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Tóm tắt

◊ Thường được chẩn đoán khi các dấu hiệu của giảm tưới máu có liên quan đến huyết áp thấp hoặc huyết áp giảm.

◊ Tình trạng này có thể xuất phát từ một số diễn tiến bệnh, bao gồm suy bơm (tim), mất dịch nội mạch (giảm thể
tích máu lưu hành), suy chức năng điều hòa mạch máu (phân phối) hoặc tắc nghẽn dòng máu (tắc nghẽn).

◊ Điều trị ban đầu nhằm mục đích tối ưu hóa việc cung cấp oxy và đảo ngược sự giảm tưới máu thông qua hồi sức
thể tích, các thuốc co mạch cho tụt huyết áp kháng trị do giãn mạch, điều trị rối loạn chức năng tim và điều trị
nguyên nhân tiềm ẩn.

◊ Điều trị sốc được thực hiện tốt nhất trong môi trường chăm sóc tích cực.
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Định nghĩa
Sốc thường được định nghĩa là tình trạng suy khả năng cung cấp đủ oxy đến các mô gây đe dọa tính mạng và có thể do
giảm tưới máu đến mô, không đủ độ bão hòa oxy máu hoặc tăng nhu cầu oxy từ mô, dẫn đến giảm oxy hóa và rối loạn
chức năng ở cơ quan đích. Nếu không được điều trị, sốc dẫn đến rối loạn chức năng nhiều cơ quan kéo dài, và tổn thương
suy tạng với nguy cơ tử vong. Giảm tưới máu mô có thể hiện diện mà không có hạ huyết áp toàn thân, nhưng tại giường
bệnh sốc thường được chẩn đoán khi có cả hai (hạ huyết áp động mạch và rối loạn chức năng cơ quan).[1] [2] [3] [4]

Dịch tễ học
Sốc nhiễm khuẩn là dạng sốc thường gặp nhất ở những bệnh nhân nằm trong đơn vị chăm sóc tích cực.[5] Tỷ lệ mắc mới
sốc nhiễm khuẩn hàng năm ở người lớn ước tính là 0,3-0,7 mỗi 1000 người.[6] [7] [8] [9] Sốc cũng làm trầm trọng hơn
nhồi máu cơ tim ở 7% đến 9% bệnh nhân (sốc tim).[10] [11] [12] [13] [14]

Sốc giảm thể tích là dạng sốc thường gặp nhất ở trẻ em trên toàn thế giới, do tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy ở các nước đang
phát triển, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.[15] Chấn thương cũng là nguyên nhân thường gặp gây sốc giảm thể tích trên toàn thế giới
và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những bệnh nhân từ 20 đến 39 tuổi tại Hoa Kỳ.[16]

Bệnh căn học
Bất kỳ bệnh nặng nào cũng có thể tiến triển thành giảm tưới máu toàn thân và sốc. Các nguyên nhân gây sốc thường gặp
nhất được phân nhóm theo cơ chế bệnh lý của chúng:

• Do tim (rối loạn chức năng bơm): tình trạng này có thể xảy ra sau khi bị nhồi máu cơ tim, do viêm cơ tim, bất
thường van tim hoặc rối loạn nhịp.

• Giảm thể tích (mất dịch nội mạch): do xuất huyết (chấn thương, tiêu hóa), mất dịch khoang thứ ba, bỏng, stress
nhiệt hoặc mất qua đường tiêu hóa.

• Phân phối (suy chức năng điều hòa mạch máu): nhiễm khuẩn huyết, sốc phản vệ, ngộ độc, tổn thương thân não
hoặc cột sống (do thần kinh) hoặc bệnh nội tiết (tuyến thượng thận, nhược giáp hoặc giảm chức năng tuyến yên).

• Sốc tắc nghẽn (các rào cản đối với dòng máu chảy đến tim hoặc đổ đầy tim): thuyên tắc động mạch phổi có thể
hạn chế dòng máu phổi; chèn ép tim và tràn khí màng phổi áp lực gây ra hạn chế đổ đầy tim.

Sinh lý bệnh học
Giảm tưới máu là tình trạng không cung cấp đủ oxy ở cấp độ tế bào, do giảm lưu lượng dòng máu và cung cấp oxy, hoặc
tăng nhu cầu oxy mô mà không có sự gia tăng lưu lượng máu nội mô để cung cấp oxy cần thiết cho mô cơ quan. Khi lưu
lượng máu không thể đáp ứng nhu cầu thì sẽ gây giảm tưới máu mô. Việc cung cấp oxy thấp từ dòng máu kém hoặc độ
bão hòa oxy trong máu thấp làm giảm chức năng chuyển hóa cơ bản của các tế bào và cơ quan.

Giảm tưới máu gây ra phản ứng stress toàn thân, bao gồm nhịp tim nhanh và co mạch ngoại vi. Một khi cơ chế sinh lý
học bù trừ bị quá tải, rối loạn chức năng nội tạng sẽ xảy ra, tiếp theo là suy tạng, tổn thương cơ quan không thể phục hồi
và tử vong.

Trong sốc nhiễm khuẩn, giãn mạch ngoại vi bệnh lý do tình trạng nhiễm khuẩn có thể dẫn đến mất khả năng tưới máu
tương đối do mất sức cản mạch máu toàn thân (điều hòa mạch máu). Tình trạng này dẫn đến thiếu máu cục bộ mạch
vành và rối loạn chức năng tim thứ phát. Suy tim và suy mạch máu hậu quả có thể góp phần gây tiến triển tình trạng sốc.
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Ở tình trạng sốc tim, giảm tưới máu mô do mất cung lượng tim gây ra viêm mô (tế bào).[17] Sốc có thể tự duy trì bằng
cách gây ra đáp ứng sốc cấp tế bào bổ sung như các cytokine độc tế bào, dẫn đến hội chứng đáp ứng viêm hệ thống.

Huyết áp thấp là một thước đo gián tiếp, không chính xác của tưới máu mô. Điều này được thể hiện qua tình trạng giảm
lượng oxy cung cấp trong tế bào ở cơn tăng huyết áp kịch phát, khi sức cản động mạch cao thực sự làm giảm cung lượng
tim và khả năng tưới máu. Tình trạng giảm oxy mô có thể xuất hiện mà không đi kèm với huyết áp thấp.[1]

Phân loại

Cơ chế bệnh học
Sốc thường được phân loại theo nguyên nhân.

• Do tim (rối loạn chức năng bơm): có thể xảy ra sau khi bị nhồi máu cơ tim, do bệnh cơ tim, rối loạn nhịp hoặc
bệnh lý van tim.

• Giảm thể tích máu lưu hành (mất dịch nội mạch): do xuất huyết, mất nước, mất qua đường tiêu hóa hoặc mất dịch
vào khoang thứ ba.

• Phân phối (suy chức năng điều hòa mạch máu): dẫn đến giảm kháng lực của mạch máu toàn thân với giãn mạch
máu và, thông thường, ấm ngoại biên, như xảy ra ở nhiễm khuẩn huyết và sốc phản vệ.

• Tắc nghẽn (các rào cản đối với dòng máu chảy đến tim hoặc đổ đầy tim): thuyên tắc động mạch phổi có thể hạn
chế dòng máu; chèn ép tim và tràn khí màng phổi áp lực gây hạn chế đổ đầy tim.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Điều trị sớm và hiệu quả bất kỳ bệnh nặng nào sẽ ngăn ngừa tiến triển thành sốc trong nhiều trường hợp. Ví dụ như dùng
kháng sinh sớm để điều trị nhiễm khuẩn huyết,[2] [19] hoặc tái tưới máu kịp thời với tiêu sợi huyết hoặc can thiệp mạch
vành trong nhồi máu cơ tim.[20]

Phát hiện sớm bệnh nặng và tình trạng suy yếu dần rất quan trọng để phòng ngừa sự tiến triển tình trạng sốc. Điểm cảnh
báo sớm (đôi khi còn được gọi là điểm cảnh báo sớm đã sửa đổi [MEWS], bệnh nhân có điểm nguy cơ hoặc điểm theo
dõi và kích hoạt) dựa trên các biến sinh lý như nhịp tim và huyết áp, và nhân viên điều dưỡng hoặc bác sĩ có thể dễ dàng
tính các biến số này tại giường bệnh ở bất kỳ bệnh nhân nào có nguyên nhân gây lo ngại. Những điểm này có thể hữu ích
trong việc dự đoán khả năng suy yếu dần và cho phép can thiệp sớm. Hệ thống tính điểm chính xác được sử dụng có xu
hướng thay đổi giữa các bệnh viện và các quốc gia: ví dụ như ở Anh Quốc điểm được sử dụng phổ biến nhất là Điểm
cảnh báo sớm quốc gia (NEWS2).[21]
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sốc Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 72 tuổi đến khám với tình trạng khó chịu, yếu và lú lẫn tiến triển. Ông bị tăng huyết áp nhưng
tình trạng này được kiểm soát tốt bằng thuốc lợi tiểu thiazide và thuốc ức chế men chuyển (ACE). Ông mắc bệnh tiểu
đường, được điều trị bằng metformin, nhưng không có vấn đề y tế khác, và ông có thể độc lập thực hiện tất cả các
hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Vợ của bệnh nhân cho biết bệnh nhân có tình trạng suy yếu toàn thân trong 2 ngày
qua. Bệnh nhân biểu hiện bệnh nặng, ốm yếu, vô tri giác và không thể nói chuyện. Da của ông lốm đốm và khô kèm
với mát ngoại biên, và ông bị tím nhẹ. Nhịp thở là 24 nhịp/phút, mạch 94 nhịp/phút, huyết áp 87/64 mmHg và nhiệt
độ 35,5°C (95,9°F). Nghe phổi thấy tiếng ran to hạt ở hai bên đáy phổi.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 45 tuổi đến phòng cấp cứu với tình trạng đau bụng trên và tiền sử viêm loét dạ dày. Ông cho biết
bị nôn ra máu ở nhà. Bình thường ông khỏe mạnh, không dùng thuốc, và kiêng uống rượu. Trong thời gian ở phòng
cấp cứu, ông nôn ra máu đỏ tươi vào chậu tại giường bệnh và trở nên chóng mặt. Huyết áp là 86/40 mmHg, mạch 120
nhịp/phút và nhịp thở 24 nhịp/phút. Da của ông mát khi chạm vào, và da nhợt nhạt và lốm đốm.

Các bài trình bày khác

Biểu hiện của sốc phụ thuộc vào căn nguyên nhưng thường sẽ được ghi nhận bằng hạ huyết áp, giảm lượng nước tiểu
và thiếu tỉnh táo. Tình trạng nhịp tim nhanh bù trừ có thể xuất hiện hoặc không. Sốc xuất huyết (một dạng sốc giảm
thể tích) có thể xảy ra do chấn thương, sau phẫu thuật (mất qua các dẫn lưu có thể là dấu hiệu), cũng như do nôn ra
máu hoặc từ xuất huyết trực tràng. Tình trạng này có thể xảy ra nhanh chóng. Các dạng sốc giảm thể tích khác có thể
xuất phát từ tình trạng mất dịch vào khoang thứ ba ở viêm tụy, tiêu chảy và nôn mửa, bỏng diện rộng hoặc xuất huyết
ngầm, chẳng hạn như ở vỡ phình động mạch chủ bụng. Sốc tắc nghẽn có thể xuất hiện đột ngột cùng với tím tái và
suy hô hấp đối với tràn khí màng phổi tăng áp lực, hoặc tam chứng gồm tiếng tim mờ, huyết áp thấp và tĩnh mạch cổ
nổi thường được quan sát thấy ở chèn ép tim. Sốc nhiễm khuẩn thường được mô tả dưới dạng tụt huyết áp đi kèm với
cung lượng tim tăng và các vùng ngoại vi ấm do giãn mạch ngoại vi và đi kèm với nguồn nhiễm khuẩn nghi ngờ. Bệnh
nhân thường bị sốt. Sốc tim có thể diễn theo sau nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim hoặc suy tim tối cấp.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Sốc thường bị nghi ngờ trước tiên bởi huyết áp thấp hoặc giảm và suy giảm cấp tính các dấu hiệu sinh tồn khác, chẳng
hạn như tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, giảm độ bão hòa oxy, giảm mức độ ý thức hoặc giảm lượng nước tiểu.

Sốc cũng có thể được đoán trước do liên quan đến chẩn đoán được đưa ra, thường là nhồi máu cơ tim cấp tính, nhiễm
khuẩn nặng hoặc xuất huyết nặng. Bệnh nhân bị sốc cần được điều trị trong một cơ sở chăm sóc tích cực bất cứ khi nào
có thể.

Nhận biết bệnh nhân bị sốc
Bệnh nhân bị sốc trông không khỏe. Họ thường phàn nàn về các triệu chứng đặc hiệu với căn nguyên tiềm ẩn (ví dụ:
đau ngực, khó thở hoặc đau bụng). Thay đổi nhận thức là dấu hiệu nhạy cảm và phổ biến nhất của giảm tưới máu.
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Kích động và lo âu là đặc trưng của sốc ở các giai đoạn sớm và nhẹ, trong khi sự không đáp ứng lại cho thấy sốc nặng
và ở mức cao hơn.

Dấu hiệu lâm sàng của sốc
Giảm tưới máu kéo dài gây rối loạn chức năng cơ quan thay đổi, với các dấu hiệu phụ thuộc vào mức độ giảm tưới
máu, thời gian xảy ra đợt bệnh và khả năng bù trừ của bệnh nhân.

Các dấu hiệu thường gặp nhất bao gồm:

• Phản ứng stress (nhịp tim nhanh, thở nhanh)
• Tập trung máu về trung tâm bằng cách co mạch ngoại vi (chân tay lạnh, da lốm đốm hoặc da xám, chậm làm

đầy mao mạch)
• Thiểu niệu.

Hạ huyết áp thường được định nghĩa là huyết áp tâm thu ở người lớn <90 mmHg, hoặc giảm nhanh huyết áp tâm thu
ít nhất 40 mmHg. Tuy nhiên, huyết áp chỉ là một thước đo gián tiếp của tưới máu. Giảm tưới máu có thể xuất hiện ở
tình trạng huyết áp cao hơn. Giảm tưới máu kéo dài hoặc nặng luôn dẫn đến huyết áp thấp.

Hạ huyết áp kết hợp với các dấu hiệu của giảm tưới máu mô là chẩn đoán của sốc và cần nhanh chóng điều trị thích
hợp. Ngược lại, chỉ có hạ huyết áp, mà không có rối loạn chức năng nội tạng, không cần can thiệp ngay lập tức, mặc
dù cần xem xét và theo dõi thường xuyên.

Các thông số hữu ích nhất bao gồm thay đổi nhận thức và suy giảm các dấu hiệu sinh tồn (nhịp tim, nhịp thở, nhiệt
độ và độ bão hòa oxy). Thời gian làm đầy mao mạch có thể bị trì hoãn, cho thấy tình trạng tưới máu ở da kém, nhưng
đây không phải là triệu chứng chẩn đoán sốc vì điều này có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và nhiệt độ môi trường.

Xác định căn nguyên gây sốc: tiền sử
Trong khi tất cả các nguyên nhân gây sốc cần chẩn đoán nhanh và điều trị căn nguyên tiềm ẩn, một số nguyên nhân
yêu cầu phải điều trị ngay và phải được xác định một cách dễ dàng (ví dụ: xuất huyết, tràn khí màng phổi áp lực, chèn
ép tim, rối loạn nhịp và sốc phản vệ).

Bệnh sử thường cho biết thông tin có giá trị để thu hẹp các nguyên nhân có thể xảy ra, nhưng việc điều trị vẫn là ưu
tiên ở bệnh nhân bị sốc. Cụ thể, hỏi về bệnh tim trước đây, thuốc sử dụng trước đó (đặc biệt là những thuốc mới bắt
đầu hoặc dừng), bất kỳ tình trạng dị ứng hiện có nào và khả năng phơi nhiễm với các chất gây dị ứng, các tình trạng
hiện tại như phình động mạch chủ bụng và bất kỳ bệnh hoặc lần nhập viện nào gần đây (có thể làm tăng nguy cơ
nhiễm khuẩn huyết hoặc thuyên tắc phổi).

Xác định căn nguyên gây sốc: khám
Đánh giá và điều trị nhanh thường xảy ra đồng thời. Nhận thức, nhịp mạch, huyết áp và nhịp thở sẽ cho biết liệu bệnh
nhân đang hồi phục hoặc suy yếu hơn khi được điều trị.

Các phát hiện chính khi khám lâm sàng là:

• Sốc tắc nghẽn: tràn khí màng phổi áp lực được đặc trưng bởi tĩnh mạch cổ nổi, sự khác biệt trong cử động
lồng ngực, gõ vang, giảm rung thanh và không có rì rào phế nang ở vùng tràn khí màng phổi, cũng như khí
quản lệch. Nếu nghi ngờ rõ rệt, cần giải áp ngay lập tức bằng cách đưa một ống thông vào khoang liên sườn
thứ hai ở đường trung đòn (hoặc khoang liên sườn thứ năm của đường nách trước) ở phía bên tràn khí màng
phổi và lắng nghe tiếng rít thoát khí. Dấu hiệu sinh tồn cải thiện nên theo sau đó. Tĩnh mạch cổ nổi kết hợp
với tiếng tim mờ và nhịp tim chậm là đặc trưng của chèn ép tim. Thuyên tắc phổi nặng thường xuất hiện với
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nhịp thở tăng (>20 lần/phút), giảm oxy máu và nhịp nhanh xoang; những triệu chứng này có thể khó phân biệt
về mặt lâm sàng với các nguyên nhân gây sốc khác.

[VIDEO: Needle decompression of tension pneumothorax animated demonstration ]
• Sốc tim: nhồi máu cơ tim cấp tính là nguyên nhân phổ biến nhất gây sốc tim, nhưng các dấu hiệu lâm sàng

thường không đặc hiệu. Tiếng thổi tim mới hoặc thay đổi có thể được nghe thấy khi nghe tim nếu có bất
thường về van tim. Thông thường, phù phổi xuất hiện trong những trường hợp bệnh nặng cùng với tiếng ran
khi nghe phổi và tĩnh mạch cổ nổi; da thường bị lốm đốm nhưng có thể bị ẩm do toát mồ hôi. Sốc tim do suy
tâm thất phải có thể biểu hiện với hạ huyết áp nặng là một phát hiện chính.

• Sốc phân phối: sốc cột sống thường có biểu hiện là ban đầu liệt mềm dưới mức tổn thương, với bệnh sử tương
ứng với chấn thương cột sống hoặc tổn thương cột sống. Có thể sờ thấy bàng quang do bí tiểu. Đặc điểm chính
của sốc phản vệ có thể là nhanh chóng sưng mặt và lưỡi với kiểm soát đường thở trong trường hợp khẩn cấp.
Ban đỏ ngứa, lan rộng, đổ mồ hôi và vùng ngoại vi ấm là dấu hiệu thường gặp. Nếu có khả năng xảy ra sốc
phản vệ, cần phải tiến hành tiêm bắp adrenaline (epinephrine). Sốc nhiễm khuẩn đòi hỏi phải có bằng chứng
về nhiễm trùng và hạ huyết áp mặc dù có đủ cung lượng tim và đổ đầy tim. Các dấu hiệu có thể bao gồm sốt
hoặc nhiệt độ cơ thể thấp, các vùng ngoại vi ấm và các dấu hiệu đặc hiệu với từng vị trí nhiễm trùng. Ban xuất
huyết là dấu hiệu đặc trưng của nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu, nhưng cũng có thể xảy ra với các vi khuẩn
khác.

• Sốc giảm thể tích: xuất huyết có thể rõ ràng (ví dụ: nôn ra máu, đại tiện ra máu, phân đen), hoặc gợi ý bởi các
dấu hiệu của chấn thương nặng bao gồm gãy xương dài. Tình trạng ấn đau vùng bụng có thể hiện diện với xuất
huyết trong bụng (ví dụ: thai ngoài tử cung hoặc vỡ phình động mạch chủ bụng). Bỏng diện rộng có thể gây
mất dịch đáng kể. Sốc nhiễm khuẩn cũng có những đặc điểm của sốc giảm thể tích.

Xét nghiệm khẩn cấp
Xét nghiệm ban đầu dùng để chẩn đoán sốc, theo dõi ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp và thu hẹp các căn
nguyên có khả năng. Các xét nghiệm này có thể bao gồm:

• ECG để tìm các dấu hiệu của thiếu máu cục bộ tim (thay đổi đoạn ST, sóng Q bất thường hoặc mất sóng R,
sóng T âm bất thường hoặc block nhánh) và rối loạn nhịp nghiêm trọng tiềm tàng, đặc biệt là nhịp tim nhanh
phức bộ rộng

• Công thức máu (FBC), sinh hóa huyết thanh, protein phản ứng C và lactate cho bằng chứng nhiễm khuẩn
huyết, tổn thương thận cấp và giảm tưới máu mô; nuôi cấy máu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết; nồng độ
procalcitonin cao có thể giúp phân biệt nhiễm khuẩn huyết với các nguyên nhân của hội chứng đáp ứng viêm
toàn thân

• Siêu âm tập trung ở bụng và ngực để chứng minh hoặc loại trừ chảy máu nghiêm trọng (ví dụ: chèn ép, không
có dịch bụng hoặc phình động mạch chủ), đánh giá chức năng tim và dãn buồng tim (đặc biệt là tâm thất phải
ở tình trạng thuyên tắc phổi diện rộng), đánh giá tràn khí màng phổi và đông đặc phổi, đánh giá đường kính và
đổ đầy tĩnh mạch chủ dưới để xác định tình trạng thể tích trong mạch máu

• Khí máu động mạch để đánh giá tình trạng kiềm toan và oxy hóa máu rất hữu ích trong tất cả các nguyên nhân
gây sốc. Thiếu hụt kiềm có thể giúp hướng dẫn hồi sức bằng dịch truyền

• Đường huyết để xác định bằng chứng hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết, có thể là nguyên nhân hoặc hậu
quả của sốc (ví dụ: tình trạng nhiễm xeton axit do tiểu đường)

• Xét nghiệm thử thai nhanh bằng nước tiểu cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và siêu âm vùng chậu nếu nghi ngờ
thai ngoài tử cung bị vỡ

• Chụp X-quang ngực có thể dễ dàng thực hiện và có thể cung cấp manh mối giúp xác định căn nguyên, chẳng
hạn như trung thất rộng trong rách động mạch chủ, tràn máu màng phổi hoặc bóng tim hình bầu nước là biểu
hiện (nhưng không phải là dấu hiệu chẩn đoán) của chèn ép tim. Viêm phổi thường có thể được xác nhận bằng
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chụp X-quang phổi, nhưng trong viêm phổi sớm hoặc giảm thể tích máu lưu thông thì có khả năng không phát
hiện được viêm phổi đang có bằng phương pháp chụp X-quang thông thường.

Các xét nghiệm bổ sung có khả năng xác định căn nguyên chính xác và có thể bao gồm siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi
tính (CT) tùy thuộc vào căn nguyên có khả năng xảy ra. Siêu âm và siêu âm tim có thể được thực hiện ở tại giường,
trong khi bệnh nhân phải được ổn định trước khi thử chuyển đến máy chụp CT.

Ống thông tĩnh mạch trung tâm
Một đường truyền tĩnh mạch trung tâm có thể hữu ích, nhưng cần thời gian, thiết bị đặc biệt và kỹ năng, cũng như
mức độ ổn định nhất định của bệnh nhân. Áp lực tĩnh mạch trung tâm và độ bão hòa oxy tĩnh mạch có thể hỗ trợ
trong việc phân biệt căn nguyên gây sốc và đánh giá hiệu quả điều trị.[24] Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng
đã báo cáo rằng việc sử dụng ống thông tĩnh mạch trung tâm được tẩm thuốc kháng sinh hoặc heparin đã làm giảm
khả năng nhiễm trùng dòng máu thứ phát (do điều trị).[25]

[VIDEO: Venepuncture and phlebotomy animated demonstration ]

[VIDEO: How to perform an ECG animated demonstration ]

[VIDEO: Radial artery puncture animated demonstration ]

[VIDEO: Femoral artery puncture animated demonstration ]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tuổi ngày càng tăng

• Tuổi cao có liên quan đến tỷ lệ mắc mới sốc tăng liên quan đến nhiễm khuẩn huyết và nhồi máu cơ tim.[6] [11]
Mối liên hệ này hợp lý vì tuổi cao liên quan đến giảm khả năng bù trừ tổng thể.

Nhồi máu cơ tim

• Khoảng 7% đến 9% bệnh nhân nhồi máu cơ tim bị biến chứng sốc.[10] [11] [12] [13] [14]

viêm cơ tim

• Bệnh cơ tim tiến triển có thể dẫn đến suy tim và hình thành tình trạng sốc tim.

bệnh van tim

• Sốc tim có thể do gián đoạn chức năng van tim. Tình trạng này có thể xảy ra sau khi bị nhồi máu cơ tim cấp với
đứt cơ nhú, viêm nội mạc tim cùng với phá hủy van tim hoặc giãn nở/hẹp van mạn tính.

rối loạn nhịp tim

• Rối loạn nhịp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng bơm bằng cách thay đổi thời gian đổ đầy và phối hợp
giữa tâm nhĩ và tâm thất. Lưu lượng máu tưới cho động mạch vành xuất hiện trong thời gian tâm trương, và rối
loạn nhịp có thể ảnh hưởng đến thời gian thì tâm trương và do đó ảnh hưởng tưới máu động mạch vành. Thay đổi
thể tích nhát bóp và nhịp tim có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp và do đó hình thành tình trạng sốc.
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chấn thương

• Chấn thương có thể gây tổn thương mạch máu, gãy xương dài và/hoặc vỡ tạng đặc, có thể dẫn đến xuất huyết và
sốc giảm thể tích. Chấn thương ngực có thể gây tràn khí màng phổi áp lực, có thể dẫn đến sốc tắc nghẽn. Thủng
ruột có thể dẫn đến viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết thứ phát. Tổn thương não do chấn thương có thể gây
sốc thần kinh (phân phối) và rối loạn các cơ chế cơ bản điều hòa hô hấp và tim.

Xuất huyết đường tiêu hóa

• Có thể dẫn đến sốc giảm thể tích thứ phát do xuất huyết.

Vỡ phình động mạch chủ bụng

• Vỡ phình động mạch chủ bụng thường dẫn đến chảy máu ngầm trong bụng. Có thể xảy ra sốc giảm thể tích nhanh
và tử vong trừ khi được khắc phục bằng phẫu thuật hoặc các phương pháp nội mạch.

bỏng/say nắng

• Bỏng diện rộng dẫn đến mất nhiều dịch vì hàng rào da mất toàn vẹn. Tình trạng này có thể dẫn đến sốc giảm
thể tích nếu không được bù đủ dịch. Say nắng có thể dẫn đến giảm thể tích máu lưu hành do mồ hôi và mất dịch
không nhận biết được khác.

mất qua đường tiêu hóa: tiêu chảy và ói mửa

• Tiêu chảy và ói mửa có thể dẫn đến sốc giảm thể tích nếu không được bù dịch.

viêm tụy

• Mất dịch vào khoang thứ ba có thể dẫn đến sốc giảm thể tích.

Nhiễm trùng huyết

• Tỷ lệ mắc mới sốc nhiễm khuẩn hàng năm ở người lớn là 0,3 đến 0,7 mỗi 1000 người.[6] [7] [8] [9]

sốc phản vệ/ngộ độc

• Tình trạng này có thể gây giãn mạch toàn bộ và sốc phân phối, hoặc không có khả năng đáp ứng nhu cầu oxy của
tế bào như khi thấy được với ngộ độc cacbon monoxit.

tổn thương cột sống hoặc thân não

• Tổn thương cột sống hoặc thân não có thể dẫn đến mất khả năng điều hòa giao cảm của hệ mạch máu ngoại vi,
dẫn đến giảm kháng lực mạch máu toàn thân.

bệnh nội tiết

• Suy thượng thận, giảm chức năng tuyến yên và nhược giáp có thể dẫn đến sốc phân phối do mất điều hòa nội môi.
Có một vài dấu hiệu lâm sàng để xác định nguyên nhân gây sốc do nội tiết, nhưng có thể có tiền sử về các vấn đề
nội tiết và điều này cần được xem xét khi các nguyên nhân khác không rõ ràng.

Thuyên tắc động mạch phổi

• Thuyên tắc phổi gây ra hạn chế lưu lượng máu đến phổi, dẫn đến sốc tắc nghẽn.

Yếu
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Bệnh kết hợp

• Các bệnh đồng mắc có khả năng làm tăng nguy cơ bị sốc do bệnh nhân giảm khả năng bù đắp cho stress do bệnh
hoặc thương tích bổ sung. Bệnh nhân đã phẫu thuật cắt bỏ lách đã được chứng minh là có nguy cơ nhiễm trùng và
sốc nhiễm khuẩn cao hơn so với những người chưa từng cắt bỏ lách.[18]

thuốc mới (sốc phản vệ)

• Sốc phản vệ có thể do phản ứng với thuốc mới hoặc dạng bào chế mới của một loại thuốc hiện có. Thuốc chẹn
beta mới cho dùng có thể dẫn đến suy tim hoặc nhịp tim chậm gây suy bơm hậu quả.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

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

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm: nhồi máu cơ tim gần đây, phẫu thuật hoặc bất động gần đây, nhiễm khuẩn
nặng, xuất huyết và các loại thuốc mới (sốc phản vệ).

thay đổi nhận thức/kích động (thường gặp)

• Kích động đặc trưng cho giai đoạn sốc sớm, nhẹ hơn, trong khi đó rối loạn tri giác cho thấy sốc nặng hơn. Cũng
có khả năng là dấu hiệu của giảm oxy máu hoặc hạ đường huyết.

Hạ huyết áp (thường gặp)

• Thường được định nghĩa là huyết áp tâm thu ở người lớn <90 mmHg.[2] [3] Huyết áp cao hơn không loại trừ tưới
máu không đủ hoặc sốc sớm. Đo trực tiếp qua đường động mạch được ưu tiên hơn đo huyết áp, vì kết quả này
chính xác hơn, cho phép theo dõi liên tục và cung cấp đường lấy mẫu máu động mạch.[1]

Các yếu tố chẩn đoán khác

thở nhanh (thường gặp)

• Có thể là một phần của phản ứng sinh lý bù trừ để tăng cung cấp oxy hoặc là triệu chứng của căn nguyên tiềm ẩn
(ví dụ: tràn khí màng phổi áp lực hoặc nhiễm khuẩn huyết).

Nhịp tim nhanh (thường gặp)

• Đáp ứng sinh lý với hạ huyết áp để thử và duy trì cung lượng tim; có thể bị giới hạn bởi dự trữ tim hoặc thuốc như
thuốc chẹn beta.

thời gian đổ đầy mao mạch kéo dài (thường gặp)

• Thời gian đổ đầy mao mạch kéo dài thường được định nghĩa là phục hồi tình trạng da tái nhợt trên 2 đến 3 giây
sau khi giải phóng áp lực. Điều đó cho thấy tưới máu ở da kém, nhưng không phải là dấu hiệu đặc hiệu của sốc
(tình trạng này có thể kéo dài khi tuổi cao hoặc ở nhiệt độ thấp). Tính hữu ích của nó vẫn còn là dấu hỏi.[26] [27]

thiểu niệu (thường gặp)

• Lượng nước tiểu <0,5 mL/kg/giờ trong >6 giờ cho thấy giảm tưới máu ở thận và tổn thương thận cấp có thể xảy
ra nếu không được điều trị.[28]

yếu cơ (thường gặp)

• Có thể xuất hiện ở nhiều trạng thái sốc và cho thấy tưới máu kém tới các cơ quan và cơ quan trọng.
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chứng xanh tím (thường gặp)

• Da xanh tím hoặc lốm đốm cho thấy tưới máu ở da kém. Tương tự như đổ đầy mao mạch kéo dài, triệu chứng này
thường gặp ở tình trạng sốc nặng, ngoại trừ ở các dạng phân phối.

chi lạnh (thường gặp)

• Tay chân lạnh cho thấy tưới máu ngoại vi thấp, nhưng dấu hiệu này không đặc hiệu với sốc. Các vùng ngoại vi
lạnh thường gặp ở tình trạng sốc nặng, ngoại trừ ở dạng phân phối.

bằng chứng của chấn thương (thường gặp)

• Nếu sốc xuất hiện trong trường hợp bị chấn thương: xuất huyết, tràn khí màng phổi áp lực hoặc chèn ép tim sẽ
được cân nhắc.

Ban xuất huyết dạng chấm (thường gặp)

• Biểu hiện kinh điển ở tình trạng nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.

Đau ngực (thường gặp)

• Thường xuất hiện với nhồi máu cơ tim, nhưng cũng có thể là một biểu hiện của tràn khí màng phổi áp lực hoặc
chấn thương, hoặc thứ phát từ thiếu máu cục bộ tim do hậu quả của sốc.

sốt (không thường gặp)

• Có thể xuất hiện ở tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

đau bụng (không thường gặp)

• Phát hiện không đặc hiệu, nhưng có thể xuất hiện với vỡ phình động mạch chủ bụng ( thông thường đau thắt lưng)
hoặc sốc nhiễm khuẩn có nguồn gốc từ bụng/vùng chậu.

tĩnh mạch cổ nổi (JVD) (không thường gặp)

• JVD giúp phân biệt giữa các nguyên nhân gây sốc khác nhau. Tình trạng nổi rõ rệt chỉ điểm tình trạng chèn ép
màng ngoài tim, tràn khí màng phổi áp lực, thuyên tắc phổi diện rộng hoặc suy tim phải.

phù ngoại vi (không thường gặp)

• Tình trạng này thường liên quan đến suy tim, nhưng cũng có thể được quan sát thấy ở tình trạng sốc phân phối (ví
dụ: nhiễm khuẩn huyết và sốc phản vệ) khi kháng lực mạch máu toàn thân giảm xuống.

không có tiếng rì rào phế nang ở một bên ngực (không thường gặp)

• Dấu hiệu của tràn khí màng phổi (không nhất thiết là tràn khí màng phổi áp lực).

lệch khí quản (không thường gặp)

• Đây là dấu hiệu trễ của tràn khí màng phổi áp lực.

tiếng tim mờ xa xăm (không thường gặp)

• Tiếng tim mờ xa xăm kết hợp với tĩnh mạch cổ nổi và hạ huyết áp thường là dấu hiệu của chèn ép tim.

liệt mềm chi dưới (không thường gặp)

• Trong trường hợp bị sốc, ủng hộ nguyên nhân do thần kinh.

tiếng thổi tim (không thường gặp)

• Có thể cho thấy bất thường ở van tim.
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bàng quang căng (không thường gặp)

• Có thể được phát hiện thấy ở sốc thần kinh.

sưng mặt và lưỡi (không thường gặp)

• Phù mạch là tình trạng sưng theo vùng ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Cần điều trị ngay lập tức nếu tình trạng
này ảnh hưởng đến đường thở.

• Liên quan đến sốc phản vệ.

phát ban nổi mề đay (không thường gặp)

• Ban đỏ lan rộng, ngứa. Liên quan đến sốc phản vệ.

đau vùng chậu/chảy máu âm đạo ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (không thường gặp)

• Có thể chỉ điểm thai ngoài tử cung bị vỡ.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

lactate (khí máu động mạch)

• Lactate cao ít nhạy hơn và cũng ít đặc hiệu hơn cho sốc so với mức đánh giá
thông thường. Mức lactate được xác định theo tốc độ tạo ra (giảm oxy máu,
đường phân) và độ thanh thải. Lactate cao cho thấy giảm tưới máu và sốc
nặng hơn. Ngưỡng tăng axit lactic máu thay đổi: >2 mmol/L (>18 mg/dL)
thường được sử dụng nhất.[29] Lactate tĩnh mạch thấp hoặc bình thường loại
bỏ mối quan ngại về lactate động mạch cao.

>2 mmol/L (>18 mg/dL) là gợi
ý giảm tưới máu mô.

Khí máu động mạch

• Toan máu là một phát hiện thường gặp, ít nhất ở tình trạng sốc nặng. Tình
trạng này có thể là chuyển hóa, do mức lactate cao và tổn thương thận cấp và/
hoặc hô hấp, do tăng CO2 máu.

• Tình trạng giảm oxy máu cho thấy cung cấp oxy không đủ và cần bổ sung
oxy, đặc biệt nếu <60 mmHg (<8 kPa). Sẽ hữu ích khi so sánh với kết quả
trước đó nếu có.

• Thiếu hụt kiềm cho thấy mức độ thiếu dịch và đặc biệt hữu ích ở tình trạng
xuất huyết cấp tính.

pH <7,35 cho thấy nhiễm
toan; PaO2 bình thường hoặc
thấp (phạm vi bình thường là
80-100 mmHg/9,3-13,3 kPa);
thiếu hụt kiềm 2 đến -2 mEq/L
là mức nền bình thường

Công thức máu

• Hb thường đánh giá thấp thể tích máu mất, và một khuynh hướng quan trọng
hơn con số tuyệt đối, trừ khi rất thấp.

Hb &lt;100 g/L (&lt;10 g/dL)
cho thấy xuất huyết là nguyên
nhân; tuy nhiên, có thể bình
thường ở các giai đoạn đầu do
co mạch; số lượng bạch cầu
có thể &lt;4 hoặc &gt;12 x
10^3/microlit nếu có tình trạng
nhiễm khuẩn huyết

Urê và Creatinine

• Có thể cho thấy bằng chứng của suy thận nếu tưới máu thận bị rối loạn.

có thể tăng

điện giải đồ

• Chất điện giải trong huyết thanh cần được đo tại lần đầu tiên và thường
xuyên cho đến khi bệnh nhân cải thiện.

chất điện giải trong huyết
thanh thường bị rối loạn
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Xét nghiệm Kết quả

Đánh giá đông máu (INR, PTT hoạt hóa)

• Xét nghiệm khi khám lần đầu, đặc biệt là trước khi đặt đường truyền trung
tâm.

có thể kéo dài

đường huyết

• Có thể cho thấy hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết.

có thể thấp hoặc cao

Khoảng trống anion

• Đánh giá khoảng trống anion cho tình trạng tăng đường huyết để đánh giá
tình trạng nhiễm ceton axit do tiểu đường.

• Khoảng trống anion được tính bằng cách lấy nồng độ natri huyết thanh đo
được trừ đi tổng lượng clorua và bicarbonate trong huyết thanh.[30] [31]

khoảng trống anion có thể tăng
lên (tới >10-12 mEq/L)

CRP

• Mức CRP cao (>200 mg/L [>1904,8 nanomol/L]) cho biết tình trạng viêm
nặng. Mức độ này càng cao, mức độ viêm càng nặng. Nồng độ thấp hơn
(<200 mg/L [<1904,8 nanomol/L]) có thể được phát hiện thấy ở các trạng
thái nhiễm khuẩn nhưng cũng có thể xuất hiện sau nhồi máu cơ tim hoặc
phẫu thuật.

giá trị cao gợi ý nhiễm trùng và
viêm; nhiễm khuẩn huyết nên
được coi là nguyên nhân

procalcitonin (PCT)

• Nồng độ PCT cao có liên quan đến nhiễm khuẩn huyết và có thể giúp phân
biệt nhiễm khuẩn huyết với các nguyên nhân của hội chứng đáp ứng viêm
toàn thân. Nồng độ PCT cao có liên quan đến tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn
huyết trong 90 ngày theo dõi sau đó.

giá trị cao gợi ý nhiễm khuẩn
huyết

ECG

• Rất hữu ích trong việc giúp xác định căn nguyên gây sốc, đặc biệt là nguyên
nhân do tim.

• Ở tình trạng thuyên tắc phổi, có thể quan sát thấy hình ảnh S1Q3T3 kinh điển
của dãn tim phải nhưng việc không quan sát thấy không loại trừ nguyên nhân
thuyên tắc phổi; thường sẽ chỉ xuất hiện nhịp nhanh xoang.

• Trong chèn ép tim, biên độ QRS thấp hoặc thay đổi có thể thấy.

có thể cho thấy nguyên nhân
gây sốc: rối loạn nhịp (nhịp
nhanh thất hoặc trên thất,
block tim) hoặc thiếu máu cục
bộ ở động mạch vành (đoạn ST
chênh lên, block nhánh mới,
sóng T đảo)

kiểm tra tiếng rít không khí: giải áp tràn khí màng phổi áp lực với ống thông

• Thủ thuật này có ý nghĩa chẩn đoán và điều trị Cần thực hiện thủ thuật này
ngay lập tức nếu nghi ngờ tràn khí màng phổi áp lực. Có thể cần lặp lại nếu
bệnh nhân nhanh chóng xấu đi một lần nữa sau khi cải thiện ban đầu với thủ
thuật này Dẫn lưu ngực chính thức sẽ cần được thực hiện.

[VIDEO: Needle decompression of tension pneumothorax
animated demonstration ]

tiếng rít của không khí thoát
ra khi ống thông đi vào khoang
ngực

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

X quang ngực

• Thường hữu ích trong việc xác định nguyên nhân gây sốc (ví dụ: viêm phổi,
phình rộng động mạch chủ, tim bầu nước trong chèn ép tim).

• Chụp X-quang ngực thường không được yêu cầu nếu nghi ngờ tràn khí màng
phổi áp lực; giải áp là biện pháp can thiệp đầu tiên.

có thể xác định tràn máu màng
phổi, trung thất rộng với rách
động mạch chủ; hình dáng của
bóng tim có thể gợi ý chèn ép
nhưng không mang tính chẩn
đoán; có thể xác định viêm
phổi là nguyên nhân hoặc liên
quan đến sốc nhiễm khuẩn
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Xét nghiệm Kết quả

Siêu âm bụng có trọng điểm tìm chấn thương (FAST)

• Có thể được thực hiện nhanh chóng ở tại giường để tìm dịch tự do (thường
là máu) xung quanh tim (tràn dịch màng tim) hoặc ở bụng (gợi ý tổn thương
trong ổ bụng). Độ nhạy tùy thuộc vào người thực hiện.

xác định dịch tự do trong ổ
bụng hoặc tràn dịch màng tim

siêu âm tim

• Hữu ích để xác định tình trạng chèn ép tim (trường hợp không sẵn có FAST),
suy yếu cơ tim (nhồi máu, viêm cơ tim), suy tâm thất phải (nhồi máu, thuyên
tắc phổi), bệnh van cấp tính nghiêm trọng (viêm nội tâm mạc, đứt dây chằng)
và giảm thể tích máu lưu hành (đường kính nhỏ của tâm thất và tĩnh mạch
chủ).[32] [33] [34] [35]

tràn dịch màng tim, phân suất
tống máu thất trái thấp, mất
vận động vùng, độ giãn nở và
co bóp của tâm thất phải, rối
loạn chức năng van tim

siêu âm ngực

• Hữu ích để xác định dịch trong khoang màng phổi và đông đặc, cũng như khả
năng phình gốc động mạch chủ.

• Vạt bóc tách cũng có thể được quan sát thấy nhưng siêu âm có độ nhạy giới
hạn đối với bóc tách thành động mạch chủ và xuất huyết sau phúc mạc. Nếu
một trong hai trường hợp này bị nghi ngờ, CT sẽ là biện pháp được lựa chọn.

có thể phát hiện tràn dịch
màng phổi hoặc phình gốc
động mạch chủ; có thể xác
định tình trạng đông đặc phổi
phù hợp với suy tim hoặc viêm
phổi

siêu âm vùng bụng

• Hữu ích cho việc xác định máu trong màng bụng và phình động mạch chủ
bụng. Siêu âm cũng có thể đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới (IVC), độ nảy
và khả năng xẹp, có thể được sử dụng để ước lượng thể tích nội mạch tổng
thể; ở tình trạng giảm thể tích máu lưu hành đường kính IVC và độ nảy sẽ
giảm và khả năng xẹp sẽ tăng lên.

• Vạt bóc tách cũng có thể được quan sát thấy nhưng siêu âm có độ nhạy giới
hạn đối với bóc tách thành động mạch chủ và xuất huyết sau phúc mạc. Nếu
một trong hai trường hợp này bị nghi ngờ, CT sẽ là biện pháp được lựa chọn.

có thể phát hiện phình động
mạch chủ bụng và máu trong
phúc mạc

Chụp CT vùng ngực, vùng bụng và vùng chậu

• CT có thể xác định hoặc loại trừ rất hiệu quả nhiều căn nguyên gây sốc tiềm
ẩn,[36] [37] nhưng có thể không an toàn ở một bệnh nhân huyết động không
ổn định . Bệnh nhân phải được ổn định trước khi chuyển đến đơn vị chẩn
đoán hình ảnh. Rất hữu ích ở bệnh nhân chấn thương với nhiều thương tích.

có thể phát hiện vị trí xuất
huyết, ổ nhiễm trùng hoặc nhồi
máu, thuyên tắc phổi, bóc tách
động mạch chủ hoặc phình
động mạch

xét nghiệm mang thai bằng nước tiểu

• Xét nghiệm thử thai nhanh bằng nước tiểu cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

có thể dương tính, có thể phù
hợp với thai ngoài tử cung

siêu âm vùng chậu

• Hữu ích trong đánh giá khả năng mang thai ngoài tử cung nếu kết quả xét
nghiệm thử thai bằng nước tiểu dương tính.

có thể cho thấy lạc vị trí hoặc
tử cung trống, là dấu hiệu của
thai ngoài tử cung

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hạ huyết áp đơn thuần • Hạ huyết áp đơn thuần có thể
hoàn toàn không có triệu chứng,
nếu không có các dấu hiệu của
giảm tưới máu. Nếu không có
thay đổi gì trong vài giờ, điều
này loại trừ sốc nhẹ hoặc sớm.

• ECG và các xét nghiệm thường
quy không cung cấp ý nghĩa
bệnh lý sau khi quan sát trong
vài giờ.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Ngất hoặc dọa ngất • Ngất hoặc dọa nhất khác với
sốc bởi thời gian giảm tưới máu.

• Đo huyết áp lặp lại sau 5 đến
10 phút thì trở lại mức bình
thường.

• Có thể thực hiện ECG, với
không có thay đổi cấp tính rõ
ràng.

Các tiêu chí chẩn đoán

Chỉ số sốc[38]

Chỉ số sốc (SI), được định nghĩa là tỷ lệ nhịp tim (theo nhịp mỗi phút) so với huyết áp tâm thu (tính bằng mmHg), đã
được chứng minh là phương pháp hữu ích về mặt lâm sàng tại giường để ước tính mức độ sốc và tử vong ở tình trạng sốc
xuất huyết và sốc liên quan đến nhiễm trùng có khả năng xảy ra. Phạm vi bình thường của SI là từ 0,5 đến 0,7. SI >1,0
liên quan đến sốc nặng và kết cục lâm sàng xấu do suy tuần hoàn. Tuổi già, tăng huyết áp và điều trị hiện tại với thuốc
chẹn kênh canxi hoặc thuốc chẹn beta có thể làm suy yếu mối liên hệ giữa SI với sốc và tử vong.[38]

Đánh giá suy nội tạng theo tuần tự (SOFA)[39]

Đánh giá suy nội tạng theo tuần tự (SOFA) dự đoán tỷ lệ tử vong của bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm
khuẩn. SOFA hiện chỉ có giá trị ở những bệnh nhân được chăm sóc tích cực. Nó dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả áp
lực riêng phần của oxy, phân suất oxy hít vào, số lượng tiểu cầu, thang đo hôn mê Glasgow, bilirubin, mức hạ huyết áp và
creatinine huyết thanh.[39]

Điểm đánh giá suy nội tạng theo tuần tự (SOFA): điểm ≥7 khi đánh giá ban đầu có liên quan đến
sốc đáng kể, với điểm ≥13 liên quan đến nguy cơ tử vong cao trong trường hợp chăm sóc tích cực

Điều chỉnh với sự cho phép của S Stratton, MD từ Vincent JL và các cộng sự Intensive Care Med. 1996;22:707-710.

Người ta cho rằng việc bổ sung lactate huyết thanh vào ma trận chấm điểm SOFA thay cho mức hạ huyết áp có thể cải
thiện độ chính xác để dự đoán tỷ lệ tử vong.[40]
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SOFA nhanh chóng (qSOFA) đã cho thấy có khả năng dự báo tử vong do nhiễm khuẩn huyết bên ngoài cơ sở chăm sóc
tích cực. Nó chỉ định 1 điểm cho mỗi tình trạng hạ huyết áp tâm thu (nhỏ hơn hoặc bằng 100 mmHg), thở nhanh (lớn
hơn hoặc bằng 22 nhịp thở/phút), và thay đổi tri giác. Điểm qSOFA của bệnh nhân nằm trong khoảng từ 0 đến 3, với số
điểm từ 2 đến 3 có liên quan đến tỷ lệ tử vong đáng kể.[41]
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị nhằm mục tiêu khôi phục tưới máu vùng và cải thiện cung cấp oxy, khắc phục tình trạng hạ huyết áp, và ngăn
ngừa tổn thương cơ quan do giảm tưới máu. Hồi sức thể tích thường được chấp nhận là biện pháp can thiệp đầu tay để
điều trị sốc, ngoại trừ sốc phản vệ (đòi hỏi tiêm bắp ngay lập tức adrenaline [epinephrine]).[42] [43] [44] Các can thiệp
bổ sung được hướng dẫn bởi đáp ứng với dịch truyền tĩnh mạch và căn nguyên có khả năng khi tiến hành xét nghiệm.
Hướng dẫn dựa trên bằng chứng đã được công bố cho nhiều phân nhóm sốc khác nhau, bao gồm sốc nhiễm khuẩn và suy
tim cấp tính,[2] [3] [45] nhưng không dùng để điều trị tức thời sốc chưa được phân loại. Sự tham gia sớm của đội chăm
sóc tích cực là quan trọng để điều trị tối ưu bệnh nhân bị sốc.

Đường thở, hô hấp và tuần hoàn
Như với bất kỳ bệnh nhân bệnh nặng nào, tình trạng thông thoáng đường thở là ưu tiên hàng đầu, và khuyến nghị nên
đánh giá lại thường xuyên. Sau khi đảm bảo rằng đường thở thông thoáng, oxy lưu lượng cao được cung cấp qua mặt
nạ hoặc ống thông mũi khi cần, thường nhắm đến độ bão hòa oxy máu động mạch từ 94% đến 98%.[46] Hỗ trợ oxy
thường quy để đạt độ bão hòa oxy cao hơn có liên quan đến co động mạch vành trong trường hợp nhồi máu cơ tim
cấp tính.[47] [48] Mục tiêu là oxy hóa máu đầy đủ nhưng không phải thường quy oxy hóa máu quá mức. Sử dụng
thông khí áp lực dương (áp lực đường thở dương liên tục và áp lực đường thở dương hai mức) trong khi hồi sức bệnh
nhân sốc còn gây tranh cãi và không được ủng hộ trong y văn.

Dịch truyền tĩnh mạch nhắm đến việc cải thiện tưới máu bằng cách tăng thể tích nội mạch và tiền gánh. Lợi ích vượt
trội nguy cơ ở đa số ca bệnh ngoại trừ phù phổi cấp rõ rệt. Nếu vỡ phình động mạch chủ được nghi ngờ nhiều, cần
duy trì huyết áp tâm thu không quá 100 mmHg tâm thu. Truyền dịch sớm quan trọng hơn là loại dịch (dịch tinh thể
hoặc dịch keo).[49] [50] [51] Dịch nên được cho qua ống thông ngoại vi lớn. Đường truyền trung tâm có thể đặt sau
đó để hướng dẫn truyền dịch. Cần truyền sản phẩm máu cho bệnh nhân bị mất máu cấp tính (xuất huyết) hoặc thiếu
máu nặng do mất hồng cầu mạn tính.

Theo dõi
Bắt buộc theo dõi liên tục để theo dõi đáp ứng điều trị và hướng dẫn điều trị. Điều này bao gồm quan sát lâm sàng,
lặp lại đo huyết áp, nhịp thở, độ bão hòa oxy máu, mạch, mức độ tỉnh táo và theo dõi dấu ECG (điện tâm đồ). Đo
huyết áp trực tiếp qua đường truyền động mạch được ưu tiên hơn đo huyết áp bằng máy đo huyết áp, vì kết quả này
chính xác hơn, cho phép theo dõi liên tục và cung cấp khả năng tiếp cận lấy mẫu máu động mạch.[1] Điều trị tùy
thuộc vào theo dõi liên tục các thông số này và dựa theo đáp ứng của chúng.

Thuốc co mạch dành cho hạ huyết áp kháng trị
Thuốc co mạch, ưu tiên chủ vận alpha, thường được khuyến nghị trong trường hợp hạ huyết áp kháng trị với hồi sức
thể tích. Thuốc co mạch được khuyến nghị chỉ sau khi hồi sức thể tích đầy đủ.[2] [3] Điều trị co mạch nhắm đến việc
khắc phục sự không phù hợp giữa trương lực mạch và thể tích nội mạch.

Trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, kết cục lâm sàng quan trọng không khác biệt giữa các loại thuốc
co mạch riêng lẻ.[52] [53] [54] [55] 1[A]Evidence Tuy nhiên, noradrenaline (norepinephrine) ít gây rối loạn nhịp
hơn adrenaline (epinephrine) hoặc dopamine.[54] [56] [57] [58] [59] [60] Bằng chứng cũng ủng hộ việc sử dụng
vasopressin như là một thuốc co mạch an toàn và hiệu quả để điều trị sốc nhiễm khuẩn.[2] [61]

Liều lượng thường được tăng dần để đạt được huyết áp động mạch trung bình ≥65 mmHg, hoặc huyết áp tâm thu ≥90
mmHg.[1] [2] [62]

Thuốc co mạch làm tăng nguy cơ xảy ra thiếu máu cục bộ ở mô và hoại tử theo tác động phụ thuộc vào liều.
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Cân nhắc đặc biệt đối với trường hợp nghi ngờ sốc tim
Truyền dịch tích cực trong trường hợp sốc tim có thể làm cho tình trạng sốc xấu đi và dẫn đến khởi phát hoặc làm
trầm trọng tình trạng phù phổi cấp tính. Điều trị chuyên biệt cho việc giảm hậu gánh bằng glyceryl trinitrate và
dobutamine trợ tim có thể mang lại lợi ích trong việc điều trị những bệnh nhân này.[63] Sốc tim thường được coi là
một tình trạng giảm chỉ số tim, tăng sức cản mạch máu toàn thân và tăng áp lực động mạch phổi (thường được gọi là
'sốc tim ướt' hoặc kèm quá tải thể tích tuần hoàn); sốc tim bình thể tích biểu hiện với giảm chỉ số tim, tăng sức cản
mạch máu toàn thân và áp lực động mạch phổi bình thường ('sốc tim khô'). Giảm hậu gánh là bước quan trọng đầu
tiên trong việc điều trị cả hai dạng sốc tim.[35]

Điều trị nguyên nhân tiềm ẩn
Hồi sức thể tích và thuốc co mạch chỉ kéo dài thời gian ở hầu hết bệnh nhân bị sốc. Khắc phục sốc thành công đòi
hỏi điều trị nhắm đến nguyên nhân chính gây sốc (ví dụ như nhồi máu cơ tim, nhiễm khuẩn huyết, sốc phản vệ
hoặc thuyên tắc phổi). Lựa chọn điều trị cụ thể dựa trên kết quả mỗi lần đánh giá bệnh nhân liên tục và lặp lại. Tràn
khí màng phổi áp lực đòi hỏi giảm áp lực khẩn cấp thông qua chọc dò màng phổi bằng kim. Sốc tim (thứ phát sau
nhồi máu cơ tim diện rộng) cần tái thông động mạch vành khẩn cấp bằng can thiệp mạch vành hoặc phẫu thuật.[64]
2[B]Evidence Hỗ trợ cơ học với bóng nội động mạch chủ cũng có thể được chỉ định.[35] Chèn ép tim cần dẫn lưu
khẩn cấp bằng chọc màng ngoài tim dưới theo dõi ECG. Điều này có thể hiệu quả bằng cách dẫn lưu ít nhất là 30
mL, nhưng có thể không thành công nếu bị máu bị đông. Có thể cần dẫn lưu ngoại tâm mạc hoặc phẫu thuật mở
cửa sổ ngoại tâm mạc, với đánh giá và điều trị nguyên nhân tiềm ẩn của xuất huyết. Thuyên tắc động mạch phổi có
thể cần ly giải huyết khối, chống đông và đôi khi phải phẫu thuật nếu quá lớn. Sốc phản vệ cần tiêm bắp adrenaline
(epinephrine), hydrocortisone, thuốc kháng histamine và liệu pháp hỗ trợ. Sốc nhiễm khuẩn đòi hỏi hồi sức thể tích
rộng rãi và điều trị sớm bằng thuốc kháng sinh phổ rộng.[2] Sốc xuất huyết do chấn thương đòi hỏi một đội tiếp cận
với lưu ý đến xác định nguyên nhân, và kiểm soát xuất huyết ngay khi có thể. Xuất huyết nặng do chấn thương thường
có liên quan đến tiêu sợi huyết, làm cho xuất huyết trầm trọng thêm do ức chế hình thành cục máu đông. Thuốc chống
tiêu sợi huyết có thể có lợi ích bên cạnh truyền máu và truyền dịch để ổn định nạn nhân sốc chấn thương.[65]

[VIDEO: Needle decompression of tension pneumothorax animated demonstration ]

[VIDEO: Central venous catheter insertion animated demonstration ]

[VIDEO: Peripheral venous cannulation animated demonstration ]

[VIDEO: Female urethral catheterisation animated demonstration ]

[VIDEO: Male urethral catheterisation animated demonstration ]

[VIDEO: Pocket mask ventilation animated demonstration ]

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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sốc Điều trị

Cấp tính ( tóm tắt )

Tất cả bệnh nhân 1 đánh giá đường thở, hô hấp và tuần hoàn

thêm điều trị nguyên nhân tiềm ẩn

bổ sung thuốc vận mạch

sốc tim không bị nghi ngờ thêm Dịch truyền tĩnh mạch

sốc tim không bị nghi ngờ bổ sung chế phẩm máu

sốc tim không bị nghi ngờ bổ sung tranexamic acid

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung Dịch truyền tĩnh mạch

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung glyceryl trinitrate

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung hỗ trợ tim

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung bóng nội động mạch chủ

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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: Apr 12, 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.

21

http://bestpractice.bmj.com


sốc Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Tất cả bệnh nhân 1 đánh giá đường thở, hô hấp và tuần hoàn

» Đánh giá và điều trị tiến hành song song với nhau.
Tại giai đoạn này, căn nguyên sốc có thể không rõ
ràng. Các bước đầu tiên quan trọng nhằm đảm bảo
đường thở thông thoáng (thông qua đặt nội khí quản
nếu cần) và tối ưu hóa cung cấp oxy với oxy hỗ trợ.

» Bắt buộc theo dõi liên tục để theo dõi đáp ứng điều
trị và hướng dẫn điều trị. Điều này bao gồm quan sát
lâm sàng, lặp lại đo huyết áp, nhịp thở, độ bão hòa
oxy máu, mạch, mức độ tỉnh táo và theo dõi dấu ECG
(điện tâm đồ). Điều trị tùy thuộc vào theo dõi liên tục
các thông số này và dựa theo đáp ứng.

thêm điều trị nguyên nhân tiềm ẩn

» Nguyên nhân tiềm ẩn của sốc cần được xác định
nhanh nhất có thể. Nguyên nhân tiềm ẩn chỉ ra các ưu
tiên điều trị quan trọng nhất.

» Tràn khí màng phổi áp lực đòi hỏi giảm áp lực khẩn
cấp bằng chọc dò màng phổi bằng kim, sau đó là dẫn
lưu ngực.

[VIDEO: Needle decompression of tension
pneumothorax animated demonstration ]

» Trong trường hợp sốc tim thứ phát sau nhồi máu cơ
tim diện rộng, tái thông động mạch vành khẩn cấp,
bằng phương pháp can thiệp mạch vành hoặc bằng
phẫu thuật, để làm giảm tỷ lệ tử vong.[64]

» Chèn ép tim cần dẫn lưu; chọc dò màng ngoài tim
dưới theo dõi ECG có thể hiệu quả bằng cách dẫn lưu
ít nhất là 30 mL, nhưng có thể không thành công nếu
máu bị đông. Có thể cần dẫn lưu ngoại tâm mạc hoặc
phẫu thuật mở cửa sổ ngoại tâm mạc.

» Trong trường hợp thuyên tắc phổi, sốc là chỉ báo
được chấp nhận rộng rãi nhất đối với liệu pháp làm
tan huyết khối.[78] Phẫu thuật lấy huyết khối khẩn
cấp là một lựa chọn thay thế , đặc biệt là khi liệu pháp
làm tan huyết khối có chống chỉ định, hoặc là lựa chọn
bổ sung khi liệu pháp làm tan huyết khối thất bại.

» Đối với sốc phản vệ, tiêm bắp adrenaline
(epinephrine) được khuyến cáo là phương pháp điều
trị quan trọng nhất bởi tất cả các hướng dẫn chính,
bổ sung thêm corticosteroid liều cao và thuốc kháng
histamine.[43] [44]
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sốc Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Sốc nhiễm khuẩn đòi hỏi hồi sức thể tích rộng rãi và
điều trị sớm bằng thuốc kháng sinh phổ rộng.[79]

bổ sung thuốc vận mạch

» Thuốc co mạch thường được khuyến nghị chỉ cho
hạ huyết áp kháng trị ở bệnh nhân có bình thể tích
hoặc ở bệnh nhân đã bổ sung thể tích đầy đủ cho các
tình trạng sốc giảm thể tích máu và không đáp ứng.
Các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã chứng
minh rằng kết cục lâm sàng quan trọng không khác
biệt giữa các loại thuốc co mạch riêng lẻ.[52] [53]
[54] [55] 1[A]Evidence Tuy nhiên, noradrenaline
(norepinephrine) ít gây rối loạn nhịp hơn adrenaline
(epinephrine) hoặc dopamine.[54] [56] [57] [58]
[59] [60] Bằng chứng cũng ủng hộ việc sử dụng
vasopressin như là một thuốc co mạch an toàn và hiệu
quả để điều trị sốc nhiễm khuẩn.[2] [61]

» Liều lượng thường được tăng dần để đạt được huyết
áp động mạch trung bình ≥65 mmHg, hoặc huyết áp
tâm thu ≥90 mmHg.[1] [2] [62]

» Thuốc co mạch làm tăng nguy cơ xảy ra thiếu máu
cục bộ ở mô và hoại tử theo tác động phụ thuộc vào
liều. Adrenaline (epinephrine) được khuyến nghị trong
trường hợp sốc phản vệ và có thể hữu ích cho các loại
sốc khác, nhưng nhịp nhanh thất và rung thất là các
nguy cơ phụ thuộc vào liều.[80] Noradrenaline chủ
yếu là chủ vận alpha và có nguy cơ thấp hơn gây loạn
nhịp nhanh; nó thường được sử dụng trong trường
hợp sốc nhiễm khuẩn để làm tăng sức cản mạch máu
toàn thân.

Các lựa chọn sơ cấp

» noradrenaline (norepinephrine): 0,5 đến 1
microgram/phút qua tiêm truyền tĩnh mạch, tăng
liều dần theo đáp ứng, tối đa 30 microgram/phút

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» dopamine: 5-10 microgram/kg/phút qua tiêm
truyền tĩnh mạch ban đầu, tăng 1-2 microgram/kg/
phút mỗi 5-10 phút, tối đa 20-50 microgram/kg/
phút

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» vasopressin: 0,01 đến 0,04 đơn vị/phút qua tiêm
truyền tĩnh mạch, tăng dần để đạt được hiệu quả
Sử dụng ở bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn.
22889256 Serpa Neto A, Nassar AP Júnior,
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
Cardoso SO, et al. Vasopressin and terlipressin
in adult vasodilatory shock: a systematic review
and meta-analysis of nine randomized controlled
trials. Crit Care. 2012 Aug 14;16(4):R154. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3580743/

HOẶC

Các lựa chọn cấp ba

» Adrenaline (epinephrine): sốc phản vệ: tiêm bắp
0,5 mg một liều, có thể lặp lại mỗi 10-15 phút
khi cần; hạ huyết áp: 1 microgram/phút bằng tiêm
truyền tĩnh mạch, tăng dần theo đáp ứng, tối đa 10
microgram/phút

sốc tim không bị nghi ngờ thêm Dịch truyền tĩnh mạch

» Truyền dịch sớm quan trọng hơn là loại dịch (dịch
tinh thể hoặc dịch keo).[49] [50] [51]

» Ban đầu thường truyền nhanh 250 mL dịch tinh thể
đẳng trương. Liều tối ưu vẫn chưa rõ. Liều lượng lặp
lại được dựa trên tái đánh giá chất chỉ điểm tưới máu.
Dự đoán hiệu quả của bổ sung thể tích ở bất kỳ bệnh
nhân nào đòi hỏi đánh giá lâm sàng vì chưa một biện
pháp riêng lẻ, đơn giản và chính xác nào được phát
hiện ra. Áp lực tĩnh mạch trung tâm và các thông số
siêu âm (đường kính tĩnh mạch chủ dưới trung tâm
và khả năng xẹp và lưu lượng máu động mạch chủ) là
hữu ích.[1] [2] [3] Thông thường, truyền ít nhất 2 lít
và ngưng truyền khi huyết áp tâm thu đạt 90 mmHg
hoặc có các mối lo ngại về quá tải thể tích (ran phổi
hoặc nghi ngờ phù phổi).

» Nguy cơ chính của hồi sức thể tích là phù phổi.
Trong trường hợp sốc xuất huyết, truyền dịch quá
tích cực có thể làm tăng tỷ lệ xuất huyết: cụ thể là khi
áp lực động mạch trung bình >40 mmHg.[1] Không
có bằng chứng về bất kỳ lợi ích sống sót nào của
dịch keo so với dịch tinh thể.[51] [81] [82] [83] [84]
3[A]Evidence Các nghiên cứu đã không ủng hộ việc
sử dụng dung dịch hydroxyethyl tinh bột (HES) và
gợi ý tỷ lệ sống sót thấp hơn khi dùng để điều trị tình
trạng sốc giảm thể tích. Dung dịch HES để tiêm truyền
đã bị Liên minh châu Âu đình chỉ lưu hành trên thị
trường vì các mối quan ngại về sự an toàn của bệnh
nhân liên quan đến tăng nguy cơ tổn thương thận và tử
vong ở một số nhóm bệnh nhân, bao gồm bệnh nhân
bệnh nặng và bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết. Việc
đình chỉ lưu hành thuốc trên thị trường theo sau một
đánh giá vào tháng Một năm 2018 của Ủy ban Đánh
giá Rủi ro Cảnh giác dược của Cơ quan Dược phẩm
Châu Âu phát hiện rằng dung dịch HES vẫn đang
được dùng cho các nhóm bệnh nhân này mặc dù đã ra
hạn chế vào năm 2013. [85]
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sốc Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

sốc tim không bị nghi ngờ bổ sung chế phẩm máu

» Được chỉ định ở bệnh nhân bị xuất huyết cấp tính
hoặc thiếu máu nặng do mất hồng cầu mạn tính. Hiếm
khi, cân nhắc sản phẩm máu làm dịch truyền điều trị
lựa chọn thứ hai cho bệnh nhân giảm thể tích máu đã
nhận trên 60 mL/kg dịch tinh thể để hồi sức.

sốc tim không bị nghi ngờ bổ sung tranexamic acid

» Đối với bệnh nhân bị xuất huyết nặng do chấn
thương, có thể sử dụng axit tranexamic trong vòng 3
giờ kể từ chấn thương ban đầu. Một phân tích gộp đã
phát hiện thấy bằng chứng mạnh rằng điều trị nên bắt
đầu ngay để đạt được tỷ lệ sống sót tối đa, vì chỉ cần
chậm trễ một chút cũng có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong
cao hơn.[86] Cần tránh nếu có các tình trạng tăng
đông đã biết.

Các lựa chọn sơ cấp

» tranexamic acid: tham khảo ý kiến chuyên gia để
có hướng dẫn về liều dùng

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung Dịch truyền tĩnh mạch

» Được chỉ định ở bệnh nhân không có bằng chứng
phù phổi (tức là nghe phổi không ran, chụp X-quang
ngực không có các dấu hiệu phù phổi). Dịch truyền
tĩnh mạch nên được truyền cẩn thận và đánh giá bệnh
nhân thường xuyên cho các dấu hiệu quá tải dịch.

» Truyền dịch sớm quan trọng hơn là loại dịch (dịch
tinh thể hoặc dịch keo).[49] [50] [51]

» Ban đầu thường truyền nhanh 250 mL dịch tinh thể
đẳng trương. Liều tối ưu vẫn chưa rõ. Liều lượng lặp
lại được dựa trên tái đánh giá chất chỉ điểm tưới máu.
Dự đoán hiệu quả của bổ sung thể tích ở bất kỳ bệnh
nhân riêng lẻ nào đòi hỏi đánh giá lâm sàng quan trọng
vì chưa một biện pháp riêng lẻ, đơn giản và chính xác
nào được phát hiện. Áp lực tĩnh mạch trung tâm và
các thông số siêu âm (đường kính tĩnh mạch chủ dưới
trung tâm và khả năng xẹp và lưu lượng máu động
mạch chủ) là hữu ích.[1] [3] Thông thường, truyền ít
nhất 2 lít và ngưng truyền khi huyết áp tâm thu đạt 90
mmHg hoặc có các mối lo ngại về quá tải thể tích (ran
phổi hoặc nghi ngờ phù phổi).

» Nguy cơ chính của hồi sức thể tích là phù phổi.
Trong trường hợp sốc xuất huyết, truyền dịch quá
tích cực có thể làm tăng tỷ lệ xuất huyết: cụ thể là khi
áp lực động mạch trung bình >40 mmHg.[1] Không
có bằng chứng về bất kỳ lợi ích sống sót nào của
dịch keo so với dịch tinh thể.[51] [81] [82] [83] [84]
3[A]Evidence Các nghiên cứu đã không ủng hộ việc
sử dụng dung dịch hydroxyethyl tinh bột (HES) và
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
gợi ý tỷ lệ sống sót thấp hơn khi dùng để điều trị tình
trạng sốc giảm thể tích. Dung dịch HES để tiêm truyền
đã bị Liên minh châu Âu đình chỉ lưu hành trên thị
trường vì các mối quan ngại về sự an toàn của bệnh
nhân liên quan đến tăng nguy cơ tổn thương thận và tử
vong ở một số nhóm bệnh nhân, bao gồm bệnh nhân
bệnh nặng và bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết. Việc
đình chỉ lưu hành thuốc trên thị trường theo sau một
đánh giá vào tháng Một năm 2018 của Ủy ban Đánh
giá Rủi ro Cảnh giác dược của Cơ quan Dược phẩm
Châu Âu phát hiện rằng dung dịch HES vẫn đang
được dùng cho các nhóm bệnh nhân này mặc dù đã ra
hạn chế vào năm 2013. [85]

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung glyceryl trinitrate

» Nạn nhân sốc tim bị phù phổi và có huyết áp khá ổn
định có thể hưởng lợi từ giảm hậu gánh bằng glyceryl
trinitrate.

Các lựa chọn sơ cấp

» glyceryl trinitrate: ban đầu truyền 5-20
microgram/phút qua đường tĩnh mạch, tăng liều
dần dựa trên hiệu quả (cải thiện chức năng tim và
giảm triệu chứng phù phổi), tối đa 200 microgram/
phút

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung hỗ trợ tim

» Trợ tim được sử dụng ở bệnh nhân bị hạ huyết áp
kháng trị với thuốc co mạch và không bị nhồi máu cơ
tim.

» Dobutamine được sử dụng để điều trị suy tim có
thể phục hồi có liên quan đến sốc. Cần tránh dùng
Dobutamine trong trường hợp bị nhồi máu cơ tim
hoặc thiếu máu cục bộ cấp tính.

Các lựa chọn sơ cấp

» dobutamine: ban đầu truyền 2,5 microgram/kg/
phút qua đường tĩnh mạch, tăng liều dần theo đáp
ứng, tối đa 15 microgram/kg/phút

nghi ngờ tình trạng sốc tim bổ sung bóng nội động mạch chủ

» Có thể sử dụng bóng nội động mạch chủ ở bệnh
nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính bị sốc tim. Liệu
pháp này cải thiện lưu lượng máu động mạch vành
và tiền gánh, có thể giúp cải thiện chức năng tim. Tuy
nhiên, mặc dù liệu pháp bóng nội động mạch chủ có
thể cải thiện các thông số sốc, nhiều nghiên cứu vẫn
chưa chứng minh cải thiện tỷ lệ tử vong.[35] [87] [88]
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sốc Điều trị

Giai đoạn đầu

Angiotensin II để điều trị sốc giãn mạch
Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở 321 bệnh nhân đã chứng minh rằng angiotensin II làm tăng huyết áp ở bệnh nhân
bị sốc giãn mạch khi họ không đáp ứng với các liều lượng cao thuốc co mạch thông thường. Thử nghiệm không đủ khả
năng để xác định hiệu quả cải thiện khả năng sống sót với kết cục chức năng thần kinh.[89]

Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO)
ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể) có thể đóng vai trò trong việc điều trị sốc tim bằng cách cung cấp hỗ trợ cơ học phổi
và tuần hoàn khi tình trạng sốc kháng trị với liệu pháp y tế và phẫu thuật.[90]
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sốc Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Sau khi đã xác định phương án điều trị phù hợp, cần theo dõi thận trọng các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng,
sự lành vết thương, và chất chỉ điểm viêm (protein phản ứng C và tế bào bạch cầu) để đảm bảo tình trạng cải thiện
trên lâm sàng tiếp tục cũng như phát hiện và điều trị sớm các biến chứng. Không có phương án theo dõi đặc hiệu đối
với sốc, nhưng cần điều chỉnh theo căn nguyên (ví dụ như các nguyên nhân do tim đã được xử trí thành công có khả
năng đòi hỏi sự theo dõi sau đó tích cực cùng bác sĩ tim mạch để tối ưu hóa thuốc và cân nhắc bất kỳ phương án điều
trị tương lai nào).

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Hướng dẫn cụ thể sẽ tùy thuộc vào căn nguyên sốc. Nếu sốc phản vệ là nguyên nhân gây bệnh, bệnh nhân sẽ cần tránh
tiếp xúc với dị nguyên và có thể cần mang theo bút tiêm adrenaline (epinephrine) sau khi được đào tạo thích hợp về
cách thức và thời gian sử dụng.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

phù phổi do quá tải thể tích ngắn hạn thấp

Tùy thuộc vào từng yếu tố khác nhau, các lựa chọn điều trị bao gồm thông khí áp lực dương đường thở liên tục, thông
khí cơ học, và thuốc lợi tiểu để tăng lượng nước tiểu. Có thể dẫn đến mắc hội chứng suy hô hấp cấp tính.

suy cơ quan biến thiên cao

Giảm tưới máu do bất kỳ căn nguyên nào có thể dẫn đến suy đa cơ quan, có thể không hồi phục. Tình trạng này được
ngăn ngừa hiệu quả nhất bằng hồi sức thể tích và điều trị sớm nguyên nhân tiềm ẩn.

hoại thư do thuốc co mạch biến thiên thấp

Nguy cơ tùy thuộc vào liều lượng, thời gian và thuốc (có thể cao hơn khi dùng adrenaline [epinephrine] và vasopressin
so với noradrenaline [norepinephrine] và dopamine). Các yếu tố của bệnh nhân cũng góp phần, cụ thể là sự xuất hiện
và mức độ của bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại vi. Các lựa chọn điều trị chính là giảm liều lượng thuốc co mạch và
đoạn chi.

Đông máu nội mạch rải rác (DIC) biến thiên thấp

Dòng thác đông máu bị kích hoạt một cách bất thường, và các yếu tố đông máu được tiêu thụ bởi sự hình thành các
cục máu đông nhỏ trong mạch máu. Điều này dẫn đến xuất huyết bất thường từ da và niêm mạc, còn gọi là đông máu
nội mạch lan tỏa (DIC). DIC có thể xảy ra từ bất kỳ dạng sốc nào cũng như do giải phóng nội độc tố từ vi sinh vật
trong bối cảnh nhiễm khuẩn huyết. DIC là hậu quả nghiêm trọng của sốc thường dẫn đến tổn thương thận cấp và tử
vong.

nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện biến thiên thấp
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sốc Liên lạc theo dõi

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Sốc được kiểm soát tốt nhất trong môi trường chăm sóc tích cực. Đường truyền và ống thông đặt bên trong, thương
tích từ chấn thương, thời gian bệnh nhân lưu trú lâu hơn và sử dụng thuốc kháng sinh đều góp phần làm tăng nguy cơ
nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện.

Tiên lượng

Tỷ lệ tử vong
Sốc có tỷ lệ tử vong cao nhưng điều này còn tùy thuộc vào nguyên nhân. Tỷ lệ tử vong do sốc nhiễm khuẩn tại bệnh viện
cao đến 62%.[8] [9] Tỷ suất chênh của trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim tăng lên hơn 20 lần khi bị biến chứng do
sốc. Tỷ lệ tử vong do sốc tim tại bệnh viện lên đến 50% đến 60%.[10] [11]
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Sepsis: recognition, diagnosis and early management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2016

Bắc Mỹ

Contemporary management of cardiogenic shock

Nhà xuất bản: American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2017

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Sepsis: recognition, diagnosis and early management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology Xuất bản lần cuối: 2016

European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015

Nhà xuất bản: European Resuscitation Council Xuất bản lần cuối: 2015

Emergency treatment of anaphylactic reactions

Nhà xuất bản: Working Group of the Resuscitation Council (UK) Xuất bản lần cuối: 2012

Pre-hospital initiation of fluid replacement therapy in trauma

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2004

Quốc tế

Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic
shock, 2016

Nhà xuất bản: Surviving Sepsis Campaign Xuất bản lần cuối: 2016
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sốc Hướng dẫn

Bắc Mỹ

American College of Critical Care Medicine clinical practice parameters for hemodynamic
support of pediatric and neonatal septic shock

Nhà xuất bản: Society of Critical Care Medicine Xuất bản lần cuối: 2017

Contemporary management of cardiogenic shock

Nhà xuất bản: American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2017

2015 American Heart Association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and
emergency cardiovascular care

Nhà xuất bản: American Heart Association Xuất bản lần cuối: 2015

H
Ư

Ớ
N

G
 D

Ẫ
N

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: Apr 12, 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.

31

http://www.sccm.org/Research/Guidelines/Pages/Guidelines.aspx
http://www.sccm.org/Research/Guidelines/Pages/Guidelines.aspx
http://my.americanheart.org/professional/GuidelinesStatements/UCM_316885_Guidelines-Statements.jsp
http://my.americanheart.org/professional/GuidelinesStatements/UCM_316885_Guidelines-Statements.jsp
http://my.americanheart.org/professional/GuidelinesStatements/UCM_316885_Guidelines-Statements.jsp
http://bestpractice.bmj.com


sốc Điểm số bằng chứng
Đ

IỂ
M

 S
Ố

 B
Ằ

N
G

 C
H

Ứ
N

G

Điểm số bằng chứng

1. Tỷ lệ tử vong: có bằng chứng thuyết phục rằng không có bất kỳ thuốc co mạch riêng lẻ nào có tính vượt trội. Một
đánh giá Cochrane gồm 8 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh các thuốc co mạch không thể xác định tính ưu
việt của bất kỳ thuốc co mạch cụ thể nào, nhưng điều này có thể một phần là do lỗi về mặt phương pháp trong các
thử nghiệm này.[52] [53]
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. Tỷ lệ tử vong: có bằng chứng trung bình từ một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) ở bệnh nhân bị sốc
tim sau MI (nhồi máu cơ tim), rằng tỷ lệ tử vong giảm tại thời điểm 6 tháng và 12 tháng ở bệnh nhân trải qua tái
thông mạch máu xâm lấn trong vòng 48 giờ kể từ khi bị nhồi máu cơ tim so với đơn trị liệu y tế. RCT thứ hai phát
hiện ra rằng can thiệp sớm làm giảm tỷ lệ tử vong vào thời điểm 30 ngày và 12 tháng, nhưng sự khác biệt không
đáng kể. Hiện không có bất kỳ RCT nào so sánh can thiệp mạch vành với bắc cầu động mạch vành.
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.

3. Tỷ lệ tử vong: có bằng chứng thuyết phục rằng không có sự khác biệt về tỷ lệ tỷ vong ở bệnh nhân nhận dịch tinh
thể đẳng trương hoặc dịch keo để hồi sức. Dịch keo tốn kém hơn và không có liên quan đến bất kỳ lợi ích sống sót
nào.[51] [81] [82]
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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Hình 1: Điểm đánh giá suy nội tạng theo tuần tự (SOFA): điểm ≥7 khi đánh giá ban đầu có liên quan đến sốc đáng kể,
với điểm ≥13 liên quan đến nguy cơ tử vong cao trong trường hợp chăm sóc tích cực

Điều chỉnh với sự cho phép của S Stratton, MD từ Vincent JL và các cộng sự Intensive Care Med. 1996;22:707-710.
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