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Hippocrates đã viết,  “He who would become a surgeon should join an 
army and follow it.”1 Sự tiến bộ nhanh chóng của việc chăm sóc chấn 
thương, đáng buồn thay, liên quan chặt chẽ với chiến tranh. William Mayo, 

nhiều thế kỷ sau, đã tuyên bố một cách khéo léo, “Medicine is the only victor in war.” 
Cuộc khủng hoảng chấn thương do chiến tranh thường dẫn đến sự đổi mới trong 
chăm sóc chấn thương và sáng tạo trong phẫu thuật, và những kinh nghiệm thực 
hành quý báu từ chiến tranh đã được áp dụng rộng rãi.2 Những kinh nghiệm khác chỉ 
được áp dụng vào thực tiễn thông qua một lộ trình về đánh giá, xuất bản và chấp nhận 
của cộng đồng chấn thương. Nghiên cứu về quản lý các chấn thương nặng là vô cùng 
khó khăn để tiến hành, và sự đổi mới thường được thúc đẩy bởi sự cần thiết hơn là bởi 
các phương pháp khoa học. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót sau khi bị chấn thương nặng 
hiện đang cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử được ghi lại, và một phần của sự 
cải thiện này là do cuộc chiến chống khủng bố gần hai thập kỷ. Ở Hoa Kỳ, chấn 
thương vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người trong độ tuổi từ 1 
đến 44, nhấn mạnh thực tế rằng chấn thương không chỉ là một vấn đề thời chiến.

Bài viết này review những tiến bộ lớn trong việc chăm sóc bệnh nhân chấn thương 
nặng. Một số can thiệp là cơ học (băng ép), một số là dược lý (liệu pháp chống tiêu 
sợi huyết), và một số khác là tâm lý và đòi hỏi một hướng suy nghĩ mới (phẫu thuật 
kiểm soát tổn thương sớm). Chăm sóc chấn thương đã thay đổi đáng kể trong 20 năm 
qua, như được tóm tắt trong Bảng 1. Thực hành dựa trên các chứng cứ tốt nhất trong 
chăm sóc chấn thương thường đòi hỏi các quyết định không hoàn hảo dựa trên thông 
tin không đầy đủ và hư cấu. Một thái độ sẵn sàng phẫu thuật khẩn cấp luôn nằm 
trong nguyên tắc điều trị.

T our nique t s

Khi bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, tỷ lệ tử vong do mất máu chi và 
vết thương ở vị trí nối giữa thân và chi ( Junctional wounds ) là cực kỳ cao,3 mặc dù 
có một báo cáo năm 1996 về y học quân sự, trong đó các tác giả nhận thấy cần phải sử 
dụng ga rô dã chiến để ngăn xuất huyết đe dọa tính mạng.4 Ga rô cải tiến đã trở nên 
phổ biến, mặc dù phần lớn không hiệu quả. Các chiến binh (tức các thành viên của 
quân đội chiến đấu trong các cuộc chiến) nhận thấy sự cần thiết của việc phải kiểm 
soát tốt hơn tình trạng mất máu tại thời điểm bị thương, và các thiết bị thương mại để 
kiểm soát sự mất máu chi đã trở thành tiêu chuẩn trên chiến trường, cùng với việc đào 
tạo phổ quát về cách sử dụng chúng . Những thay đổi này dẫn đến việc giảm thiểu tử 
vong do mất máu.5 Các cuộc chiến trước đó đã nhận thấy ga rô không được ủng hộ vì 
thời gian sơ tán chậm nên dẫn đến mất chi sau đó do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, 
trong các cuộc xung đột hiện nay, thời gian sơ tán đã được rút ngắn đáng kể và tình 
trạng mất chi do thiếu máu cục bộ hiện nay rất hiếm. Các loại băng cầm máu tiên tiến 
cũng được giới thiệu để kiểm soát tình trạng mất máu chi và vùng nối giữa thân với 
chi.6 Sự tiến bộ này được quy định trong Tactical Combat Casualty Care guidelines,6
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và đã tiếp tục phát triển và hướng dẫn cho các 
chiến binh cho đến ngày nay. Khi các chiến binh 
trở về nhà, các bộ ga rô thương mại, cùng với sự 
huấn luyện thích hợp trong việc sử dụng, đã trở 
nên phổ biến để xử trí các tai nạn hằng ngày, một 
phần do bị thúc đẩy bởi các sự cố có xu hướng xảy 
ra thường xuyên hơn.7 Những sự kiện khủng 
khiếp đó đã tạo ra nhận thức cấp thiết về sự can 
thiệp sớm và chủ động khi có mất máu ồ ạt và từ 
đó dẫn đến sự đồng thuận của Hartford và chiến 
dịch Stop the Bleed.8 Những nỗ lực này được tạo 
điều kiện bởi sự chứng thực của người đứng đầu, 
cùng với sự chứng thực của nhiều quan chức thực 
thi pháp luật, các bên liên quan y tế và các nhà 
hoạch định chính sách. Việc sử dụng phổ biến các 
bộ ga rô thương mại được thiết kế để kiểm soát sự 
mất máu chi vẫn chưa được đưa vào quyết định xử 
trí ban đầu nào. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ ra rằng tất 
cả nhân viên sơ cứu nên áp dụng chiến lược tích 
cực này để kiểm soát xuất huyết tại thời điểm chấn 
thương.9 Một khi ga rô được sử dụng ở môi trường 
dân sự ngoài bệnh viện, nó nên được thắt chặt cho 
đến khi có thể được gỡ bỏ một cách an toàn để 
đánh giá khả năng phẫu thuật tại bệnh viện.

LIỆU PHÁP CHỐNG TIÊU SỢI HUYẾT

Mặc dù rối loạn đông máu trong chấn thương 
không hoàn toàn được hiểu rõ, nhưng chúng ta 
đã biết có một tình trạng gọi là tăng thoái giáng 
fibrin ác tính. Thoái giáng fibrin là một quá trình 

nội mạch bình thường, duy trì sự cân bằng giữa 
tiêu hủy và tạo huyết khối. Sau chấn thương 
nặng, tình trạng tăng thoái giáng fibrin phát triển 
ở một số bệnh nhân, khi đó huyết khối bị ly giải 
nhanh hơn được tổng hợp. Sự thay đổi này có thể 
làm trầm trọng thêm tình trạng mất máu và góp 
phần gây tử vong.10 Axit Tranexamic, một chất 
chống tiêu sợi huyết, đã được sử dụng trong nhiều 
thập kỷ để giảm xuất huyết sau sinh.11 Tuy nhiên, 
tính hiệu quả của nó đối với việc điều trị hoặc 
phòng ngừa tăng thoái giáng fibrin ở bệnh nhân 
chấn thương chưa được nhận ra cho đến cách đây 
vài năm.12

Điều trị bằng axit tranexamic (1g IV trong 10 
phút, sau đó IV 1g trong 8 giờ, với liều đầu tiên 
trong vòng 3 giờ sau khi chấn thương) rất đơn 
giản, và hiệu quả của nó, nếu được sử dụng trong 
vòng 3 giờ sau khi chấn thương ở những bệnh 
nhân chấn thương nặng nhất, là đáng kể. Vì 
những lý do này, việc điều trị bằng axit 
tranexamic đã được áp dụng như một cách chăm 
sóc tiêu chuẩn trên chiến trường và đang được 
chấp nhận ở Hoa Kỳ và các nơi khác.2 Ở Liên 
minh Châu Âu, axit tranexamic được chấp nhận 
làm chăm sóc tiêu chuẩn và chi phí của nó, so với 
chi phí của hầu hết các can thiệp khác, là tối 
thiểu. Thời điểm bắt đầu điều trị rất nhạy cảm, 
và lợi ích lớn nhất liên quan đến tỷ lệ tử vong xảy 
ra khi can thiệp được thực hiện càng sớm càng 
tốt sau khi chấn thương.13 Tuy nhiên, cần thận 

Approach Purpose Outcome

Tourniquet Control of limb exsanguination Temporary cessation of bleeding limb injuries

Tranexamic acid (antifibrinolysis) Early treatment and prevention of trauma-
related hyperfibrinolysis

Improved intrinsic coagulation, elimination of hyper- 
fibrinolysis, prevention of trauma-related coagulopathy

Permissive hypotension Limitation of ongoing blood loss, preven-
tion of trauma-related coagulopathy

Lower-volume resuscitation, limitation of presurgical blood 
loss

The golden hour Rapid institution of measures to manage 
traumatic injury

Early, definitive surgical control of hemorrhage

High-ratio massive transfusion Prevention and treatment of trauma-related 
coagulopathy, volume expansion with-
out hemodilution (damage-control  
resuscitation)

Restoration of normal hemodynamics after hemorrhage  
control

Ultrasonography Noninvasive test for detection of internal 
hemorrhage and pneumothorax

Intracavitary bleeding identified in bilateral pleural spaces, 
pericardium, or intraabdominal compartment

REBOA* Early, temporary control of noncompress-
ible hemorrhage

Limitation of presurgical blood loss, temporary improvement 
in hemodynamics, minimally invasive alternative to  
thoracotomy and aortic cross-clamping

*  REBOA denotes resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta.

Table 1. Approaches to the Care of Severely Injured Patients.
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trọng vì sử dụng axit tranexamic sau hơn 3 giờ khi 
chấn thương có thể làm tăng nguy cơ tử vong.

Việc sử dụng phương pháp này cũng nên được 
phối hợp với các kế hoạch truyền máu lớn. 
Không phải tất cả bệnh nhân bị chấn thương sẽ 
được hưởng lợi từ sự can thiệp này; đặc biệt, 
không có lợi ích cho những bệnh nhân ban đầu 
được đánh giá là đã có chảy máu ồ ạt, trừ những 
trường hợp sau khi được đánh giá cẩn thận cho 
thấy không có mất máu nặng. Tuy nhiên, không 
có tác hại đáng kể nào được quy cho việc áp dụng 
phổ biến phương pháp điều trị này như là một 
can thiệp ban đầu cho bệnh nhân nghi ngờ xuất 
huyết nặng.12,13 Mặc dù không trực tiếp can 
thiệp liệu pháp chống tiêu sợi huyết, việc sử 
dụng huyết tương trong khi vận chuyển đến 
bệnh viện giúp cải thiện tình trạng đông máu 
và giảm tỷ lệ tử vong chung.14

HUYẾT ÁP THẤP CHO PHÉP

Cách đây một thế kỷ, Walter Cannon đã tuyên bố 
rằng "những nguồn mất máu không thể tiếp cận 
hoặc không kiểm soát được không nên được điều 
trị bằng dịch truyền tĩnh mạch cho đến khi kiểm 
soát được bằng phẫu thuật." Mất 76 năm để xác 
nhận một cách khoa học câu nói này trong một 
nghiên cứu được thực hiện cẩn thận.15 Thật không 
may, chiến lược trì hoãn hồi sức bằng dịch truyền 
đến khi đạt được sự kiểm soát mạch máu được áp 
dụng khá chậm vào thực hành; trong phần lớn 
thời gian của thế kỷ 20, cho phép bệnh nhân chấn 
thương duy trì một mức huyết áp thấp cho đến khi 
can thiệp phẫu thuật đã vi phạm một nguyên tắc 
chính của hồi sức truyền dịch bằng dung dịch tinh 
thể. Việc truyền 2 lít dịch tinh thể cho bệnh nhân 
chấn thương có hạ huyết áp làm nặng thêm tình 
trạng rối loạn đông máu và nhiễm toan, và nên 
được từ bỏ. Bệnh nhân không hạ huyết áp không 
nên được hồi sức bằng dịch truyền, trong khi đó, 
bệnh nhân có hạ huyết áp nên được hồi sức bằng 
dịch cho đến khi huyết áp tâm thu đạt 80 mmHg, 
khi đó cần phải sử dụng các liều máu nhỏ bolus 
hoặc huyết tương một cách cẩn thận (250-500 ml) 
để duy trì huyết áp tâm thu từ 80-90 mmHg. Các 
cuộc chiến ở Trung Đông đã tạo ra một môi 
trường ủng hộ việc áp dụng rộng rãi và chấp nhận 
hạ huyết áp đến mức cho phép.16 Cách tiếp cận 
này không chỉ an toàn mà còn có thể mang lại lợi 
ích sống còn đáng kể cho bệnh nhân có chấn 
thương xuyên thấu hoặc không xuyên thấu.17 

Giới hạn an toàn của hạ huyết áp cho phép vẫn 
chưa được biết, nhưng việc sử dụng dịch truyền 
tĩnh mạch thể tích lớn trước khi phẫu thuật để 
kiểm soát xuất huyết là nguy hiểm và không nên 
được thực hiện trừ một số trường hợp, chẳng hạn 
như có kèm theo chấn thương sọ não.17-19

Da m age- Con trol Surger y

Phẫu thuật kiểm soát tổn thương là một chiến lược 
kỹ thuật để kiểm soát tình trạng mất máu nặng. 
Cách tiếp cận này ưu tiên kiểm soát chảy máu và 
nhiễm bẩn khi can thiệp phẫu thuật ban đầu, bao 
gồm việc đóng tạm thời khoang bụng và trì hoãn 
tất cả các thao tác phẫu thuật triệt để và chuẩn bị 
cho các cuộc phẫu thuật tiếp theo. Đôi khi được 
gọi là phẫu thuật tạm thời, kiểm soát tổn thương 
làm tăng khả năng sống sót ở những bệnh nhân bị 
chấn thương nặng nhất và mất máu nhiều nhất. 
Một số bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu 
thuật nối tiếp trong khoảng thời gian nhiều ngày 
để tránh sự ảnh hưởng về mặt sinh lý của một ca 
phẫu thuật kéo dài dẫn đến mất máu trên diện 
rộng. Giữa các giai đoạn phẫu thuật, bệnh nhân 
được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó 
tình trạng sinh lý của họ được quản lý cẩn thận, 
chú ý đến hồi sức, giải quyết nhiễm toan, duy trì 
thân nhiệt bình thường và loại bỏ các rối loạn 
đông máu, thường là sử dụng thuốc an thần và thở 
máy. Sau đó bệnh nhân được đưa trở lại phòng 
phẫu thuật, lúc này, phẫu thuật triệt để được thực 
hiện như trên một tình trạng sinh lý bình thường, 
và bụng được đóng lại ngay sau khi sự sửa chữa 
hoàn tất.

Mặc dù cách tiếp cận này bắt nguồn từ đầu thế 
kỷ 20, nhưng nó đã được hồi sinh và được đặt tên 
là phẫu thuật kiểm soát tổn thương vào năm 
1993.20 Những kinh nghiệm phẫu thuật đúc kết 
trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đã 
củng cố việc thực hành kiểm soát tổn thương và 
được các trung tâm chấn thương ở nhiều quốc 
gia áp dụng, bao gồm ở hầu hết các nước phát 
triển có đủ nguồn lực y tế.21,22 Phẫu thuật kiểm 
soát tổn thương hiện được công nhận là tiêu 
chuẩn chăm sóc cho những bệnh nhân bị chấn 
thương nặng nhất đang phải trải qua tình trạng 
chảy máu ồ ạt. Việc áp dụng nó trực tiếp làm giảm 
nhẹ vòng xoáy bệnh lý bao gồm hạ thân nhiệt, 
nhiễm toan và rối loạn đông máu. Trong vòng 24 
giờ sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật kiểm soát 
tổn thương đầu tiên, lần phẫu thuật tiếp theo nên  
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được thực hiện và mỗi lần can thiệp tiếp theo nên 
được thực hiện cách nhau trong vòng 24 giờ 
nhằm cải thiện khả năng đóng vết thương hoàn 
toàn.23,24 Nỗ lực phẫu thuật triệt để nên được diễn 
ra mỗi ngày, vì đánh giá tại giường không dự đoán 
được liệu vết thương sẽ được đóng lại hoàn toàn 
vào lúc nào. Ngoài ra, việc sử dụng một thiết bị 
chân không để đóng vết thương tạm thời và phong 
tỏa thần kinh cơ tạm thời sớm giúp cải thiện tỷ lệ 
đóng vết thương hoàn toàn và nên được xem xét 
nếu chúng không có chống chỉ định.25 Nên chú ý 
rằng phẫu thuật lặp đi lặp lại làm tăng tỷ lệ tử 
vong ở những bệnh nhân chỉ bị chấn thương mức 
độ vừa phải.26

The G olden Hour

Trong Thế chiến I, người Pháp đã công bố đánh 
giá khoa học đầu tiên về "thời gian nhạy cảm" của 
việc điều trị sốc sau chấn thương trong một báo 
cáo có tên là  “Du Shock Traumatique dans les 
Blessures de Guerre: Analyses d’Observations.” 
Mặc dù tỷ lệ tử vong chưa được chứng minh là 
tăng nhanh sau 60 phút sau chấn thương,27 nhưng 
người ta cộng nhận rằng can thiệp xảy ra nhanh 
chóng giúp thúc đẩy sự phát triển của các hệ 
thống y tế khẩn cấp.  “The golden hour” đã tóm 
tắt cách tiếp cận này, mặc dù nó bỏ qua thực tế 
là hầu hết các trường hợp tử vong do xuất huyết 
ở vùng thân mình xảy ra trong vòng 30 phút 
sau chấn thương.28 Gần đây, dữ liệu từ các cuộc 

chiến ở Iraq và Afghanistan cho thấy sự sống sót tại 
chiến trường sau khi bị thương có liên quan chặt 
chẽ đến khoảng thời gian từ lúc chấn thương và sơ 
tán đến khi can thiệp phẫu thuật đầu tiên. Điều này 
đã khiến Bộ Quốc phòng ra lệnh phải sơ tán tất cả 
các thương binh bằng trực thăng trong vòng 60 
phút sau khi bị thương, điều này đã giúp giảm tỉ lệ 
tử vong29,30

Sự hiểu biết hiện tại về "thời gian nhạy cảm" 
trong chấn thương vẫn là tối quan trọng, vì 
khoảng thời gian giữa thời điểm chấn thương và 
can thiệp phẫu thuật quyết định cơ bản đến kết 
cục, cả trong và ngoài chiến trường.28,31 Tuy 
nhiên, can thiệp phẫu thuật không nên kết hợp 
với lọc bệnh và hồi sức . Hồi sức không phải là 
một cách để kiểm soát xuất huyết, và nên thận 
trọng khi các biện pháp hồi sức được bắt đầu mà 
không có kế hoạch phẫu thuật kiểm soát xuất 
huyết. Mục đích chính của khái niệm golden hour 
là thúc đẩy mọi nỗ lực hướng tới việc kiểm soát 
xuất huyết sớm, bao gồm chăm sóc ban đầu, lọc 
bệnh, sơ tán nhanh và hồi sức (Hình 1). Các hiệp 
hội chấn thương khác, chẳng hạn như the 
European and Australian emergency medical 
system, tiếp cận giờ vàng bằng cách đặt các bác sĩ 
hoặc những người có chuyên môn khác trong môi 
trường tiền viện để thuận tiện cho việc kiểm soát 
sớm xuất huyết. Ngay từ khi bị thương, chúng ta 
cần tập trung vào việc kiểm soát xuất huyết bằng 
phẫu thuật. Tất cả các cuộc diễn tập khác đều ủng 
hộ mục tiêu chính này.

Figure 1. Possible Interventions during the Golden Hour.

The primary purpose of the golden hour concept is to achieve early hemorrhage control. Prehospital and in-hospital maneuvers toward 
this goal include initial care, triage, rapid evacuation, and resuscitation. FAST denotes focused abdominal sonography for trauma, and 
REBOA resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta.
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High-R atio M a ssi v e Tr a nsfusion

Bệnh nhân chảy máu cần máu. Việc sử dụng máu 
truyền tĩnh mạch như một phương tiện hồi sức 
làm xấu đi kết cục.32 Máu toàn phần, hoặc một 
chất thay thế gần giống máu toàn phần, nên được 
sử dụng để hồi sức, với sự khởi đầu đồng thời của 
các biện pháp kiểm soát xuất huyết.33 Trong bối 
cảnh phải truyền máu khối lượng lớn, tỷ lệ cao của 
hồng cầu trong huyết tương (1: 1) lần đầu tiên 
được chứng minh là cải thiện kết quả trên chiến 
trường,34,35 và đã được áp dụng rộng rãi sau 
đó.36-38 Cách tiếp cận này nên được áp dụng tại tất 
cả các cơ sở tiếp nhận bệnh nhân chấn thương. 
Các sản phẩm máu được làm lạnh để lưu trữ và 
nên được làm ấm đến nhiệt độ cơ thể thông qua 
việc sử dụng thiết bị làm ấm dịch truyền trong quá 
trình hồi sức. Đây là một điểm quan trọng, bởi vì 
truyền các sản phẩm máu mát cho bệnh nhân bị 
chấn thương và xuất huyết sẽ góp phần gây hạ 
thân nhiệt và rối loạn đông máu. Tốc độ truyền 
tương xứng với mức độ sốc và nên tuân theo các 
nguyên tắc hạ huyết áp cho phép. Các sản phẩm 
máu nên được truyền với tốc độ càng nhanh càng 
tốt (thường nhanh tới 500 ml mỗi phút) để tuân 
thủ các nguyên tắc hồi sức hạ huyết áp, với huyết 
áp tâm thu mục tiêu là 80 mm Hg trong suốt cuộc 
phẫu thuật kiểm soát tổn thương. Hồi sức không 
phải là một biện pháp thay thế cho việc kiểm soát 
xuất huyết. Nếu việc hồi sức được bắt đầu, thì nên 
tiến hành phẫu thuật để kiểm soát xuất huyết, bao 
gồm tiến hành đồng thời các can thiệp phẫu thuật 
kiểm soát tổn thương nếu thích hợp.

Ultr a sono gr a ph y

Siêu âm khoang bụng và màng ngoài tim trong 
giai đoạn chẩn đoán  (FAST [Focused Abdominal 
Sonography for Trauma]) cũng quan trọng như 
việc đo các dấu hiệu sinh tồn trong việc xử trí ban 
đầu và ra quyết định phẫu thuật, đặc biệt ở bệnh 
nhân bị chấn thương có hạ huyết áp. 39 Thực hiện 
FAST trong vòng vài phút sau khi bệnh nhân 
đến bệnh viện (hoặc trong một số trường hợp 
ngay cả trong môi trường tiền viện) là tiêu chuẩn 
chăm sóc hiện tại ở Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, 
Úc, Nhật Bản và hầu hết các nước phát triển 
khác. FAST mở rộng, bao gồm kiểm tra bổ sung 
các khoang màng phổi hai bên, đặc biệt hữu ích 

khi chụp X quang ngực không sửa soạn bị trì hoãn. 
Những kiểm tra trên siêu âm này cho phép phát 
hiện và bán định lượng xuất huyết trong ổ bụng, 
dự đoán sự cần thiết phải can thiệp phẫu thuật và 
phát hiện ra tràn máu màng ngoài tim (là một 
phẫu thuật cấp cứu), cũng như tràn máu màng 
phổi và tràn khí màng phổi.40 Những thủ thuật 
này có thể được thực hiện nhanh chóng tại giường 
trong vài giây sau khi bệnh nhân đến bệnh viện. 
Việc xác định sớm các tình trạng này cho phép can 
thiệp ngay lập tức hoặc thiết lập một cơ chế can 
thiệp, với một biện pháp kiểm soát xuất huyết như 
phẫu thuật mở bụng, dẫn lưu màng phổi hoặc 
phẫu thuật mở lồng ngực mà không cần làm thêm 
X quang hoặc xét nghiệm khác.41

Một bệnh nhân bị chấn thương và hạ huyết áp 
không thể chụp cắt lớp điện toán, và cạm bẫy 
thông thường này có thể tránh được bằng cách 
thực hiện FAST tại giường. Một cạm bẫy bổ sung 
khác là kết quả âm tính giả của FAST, có thể xảy ra 
ngay cả trên những người có kinh nghiệm.42 Nếu 
bệnh nhân dường như bị xuất huyết trong ổ bụng 
không thể cầm, mặc dù đã kiểm tra FAST âm 
tính, chúng ta nên nghi ngờ đến kết quả âm tính 
giả và tiến hành đến các thao tác chẩn đoán khác, 
chẳng hạn như chọc hút hoặc rửa màng bụng 
chẩn đoán, dẫn lưu màng phổi hai bên, hoặc 
trong trường hợp thích hợp, phẫu thuật mở bụng 
thăm dò khẩn cấp.

R esusci tati v e End ova scul a r 
B a ll o on O cclusion of the Aorta

Bít động mạch chủ cấp cứu bằng bóng chèn nội 
mạch (Resuscitative endovascular balloon
occlusion of the aorta-REBOA) là một kỹ thuật 
đang nổi lên nhanh chóng để kiểm soát những vị 
trí chảy máu không thể nén, chảy máu ở khoang 
dưới cơ hoành.43 Nhiều bác sĩ phẫu thuật coi kỹ 
thuật này là phương pháp thay thế ít xâm lấn hơn 
mở lồng ngực cấp cứu và kẹp động mạch chủ 
trên những bệnh nhân có huyết động không ổn 
định nhưng không có bằng chứng của chảy máu 
trong lồng ngực và không ngưng tim.44 Một bóng 
chèn được nhanh chóng đặt vào động mạch chủ 
qua da hoặc qua động mạch đùi chung và thường 
được thực hiện trong quá trình xử lý ban đầu. Bóng 
này sau đó có thể được đặt ở khu vực I, gần với lỗ 
động mạch chủ của cơ hoành, để tạm thời kiểm soát 
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tình trạng chảy máu bên dưới cơ hoành khi đã loại 
trừ chảy máu trên cơ hoành (Hình 2). Ngoài ra, 
bóng chèn có thể được đặt ở khu vực III nhằm 
kiểm soát chảy máu nặng vùng chậu hoặc vùng nối 
giữa thân mình và chi, khi chảy máu trên cơ hoành

và trong ổ bụng đã được loại trừ45,46 Loại trừ một 
cách hợp lý xuất huyết trong bất kỳ khoang nào 
gần với vị trí bóng chèn là rất quan trọng. Đặt 
bóng chèn ở xa vị trí đoạn động mạch bị tổn 
thương có thể dẫn đến tăng tốc độ mất máu và tử 
vong. Các kỹ thuật có thể được sử dụng để loại trừ 
xuất huyết gần bao gồm siêu âm (với những hạn 
chế đã biết), chụp X quang không sửa soạn ngực 
chậu, đặt dẫn lưu màng phổi và chọc hút hoặc rửa 
bụng để chẩn đoán.

REBOA cho phép kiểm soát tạm thời xuất huyết 
ồ ạt dưới vị trí bóng chèn trong khi thực hiện các 
can thiệp cầm máu triệt để. Việc lựa chọn can thiệp 
cầm máu được thực hiện trên cơ sở phân loại chấn 
thương; can thiệp thường là một phẫu thuật khẩn 
cấp (phẫu thuật mở bụng), phẫu thuật tắc mạch 
máu vùng chậu, cố định ngoài khung chậu, chèn 
gạc cầm máu vùng chậu hoặc kết hợp tất cả các can 
thiệp này. Thiếu máu cục bộ tạng trong bụng làm 
giới hạn thời gian tắc ở mức dưới 30 phút, nhưng lý 
tưởng nhất là thời gian tắc nên càng ngắn càng 
tốt.47,48 Các kỹ thuật chuyên dụng, như REBOA 
không liên tục, có thể hữu ích trong việc kéo dài thời 
gian tắc khi có thiếu máu cục bộ một cách an toàn.49 
REBOA là một can thiệp với hàng loạt các chỉ định, 
chống chỉ định, kỹ thuật và cả sự sai lầm. Khi được 
sử dụng một cách thích hợp bởi các nhà lâm sàng có 
kinh nghiệm, REBOA có thể cải thiện kết cục cho 
nhóm bệnh nhân bị chấn thương và chảy máu nặng 
nhất. Những nguy hiểm của REBOA bao gồm thiếu 
máu toàn bộ nội tạng, mất chi dưới, làm trầm trọng 
thêm chấn thương sọ não, thiếu máu cục bộ tủy 
sống và gây mất máu nhanh chóng. Can thiệp này, 
hiện đang được sử dụng phổ biến tại một số trung 
tâm chấn thương chuyên biệt, cần có sự chú ý và làm 
thêm các nghiên cứu bổ sung.

 Summ a r y

Chăm sóc ban đầu trên bệnh nhân chấn 
thương nặng đã thay đổi đáng kể trong những 
thập kỷ gần đây theo nhiều cách được thúc đẩy 
bởi kinh nghiệm trong thời chiến. Tiếp tục sự 
phát triển về chăm sóc chấn thương ngoài thời 
chiến đòi hỏi phải có cam kết quốc gia về 
nghiên cứu, đặc biệt là trên một số vấn đề có 
nhiều hứa hẹn nhưng có ít dữ liệu hoặc không 
được chấp nhận hoàn toàn (Bảng 2). Chăm sóc 
chấn thương đòi hỏi một cách tiếp cận bằng 
phẫu thuật cực kỳ tích cực, mặc dù thông tin 
về tình trạng bệnh không đầy đủ, không hoàn 

Figure 2. Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA).

Shown are aortic occlusion zones. In zone I, safe positioning of the balloon 
for control of infradiaphragmatic hemorrhage is shown; in zone III, position-
ing for control of massive pelvic hemorrhage in the absence of a simultane-
ous abdominal source of hemorrhage is shown.
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hảo và thay đổi nhanh chóng. Cách tiếp cận này 
nên được thực hiện ngay lập tức, bắt đầu từ thời 
điểm chấn thương. Việc áp dụng rộng rãi hơn 
những tiến bộ này là cần thiết để cải thiện khả

năng sống sót cho những bệnh nhân bị thương 
nặng, đặc biệt là những trường hợp mất máu lớn.

Disclosure forms provided by the author are available with the 
full text of this article at NEJM.org.
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