể giống với triệu chứng của
VPMNKTP.

• Xét nghiệm khẳng định là sinh
thiết màng bụng và đánh giá u
hạt.

• Nhuộm soi dịch cổ chướng tìm
vi khuẩn kháng cồn toan không
phải là công cụ tốt, bởi vì nó âm
tính đến 92% bệnh nhân bị lao
màng bụng.[100]

• Chụp CT có thể thấy hạch bạch
huyết vùng bụng.

• Nồng độ adenosine deaminase
>39 đơn vị/L gợi ý nhiều đến
lao màng bụng.[101]

Chảy máu trong màng bụng
vào dịch cổ chướng

• Có thể có các dấu hiệu sốc mất
máu. Tiền sử chọc dò dịch thể
tích lớn gần đây có thể là gợi
ý cho xuất huyết. Đau bụng và
bụng chướng căng giống với
VPMNKTP.

• Dịch chọc dò lẫn máu đỏ, nhất
là nếu lần chọc dò trước đó
không thấy cổ chướng xuất
huyết, hướng nhiều đến xuất
huyết trong màng bụng.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Cổ chướng do viêm tụy • Có thể có tiền sử viêm tụy trước
đây. Triệu chứng và dấu hiệu
vùng bụng có thể khó phân biệt
với VPMNKTP.

• Số lượng bạch cầu trung tính
tuyệt đối trong dịch màng bụng
có thể bình thường.

• Amylase thường tăng (>1000
đơn vị/L), và tỷ lệ giữa amylase
dịch cổ chướng và amylase
huyết thanh xấp xỉ 6.[102]

• Trong loạt ca bệnh của 8 bệnh
nhân bị cổ chướng do viêm tụy,
giá trị amylase dịch cổ chướng
dao động từ 280 đến 5730 đơn
vị/L.[103]

• Độ chênh lệch albumin huyết
thanh-albumin cổ chướng
(SAAG) thường <11 g/L
(<1,1 g/dL), trong khi trong
VPMNKTP (thường xảy ra
ở bệnh nhân tăng áp lực tĩnh
mạch cửa), SAAG là >11 g/L
(>1,1 g/dL).

• Chụp CT có thể cho thấy u nang
giả tụy.
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Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tiên phát Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị VPMNKTP chủ yếu hướng vào việc sử dụng kháng sinh sớm theo kinh nghiệm thích hợp.

Algorithm for the treatment of spontaneous bacterial peritonitis

From the personal collection of Brian Chinnock, MD; used with permission

Hồi sức tích cực là cần thiết nếu có tình trạng sepsis, bồi phụ dịch và dùng thuốc co mạch để duy trì huyết áp động mạch
trung bình >65 mmHg.[104] Điều trị kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm càng sớm càng tốt sau khi nhận định sepsis
và trong vòng 1 giờ.

Tóm tắt về điều trị kháng sinh
Bệnh nhân toàn trạng tốt không có biểu hiện của sepsis, bệnh não, hay xuất huyết tiêu hóa có thể điều trị ban đầu bằng
thuốc kháng sinh đường uống (quinolone hoặc cephalosporin như cefixime).3[A]Evidence Điều trị cần tiếp tục duy trì
trong 5 đến 10 ngày.

Bệnh nhân có dấu hiệu sepsis, bệnh não, hoặc xuất huyết tiêu hóa nên được bắt đầu bằng kháng sinh phổ rộng
theo kinh nghiệm, hoạt phổ chống lại cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Lựa chọn kháng sinh hàng đầu sẽ là
cephalosporin thế hệ thứ ba, ciprofloxacin, hoặc penicillin phổ rộng kết hợp với thuốc ức chế beta-lactamase, chẳng
hạn như ampicillin/sulbactam. Nếu bệnh nhân có tiền sử dùng fluoroquinolone dự phòng, nhiễm trùng mắc phải tại
bệnh viện, hoặc tiền sử nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, có thể xem xét bổ sung vancomycin để bao phủ cầu khuẩn gram
dương tốt hơn, đặc biệt là ở bệnh nhân sepsis.
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Nhiều loại thuốc kháng sinh đã chứng minh hiệu quả.4[A]Evidence Khoảng thời gian điều trị dựa trên sự cải thiện các
dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng, thường không được xác định trước (đa phần các trường hợp, là 7-10 ngày). Ngoài
ra, liều lượng thuốc kháng sinh được điều chỉnh đối với bệnh nhân suy thận.

Nhìn chung không có khác biệt về hiệu quả xét về tỷ lệ tử vong và/hoặc khỏi bệnh VPMNKTP giữa các phác đồ
thuốc kháng sinh khác nhau.5[A]Evidence Thông thường, hầu hết các nghiên cứu không cho thấy ưu thế rõ ràng của
cephalosporin thế hệ ba so với các phác đồ kháng sinh khác; tuy nhiên, do hiệu quả của nó, thuốc này hiện được coi
như phương pháp điều trị chuẩn cho VPMNKTP.[108] [109] Bằng chứng yếu cho thấy rằng liều thấp hơn hoặc điều
trị ngắn hạn bằng cephalosporin thế hệ ba có hiệu quả tương đương với liều cao hơn hoặc điều trị kéo dài hơn.[108]
Một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng cho thấy cefotaxime liều thấp có hiệu quả như cefotaxime liều cao cho
VPMNKTP trên bệnh nhân xơ gan.[110]

Việc tăng tỷ lệ hiện mắc đối với cầu khuẩn gram dương và trực khuẩn gram âm sinh beta-lactamase phổ rộng (ESBL),
cùng với sự xuất hiện của Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem đưa đến câu hỏi liệu cephalosporin thế hệ ba có
còn là liệu pháp theo kinh nghiệm bậc 1 thích hợp hay không. Các nghiên cứu được công bố từ năm 2001 và 2011
đã cho thấy tỷ lệ kháng cephalosporin từ 20% đến 43%.[115] [116] [117] Loạt ca bệnh gồm 38 đợt VPMNKTP
được điều trị bằng cefotaxime báo cáo tỷ lệ thất bại 41% sau 48 giờ, đòi hỏi phải thay đổi sang thuốc kháng sinh thay
thế.[118] Một nghiên cứu khác với 314 mẫu nuôi cấy dịch màng bụng dương tính từ năm 2005 đến 2011 cho thấy
không có thay đổi về căn nguyên gây bệnh của VPMNKTP, nhưng tăng đáng kể tình trạng kháng thuốc kháng sinh
được khuyến cáo bậc 1. Tỷ lệ phần trăm chủng kháng thuốc của vi khuẩn gram âm và gram dương với các thuốc
kháng sinh sau đây đã được báo cáo: cefotaxime (63%, 86%), ceftazidime (73%, 82%), ciprofloxacin (30%, 60%) và
oxacillin (35%, 52%). Escherichia coli trong các nghiên cứu này nhạy cảm nhất với imipenem/cilastatin, piperacillin/
tazobactam, ceftizoxime, amikacin, và gentamicin.[119] Ngay cả ở những bệnh nhân mắc VPMNKTP lần đầu, một
nghiên cứu thực hiện từ năm 2007 đến năm 2013 đã chứng minh tỷ lệ kháng thuốc 30% đối với cephalosporin thế hệ
thứ ba ở VPMNKTP cộng đồng và 44% ở VPMNKTP bệnh viện.[120] Không ngạc nhiên rằng sự gia tăng phổ kháng
thuốc của các vi khuẩn được chứng minh là yếu tố dự báo độc lập về tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị VPMNKTP.
Rõ ràng là các kiểu kháng thuốc mới xuất hiện cần phải được kiểm tra chặt chẽ tại mỗi cơ sở để xác định xem liệu
một điều trị kinh nghiệm phổ rộng hơn có được cho phép hay không.

Bệnh nhân đang đáp ứng và cải thiện lâm sàng có thể được xem xét chuyển sang thuốc kháng sinh đường uống,
quinolone hoặc cephalosporin, sau khoảng 48 giờ.6[A]Evidence Cần tiếp tục dùng thuốc kháng sinh với tổng thời gian
điều trị từ 5 đến 10 ngày. Fluoroquinolone đường uống được lựa chọn điều trị ở bệnh nhân bị VPMNKTP không biến
chứng.[108]

Nhiễm trùng bệnh viện
Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng nhỏ ở bệnh nhân bị VPMNKTP bệnh viện (được xác định là
VPMNKTP bắt đầu từ ≥72 giờ sau khi nhập viện), điều trị theo kinh nghiệm bằng meropenem cùng với daptomycin
kết hợp với khỏi bệnh lớn hơn đáng kể sau 48 giờ so với điều trị bằng ceftazidime.[122] Nghiên cứu này quá nhỏ để
đánh giá sự khác biệt về tỷ lệ tử vong.

Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng lớn hơn trên các bệnh nhân bị VPMNKTP bệnh viện, imipenem/
cilastatin được xác định là tương đương với cefepime.[123]

Điều trị ngoại trú so với nội trú
Mặc dù nhiều bệnh nhân bị VPMNKTP không biến chứng (không có sepsis, bệnh não gan, hoặc xuất huyết tiêu hóa,
và chức năng thận bình thường) có thể lựa chọn cho điều trị ngoại trú, không có thử nghiệm nào đánh giá độ an toàn
của thực hành này.
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Thời gian điều trị kháng sinh
Trong một nghiên cứu so sánh 5 ngày so với 10 ngày dùng cefotaxime đường tĩnh mạch, không có khác biệt về tỷ lệ
tử vong hoặc khỏi bệnh VPMNKTP giữa 2 nhóm.[124] Có thể khuyến cáo đợt điều trị ngắn hơn ở bệnh nhân hết
triệu chứng lâm sàng.

Albumin chỉ định cho bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận
Khuyến cáo điều trị bằng albumin đường tĩnh mạch cho bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận. Albumin góp phần làm
giảm suy thận,7[B]Evidence có lẽ bằng cách tăng thể tích tuần hoàn và gắn với các phân tử gây viêm.[95] Albumin
cũng được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong tại bệnh viện.8[B]Evidence

Chọc tháo dịch thể tích lớn (LVP)
Trong quá khứ người ta cho rằng chống chỉ định chọc tháo dịch thể tích lớn (>4 L) để giảm đau do cổ chướng căng ở
bệnh nhân bị VPMNKTP, do ảnh hưởng bất lợi trên huyết động. Các nghiên cứu trên bệnh nhân bị VPMNKTP không
biến chứng (không có nhiễm khuẩn huyết, bệnh não gan, xuất huyết tiêu hóa, hoặc rối loạn chức năng thận đáng kể)
đã chứng minh rằng chọc tháo dịch ổ bụng với thể tích lớn kết hợp với truyền albumin thay thế là an toàn.[126] [127]
There are no studies that have examined whether LVP is safe in patients with complicated SBP.

[VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

Chọc dịch nhiều lần và mở rộng phổ thuốc kháng sinh ở những bệnh nhân
kháng trị
Nên lặp lại dò dịch chẩn đoán sau 48 giờ điều trị ở những bệnh nhân không có cải thiện đáng kể. Điều này có thể
được trì hoãn một cách an toàn ở những bệnh nhân cải thiện về mặt lâm sàng đáng kể.[128] Thất bại điều trị được
cho là nếu số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối giảm đi <25% khi lặp lại chọc dò dịch trong 48 giờ.

Việc tăng kháng thuốc với các điều trị bậc 1 thường gặp như cephalosporin thế hệ thứ ba, quinolone và ampicillin/
clavulanate đã được chứng minh.[129] [130] Những bệnh nhân mà kết quả nuôi cấy ra vi khuẩn kháng thuốc kháng
sinh theo kinh nghiệm bậc 1 có tỷ lệ tử vong cao hơn.[129] Có thể thay đổi liệu pháp kháng sinh theo kết quả nuôi cấy
máu hoặc dịch cổ chướng. Nếu không mọc vi khuẩn, nên xem xét thêm thuốc, hoặc đổi sang vancomycin, để bao phủ
MRSA và enterococci nhóm D. Ngoài ra, nên xem xét các thuốc kháng sinh bao phủ trực khuẩn Gram âm đường ruột
kháng thuốc (như E coli). Trong một nghiên cứu nhỏ, 19 bệnh không đáp ứng với điều trị cefotaxime sau 2 ngày được
chọn ngẫu nhiên sử dụng meropenem hoặc levofloxacin. Kết quả sau đó, 11 trong số 11 bệnh nhân được điều trị bằng
meropenem và 6 trong số 8 bệnh nhân được điều trị bằng levofloxacin đã khỏi nhiễm trùng.[131] Một nghiên cứu
ngẫu nhiên khác trên các bệnh nhân thất bại với ceftriaxone sau 48 giờ được chuyển sang hoặc imipenem/cilastatin
hoặc cefepime, cho thấy hiệu quả tương đương giữa 2 kháng sinh.[123]

Ngoài ra, việc không có cải thiện rõ cũng làm tăng mối lo ngại về viêm phúc mạc thứ phát, do đó chỉ định chụp chiếu
hoặc hội chẩn phẫu thuật có thể cần thiết.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
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Cấp tính ( tóm tắt )

nhiễm khuẩn huyết, bệnh não hoặc xuất
huyết tiêu hóa

1 kháng sinh tĩnh mạch theo kinh nghiệm

đáp ứng sau 48 giờ bổ sung có thể chuyển sang dùng kháng sinh đường uống

không đáp ứng sau 48 giờ hoặc
tình trạng xấu đi bất cứ lúc
nào

bổ sung mở rộng phổ thuốc kháng sinh + đánh giá thêm

bị rối loạn chức năng thận thêm albumin tĩnh mạch

không bị sepsis, bệnh não hoặc xuất huyết
tiêu hóa

1 kháng sinh đường uống theo kinh nghiệm

bổ sung chọc dò dịch thể tích lớn (LVP)

Tiếp diễn ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

dự phòng tiên phát hoặc thứ phát 1 thuốc kháng sinh dự phòng + thuốc chẹn beta
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

nhiễm khuẩn huyết, bệnh não hoặc
xuất huyết tiêu hóa

1 kháng sinh tĩnh mạch theo kinh nghiệm

» Điều trị cần tiếp tục duy trì trong 5 đến 10 ngày.

» Nếu bệnh nhân có tiền sử dự phòng bằng
fluoroquinolone, nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện,
hoặc tiền sử nhiễm các vi khuẩn đa kháng trước đó,
có thể xem xét bổ sung vancomycin để bao phủ cầu
khuẩn gram dương tốt hơn, đặc biệt là ở bệnh nhân
nhiễm khuẩn huyết.

» Việc tăng tỷ lệ hiện mắc đối với cầu khuẩn gram
dương và trực khuẩn gram âm sinh beta-lactamase phổ
rộng, cùng với sự xuất hiện của Klebsiella pneumoniae
kháng carbapenem dẫn đến câu hỏi liệu cephalosporin
thế hệ thứ ba có còn là liệu pháp theo kinh nghiệm bậc
1 thích hợp hay không.[115] [116] [117] [118] [119]

» Một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng nhỏ ở
bệnh nhân bị VPMNKTP bệnh viện (được xác định là
VPMNKTP bắt đầu từ ≥72 giờ sau khi nhập viện) đã
cho thấy điều trị theo kinh nghiệm bằng meropenem
cùng với daptomycin có liên quan đến tỷ lệ khỏi
bệnh cao hơn đáng kể sau 48 giờ so với điều trị bằng
ceftazidime.[122] Nghiên cứu này quá nhỏ để đánh
giá sự khác biệt về tỷ lệ tử vong. Một thử nghiệm
ngẫu nhiên, có đối chứng lớn hơn trên bệnh nhân bị
VPMNKTP bệnh viện cho thấy imipenem có hiệu quả
và tỷ lệ sống sót tương đương với cefepime.[123]

» Các kiểu kháng thuốc mới xuất hiện phải được kiểm
tra chặt chẽ tại mỗi cơ sở để xác định xem điều trị
kinh nghiệm phổ rộng hơn có được phép chỉ định hay
không.

Các lựa chọn sơ cấp

» cefotaxime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ceftriaxone: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 12-24 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 200-400 mg tiêm tĩnh mạch mỗi
12 giờ
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ampicillin/sulbactam: 2 g đường tĩnh mạch mỗi 6
giờ
Liều dùng tính theo thành phần ampicillin.

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» imipenem/cilastatin: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8
giờ
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefepime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» meropenem: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
-và-
» daptomycin: 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefotaxime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ
-hoặc-
» ceftriaxone: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 12-24 giờ
-hoặc-
» Ciprofloxacin: 200-400 mg tiêm tĩnh mạch mỗi
12 giờ
-hoặc-
» ampicillin/sulbactam: 2 g đường tĩnh mạch mỗi 6
giờ
Liều dùng tính theo thành phần ampicillin.
-hoặc-
» imipenem/cilastatin: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8
giờ
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.
-hoặc-
» cefepime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

--VÀ--
» vancomycin: 500-1000 mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» meropenem: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
-và-
» daptomycin: 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 24 giờ
-và-
» vancomycin: 500-1000 mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ

đáp ứng sau 48 giờ bổ sung có thể chuyển sang dùng kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 500 mg uống mỗi 12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ofloxacin: 400 mg uống mỗi 12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefixime: 400 mg uống mỗi 12 giờ

không đáp ứng sau 48 giờ hoặc
tình trạng xấu đi bất cứ lúc
nào

bổ sung mở rộng phổ thuốc kháng sinh + đánh giá thêm

» Có thể thay đổi liệu pháp kháng sinh theo kết
quả nuôi cấy máu hoặc dịch cổ trướng. Nếu không
có vi khuẩn mọc, xem xét bổ sung hoặc đổi sang
vancomycin, để bao phủ MRSA và enterococci nhóm
D, và xem xét thuốc kháng sinh bao phủ trực khuẩn
Gram âm đường ruột kháng thuốc.

» A repeat diagnostic paracentesis should be performed
after 48 hours of treatment in patients who have not
demonstrated significant improvement.

[VIDEO: Ascitic drainage animated
demonstration ]

» Việc không có cải thiện rõ làm tăng mối lo ngại về
viêm phúc mạc thứ phát, do đó có thể cần thiết phải
chụp chiếu thêm hoặc hội chẩn phẫu thuật.

Các lựa chọn sơ cấp

» meropenem: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» imipenem/cilastatin: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8
giờ
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» cefepime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» meropenem: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
-hoặc-
» imipenem/cilastatin: 1 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8
giờ
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.
-hoặc-
» cefepime: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

--VÀ--
» vancomycin: 500-1000 mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ

bị rối loạn chức năng thận thêm albumin tĩnh mạch

» Khuyến cáo điều trị bằng albumin đường tĩnh mạch
cho bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận. Albumin
góp phần làm giảm suy thận,7[B]Evidence có lẽ bằng
cách tăng thể tích tuần hoàn và gắn với các phân tử
gây viêm.[95] Albumin cũng được chứng minh là làm
giảm tỷ lệ tử vong tại bệnh viện.8[B]Evidence

Các lựa chọn sơ cấp

» albumin người: xem phác đồ tại địa phương để
biết hướng dẫn về liều dùng

không bị sepsis, bệnh não hoặc xuất huyết
tiêu hóa

1 kháng sinh đường uống theo kinh nghiệm

» Điều trị cần tiếp tục trong 5 đến 10 ngày.

» Không có thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng nào
chứng minh bệnh nhân bị VPMNKTP có thể được
điều trị kháng sinh đường uống một cách an toàn trong
môi trường ngoại trú.

» Việc tăng tỷ lệ hiện mắc đối với cầu khuẩn gram
dương và trực khuẩn gram âm sinh beta-lactamase phổ
rộng, cùng với sự xuất hiện của Klebsiella pneumoniae
kháng carbapenem dẫn đến câu hỏi liệu cephalosporin
thế hệ thứ ba có còn là liệu pháp theo kinh nghiệm bậc
1 thích hợp hay không.[115] [116] [117] [118] [119]

» Các kiểu kháng thuốc mới xuất hiện phải được kiểm
tra chặt chẽ tại mỗi cơ sở để xác định xem điều trị
kinh nghiệm phổ rộng hơn có được phép chỉ định hay
không.

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 500 mg uống mỗi 12 giờ

HOẶC
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» ofloxacin: 400 mg uống mỗi 12 giờ

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefixime: 400 mg uống mỗi 12 giờ

bổ sung chọc dò dịch thể tích lớn (LVP)

» LVP (>4 L) có thể làm giảm đau do cổ trướng căng.
Người ta từng cho rằng điều này bị chống chỉ định ở
bệnh nhân bị VPMNKTP, do ảnh hưởng bất lợi đối
với huyết động. Tuy nhiên, các nghiên cứu ở bệnh
nhân bị VPMNKTP không biến chứng (không bị
sepsis, bệnh não gan, xuất huyết tiêu hóa, hoặc rối loạn
chức năng thận đáng kể) đã chứng minh rằng LVP kết
hợp với albumin là an toàn.[126] [127]

» There are no studies that have examined whether
LVP is safe in patients with complicated SBP.

[VIDEO: Ascitic drainage animated
demonstration ]

Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

dự phòng tiên phát hoặc thứ phát 1 thuốc kháng sinh dự phòng + thuốc chẹn beta

» Nồng độ protein trong dịch cổ trướng thấp (<15
g/L [<1,5 g/dL]) đã được xác định là yếu tố nguy
cơ cho sự phát triển VPMNKTP. Các nghiên cứu
cho thấy rằng thuốc kháng sinh dự phòng đường
uống trong phân nhóm bệnh nhân này làm giảm tỷ
lệ mắc VPMNKTP lần đầu1[A]Evidence và nhiễm
trùng do vi khuẩn khác, và dẫn đến giảm tỷ lệ tử
vong.2[A]Evidence

» Rifaximin, một thuốc kháng sinh đường uống kém
hấp thu có hoạt phổ rộng đối với cả vi khuẩn đường
ruột gram dương và gram âm, đã được nghiên cứu làm
làm thuốc dự phòng tiên phát VPMNKTP. Một nghiên
cứu quan sát trên nhóm nhỏ đã chứng minh rằng điều
trị bằng rifaximin có liên quan đến việc giảm số lượng
bạch cầu trung tính trong dịch ổ bụng và nồng độ nội
độc tố trong huyết tương.[59]

» Bệnh nhân đã trải qua một đợt VPMNKTP có nguy
cơ tái phát cao; nên bắt đầu thuốc kháng sinh dự
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Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
phòng lâu dài ở những bệnh nhân này. [60] [52] Điều
trị nên tiếp tục cho đến khi hết cổ trướng, bệnh nhân
tiến triển nặng hoặc ghép gan diễn ra.[45] Thuốc
kháng sinh dự phòng cũng đã được chứng minh làm
giảm tỷ lệ nhiễm trùng (bao gồm cả VPMNKTP) và tỷ
lệ tử vong ở những bệnh nhân xơ gan được nhập viện
do xuất huyết tiêu hóa.[60] [132]

» Lợi ích tiềm năng của kháng sinh dự phòng phải
cân đối với tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh khi
sử dụng lâu dài. Một vài trong số các nguy cơ chưa
được tìm hiểu đầy đủ trong các nghiên cứu này bao
gồm gia tăng vi khuẩn kháng fluoroquinolone trong
nước tiểu hoặc dịch màng bụng ở cả trên bệnh nhân
và trong cộng đồng, tác dụng phụ trên cơ xương của
fluoroquinolone và xuất hiện nhiễm trùng Clostridium
difficile.[57] [58]

» So với norfloxacin, rifaximin dùng hàng ngày trong
6 tháng làm giảm tái phát VPMNKTP và giảm tỷ lệ tử
vong trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng
trên 262 bệnh nhân bị cổ trướng và bị VPMNKTP
trước đó.[133] Phân tích gộp của các nghiên cứu về
rifaximin trong dự phòng VPMNKTP tiên phát và thứ
phát cho thấy hiệu quả bảo vệ, nhưng chất lượng bằng
chứng rất thấp.[134]

» Cả hướng dẫn của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Gan
Hoa Kỳ (AASLD) và Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu
Âu (EASL) đều khuyến cáo sử dụng thuốc chẹn
beta không chọn lọc để dự phòng VPMNKTP.[60]
[61] Phân tích tổng hợp của 3 thử nghiệm ngẫu nhiên,
có đối chứng (1 dự phòng tiên phát, 2 dự phòng thứ
phát) cho thấy propranolol và nadolol có thể ngăn ngừa
các đợt VPMNKTP mới ở bệnh nhân bị xơ gan và cổ
trướng.[62] Ở những bệnh nhân tiến triển VPMNKTP,
việc sử dụng liên tục thuốc chẹn beta không chọn lọc
có liên quan đến giảm tỷ lệ sống sót (không cấy ghép),
tăng thời gian nằm viện, và tỷ lệ hội chứng gan thận
và tổn thương thận cấp tính cao hơn.[63] Cần cân
nhắc việc dừng thuốc chẹn beta không chọn lọc nếu
VPMNKTP tiến triển. 

» Thuốc ức chế bơm proton (PPI) tạo điều kiện cho
sự xâm nhập của vi khuẩn vào ruột, phát triển quá
mức và chuyển dịch vào màng bụng, có thể dẫn đến
tăng nguy cơ mắc VPMNKTP. Phân tích gộp của 4
nghiên cứu lâm sàng liên quan đã chứng minh mối
liên hệ đáng kể giữa việc sử dụng PPI và sự tiến triển
của VPMNKTP.[64] Tuy nhiên, các nghiên cứu khác
đã thất bại trong việc tìm ra mối liên hệ tích cực giữa
việc sử dụng PPI và VPMNKTP.[65] [66] Do dữ liệu
mâu thuẫn này, nên cân nhắc cẩn thận khi đưa ra quyết
định dùng PPI cho bệnh nhân xơ gan.
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Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày một
lần
-hoặc-
» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 160/800 mg
đường uống mỗi ngày một lần trong 5 ngày mỗi
tuần
-hoặc-
» Rifaximin: 400 mg đường uống mỗi ngày ba lần

--VÀ--
» propranolol: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng
-hoặc-
» nadolol: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng
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Khuyến nghị

Giám sát

Việc chọc dò dịch lặp lại có thể cần thiết để xác định khỏi bệnh VPMNKTP ở bệnh nhân còn triệu chứng.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được khuyên không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động nặng nào trong vòng 24 giờ sau khi chọc dò
dịch. Họ cũng được khuyên nên gọi bác sĩ hoặc quay trở lại phòng cấp cứu nếu có bất kỳ điều nào sau đây sau khi
chọc dịch:

• Các dấu hiệu nhiễm trùng, chẳng hạn như sưng, tấy đỏ hoặc chảy mủ từ vị trí chọc
• Đau bụng nặng lên
• Sốt
• Nôn nhiều
• Chảy máu từ vị trí chọc không cầm sau 1 giờ ép trực tiếp vào chỗ chảy máu
• Dẫn lưu liên tục nhiều hơn một lượng nhỏ dịch từ vị trí chọc trong >24 giờ.

Sau khi xuất viện sau đợt VPMNKTP , bệnh nhân nên được khuyên dùng thuốc (quan trọng nhất là thuốc kháng sinh)
theo chỉ dẫn. Họ cũng được dặn nên gọi bác sĩ hoặc quay trở lại phòng cấp cứu ngay lập tức nếu có bất kỳ điều nào
sau đây:

• Đau bụng nặng lên
• Sốt
• Nôn nhiều
• Máu mới trong phân hoặc nôn ra máu.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Sepsis/sốc nhiễm khuẩn ngắn hạn cao

Mặc dù không có dữ liệu về tần suất sepsis hoặc sốc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân VPMNKTP, sepsis trên bệnh nhân xơ
gan được ước tính xảy ra trong ít nhất 30% đến 50% số ca nhập viện, và bệnh nhân xơ gan có nguy cơ cao hơn so với
các bệnh nhân khác về tiến triển nhiễm trùng bệnh viện.[138]

cổ trướng căng ngắn hạn trung bình

Cổ trướng nặng lên đi kèm với bụng chướng căng và đau bụng sau đó có thể xuất hiện triệu chứng của VPMNKTP.
Chọc dò dịch thể tích lớn kết hợp với thay thế albumin ở bệnh nhân không có rối loạn huyết động là an toàn và hiệu
quả trong tình huống này.[126] [127]

[VIDEO: Ascitic drainage animated demonstration ]

chảy máu sau chọc dò dịch ngắn hạn thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Chảy máu sau khi chọc dò dịch có thể xảy ra như là xuất huyết trong màng bụng, tụ máu thành bụng, hoặc hiếm hơn là
xuất huyết bên ngoài.

Lý do xuất huyết là do tổn thương động mạch thượng vị dưới gây ra do lựa chọn không tốt vị trí chọc; chọc vào tĩnh
mạch rốn được tái thông hoặc búi giãn tĩnh mạch trong bụng, có thể phổ biến hơn khi vị trí chọc ở đường giữa;[139]
[140] và vỡ búi giãn mạch mạc treo ruột, được cho là do giảm áp lực trong màng bụng đột ngột có thể xảy ra trong quá
trình chọc tháo dịch thể tích lớn (giảm áp lực đột ngột này làm tăng độ chênh lệch áp lực giữa giữa 2 bên thành tĩnh
mạch mạc treo ruột), có thể gây ra tràn máu phúc mạc đe dọa tính mạng).[141] Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy
tỷ lệ xuất huyết thấp liên quan đến thủ thuật.9[B]Evidence

thủng ruột sau khi chọc dịch ngắn hạn thấp

Chọc vào thành ruột khi đặt catheter chọc dịch, gây ra viêm phúc mạc hoặc áp-xe thành bụng sau đó là các biến chứng
đã được báo cáo. Hướng dẫn siêu âm để giúp tìm các túi dịch không có các quai ruột có thể làm giảm nguy cơ biến
chứng này. Một nghiên cứu về 242 trường hợp chọc dò dịch chẩn đoán có 1 trường hợp thủng thành ruột.[145]

rò dịch từ vị trí chọc dịch ngắn hạn thấp

Khoảng 1% đến 5% có thể bị rò rỉ dịch dai dẳng tại vị trí chọc dịch.[70] [144] Điều này có thể được phòng ngừa theo
3 cách: sử dụng kim chọc dò dịch nhỏ hơn, không thực hiện rạch trước kim quá rộng hoặc quá sâu, hoặc bằng cách
sử dụng kỹ thuật đâm kin zic-zắc 'Z-tract'. Với kỹ thuật này, đâm kim và di chuyển về phía trước một khoảng ngắn.
Hướng đâm kim sau đó được thay đổi khoảng 90° đến 120° và di chuyển về phía trước một khoảng ngắn khác. Sau
cùng, thay đổi hướng kim về hướng ban đầu. Người ta hy vọng rằng đường chữ Z được hình thành bởi kim sẽ làm cho
dịch cổ trướng khó tạo thành đường liên tục hơn. Rò rỉ kéo dài có thể được điều trị bằng cách áp dụng vết khâu túm
trong khi bệnh nhân đang nằm ngửa hơi nghiêng sang bên kia.[146] Sử dụng 2-octyl cyanoacrylate cũng đã được mô
tả.[147]

Suy thận biến thiên cao

Trong một nghiên cứu với 252 đợt VPMNKTP, có 83 (33%) đợt suy thận, 62 (25%) trong số đó tiến triển hoặc duy trì
tình trạng suy thận.[137] Nghiên cứu này và các nghiên cứu khác đã chứng minh rối loạn chức năng thận là yếu tố dự
báo độc lập mạnh nhất về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân VPMNKTP.[136]

Tiên lượng

Tỷ lệ tái phát cao VPMNKTP trong vòng một năm ở mức 69% đã được báo cáo.[135]Các thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối
chứng so sánh các phác đồ kháng sinh đã mô tả tỷ lệ tử vong tại bệnh viện từ 10% đến 28%.[44] [109] [111] [113] Mức
này giảm so với tỷ lệ tử vong khoảng 50% vào những năm 1980 và 40% vào những năm 1990.[45] Việc giảm tỷ lệ tử
vong này có liên quan đến việc sử dụng kháng sinh theo tiêu chuẩn số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) trong
dịch cổ trướng <250 tế bào/mm³ , cho phép điều trị sớm hơn và rộng hơn, và sử dụng các phác đồ kháng sinh hiệu quả.
Tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng ở mức thấp 0% đã được mô tả ở bệnh nhân bị VPMNKTP không biến chứng tại
thời điểm điều trị.[106] [124] Tỷ lệ sống sót sau một đợt VPMNKTP là 30% đến 50% sau 1 năm và 25% đến 30% sau 2
năm. Vì tỷ lệ sống sót sau khi ghép gan cao hơn mức này, nên cần xem xét đánh giá ghép.[1]

Trong một bài tổng quan hệ thống các nghiên cứu đánh giá các yếu tố tiên lượng ở bệnh nhân bị VPMNKTP, rối loạn
chức năng thận đã được xác định là yếu tố dự báo độc lập quan trọng nhất cho tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện
ở bệnh nhân bị VPMNKTP và rối loạn chức năng thận đã được xác định là 67%, so với 11% ở bệnh nhân bị VPMNKTP
và chức năng thận bình thường.[136]
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Điểm số bằng chứng

1. Reduction rate of first-episode spontaneous bacterial peritonitis (SBP) in patients with low ascitic protein: there is
good-quality evidence that prophylactic oral antibiotics reduce the rate of initial SBP in patients with low levels of
protein (<15 g/L [<1.5 g/dL]) in their ascitic fluid.[6] [52] [53] [54] [55] [56] One meta-analysis found an absolute
risk reduction of 8% for the development of SBP, meaning that 13 patients need to be treated to prevent 1 episode.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

2. Reduction in mortality in patients with low ascitic protein: there is good-quality evidence that prophylactic oral
antibiotics improve 1-year survival rates (60% versus 48% in untreated patients).[52] [53] One meta-analysis found
a significant short-term benefit (from high-quality studies of both primary and secondary prophylaxis patient groups
together), with a mortality of 6% in treated patients versus 22% in untreated patients at 3 months.[56]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

3. Difference in mortality or resolution of SBP when using oral versus intravenous antibiotics: there is good-
quality evidence that there is no difference in mortality or resolution of SBP when oral versus intravenous
antibiotics are compared. Studies have looked at oral cefixime versus intravenous ceftriaxone,[105] oral ofloxacin
versus intravenous cefotaxime,[106] and oral ciprofloxacin versus intravenous cefotaxime versus intravenous
ceftriaxone.[107] Patients with complicated SBP (sepsis, encephalopathy, or significant renal insufficiency) were
generally excluded from these studies.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

4. Resolution or improvement in clinical features of SBP: there is good-quality evidence for the efficacy of many
antimicrobials and administration regimens for the treatment of SBP,[108] including cefotaxime,[44] [109] [110]
[106] [111] [107] ceftriaxone,[107] [112] [105] ciprofloxacin,[113] ceftazidime,[113] cefonicid,[112] amoxicillin-
clavulanate,[44] and amikacin (although this may not be an acceptable empirical agent with the increase in gram-
positive organisms).[111] In all studies examining these treatment regimens, duration of treatment was based on
clinical resolution of signs and symptoms, not on a predetermined duration (in most, the duration was 7-10 days).
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

5. Mortality and resolution of SBP with different antibiotic regimens: there is good-quality evidence that different
antibiotic regimens in clinical use do not differ significantly in terms of mortality and/or resolution of SBP.
Studies of cefotaxime versus ceftriaxone,[107] cefotaxime versus amikacin,[111] cefotaxime versus amoxicillin/
clavulanate,[44] ceftriaxone versus cefonicid,[112] moxifloxacin versus amoxicillin/clavulanate,[114] and
ciprofloxacin versus ceftazidime[113] revealed no difference between the antibiotics in terms of mortality and/or
resolution of SBP.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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6. Mortality or resolution of SBP with early switch to oral antibiotics: there is good-quality evidence that an early
transition to oral antibiotics when clinical symptoms and signs have improved demonstrates no difference in
mortality or resolution of SBP compared with longer intravenous treatment.[44] [113] [121]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

7. Reduction in non-reversible renal impairment: there is medium-quality evidence from a trial involving 126 patients
with uncomplicated SBP that albumin infusion on day 1 and day 3 of treatment reduces non-reversible renal
impairment compared with no albumin infusion (21% versus 6%).[125]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

8. Reduction in mortality: there is medium-quality evidence from a trial involving 126 patients with uncomplicated
SBP that albumin infusion on day 1 and day 3 of treatment reduces in-hospital mortality compared with no albumin
infusion (29% versus 10%). There was no significant mortality difference in patients with normal renal function and
a bilirubin <68 micromol/L (<4 mg/dL).[125]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

9. Bleeding after paracentesis: there is medium-quality evidence that the rate of bleeding after paracentesis in
patients with cirrhosis is low. Two retrospective studies with over 5300 patients demonstrated a significant bleed
rate of 0.2%.[142] [143] In a prospective study with 410 paracenteses, only 2 patients had significant bleeding,
despite 55 patients having a platelet count <50,000 cells/mm^3 and 84 patients having an INR >2.5.[96] Another
prospective study showed 5 significant bleeds in 515 paracenteses, and these bleeds were associated only with
therapeutic, not diagnostic, procedures.[144] Significant bleeding has not been associated with either coagulopathy
or thrombocytopenia, but may have some association with renal insufficiency.[142]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.
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Hình ảnh

Hình 1: Algorithm for the diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis (ANC, absolute neutrophil count; LDH, lactate
dehydrogenase; CEA, carcinoembryonic antigen)

From the personal collection of Brian Chinnock, MD; used with permission

Hình 2: Abdominal ultrasound showing large amount of ascites with bowel loops

From the personal collection of Brian Chinnock, MD; used with permission
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Hình 3: Algorithm for the treatment of spontaneous bacterial peritonitis

From the personal collection of Brian Chinnock, MD; used with permission
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