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Tóm tắt

◊ Thường là một dạng của chứng rối loạn đa cơ quan.

◊ Phù là dấu hiệu chứng tỏ bệnh nặng hoặc mạn tính.

◊ Sinh thiết thận là xét nghiệm dùng để chẩn đoán xác định, mặc dù không bắt buộc phải tiến hành trên tất cả các
bệnh nhân.

◊ Hướng điều trị chính đó là điều trị bệnh căn nguyên và kiểm soát tình trạng tăng huyết áp, tăng lipid huyết và
protein niệu.

◊ Một số bệnh nhân có thể cần lọc máu hoặc ghép thận.

◊ Điều quan trọng là phải theo dõi chức năng thận đều đặn và thường xuyên
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Định nghĩa
Viêm cầu thận (GN) tức cầu thận bị tổn thương và là một nhóm các bệnh mà thường, chứ không phải luôn luôn, có đặc
trưng là xuất hiện những biến đổi do viêm ở mao mạch cầu thận và màng đáy cầu thận (GBM). Tình trạng tổn thương
này có thể làm ảnh hưởng đến một phần hoặc toàn bộ cầu thận hoặc búi mao mạch cầu thận. Những biến đổi do viêm
chủ yếu là qua trung gian miễn dịch.[1] [2]Các chứng bệnh bao gồm bệnh cầu thận màng, sang thương tối thiểu, xơ hóa
cầu thận khu trú hoặc từng phần, bệnh thận IgA, các dạng GN tiến triển nhanh (viêm mạch và bệnh kháng GBM), viêm
thận do lupus ban đỏ hệ thống là các dạng thường gặp hơn; tổn thương cầu thận ở các chứng bệnh toàn thân khác, chẳng
hạn như bệnh tiểu đường, thoái hóa dạng tinh bột, đa u tủy xương và nhiều chứng nhiễm trùng khác.

Dịch tễ học
Với mỗi một bệnh nhân biểu hiện GN rõ ràng về mặt lâm sàng, thì có khoảng 5 đến 10 bệnh nhân không chẩn đoán được
bệnh vì biểu hiện dưới lâm sàng.[4] Tại Hoa Kỳ, xơ hóa cầu thận khu trú từng phần là nguyên nhân thường gặp nhất gây
GN, đặc biệt là ở những bệnh nhân da đen. Bệnh cầu thận màng (MN) từng là kết quả chẩn đoán thường thấy nhất qua
mẫu sinh thiết ở những bệnh nhân trưởng thành.[4] [5] MN nguyên phát là căn bệnh thường gặp hơn ở đối tượng nam
giới da trắng >40 tuổi. MN có liên quan đến tình trạng lupus ở nữ giới trẻ tuổi và liên quan đến tình trạng viêm gan B ở
trẻ em.[6] Bằng phương pháp so sánh, các nghiên cứu tại Úc, Pháp, và Trung Quốc chứng minh được rằng bệnh thận IgA
là căn bệnh thường gặp hơn ở những quốc gia này.[7] [8] [9] Tại Hoa Kỳ và châu Âu, GN là nguyên nhân thứ ba gây bệnh
thận giai đoạn cuối (ESRD), sau bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Trên toàn thế giới, GN là nguyên nhân thường gặp
nhất gây bệnh ESRD do nhiều loại tác nhân nhiễm trùng tại các nước đang phát triển. Xơ hóa cầu thận khu trú từng phần
là bệnh cầu thận nguyên phát thường gặp nhất có nguy cơ tiến triển thành ESRD tại Hoa Kỳ.[5] [10]

Bệnh căn học
Nguyên nhân có thể do bệnh lý chỉ giới hạn tổn thương ở cầu thận hoặc do bệnh lý toàn thân biến chứng thành bệnh cầu
thận: ví dụ: luspus ban đỏ hệ thống (SLE) và viêm mạch máu.

Tổn thương cầu thận có thể do viêm, nguyên nhân là bởi bạch cầu thâm nhiễm, lắng đọng kháng thể và hoạt hóa bổ thể.
Ngoài ra, nhiều cơ chế không gây viêm mà giới chuyên môn còn chưa hiểu rõ có thể gây ra một số bệnh.

Bệnh thường là nguyên phát, mặc dù có nhiều khả năng có thể xác định được nguyên nhân tiềm ẩn.

Những nguyên nhân khác bao gồm:[1] [2] [11]

• Các chứng nhiễm trùng (Liên cầu khuẩn tiêu huyết beta nhóm A, nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa,
viêm gan siêu vi B và C, viêm nội tâm mạc, HIV, nhiễm độc huyết, bệnh giang mai, bệnh sán máng, bệnh sốt rét và
bệnh phong)

• Những tình trạng viêm toàn thân, chẳng hạn như viêm mạch máu (SLE, viêm khớp dạng thấp, bệnh có kháng
thể kháng kháng nguyên trong màng đáy cầu thận, viêm đa động mạch dạng u hạt, viêm đa động mạch vi thể,
cryoglobulin huyết, ban xuất huyết Henoch-Schonlein, xơ cứng bì và hội chứng huyết tán tăng ure huyết)

• Thuốc (penicillamine, natri thiomalate vàng, thuốc kháng viêm không steroid, captopril, heroin, mitomycin C,
cocain, và steroid đồng hóa)

• Rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường, tăng huyết áp và viêm tuyến giáp)
• Bệnh ác tính (ung thư phổi và đại trực tràng, u melanin và tế bào Hodgkin)
• Rối loạn di truyền (bệnh Fabry, hội chứng Alport, bệnh thận màng đáymỏng, hội chứng móng tay xương bánh chè

và rối loạn protein bổ thể di truyền)
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• Bệnh lắng đọng (thoái hóa dạng tinh bột và bệnh lắng đọng chuỗi nhẹ).

Sinh lý bệnh học
Phần lớn những trường hợp viêm cầu thận ở người đều do tổn thương qua trung gian miễn dịch, biểu hiện cả thành phần
thể dịch và thành phần tế bào.

Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào kích thích quá trình thâm nhiễm trong cầu thận thông qua cơ chế tuần hoàn các
tế bào viêm đơn nhân (tế bào lympho và đại thực bào) và tạo tổn thương hình liềm trong trường hợp không lắng đọng
kháng thể. Cơ chế này đóng vai trò chính gây ra một số dạng bệnh GN, chẳng hạn như hội chứng thận hư sang thương
tối thiểu hoặc xơ hóa cầu thận khu trú, viêm cầu thận với sự hiện diện của kháng thể kháng bào tương bạch cầu đa nhân
trung tính.[12] [13] Một số bằng chứng cũng cho thấy tế bào T và tiểu cầu cũng góp phần gây ra bệnh cầu thận.[14] [15]

Đáp ứng miễn dịch qua trung gian thể dịch sẽ gây lắng đọng miễn dịch và hoạt hóa bổ thể trong cầu thận.[16] [17] [18]
Các kháng thể có thể lắng đọng bên trong cầu thận khi các kháng thể lưu hành phản ứng với các tự kháng nguyên nội sinh
(bệnh có kháng thể kháng màng đáy cầu thận hoặc bệnh cầu thận màng) hoặc phản ứng với các tự kháng nguyên ngoại
sinh bị bẫy bên trong cầu thận (GN sau khi nhiễm trùng) hoặc bằng cách bắt giữ các phức hợp miễn dịch đã hình thành
trong hệ tuần hoàn toàn thân (cryoglobulin huyết). Tổn thương thường xảy ra do cơ chế kích hoạt và giải phóng nhiều loại
chất trung gian gây viêm (hoạt hóa bổ thể, cytokine, yếu tố tăng trưởng và chất vận mạch), đây là những chất sẽ bắt đầu
cơ chế tương tác phức hợp các biến cố, mà cuối cùng sẽ biểu hiện thành các đặc trưng cấu trúc và chức năng của bệnh
cầu thận qua trung gian miễn dịch.[19]

Nhiều loại yếu tố độc hại, yếu tố huyết động và yếu tố chuyển hóa không liên quan đến miễn dịch cũng có thể khiến cầu
thận bị tổn thương. Những yếu tố này bao gồm tăng đường huyết (bệnh lý thận do đái tháo đường), dị tật enzym tiêu thể
và áp lực trong cầu thận cao (tăng huyết áp toàn thân và đơn vị chức năng nephron quá tải sau khi mất các nephron khác
do những nguyên nhân khác). Một số ít căn bệnh cầu thận do dị tật di truyền gây ra, khiến màng đáy cầu thận bị biến
dạng (ví dụ: collagen tuýp IV).

Phân loại

Chẩn đoán bệnh nguyên phát/thứ phát[3]
Chẩn đoán bệnh nguyên phát: gồm 3 đến 4 thành phần theo thứ tự sau:

• Dạng bệnh hoặc sinh bệnh học/dạng sinh bệnh (khi không xác định được dạng bệnh chính xác)
• Kiểu hình tổn thương cầu thận
• Thang mức độ và/hoặc kiểu bệnh, nếu phù hợp
• Các đặc điểm bổ sung liên quan đến bệnh
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Bảng phân loại bệnh GN (Ig, immunoglobulin; ANCA, kháng thể kháng kháng nguyên

trong bào tương bạch cầu trung tính; GBM, màng đáy cầu thận; ISN/RPS, Hiệp hội

Bệnh lý Thận Quốc tế/Hiệp hội Bệnh lý Thận; EUVAS, Hiệp hội Viêm mạch châu Âu)

Trích từ Sethi S, và các cộng sự. Báo cáo đồng thuận của Hiệp hội Bệnh lý thận/Mayo Clinic về

cách phân loại bệnh học, chẩn đoán và báo cáo bệnh GN. J Am Soc Nephrol. 2016;27(5):1278-87.

Phân loại thận hư/viêm thận
Hội chứng thận hư (protein niệu ở mức thận hư, giảm albumin huyết, tăng lipid huyết và phù)

• Bệnh lắng đọng
• Sang thương tối thiểu
• Xơ hóa cầu thận khu trú và từng phần
• Bệnh cầu thận màng
• GN tăng sinh màng.

Hội chứng viêm thận (đái máu, protein niệu dưới mức thận hư, và tăng huyết áp)

• Bệnh thận IgA
• GN hậu nhiễm
• GN tiến triển nhanh

• Viêm mạch

6 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: Aug 07, 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 cầu thận Thông tin cơ bản

• GN có kháng thể kháng màng đáy cầu thận (GBM).

Phân loại viêm thận và GN tiến triển nhanh (RPGN)
Có thể phân loại bệnh viêm thận và RPGN bằng cách dùng kính hiển vi miễn dịch huỳnh quang:

• Lắng đọng miễn dịch dạng hạt (qua trung gian phức hợp miễn dịch)
• Lắng đọng miễn dịch dạng đường (kháng GBM)
• Tuýp nghèo miễn dịch (viêm mạch máu).
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Ngăn ngừa thứ cấp
Đối tượng dễ mắc - ví dụ, những người bị lupus ban đỏ hệ thống - cần được xét nghiệm định kỳ tổng phân tích nước tiểu
để xem thận có bị tổn thương hay không.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 35 tuổi chưa từng có bệnh sử đến phòng cấp cứu sau khi thấy nước tiểu có màu cola. Người này
bảo không đau hay sốt đi kèm chảy máu, nhưng nói rằng đã bị đau họng 3 ngày qua, tình trạng này đang dần khỏi.
Trước đây chưa từng lên cơn tương tự. Kết quả khám cho thấy người này bị phát ban xuất huyết tẩm nhuận ở cả hai
chân. Không phát kết dấu hiệu bất thường nào khác.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 42 tuổi có bệnh sử nhiễm HIV đến phòng khám bác sĩ đa khoa trong tình trạng phù tiến triển toàn
thân trong suốt tuần qua. Ông được chẩn đoán nhiễm HIV một năm trước và đã không tuân thủ liệu trình điều trị theo
chỉ định. Người này báo không bị khó thở khi nằm, đau bụng, buồn nôn, và đi tiểu ra máu. Nhưng có báo mình bị phù
không ấn lõm chủ yếu ở hai chân, nhưng lan lên tới giữa bụng.

Các bài trình bày khác

GN có thể biểu hiện thành hội chứng viêm thận (đái máu, protein niệu dưới mức thận hư, và tăng huyết áp), thành
hội chứng thận hư (protein niệu ở mức thận hư, giảm albumin huyết, tăng lipid huyết, và phù) hoặc thành tình trạng
viêm cầu thận tiến triển nhanh (đái máu, protein niệu và tăng creatinine trong nhiều tuần đến nhiều tháng). Một số
bệnh nhân chỉ có biểu hiện đái máu (đại thể/vi thể) hoặc protein niệu hoặc cả hai biểu hiện. Ngoài ra, bệnh nhân còn
có triệu chứng thực thể hoặc triệu chứng cơ năng của tác nhân gây bệnh tiềm ẩn: ví dụ, viêm họng do nhiễm liên cầu
khuẩn.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Dạng bệnh GN nhẹ hơn sẽ khiến bệnh nhân mang bệnh không có triệu chứng. Tiền sử, kết quả khám lâm sàng và xét
nghiệm có thể dấy lên nghi ngờ lâm sàng về bệnh, nhưng đôi khi vẫn cần phải tiến hành sinh thiết để đưa ra chẩn đoán
xác định.

Cần chẩn đoán sớm, giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa, sinh thiết thận, xét nghiệm huyết thanh, và bắt đầu điều
trị phù hợp sẽ giúp thuyên giảm mức độ tổn thương thận vốn không thể phục hồi.

Đánh giá lâm sàng
Các đặc điểm lâm sàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào căn nguyên gây bệnh, và có thể bao gồm 1 biểu hiện hoặc nhiều
biểu hiện gồm đái máu (đại thể hay thường gặp hơn là vi thể), protein niệu và phù (đặc trưng của hội chứng thận hư).
Tăng huyết áp có thể biểu hiện hoặc không biểu hiện; đây là tình trạng không thường gặp ở hội chứng thận hư.
[Fig-2]

[Fig-3]

Bệnh nhân có thể có nhiều đặc điểm của một bệnh tiềm ẩn nào đó, ví dụ:

• Đau khớp, phát ban và ho ra máu ở chứng viêm mạch máu
[Fig-4]
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• Sốt và đau họng ở các chứng nhiễm liên cầu khuẩn
• Vàng da ở bệnh viêm gan siêu vi B và C
• Sụt cân ở bệnh ác tính
• Dấu vết khi dùng thuốc qua tĩnh mạch.

Các xét nghiệm
Tổng phân tích nước tiểu và soi nước tiểu dưới kính hiển vi thường là xét nghiệm đầu tiên, và cần xét nghiệm thêm
căn cứ trên kết quả thu được, cùng với nồng độ creatinine huyết thanh và mức lọc cầu thận (GFR). Những xét nghiệm
ban đầu được khuyến nghị khác bao gồm: tỉ số albumin:creatinine trong nước tiểu (ACR), xét nghiệm tổng phân tích
tế bào máu (FBC), xét nghiệm tổng kê chất chuyển hóa, lipid, và các chất chỉ điểm viêm (ví dụ: protein phản ứng C
[CRP]).

• Tổng phân tích nước tiểu và các xét nghiệm chức năng thận sẽ giúp phát hiện chứng đái máu và protein niệu.
GFR và creatinine có thể bình thường hoặc bất thường, và chỉ số creatinine bình thường không loại trừ bệnh
nhân có thể mang bệnh thận nghiêm trọng.

• Thông thường, chỉ số protein niệu sẽ được đo thông qua ACR hay còn gọi là tỉ số protein:creatinine, thay vì đo
mẫu nước tiểu 24 giờ, và chỉ số này thường <220 mg/mmol. Nếu ACR trong nước tiểu >220 mg/mmol, bệnh
nhân sẽ được coi là có protein niệu ở mức thận hư và có thể mang hội chứng viêm thận toàn phát (tăng lipid
huyết, giảm albumin huyết, phù, protein niệu ở mức thận hư).

• Chứng đái máu có đặc trưng là tế bào hồng cầu (RBC) biến dạng và hình thành các trụ RBC, có thể quan sát
thấy rõ nhất các trụ này trong cặn lắng nước tiểu, mặc dù các mẫu cặn này hiếm khi được chuẩn bị khi xét
nghiệm.

• Chứng thiếu máu, tăng đường huyết (nếu ở bệnh đái tháo đường), tăng lipid huyết (ở bệnh thận hư) và giảm
albumin huyết (ở bệnh thận hư) cũng có thể biểu hiện rõ khi xét nghiệm công thức máu và xét nghiệm chất
chuyển hóa và lipid.

Nếu kết quả phân tích nước tiểu cho thấy bệnh nhân bị GN, thì cần tiến hành xét nghiệm thêm để xác định căn nguyên
gây bệnh và từ đó để biết hướng điều trị. Xét nghiệm huyết thanh đặc hiệu để tìm các nguyên nhân toàn thân bao gồm
CRP hay tốc độ lắng hồng cầu, bổ thể, kháng thể kháng nhân, yếu tố dạng thấp, kháng thể kháng DNA chuỗi kép,
kháng thể kháng bào tương bạch cầu đa nhân trung tính, kháng thể kháng màng đáy cầu thận, kháng thể kháng thụ thể
phospholipase A2, protein đơn dòng khi điện di huyết thanh hoặc nước tiểu, kháng thể kháng liên cầu khuẩn (kháng
thể antistreptolysin O, kháng thể kháng DNase B và kháng thể kháng hyaluronidase), cryoglobulin trong hệ tuần hoàn,
xét nghiệm huyết thanh ở bệnh nhân HIV, xét nghiệm huyết thanh để tìm vi-rút viêm gan B, C và sàng lọc tình trạng
nhiễm độc thuốc.

Chẩn đoán hình ảnh
Có thể dùng phương pháp siêu âm để đánh giá kích cỡ thận và loại bỏ các nguyên nhân khác gây suy giảm chức năng
thận, chẳng hạn như tắc nghẽn.

Cần tiến hành chụp x-quang ngực cho những bệnh nhân bị GN tiến triển nhanh nhằm đánh giá tình trạng xuất huyết
phổi hoặc u hạt và cho những người mắc hội chứng thận hư để đánh giá tình trạng ung thư biểu mô hoặc u lympho. Ở
những bệnh nhân cao tuổi, có thể phải tiến hành chụp cắt lớp vi tính vùng bụng và ngực để loại trừ suy đoán về bệnh
ác tính.

sinh thiết thận
Bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ quyết định là có làm sinh thiết hay không, đây là thủ
thuật cần thực hiện khẩn cấp nếu nghi ngờ bệnh nhân bị viêm cầu thận.
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Sinh thiết thận (bằng cách chụp hiển vi điện tử, miễn dịch huỳnh quang và quang học) vẫn là xét nghiệm đặc hiệu và
nhạy cảm nhất giúp đưa ra chẩn đoán xác định bệnh GN ở những bệnh nhân mắc hội chứng thận hư và viêm thận, và
GN tiến triển nhanh.
[Fig-5]

[Fig-6]

[Fig-7]

[Fig-8]

[Fig-9]

[Fig-10]

[Fig-11]

Tuy nhiên, không phải lúc nào phương án sinh thiết thận cũng phát hiện được các hội chứng gồm đái máu thể đơn
độc, đái máu + mức protein niệu thấp (ACR trong nước tiểu <70 mmol/mg), và protein niệu thể đơn độc có ACR
trong nước tiểu<70 mmol/mg. Một số căn bệnh toàn thân không cần tiến hành sinh thiết thận vẫn có thể đưa ra được
chẩn đoán: ví dụ: GN hậu nhiễm, cryoglobulin huyết hỗn hợp hoặc bệnh kháng thể kháng màng đáy cầu thận, mặc dù
sinh thiết có thể giúp cung cấp thông tin tiên lượng. Ở một số căn bệnh toàn thân, có thể thực hiện sinh thiết ở các vị
trí khác (chẳng hạn như phổi để chẩn đoán chứng viêm đa động mạch dạng u hạt).[32]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Liên cầu khuẩn tiêu huyết beta nhóm A

• Các chủng gây bệnh viêm cầu thận đặc hiệu bao gồm M tuýp 1, 2, 4, 12, 25, 49, 55, 57, và 60. Tần suất mới mắc
có thể phát hiện về mặt lâm sàng ở trẻ em bị mắc bệnh viêm họng là khoảng 5% đến 10%, và tần suất mới mắc
nhiễm trùng da trong thời gian diễn ra dịch bệnh là 25%.[20]

Nhiễm trùng đường hô hấp

• Có liên quan đến bệnh lý thận immunoglobulin A (IgA). Có thể gây tái phát chứng đái máu đại thể, bắt đầu 1 đến
3 ngày sau khi nhiễm trùng.[21]

nhiễm trùng đường tiêu hóa

• Có liên quan đến bệnh lý thận IgA. Có thể gây tái phát chứng đái máu đại thể, bắt đầu 1 đến 3 ngày sau khi nhiễm
trùng.[21]

Viêm gan siêu vi B

• Có thể gây lắng tụ phức hợp kháng nguyên-kháng thể ở khoảng gian mạch và dưới nội mô (gây GN tăng sinh
màng), ở khoảng dưới biểu mô (gây bệnh cầu thận màng và hội chứng thận hư) hoặc ở hệ mạch máu (gây viêm
nút quanh động mạch).<br />[22]
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Viêm gan siêu vi C

• Quy luật tổn thương thận thường gặp nhất đó là GN tăng sinh màng (kèm cryoglobulin huyết) và thường là bệnh
cầu thận màng. Sinh bệnh học có vẻ liên quan đến tình trạng lắng đọng phức hợp miễn dịch chứa kháng thể kháng
vi-rút và RNA vi-rút trong cầu thận.[23]

Viêm nội tâm mạc

• Các loài vi sinh vật thường gặp bao gồm Staphylococcus aureus và Streptococcus viridans. Xảy ra cơ chế lắng
đọng phức hợp miễn dịch dưới nội mô và dưới biểu mô, cũng như dày thành mao mạch. Bệnh nhân chủ yếu biểu
hiện GN tăng sinh màng.[24]

HIV

• Xơ hóa khu trú thể xẹp được coi là thể chính của bệnh lý thận do HIV, đặc biệt là ở người da đen. Hiện giới
chuyên môn vẫn chưa hiểu rõ về các cơ chế gây ra những thay đổi này, nhưng có thể liên quan đến tình trạng
nhiễm trùng trực tiếp tại cầu thận do HIV.

• GN tăng sinh, bệnh thận IgA và GN dạng lupus cũng được giới chuyên môn nhắc đến. Bệnh nhân cũng có thể có
những biểu hiện khác do đồng nhiễm viêm gan siêu vi B hoặc C, dùng thuốc đồng thời qua tĩnh mạch, GN liên
quan đến liệu pháp điều trị.[25] [26]

Lupus ban đỏ hệ thống (SLE)

• Tổn thương thận là hiện tượng thường thấy ở SLE vô căn, trong đó tần suất hiện mắc bệnh thận biểu hiện rõ về
mặt lâm sàng dao động trong khoảng từ 40% đến 75%. Thời gian tiến triển bệnh viêm thận lupus khác nhau, tùy
theo giới tính, độ tuổi và sắc tộc. Có vẻ như những đối tượng nam giới, trẻ tuổi và là người Mỹ không phải da
trắng có nguy cơ cao khởi phát bệnh viêm thận sớm hơn trong tiến trình bệnh. Quy luật và mức độ tổn thương cầu
thận chủ yếu liên quan đến vị trí lắng đọng miễn dịch và do đó được phân loại thành 6 kiểu hình hoặc loại khác
nhau.[27]

Viêm mạch máu toàn thân

• Chẳng hạn như viêm nút quanh động mạch, viêm đa động mạch dạng u hạt, viêm đa động mạch vi thể, viêm đa
động mạch dạng u hạt giai đoạn tăng sinh bạch cầu ái toan (hội chứng Churg-Strauss) và viêm mạch máu do quá
mẫn (bao gồm ban xuất huyết Henoch-Schonlein, cryoglobulin huyết hỗn hợp và bệnh huyết thanh).[28]

U lympho Hodgkin

• Sang thương tối thiểu chủ yếu xảy ra tại thời điểm biểu hiện bệnh ban đầu, trong khi chứng thoái hóa dạng tinh
bột ở thận thường biểu hiện về sau.[29]

Ung thư phổi

• Khối u rắn có liên quan đến bệnh cầu thận màng. Cơ chế khả dĩ là do lắng đọng kháng nguyên khối u bên trong
cầu thận, sau đó là lắng đọng kháng thể và hoạt hóa bổ thể.[30]

Ung thư đại trực tràng

• Khối u rắn có liên quan đến bệnh cầu thận màng. Cơ chế khả dĩ là do lắng đọng kháng nguyên khối u bên trong
cầu thận, sau đó là lắng đọng kháng thể và hoạt hóa bổ thể.[30]

lymphoma không Hodgkin

• Sang thương tối thiểu hay xơ hóa cầu thận khu trú có thể xảy ra khi bệnh nhân bị lymphoma không Hodgkin[30]
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Bệnh bạch cầu cấp

• Sang thương tối thiểu, xơ hóa cầu thận khu trú hay GN tăng sinh màng có thể kết hợp với bệnh bạch cầu cấp.[31]

u tuyến ức

• Sang thương tối thiểu hay xơ hóa cầu thận khu trú có thể xảy ra khi bệnh nhân bị u tuyến ức.[30]

Hội chứng huyết tán tăng urê máu

• Có liên quan đến bệnh GN tăng sinh màng.[30]

Thuốc

• Các loại thuốc gây bệnh đã được nghiên cứu kỹ bao gồm penicillamine, natri thiomalate vàng, thuốc kháng viêm
không steroid, captopril, mitomycin C, cocain, và steroid đồng hóa.

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 bao gồm nhiễm trùng (liên cầu khuẩn tiêu huyết beta nhóm A, viêm gan siêu vi B và C, nhiễm
trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa, viêm nội tâm mạc do nhiễm trùng, HIV), bệnh mô liên kết (lupus ban đỏ
hệ thống, viêm mạch toàn thân), bệnh ác tính (tế bào Hodgkin, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, lymphoma
không Hodgkin, bệnh bạch cầu cấp, u tuyến ức), hội chứng huyết tán tăng ure máu, và thuốc.

tiểu máu (thường gặp)

• Đái máu vi thể là hiện tượng thường thấy; bệnh nhân sẽ có tần suất đái máu khác nhau, tùy thuộc vào loại GN.

phù nề (thường gặp)

• Toàn thân. Đặc hiệu hơn đối với hội chứng thận hư.
[Fig-2]

[Fig-3]

Tăng huyết áp (thường gặp)

• GFR giảm, đồng thời cơ thể giữ nước và muối sẽ khiến bệnh nhân bị tăng huyết áp hệ thống.

Các yếu tố chẩn đoán khác

thiểu niệu (thường gặp)

• Biểu hiện sớm nếu tình trạng suy thận khởi phát nhanh, nếu không, sẽ biểu hiện muộn.

Chán ăn (thường gặp)

• Một triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mạch máu toàn thân.

Buồn nôn (thường gặp)

• Một triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mạch máu toàn thân.

khó chịu (thường gặp)
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• Một triệu chứng ở bệnh nhân bị viêm mạch máu toàn thân.

Sút cân (thường gặp)

• Có thể báo hiệu chứng bệnh toàn thân.

sốt (thường gặp)

• Có thể xảy ra nếu căn nguyên gây bệnh là do nhiễm trùng, ví dụ GN hậu nhiễm liên cầu khuẩn.

phát ban da (thường gặp)

• khi căn nguyên gây bệnh là do viêm mạch máu.
[Fig-4]

Đau khớp (thường gặp)

• khi căn nguyên gây bệnh là do viêm mạch máu.

ho ra máu (thường gặp)

• ở bệnh có kháng thể kháng màng đáy cầu thận và viêm đa động mạch dạng u hạt, hiếm thấy ở bệnh lupus ban đỏ
hệ thống.

đau bụng (thường gặp)

• Xuất hiện ở bệnh GN hậu nhiễm nhiễm liên cầu khuẩn và ban xuất huyết Henoch-Schonlein.

Đau họng (thường gặp)

• Các triệu chứng ở thận xuất hiện trước đó 1 đến 2 tuần ở bệnh GN hậu nhiễm liên cầu khuẩn và xuất hiện đồng
thời ở bệnh lý thận IgA.

tăng thể tích máu (không thường gặp)

• Các triệu chứng của tình trạng quá tải dịch do giảm lượng nước tiểu, chẳng hạn như thở gấp và phù nề.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Tổng phân tích nước tiểu

• Tế bào hồng cầu (RBC) biến dạng, protein niệu dưới mức thận hư và cặn
lắng nước tiểu hoạt động chứng tỏ bệnh nhân có GN.

• Đây là xét nghiệm khá nhạy và đặc hiệu.

đái máu, protein niệu, RBC
biến dạng, bạch cầu và trụ
RBC.

bảng xét nghiệm chuyển hóa toàn diện

• Creatinine tăng cao (chứng tỏ bệnh nặng hoặc tiến triển). Creatinine bình
thường không loại trừ bệnh nhân có bệnh thận nghiêm trọng.

• Men gan tăng cao nếu căn nguyên gây bệnh có liên quan đến vi-rút viêm gan
C hoặc B.

• Bệnh nhân mắc hội chứng thận hư sẽ bị giảm albumin huyết.

thận bình thường hoặc suy
thận, men gan tăng cao, giảm
albumin huyết
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Xét nghiệm Kết quả

độ lọc cầu thận (GFR)

• Có thể xác định bằng các phương trình toán học, chẳng hạn như công thức
Điều Chỉnh Chế độ Ăn ở Bệnh Thận hoặc công thức CKD-EPI, GFR cho biết
mức độ nặng và giai đoạn bệnh thận mạn tính.

[VIDEO: Glomerular Filtration Rate Estimate by the IDMS-
Traceable MDRD Study Equation ]

• Chính xác hơn khi chỉ đo creatinine huyết thanh.

bình thường hoặc giảm

Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu

• Chứng thiếu máu là một đặc điểm của một số chứng bệnh toàn thân có liên
quan đến GN.

thiếu máu đẳng sắc đẳng bào

xét nghiệm tổng kê về lipid

• Có thể phát hiện chứng tăng lipid huyết.

tăng lipid huyết hoặc lượng
lipid bình thường

tỉ số albumin:creatinine (ACR) trong mẫu nước tiểu thu ngẫu nhiên

• Giúp định lượng protein niệu một cách hợp lý, chính xác và dễ dàng hơn
nhiều so với mẫu nước tiểu thu sau 24 giờ, và phải luôn chỉ định sau khi kết
quả tổng phân tích nước tiểu cho thấy bệnh nhân có protein niệu.

• Nếu ACR >220 mg/mmol, bệnh nhân sẽ được coi là có protein niệu ở mức
thận hư và có thể có hội chứng thận hư toàn phát (tăng lipid huyết, giảm
albumin huyết, phù, protein niệu ở mức thận hư).

bình thường: ACR trong nước
tiểu <220 mg/mmol; tăng cao:
ACR >220 mg/mmol

siêu âm thận

• Mỏng ranh giới tủy-vỏ thận và teo thận chứng tỏ bệnh đang tiến triển thành
mạn tính, do đó giảm cơ hội điều trị thành công.

• Giúp phân biệt với các nguyên nhân khác gây suy thận cấp, chẳng hạn như
bệnh tắc nghẽn đường niệu.

thận nhỏ hoặc bình thường

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

tốc độ lắng hồng cầu (ESR) hoặc protein phản ứng C (CRP)

• Xét nghiệm không đặc hiệu; ESR hoặc CRP tăng cao chứng tỏ bệnh nhân có
thể bị viêm toàn thân, chẳng hạn như viêm mạch máu.

tăng hoặc bình thường

nồng độ bổ thể

• Phân biệt GN có phức hợp miễn dịch với tuýp nghèo miễn dịch.

C3 thấp hoặc bình thường ở
bệnh lý có phức hợp miễn dịch

Yếu tố dạng thấp

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp hoặc
cryoglobulin huyết.

dương tính hoặc bình thường

kháng thể kháng bào tương bạch cầu đa nhân trung tính

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân mắc bệnh có kháng thể kháng màng
đáy cầu thận hoặc nghèo miễn dịch. Xét nghiệm này khá đặc hiệu, nhưng
không nhạy lắm.

dương tính hoặc bình thường

kháng thể kháng màng đáy cầu thận (GBM)

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân mắc hội chứng Goodpasture hoặc
bệnh có kháng thể kháng GBM.

dương tính hoặc bình thường
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Xét nghiệm Kết quả

kháng thể antistreptolysin O

• hiệu giá cao hoặc tăng cao chứng tỏ bệnh nhân bị GN hậu nhiễm liên cầu
khuẩn.

hiệu giá cao hoặc tăng cao,
hoặc bình thường

antihyaluronidase

• hiệu giá cao hoặc tăng cao chứng tỏ bệnh nhân bị GN hậu nhiễm liên cầu
khuẩn.

hiệu giá cao hoặc tăng cao,
hoặc bình thường

kháng DNase

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân bị GN hậu nhiễm liên cầu khuẩn.

dương tính hoặc bình thường

kháng thể kháng DNA chuỗi kép

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân bị luspus ban đỏ hệ thống (SLE).

dương tính hoặc bình thường

Kháng thể kháng nhân

• Hiệu giá cao chứng tỏ bệnh nhân bị SLE.

hiệu giá cao hoặc bình thường

cryoglobulin

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân có cryoglobulin huyết.

dương tính hoặc bình thường

xét nghiệm huyết thanh tìm vi-rút viêm gan C và viêm gan B

• Kết quả dương tính chứng tỏ bệnh nhân bị nhiễm vi-rút viêm gan C/B cấp
tính hoặc mạn tính.

dương tính hoặc bình thường

Xét nghiệm huyết thanh HIV

• Xuất hiện kháng thể chứng tỏ bệnh nhân bị nhiễm HIV. Xin lưu ý rằng xét
nghiệm này có độ nhạy cao giúp phát hiện HIV chứ không phải GN.

xuất hiện kháng thể kháng
HIV, hoặc bình thường

điện di

• Gamma-globulin tăng cao liên quan đến rất nhiều bệnh, bao gồm u lympho,
thoái hóa dạng tinh bột và SLE. Paraprotein thể đơn dòng chứng tỏ bệnh nhân
bị đa u tủy xương hoặc thoái hóa dạng tinh bột tuýp AL.

Bệnh lý gamma-globulin thể
đơn dòng hoặc đa dòng, hoặc
bình thường

sàng lọc thuốc

• Có thể hữu ích nếu nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm độc thuốc.

dương tính hoặc bình thường

sinh thiết thận

• Cần tiến hành khẩn cấp nếu nghi ngờ bệnh nhân bị viêm cầu thận.
• Sinh thiết thận bằng kim vẫn là xét nghiệm đặc hiệu và nhạy nhất giúp chẩn

đoán. Kết quả quan sát dưới kính hiển vi điện tử và kính hiển vi quang học sẽ
giúp phát hiện kiểu tăng sinh tế bào và số lượng cầu thận bị tổn thương.
[Fig-5]

[Fig-6]

[Fig-7]

[Fig-11]

[Fig-12]
• Kết quả quan sát dưới kính hiển vi điện tử và miễn dịch huỳnh quang có thể

giúp phát hiện các kiểu lắng đọng phức hợp miễn dịch.
[Fig-8]

[Fig-9]

kết quả đặc trưng khi chụp
dưới kính hiển vi điện tử, kính
miễn dịch huỳnh quang và kính
hiển vi quang học
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Xét nghiệm Kết quả

kháng thể kháng thụ thể antiphospholipase A2

• Kết quả dương tính là kết quả có độ nhạy và độ đặc hiệu cao chứng tỏ bệnh
nhân bị bệnh cầu thận màng nguyên phát.

dương tính hoặc bình thường

chụp cắt lớp vi tính vùng bụng và ngực

• Cần tiến hành để loại bỏ suy đoán về bệnh ác tính ở những người cao tuổi.

bình thường hoặc dương tính
với bệnh ác tính

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sỏi thận • Ngoài hiện tượng đái máu, bệnh
nhân thường bị đau nặng. Vị trí
và mức độ lan tỏa cơn đau tùy
thuộc vào vị trí sỏi thận.

• Tổng phân tích nước tiểu sẽ
giúp phát hiện tình trạng đái
máu, chứ không phải hiện tượng
trụ hay tế bào hồng cầu (RBC)
biến dạng. Chụp CT KUB (thận,
niệu quản, bàng quang) hoặc
siêu âm thận sẽ giúp phát hiện
sỏi.

Ung thư bàng quang • Đây là nguyên nhân quan trọng
gây ra hiện tượng đái máu
không đau. Thường xảy ra ở
bệnh nhân cao tuổi và chủ yếu
là có tiền sử hút thuốc.

• Tổng phân tích nước tiểu sẽ
giúp phát hiện tình trạng đái
máu, chứ không phải hiện tượng
trụ hay RBC biến dạng. Có thể
chẩn đoán bằng thủ thuật soi
bàng quang và sinh thiết vị trí
tổn thương.

Ung thư thận • Tam chứng gồm đau hông, sốt
và đái máu là tình trạng điển
hình. Có thể vô tình phát hiện
nhiều ca bệnh khi chụp CT vì
những mục đích khác.

• Tổng phân tích nước tiểu sẽ
giúp phát hiện tình trạng đái
máu, chứ không phải hiện tượng
trụ hay RBC biến dạng. Chụp
CT sẽ giúp phát hiện khối u
trong thận.

Suy thận trước thận hoặc suy
thận sau thận

• Bệnh nhân biểu hiện những
triệu chứng toàn thân mơ hồ
(mệt mỏi, chán ăn và buồn nôn)
bên cạnh những triệu chứng của
căn nguyên gây bệnh.

• Tổng phân tích nước tiểu sẽ
giúp phát hiện trụ hoặc RBC
biến dạng. Phân suất thải natri
<1% ở chứng bệnh lý tăng azote
huyết (nồng độ hợp chất chứa
nitơ trong máu bất thường) do
các nguyên nhân suy thận trước
thận.

• Chụp hình ảnh thận (siêu âm
hoặc CT) giúp phát hiện bệnh lý
tắc nghẽn đường niệu.

Các tiêu chí chẩn đoán

Phân loại mức độ nặng lâm sàng theo cách đơn giản
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• Nhẹ: đái máu thể đơn độc, không có triệu chứng hoặc protein niệu <2 g.
• Trung bình đến nặng: protein niệu, đái máu có triệu chứng và giảm GFR (hội chứng viêm thận và thận hư, và GN

tiến triển nhanh).

18 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: Aug 07, 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 cầu thận Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu khi điều trị đặc hiệu bệnh GN là nhằm hồi phục tổn thương thận hoặc bảo toàn chức năng thận; được theo dõi
bằng cách kiểm tra chức năng thận và mức độ protein niệu. Trong hầu hết các ca bệnh, biện pháp điều trị sẽ căn cứ trên
bệnh nguyên. Hầu hết các biện pháp điều trị đặc hiệu (đặc biệt là phương án lọc huyết tương, liệu pháp corticosteroid và
ức chế miễn dịch) sẽ được tiến hành với sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa.

Cần điều trị các biến chứng chẳng hạn như tăng huyết áp và tăng lipid huyết sao cho phù hợp để không gặp phải các biến
cố tim mạch, cũng như để bệnh thận không tiến triển nặng.

Biện pháp điều trị sẽ tùy theo từng bệnh nhân, theo căn nguyên gây bệnh và điều trị biến chứng.

Bệnh nhẹ
Nhìn chung, những bệnh nhân có tình trạng đái máu thể đơn độc, protein niệu rất ít hoặc không có protein niệu, và
mức lọc cầu thận (GFR) bình thường sẽ có kết cục khả quan hơn, và có thể không cần phải điều trị bằng những liệu
pháp đặc hiệu, chỉ cần điều trị nguyên nhân gây bệnh toàn thân (ví dụ: bằng thuốc kháng sinh, thuốc kháng vi-rút,
ngừng dùng loại thuốc gây bệnh).

Bệnh trung bình đến nặng
Những bệnh nhân có tình trạng đái máu, protein niệu và giảm GFR sẽ được điều trị bằng:

• Những liệu pháp điều trị đặc hiệu để loại bỏ căn nguyên gây bệnh, ví dụ: thuốc kháng sinh ở bệnh viêm cầu
thận cấp hậu nhiễm liên cầu khuẩn hoặc thuốc ức chế miễn dịch để trị tự kháng thể gây bệnh tiềm ẩn.

• Các biện pháp dược lý không đặc hiệu giúp giảm protein niệu và cũng là những biện pháp cần cân nhắc ngay
từ đầu để kiểm soát tình trạng tăng huyết áp, bao gồm:

• Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE), thuốc này đã được chứng minh là có hiệu quả đối với
những bệnh nhân có protein niệu >1 g/ngày và là liệu pháp thường được dùng nhất.

• Có thể sử dụng chất đối kháng thụ thể angiotensin-II để thay cho thuốc ức chế men chuyển. Ủy ban
Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược thuộc Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyên rằng chỉ cân nhắc kết
hợp các loại thuốc phát huy tác dụng lên phức hợp renin-angiotensin khi thực sự cần thiết, và cần tiến
hành khi có sự giám sát nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa.[33]

Bệnh nặng thường sẽ được điều trị bằng corticosteroid và các loại thuốc ức chế miễn dịch khác. Những bệnh nhân
mắc hội chứng thận hư, bao gồm những người tái phát sau khi bệnh đã thuyên giảm rõ ràng hoặc những người mắc
bệnh mức độ trung bình, hầu như lúc nào cũng cần corticosteroid đường uống, và tùy thuộc vào nguyên nhân tiềm
ẩn, mà có thể dùng thêm thuốc ức chế miễn dịch ngay từ đầu. Phải điều trị theo đúng nguyên nhân gây ra hội chứng
thận hư.[34] Rituximab, một loại kháng thể kháng CD20 làm suy yếu tế bào lympho B, đang ngày càng được sử dụng
nhiều để trị nhiều dạng bệnh GN, đặc biệt là ở những bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống và viêm mạch máu. Cần
giới thiệu tất cả các bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về thuốc ức chế miễn dịch.[35] [36] Có thể cần
đến các liệu pháp bổ trợ, chẳng hạn như liệu pháp chống đông ở hội chứng thận hư hay biện pháp dự phòng để trị các
biến chứng do dùng corticosteroid và thuốc ức chế miễn dịch.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị tăng huyết áp do cơ thể tăng lưu lượng máu và giữ muối. Nếu không kiểm soát tình
trạng tăng huyết áp, thận sẽ ngày càng tổn thương và gây ra các biến chứng tim mạch, và đòi hỏi phải điều trị tích cực.

viêm cuộn tiểu cầu thận tiến triển nhanh
Bệnh này được phân thành các dạng sau:
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• Bệnh có kháng thể kháng màng đáy cầu thận (dạng đường)
• Qua trung gian phức hợp miễn dịch (dạng hạt): gồm các nguyên nhân sau: hậu nhiễm, bệnh mô liên kết, bệnh

IgA và GN tăng sinh màng
• Nghèo miễn dịch: gồm các nguyên nhân sau: viêm đa động mạch dạng u hạt và viêm đa động mạch vi thể.

Corticosteroid và các loại thuốc ức chế miễn dịch khác, kèm hoặc không kèm lọc huyết tương (tùy thuộc vào căn
nguyên gây bệnh) là những hướng điều trị chính đối với bệnh nặng và tiến triển, có biểu hiện dạng cấp tính cùng với
suy thận cấp tính.[37] [38] [39] [40] Việc lựa chọn biện pháp nào sao cho đúng tùy thuộc vào căn nguyên gây bệnh
GN.[34]

Tất cả bệnh nhân đều cần phải điều trị tích cực những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, bao gồm thay đổi lối sống,
dùng statin nếu phù hợp, kiểm soát huyết áp và dùng aspirin.

Nhiều bệnh nhân cần dùng liệu pháp ức chế miễn dịch duy trì trong nhiều năm, tùy thuộc vào nguyên nhân tiềm
ẩn gây ra bệnh GN, kết hợp với prednisolone liều thấp hoặc các loại thuốc chẳng hạn như azathioprine hoặc
mycophenolate. Thông tin chi tiết sẽ khác nhau tùy vào mỗi dạng bệnh, tùy vào từng bệnh nhân, và quá trình điều trị
phải do bác sĩ chuyên khoa tiến hành.

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 )

bệnh nhẹ

1 điều trị nguyên nhân tiềm ẩn + biện pháp hỗ trợ

bổ sung điều trị kháng sinh

bệnh mức độ trung bình-nặng

1 Thuốc ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ
thể angiotensin-II

bổ sung điều trị kháng sinh

bổ sung Furosemide

kèm hội chứng thận hư thêm prednisolone ± hoặc thuốc ức chế miễn dịch khác

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

tiến triển nhanh

kháng GBM 1 lọc huyết tương + corticosteroid + thuốc ức chế
miễn dịch khác

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

bổ sung điều trị kháng sinh

phức hợp miễn dịch (không
mắc SLE)

1 Corticosteroid
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung điều trị kháng sinh

phức hợp miễn dịch (mắc
SLE)

1 Thuốc ức chế miễn dịch

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

bổ sung điều trị kháng sinh

tuýp nghèo miễn dịch 1 corticosteroid + các loại thuốc ức chế miễn dịch
khác

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

bổ sung điều trị kháng sinh

Tiếp diễn ( tóm tắt )

đái máu, protein niệu dai dẳng hoặc giảm
GFR

1 Thuốc ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ
thể angiotensin-II

thêm thuốc ức chế miễn dịch duy trì

bổ sung Furosemide
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

bệnh nhẹ

1 điều trị nguyên nhân tiềm ẩn + biện pháp hỗ trợ

» Nhìn chung, những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ (đái
máu thể đơn độc, protein niệu rất ít hoặc không có
protein niệu, và mức lọc cầu thận [GFR] bình thường)
sẽ không cần phải điều trị bằng những liệu pháp đặc
hiệu, chỉ cần điều trị nguyên nhân gây bệnh toàn thân
(ví dụ: bằng thuốc kháng sinh, thuốc kháng vi-rút,
ngừng dùng loại thuốc gây bệnh). Có thể cần hạn chế
muối và nước trong chế độ ăn.

» Cần theo dõi chặt chẽ để kiểm tra xem có phải suy
thận tiến triển không.

bổ sung điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày
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Cấp tính
HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Có thể điều trị cho hầu hết những bệnh nhân mắc
bệnh GN hậu nhiễm liên cầu khuẩn bằng thuốc kháng
sinh đường uống dành cho bệnh nhân ngoại trú. Có
thể tiêm bắp benzathine benzylpenicillin dưới dạng
liều đơn, nếu bệnh nhân khó tuân thủ liệu trình dùng
thuốc.

» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.

bệnh mức độ trung bình-nặng

1 Thuốc ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ
thể angiotensin-II

Các lựa chọn sơ cấp

» Ramipril: 5 mg đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Enalapril: 5 mg đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Lisinopril: 10 mg uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Losartan: Uống 50-100 mg mỗi ngày một lần

HOẶC

» candesartan: 8-16 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần

HOẶC

» irbesartan: 150-300 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần

» Nên nghi ngờ những bệnh nhân có biểu hiện đái
máu, protein niệu và giảm mức lọc cầu thận mắc
bệnh mức độ trung bình đến nặng. Có thể dùng thuốc
ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ thể
angiotensin-II để giảm mức protein niệu. Ủy ban Đánh
giá Nguy cơ Cảnh giác dược thuộc Cơ quan Dược
phẩm châu Âu khuyên rằng chỉ cân nhắc kết hợp
các loại thuốc phát huy tác dụng lên phức hệ renin-
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Cấp tính
angiotensin khi thực sự cần thiết, và cần tiến hành khi
có sự giám sát nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ của
bác sĩ chuyên khoa.[33]

bổ sung điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Những bệnh nhân mắc bệnh GN hậu nhiễm liên
cầu khuẩn thường được điều trị bằng các loại thuốc
kháng sinh đường uống. Có thể tiêm bắp benzathine
benzylpenicillin dưới dạng liều đơn, nếu bệnh nhân
khó tuân thủ liệu trình dùng thuốc.
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Cấp tính
» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.

bổ sung Furosemide

Các lựa chọn sơ cấp

» Furosemide: 40-120 mg/ngày, dùng đường uống;
cần điều chỉnh liều tùy theo đáp ứng của cơ thể

» Bệnh nhân có thể bị tăng huyết áp do cơ thể tăng
lưu lượng máu và giữ muối, tình trạng này khiến thận
sẽ ngày càng tổn thương và gây ra các biến chứng tim
mạch, và đòi hỏi phải điều trị tích cực. Có thể bổ sung
thuốc lợi tiểu cho những bệnh nhân vẫn bị tăng huyết
áp mặc dù đã điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển
hoặc chất đối kháng thụ thể angiotensin-II.

kèm hội chứng thận hư thêm prednisolone ± hoặc thuốc ức chế miễn dịch khác

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày, dùng đường uống,
giảm liều dần sau khi bệnh thuyên giảm

HOẶC

» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày, dùng đường uống,
giảm liều dần sau khi bệnh thuyên giảm

--VÀ--
» Cyclophosphamide: phác đồ liều sẽ khác nhau;
tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được
hướng dẫn về liều dùng
-hoặc-
» Azathioprine: 1-2 mg/kg/ngày dùng đường uống
-hoặc-
» mycophenolate mofetil: 1 đến 1,5 g dùng đường
uống mỗi ngày hai lần
-hoặc-
» Rituximab: phác đồ liều sẽ khác nhau; tham khảo
ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Những bệnh nhân mắc hội chứng thận hư, bao gồm
những người tái phát sau khi bệnh đã thuyên giảm rõ
ràng hoặc những người mắc bệnh mức độ trung bình,
hầu như lúc nào cũng cần corticosteroid đường uống,
và tùy thuộc vào nguyên nhân tiềm ẩn, mà có thể dùng
thêm thuốc ức chế miễn dịch ngay từ đầu. Phải điều trị
theo đúng nguyên nhân gây ra hội chứng thận hư.[34]

» Bệnh nặng biểu hiện dạng hội chứng thận hư (ví dụ:
sang thương tối thiểu, xơ hóa cầu thận khu trú từng
phần và GN tăng sinh màng) thường sẽ được điều
trị bằng corticosteroid, kết hợp với các loại thuốc ức
chế miễn dịch khác. Y văn cho thấy rằng liệu trình
corticosteroid đường uống ngắn hạn (2 hoặc 3 tháng)
có thể đem lại hiệu quả tương đương như thời gian
điều trị kéo dài ở trẻ em mắc hội chứng thận hư.[41]
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Cấp tính
» Rituximab, một loại kháng thể kháng CD20 làm suy
yếu tế bào lympho B, đang ngày càng được sử dụng
nhiều để trị nhiều dạng bệnh GN, đặc biệt là ở những
bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống (SLE) và viêm
mạch. Cần giới thiệu tất cả các bệnh nhân đến bác
sĩ chuyên khoa để được tư vấn về thuốc ức chế miễn
dịch.[35] [36]

» Những bệnh nhân dùng corticosteroid liều cao cần
dùng các loại thuốc để phòng biến chứng (ví dụ:
omeprazole hoặc lansoprazole, canxi, và vitamin D).

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 80-160 mg dùng
đường uống, mỗi ngày một lần
Liều dùng tính theo thành phần trimethoprim.

» Bệnh nhân có thể được dùng sulfamethoxazole/
trimethoprim để phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu
trong liệu trình điều trị tấn công (tức khi cường độ
ức chế miễn dịch được cho là cao) nhằm ngăn bệnh
viêm phổi do pneumocystis.[42] Mức độ ức chế miễn
dịch được cho là cao khi tiêm corticosteroid hoặc
cyclophosphamide hoặc rituximab qua đường tĩnh
mạch kết hợp với các loại thuốc ức chế miễn dịch
khác, chứ không phải đơn trị liệu bằng mycophenolate
hoặc azathioprine.

tiến triển nhanh

kháng GBM 1 lọc huyết tương + corticosteroid + thuốc ức chế
miễn dịch khác

Các lựa chọn sơ cấp

» lọc huyết tương: hàng ngày hoặc hai ngày một
lần, trao đổi 4 L (bệnh nhân sẽ tiếp nhận albumin
dưới dạng bồi phụ dịch) trong 2-3 tuần
-và-
» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày, ban đầu dùng đường
uống, giảm dần sau khi bệnh thuyên giảm và
ngừng điều trị sau 6 tháng
-và-
» Cyclophosphamide: 2 mg/kg dùng đường uống,
mỗi ngày một lần, trong 2-3 tháng

» Chức năng thận biến đổi chứng tỏ bệnh đã trở nặng
hoặc tiến triển. Nên cho bệnh nhân dùng các loại
thuốc ức chế miễn dịch (bao gồm corticosteroid) và
tiến hành lọc huyết tương sau khi chẩn đoán.[37] [43]
[44]

» Cần tiến hành lọc huyết tương khẩn cấp. Hiện chưa
có bằng chứng chứng minh corticosteroid dạng tiêm
tĩnh mạch có hiệu quả hơn so với corticosteroid đường
uống.
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Cấp tính
» Tiến hành theo dõi và đánh giá liên tục hiệu giá
kháng thể kháng kháng nguyên trong màng đáy cầu
thận (GBM) và tình trạng lâm sàng. Quyết định ngừng
hay tiếp tục lọc huyết tương sẽ tùy thuộc vào chức
năng thận và kết quả đánh giá liên tục hiệu giá kháng
thể kháng GBM và tình trạng lâm sàng. Nếu bệnh
nhân vẫn ho ra máu hoặc dương tính với hiệu giá
kháng thể kháng GBM vào cuối phác đồ kéo dài 2 đến
3 tuần, thì cần tiếp tục lọc huyết tương cho đến khi
bệnh nhân dứt ho ra máu và hiệu giá kháng thể kháng
GBM bị ức chế đáng kể hoặc âm tính.[43] [44]

» Bệnh nhân bị suy thận nặng và creatinine huyết
thanh >5 mg/dL hiếm khi hồi phục được chức năng
thận.[43] [44]

» Những bệnh nhân dùng corticosteroid liều cao cần
dùng các loại thuốc để phòng biến chứng (ví dụ:
omeprazole hoặc lansoprazole, canxi, và vitamin D).

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 80-160 mg dùng
đường uống, mỗi ngày một lần
Liều dùng tính theo thành phần trimethoprim.

» Bệnh nhân có thể được dùng sulfamethoxazole/
trimethoprim để phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu
trong liệu trình điều trị tấn công (tức khi cường độ
ức chế miễn dịch được cho là cao) nhằm ngăn bệnh
viêm phổi do pneumocystis.[42] Mức độ ức chế miễn
dịch được cho là cao khi tiêm corticosteroid hoặc
cyclophosphamide hoặc rituximab qua đường tĩnh
mạch kết hợp với các loại thuốc ức chế miễn dịch
khác, chứ không phải đơn trị liệu bằng mycophenolate
hoặc azathioprine.

bổ sung điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC
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Cấp tính
» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Những bệnh nhân mắc bệnh GN hậu nhiễm liên
cầu khuẩn thường được điều trị bằng các loại thuốc
kháng sinh đường uống. Có thể tiêm bắp benzathine
benzylpenicillin dưới dạng liều đơn, nếu bệnh nhân
khó tuân thủ liệu trình dùng thuốc.

» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.

phức hợp miễn dịch (không
mắc SLE)

1 Corticosteroid

Các lựa chọn sơ cấp

» methylprednisolone: 1 g tiêm qua tĩnh mạch, mỗi
ngày một lần, trong 3 ngày, sau đó chuyển sang
prednisolone đường uống

HOẶC

» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày, dùng đường uống,
giảm liều dần sau khi bệnh thuyên giảm

» Chức năng thận biến đổi chứng tỏ bệnh đã trở nặng
hoặc tiến triển. Đối với nhóm bệnh nhân này, nên cho
dùng corticosteroid sau khi chẩn đoán.[38] [43] [44]

» Những bệnh nhân dùng corticosteroid liều cao cần
dùng các loại thuốc để phòng biến chứng (ví dụ:
omeprazole hoặc lansoprazole, canxi, và vitamin D).

bổ sung điều trị kháng sinh
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Những bệnh nhân mắc bệnh GN hậu nhiễm liên
cầu khuẩn thường được điều trị bằng các loại thuốc
kháng sinh đường uống. Có thể tiêm bắp benzathine
benzylpenicillin dưới dạng liều đơn, nếu bệnh nhân
khó tuân thủ liệu trình dùng thuốc.

» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.

phức hợp miễn dịch (mắc
SLE)

1 Thuốc ức chế miễn dịch

Các lựa chọn sơ cấp

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: Aug 07, 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.

29

http://bestpractice.bmj.com


viêm cầu thận Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
» Cyclophosphamide: phác đồ liều sẽ khác nhau;
tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được
hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» mycophenolate mofetil: 1 đến 1,5 g dùng đường
uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» Rituximab: phác đồ liều sẽ khác nhau; tham khảo
ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

HOẶC

» Cyclophosphamide: phác đồ liều sẽ khác nhau;
tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được
hướng dẫn về liều dùng
-hoặc-
» mycophenolate mofetil: 1 đến 1,5 g dùng đường
uống mỗi ngày hai lần
-hoặc-
» Rituximab: phác đồ liều sẽ khác nhau; tham khảo
ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

--VÀ--
» Prednisolone: 1 mg/kg/ngày, dùng đường uống,
giảm liều dần sau khi bệnh thuyên giảm

» Những bệnh nhân này cần được điều trị tích cực,
triệt để bệnh SLE bằng cyclophosphamide, rituximab,
hoặc mycophenolate, kết hợp hoặc không kết hợp với
corticosteroid đường uống.

» Những bệnh nhân dùng corticosteroid liều cao cần
dùng các loại thuốc để phòng biến chứng (ví dụ:
omeprazole hoặc lansoprazole, canxi, và vitamin D).

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 80-160 mg dùng
đường uống, mỗi ngày một lần
Liều dùng tính theo thành phần trimethoprim.

» Bệnh nhân có thể được dùng sulfamethoxazole/
trimethoprim để phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu
trong liệu trình điều trị tấn công (tức khi cường độ
ức chế miễn dịch được cho là cao) nhằm ngăn bệnh
viêm phổi do pneumocystis.[42] Mức độ ức chế miễn
dịch được cho là cao khi tiêm corticosteroid hoặc
cyclophosphamide hoặc rituximab qua đường tĩnh
mạch kết hợp với các loại thuốc ức chế miễn dịch
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Cấp tính
khác, chứ không phải đơn trị liệu bằng mycophenolate
hoặc azathioprine.

bổ sung điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Những bệnh nhân mắc bệnh GN hậu nhiễm liên
cầu khuẩn thường được điều trị bằng các loại thuốc
kháng sinh đường uống. Có thể tiêm bắp benzathine
benzylpenicillin dưới dạng liều đơn, nếu bệnh nhân
khó tuân thủ liệu trình dùng thuốc.

» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.
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Cấp tính

tuýp nghèo miễn dịch 1 corticosteroid + các loại thuốc ức chế miễn dịch
khác

Các lựa chọn sơ cấp

» methylprednisolone: 1 g dạng tiêm tĩnh mạch,
mỗi ngày một lần, trong 3 ngày, sau đó chuyển
sang prednisolone 1 mg/kg/ngày, dùng đường uống,
giảm liều sau khi bệnh thuyên giảm

--VÀ--
» Cyclophosphamide: phác đồ liều sẽ khác nhau;
tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được
hướng dẫn về liều dùng
-hoặc-
» Azathioprine: 1-2 mg/kg/ngày dùng đường uống
-hoặc-
» mycophenolate mofetil: 1 đến 1,5 g dùng đường
uống mỗi ngày hai lần
-hoặc-
» Rituximab: phác đồ liều sẽ khác nhau; tham khảo
ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Chức năng thận biến đổi chứng tỏ bệnh đã trở nặng
hoặc tiến triển. Cần cho bệnh nhân dùng corticosteroid
và các loại thuốc ức chế miễn dịch khác sau khi chẩn
đoán.[38] [43] [44]

» Corticosteroid thường gây ra tác dụng phụ, và cần
điều trị bằng các loại thuốc ức chế miễn dịch thay thế.
Corticosteroid thường dùng dưới dạng đường uống,
và đôi khi ban đầu kết hợp với methylprednisolone
đường tiêm tĩnh mạch trong 3 ngày.

» Cho bệnh nhân dùng cyclophosphamide dạng tiêm
mạch hoặc, ngày càng phổ biến hơn, đó là rituximab
dạng tiêm tĩnh mạch kết hợp với corticosteroid.

» Những bệnh nhân dùng corticosteroid liều cao cần
dùng các loại thuốc để phòng biến chứng (ví dụ:
omeprazole hoặc lansoprazole, canxi, và vitamin D).

bổ sung dự phòng bằng trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 80-160 mg dùng
đường uống, mỗi ngày một lần
Liều dùng tính theo thành phần trimethoprim.

» Bệnh nhân có thể được dùng sulfamethoxazole/
trimethoprim để phòng bệnh ngay từ giai đoạn đầu
trong liệu trình điều trị tấn công (tức khi cường độ
ức chế miễn dịch được cho là cao) nhằm ngăn bệnh
viêm phổi do pneumocystis.[42] Mức độ ức chế miễn
dịch được cho là cao khi tiêm corticosteroid hoặc
cyclophosphamide hoặc rituximab qua đường tĩnh
mạch kết hợp với các loại thuốc ức chế miễn dịch
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Cấp tính
khác, chứ không phải đơn trị liệu bằng mycophenolate
hoặc azathioprine.

bổ sung điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» phenoxymethylpenicillin: 250-500 mg dùng
đường uống, 6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» benzylpenicillin sodium: 2,4 g dạng tiêm bắp/tĩnh
mạch, 4-6 giờ một lần, trong 10 ngày

HOẶC

» Amoxicillin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 875 mg dùng đường
uống, mỗi ngày hai lần, trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» cefalexin: 500 mg qua đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250 mg dùng qua đường uống hai
lần mỗi ngày trong 10 ngày

HOẶC

» azithromycin: 500 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần, trong 5 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg dùng đường uống,
mỗi ngày hai lần, trong 7-10 ngày; hoặc 1000 mg
dùng đường uống (phóng thích kéo dài) mỗi ngày
một lần, trong 7-14 ngày

» Những bệnh nhân mắc bệnh GN hậu nhiễm liên
cầu khuẩn thường được điều trị bằng các loại thuốc
kháng sinh đường uống. Có thể tiêm bắp benzathine
benzylpenicillin dưới dạng liều đơn, nếu bệnh nhân
khó tuân thủ liệu trình dùng thuốc.

» Dùng azithromycin và clarithromycin cho những
bệnh nhân bị dị ứng với penicillin.
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Tiếp diễn

đái máu, protein niệu dai dẳng hoặc giảm
GFR

1 Thuốc ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ
thể angiotensin-II

Các lựa chọn sơ cấp

» Ramipril: 5 mg đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Enalapril: 5 mg đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Lisinopril: 10 mg uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Losartan: Uống 50-100 mg mỗi ngày một lần

HOẶC

» candesartan: 8-16 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần

HOẶC

» irbesartan: 150-300 mg dùng đường uống, mỗi
ngày một lần

» Giới chuyên môn đã chứng minh được rằng chính
thuốc ức chế men chuyển và chất đối kháng thụ thể
angiotensin-II có thể giúp bảo toàn chức năng thận nhờ
giảm được protein niệu.[45]

» Thuốc ức chế men chuyển thường được kê ngay
từ đầu; nếu bệnh nhân không dung nạp được, có thể
thay bằng chất đối kháng thụ thể angiotensin-II. Ủy
ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược thuộc Cơ quan
Dược phẩm châu Âu khuyên rằng chỉ cân nhắc kết
hợp các loại thuốc phát huy tác dụng lên phức hệ
renin-angiotensin khi thực sự cần thiết, và cần tiến
hành khi có sự giám sát nghiêm ngặt và theo dõi chặt
chẽ của bác sĩ chuyên khoa.[33]

» Tiến trình điều trị bằng các loại thuốc này sẽ kéo dài
suốt đời. Phải theo dõi thường xuyên để biết tình hình
protein niệu, chức năng thận, chỉ số lipid, và khả năng
kiểm soát huyết áp để có thể làm chậm hoặc ngăn
chặn suy thận mạn tính một cách hiệu quả.

thêm thuốc ức chế miễn dịch duy trì

» Nhiều bệnh nhân cần dùng liệu pháp ức chế
miễn dịch duy trì trong nhiều năm, tùy thuộc vào
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Tiếp diễn
nguyên nhân tiềm ẩn gây ra bệnh GN, kết hợp với
prednisolone liều thấp hoặc các loại thuốc chẳng hạn
như azathioprine hoặc mycophenolate. Thông tin chi
tiết sẽ khác nhau tùy vào mỗi dạng bệnh, tùy vào từng
bệnh nhân, và quá trình điều trị phải do bác sĩ chuyên
khoa tiến hành.

bổ sung Furosemide

Các lựa chọn sơ cấp

» Furosemide: 40-120 mg/ngày, dùng đường uống;
cần điều chỉnh liều tùy theo đáp ứng của cơ thể

» Cần điều trị tình trạng tăng huyết áp một cách tích
cực. Có thể bổ sung thuốc lợi tiểu cho những bệnh
nhân vẫn bị tăng huyết áp mặc dù đã điều trị bằng
thuốc ức chế men chuyển hoặc chất đối kháng thụ thể
angiotensin-II.[45]
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Giai đoạn đầu

hấp phụ miễn dịch
Hiện liệu pháp điều trị bệnh kháng thể kháng màng đáy cầu thận này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.[46]

Các statin
Thuốc giảm lipid, đặc biệt là statin, được dùng để điều trị tình trạng tăng lipid huyết - một đặc trưng thường thấy hơn ở
các hội chứng viêm thận. Hiện tác dụng làm chậm tiến trình bệnh thận vẫn đang trong quá trình đánh giá.[47]
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Khuyến nghị

Giám sát
Các chỉ số chính được theo dõi tuần tự gồm: cặn lắng nước tiểu, bái tiết protein (thường suy ra từ tỉ lệ protein/
creatinine trong nước tiểu) và nồng độ creatinine huyết thanh. Cần thu các mẫu chất này cách nhau 2 đến 4 tuần khi
bệnh nhân đang trong liệu pháp ban đầu, và sau đó là cách nhau 1 đến 2 tháng sau khi ổn định và/hoặc giảm dần liệu
pháp thuốc. Có thể theo dõi hoạt tính bệnh theo từng căn nguyên gây bệnh thông qua hiệu giá kháng thể đặc hiệu của
bệnh đó 1 đến 2 tuần một lần khi bệnh nhân đang trong liệu pháp ban đầu, và sau đó cách nhau 1 đến 2 tháng, hoặc
bất cứ khi nào thấy dấu hiệu tái phát bệnh.[43]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ ăn uống và phác đồ thuốc để tránh hậu quả lâu dài phát sinh do
chứng rối loạn này. Cần giảm lượng muối, đường và chất béo trong chế độ ăn. Hiếm khi bệnh nhân phải hạn chế
protein. Phải theo dõi thường xuyên để đạt được mục tiêu khả quan về huyết áp và để theo dõi tiến triển bệnh thông
qua chỉ số protein trong nước tiểu và chức năng thận. Nếu bệnh nhân dùng corticosteroid hay điều trị bằng thuốc ức
chế miễn dịch, bác sĩ có thể kê thêm các loại thuốc khác để tránh nhiễm trùng và loãng xương. Cần khuyến khích
bệnh nhân tập thể dục và ngừng hút thuốc.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

suy thận cấp ngắn hạn trung bình

Tổn thương thận cấp tính có nhiều khả năng xảy ra ở những bệnh nhân bị GN cấp tính (ví dụ viêm thận lan tỏa). Chẩn
đoán và điều trị sớm viêm cầu thận tiến triển nhanh và lan tỏa là điều rất quan trọng. Một số dạng bệnh sẽ dẫn đến
bệnh thận mạn, mặc dù có điều trị, và cuối cùng bệnh nhân phải điều trị thay thế thận (lọc máu, ghép thận).

tăng thể tích máu ngắn hạn trung bình

Dấu hiệu chứng tỏ GFR giảm đánh kể, khiến bệnh nhân bị phù toàn thân. Liệu pháp điều trị chính là thuốc lợi tiểu.

tăng cholesterol máu ngắn hạn trung bình

Tình trạng này thường xảy ra ở hội chứng thận hư. Nguyên nhân có thể là do tăng khả năng tổng hợp lipoprotein trong
gan và mất protein điều hòa lipid trong nước tiểu. Tăng lipoprotein tỉ trọng thấp và cholesterol là kiểu tăng thường thấy
nhất. Giảm lipid không phải lúc nào cũng bảo vệ được thận khỏi tác nhân độc hại, nhưng giúp ngăn biến cố tử vong do
bệnh tim mạch. Biện pháp điều trị ban đầu là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục, sau đó là điều trị bằng thuốc
statin, chất gắn axit mật, các loại thuốc nhóm fibrate và axit nicotinic.

Tăng cao triglyceride máu ngắn hạn trung bình
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Tình trạng này thường xảy ra ở hội chứng thận hư. Nguyên nhân có thể là do tăng khả năng tổng hợp lipoprotein trong
gan và mất protein điều tiết lipid trong nước tiểu. Tăng lipoprotein tỉ trọng thấp và cholesterol là kiểu tăng thường thấy
nhất. Giảm lipid không phải lúc nào cũng bảo vệ được thận khỏi tác nhân độc hại, nhưng giúp ngăn biến cố tử vong do
bệnh tim mạch. Biện pháp điều trị ban đầu là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục, sau đó là điều trị bằng thuốc
statin, chất gắn axit mật, các loại thuốc nhóm fibrate và axit nicotinic.

tăng đông máu ngắn hạn trung bình

Liên quan đến tình trạng lupus (kháng thể kháng phospholipid) và hội chứng thận hư (mất antithrombin III qua nước
tiểu, biến đổi nồng độ protein C và S, tăng khả năng kết tập tiểu cầu). Có thể phải cho bệnh nhân dùng thuốc chống
đông có chứa heparin và warfarin, và gần như chắc chắc dùng nếu albumin trong huyết thanh <20g/L.

dễ nhiễm trùng ngắn hạn trung bình

Liên quan đến hiện tượng dị hóa và mất nhiều immunoglobulin (Ig) G qua nước tiểu hoặc có thể liên quan đến việc
điều trị bằng corticosteroid và thuốc ức chế miễn dịch. Biện pháp dự phòng bệnh viêm phổi do Pneumocystis đối với
những bệnh nhân đang dùng cyclophosphamide[42] và bệnh nấm Candida ở những bệnh nhân đang dùng corticosteroid
được khuyến cáo. Cần điều trị các chứng nhiễm trùng khác ngay khi khởi phát.

Tăng huyết áp dài hạn cao

Hầu hết những bệnh nhân mắc bệnh GN đều sẽ bị tăng huyết áp, do giảm GFR và tăng tái hấp thụ muối và nước. Nếu
không điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến bệnh tim mạch. Ban đầu nên cố gắng tập thể dục và có chế độ ăn giảm
muối. Nên điều trị bằng các loại thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế men chuyển, hoặc chất đối kháng thụ thể angiotensin-II
bởi các loại thuốc này có hiệu quả trong việc điều trị tình trạng giữ dịch và protein niệu. Thường phải dùng đa trị liệu.

Bệnh tim mạch dài hạn cao

Bệnh nhân có khuynh hướng cao bị tăng huyết áp, tăng thể tích máu, và tăng lipid huyết, hoặc bệnh nền có thể ảnh
hưởng đến động mạch vành một cách độc lập.

Bệnh thận mạn tính (CKD) biến thiên trung bình

Những bệnh nhân mắc bệnh GN sau khi nhiễm liên cầu khuẩn và bệnh lý thận IgA có tỉ lệ khởi phát bệnh thận mạn
tính thấp. Đối với các chứng bệnh cầu thận khác, tiên lượng dài hạn có xu hướng tốt hơn ở những bệnh nhân có hiện
tượng protein niệu và đái máu không có triệu chứng và bị tổn thương cầu thận khu trú, chứ không phải lan tỏa, khi xét
nghiệm mẫu sinh thiết thận. Các yếu tố chính quyết định kết cục thận hoạt động tương đối kém đó là rối loạn chức
năng thận nặng hơn khi đến khám, protein niệu nặng hơn, không đáp ứng với liệu pháp điều trị ban đầu và ngày càng
nhiều những thay đổi về mức độ xơ hóa, chẳng hạn như xơ hóa mô kẽ và xơ hóa cầu thận khi xét nghiệm mẫu sinh
thiết thận ban đầu.

Bệnh thận giai đoạn cuối là kết cục xảy đến tới 50% đến 60% số bệnh nhân mắc bệnh cầu thận tăng sinh màng không
điều trị trong vòng 10 đến 15 năm[48] và khoảng 20% đến 25% ở những bệnh nhân bị viêm đa động mạch dạng u
hạt.[49]
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Tiên lượng

Những bệnh nhân mắc bệnh GN sau khi nhiễm liên cầu khuẩn và bệnh thận IgA (IgA) có tỉ lệ khởi phát bệnh thận mạn
tính thấp. Phần lớn các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em, về sau đều hồi phục hoàn toàn về mặt lâm sàng sau cơn phát bệnh
ban đầu. Tuy nhiên, giới chuyên môn ngày càng nhận thấy rằng những bệnh nhân mắc bệnh thận IgA và protein niệu có
nguy cơ khởi phát CKD tiến triển sau 15 năm.

Đối với các chứng bệnh cầu thận khác, tiên lượng dài hạn có xu hướng tốt hơn ở những bệnh nhân có hiện tượng protein
niệu và đái máu không có triệu chứng và bị tổn thương cầu thận khu trú, chứ không phải lan tỏa, khi xét nghiệm mẫu sinh
thiết thận. Các yếu tố chính quyết định kết cục thận hoạt động tương đối kém đó là rối loạn chức năng thận nặng hơn khi
đến khám, protein niệu nặng hơn, không đáp ứng với liệu pháp điều trị ban đầu và ngày càng nhiều những thay đổi về
mức độ xơ hóa, chẳng hạn như xơ hóa mô kẽ và xơ hóa cầu thận khi xét nghiệm mẫu sinh thiết thận ban đầu.

Bệnh thận giai đoạn cuối là kết cục xảy đến với 50% đến 60% số bệnh nhân mắc bệnh cầu thận tăng sinh màng không
điều trị trong vòng 10 đến 15 năm,[48] và khoảng 20% đến 25% ở những bệnh nhân bị viêm đa động mạch dạng u
hạt.[49]
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Hình ảnh

Hình 1: Bảng phân loại bệnh GN (Ig, immunoglobulin; ANCA, kháng thể kháng kháng nguyên trong bào tương bạch cầu
trung tính; GBM, màng đáy cầu thận; ISN/RPS, Hiệp hội Bệnh lý Thận Quốc tế/Hiệp hội Bệnh lý Thận; EUVAS, Hiệp hội
Viêm mạch châu Âu)

Trích từ Sethi S, và các cộng sự. Báo cáo đồng thuận của Hiệp hội Bệnh lý thận/Mayo Clinic về cách phân loại bệnh học,
chẩn đoán và báo cáo bệnh GN. J Am Soc Nephrol. 2016;27(5):1278-87.
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Hình 2: Phù chân

Trích từ tư liệu của Tiến sĩ Mehul Dixit
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Hình 3: Phù mặt ở trẻ bị tái phát sang thương tối thiểu

Trích từ tư liệu của Tiến sĩ Mehul Dixit; ảnh có sự cho phép của cha mẹ
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Hình 4: Ban xuất huyết có thể sờ được ở chi dưới của trẻ mắc ban xuất huyết Henoch-Schonlein

Trích từ tư liệu của Tiến sĩ Paul F. Roberts

Hình 5: Sang thương tổi thiểu: cầu thận có biểu hiện bình thường.

Từ: Mason PD, Musey CD. BMJ. 1994;309:1557-1563
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Hình 6: Màng đáy cầu thận bình thường khi chụp hiển vi điện tử

Trích từ tư liệu của Tiến sĩ Mehul Dixit

Hình 7: Sang thương tối thiểu: xóa mờ tế bào chân giả khi chụp hiển vi điện tử
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Trích từ tư liệu của Tiến sĩ Mehul Dixit

Hình 8: Viêm cầu thận tăng sinh màng cho thấy (bên trái) búi mao mạch dày lên và tăng sinh tế bào lan tỏa, tạo hình dạng
'tiểu thùy' đặc trưng (khi chụp hiển vi quang học; nhuộm: haematoxylin và eosin) và (bên phải) nhuộm miễn dịch huỳnh
quang phát hiện IgM dạng hạt thô rải rác dọc mao mạch.

Từ: Mason PD, Musey CD. BMJ. 1994;309:1557-1563

Hình 9: Bệnh cầu thận màng cho thấy màng đáy dày lên (trên), số lượng tế bào bình thường (khi chụp hiển vi quang học;
nhuộm haematoxylin và eosin) và nhuộm miễn dịch huỳnh quang phát hiện IgG dạng hạt mịn (dưới) dọc màng đáy.
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Từ: Mason PD, Musey CD. BMJ. 1994;309:1557-1563

Hình 10: Viêm cầu thận tăng sinh lan tỏa, quan sát thấy ở viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu khuẩn.

Từ: Mason PD, Musey CD. BMJ. 1994;309:1557-1563

Hình 11: Viêm cầu thận liềm trong đó tế bào hình liềm chiếm phần lớn nang Bowman và chèn ép búi mạch cầu thận

Từ: Mason PD, Musey CD. BMJ. 1994;309:1557-1563
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Hình 12: Kết quả quan sát mẫu sinh thiết thận dưới kính hiển vi quang học cho thấy những tổn thương điển hình của
bệnh xơ hóa cầu thận khu trú từng phần (hướng mũi tên)

Trích từ tư liệu của Nagi AH, Alexander F, Lannigan R. J Clin Pathol. 1971;24:846-850
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
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đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
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