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4.1 Giới thiệu 

Hội chứng hô hấp cấp nguy kịch do nhiễm coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây ra bệnh 

coronavirus 2019 (COVID-19). Ở người lớn và trẻ em, phổ lâm sàng của hội chứng có thể hoàn 

toàn không có triệu chứng hoặc nhiễm trùng hô hấp trên nhẹ hoặc suy hô hấp nặng và suy đa cơ 

quan cần điều trị tích cực [1, 2]. Diễn tiến lâm sàng của COVID-19 được chia thành 3 giai đoạn 

chính: (1) giai đoạn nhiễm sớm; (2) giai đoạn phổi; (3) giai đoạn siêu viêm (hyperinflammation) 

[1] (Hình 4.1). Giai đoạn 2 và 3 có thể chồng lấp và là giai đoạn có suy đa cơ quan tiến triển. 

Ảnh hưởng lên thận ở bệnh nhân COVID-19 rất đa dạng. Cơ chế sinh lý bệnh liên quan đến tổn 

thương thận cấp (AKI) do COVID-19 gồm có tổn thương do viêm và cytokine, tổn thương cơ 

quan chéo (phổi-thận và tim-thận) và do các tác động toàn thân [3]. Ở bệnh nhân COVID-19 suy 

hô hấp, AKI ảnh hưởng đến trên 20% bệnh nhân nhập viện và hơn 50% bệnh nhân trong ICU 

[4]. Điều trị thay thế thận (renal replacement therapy, RRT) thường được dùng để điều trị bệnh 

nhân ICU có AKI nặng. Đặc biệt, quản lý cân bằng dịch và rối loạn điện giải cho thấy có lợi ở 

bệnh nhân AKI nặng cần RRT [5]. Tuy nhiên, số lượng giường ICU gia tăng khủng khiếp trong 

đại dịch dẫn đến một số trung tâm thiếu nguồn lực, bao gồm việc không có đủ máy RRT. 

Trong bài này, chúng tôi giải quyết vấn đề gây tranh cãi về việc chỉ định lọc máu ngoài cơ thể 

nguyên nhân không-do-thận để tác động lên hệ miễn dịch (điều hòa miễn dịch) ở bệnh nhân 

COVID-19, tập trung vào hai phía của cuộc tranh luận: bên ủng hộ và bên phản đối. 
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4.2 Phe ủng hộ 

Trong giai đoạn phổi/siêu viêm, bệnh nhân COVID-19 nội viện có thể diễn tiến thành một 

hội chứng đặc trưng là tăng hoạt miễn dịch hệ thống quá mức, được mô tả là “cơn bão cytokine”, 

“hội chứng siêu viêm” hoặc “hội chứng giải phóng cytokine”, cuối cùng dẫn đến suy hô hấp cấp 

nguy kịch (ARDS) và suy đa cơ quan [6-8]. Tăng cytokine máu (hypercytokinemia) đã được ghi 

nhận ở nhiều bệnh nhân COVID-19 kể từ khi ca bệnh đầu tiên được báo cáo [9]. Tương tự như 

nhiễm trùng huyết (sepsis) và sốc nhiễm trùng (septic shock) [10], bệnh nhân COVID-19 bị hội 

chứng bão cytokine thường diễn tiến rối loạn chức năng cơ quan – hậu quả của hiện tượng viêm, 

tăng tính thấm thành mạch, tràn dịch mao mạch, thiếu dịch, bệnh cơ tim, tổn thương nội mô, phù 

nề mô, tràn dịch màng phổi, tăng áp lực ổ bụng, hạ huyết áp động mạch, giảm thể tích máu, giảm 

tưới máu, và các cơ chế khác của tổn thương cơ quan chéo (vd hội chứng tim-thận type 1, sung 

huyết thành ruột, và chuyển vị vi khuẩn từ ruột vào máu) [3, 10]. Các phương pháp điều trị làm 

giảm tổn thương phổi cấp và suy đa cơ quan do SARS-CoV-2 đã được đưa vào thực hành lâm 

sàng mặc dù ban đầu chỉ dựa vào các quan sát giai thoại và một số ít nghiên cứu lâm sàng. Các 

liệu pháp ngăn hiện tượng tăng cytokine máu bằng các hoạt chất kháng viêm nhằm vào giảm 

nồng độ interleukin-6 (IL-6) (vd, Tocilizumab, Sarulimab, Siltuximab), IL-1 (vd, Anakinra, 

Canakinumab, Rilonacept), hoặc kể cả yếu tố hoại tử u alpha (tumor necrosis factor-α, TNF-α) 

(vd, Adalimumab) đã được thử nghiệm với các kết quả thay đổi nhưng một số lại đầy hứa hẹn [1, 

7]. Cơ sở lý thuyết của ức chế cytokine đơn độc đã được mở rộng, với giả thuyết rằng các chất 

điều hòa miễn dịch khác nhắm vào các loại cytokine khác nhau có thể hiệu nghiệm hơn và tiềm 

năng có lợi [6].  

Corticosteroid, ví dụ Hydrocortisone và Dexamethasone có tác dụng điều hòa miễn dịch và 

kháng viêm [11]. Sử dụng corticosteroid cho bệnh nhân ARDS và sốc nhiễm trùng đã được thử 

nghiệm với các kết quả chưa rõ ràng [12]. Tuy nhiên, với bệnh nhân COVID-19 nặng hoặc nguy 

kịch, cập nhật từ SSC Guidelines [13] và WHO [14] đều khuyến cáo mạnh về sử dụng 

corticosteroid toàn thân. 

Như đã được ứng dụng từ trước ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết, lọc máu được xếp vào 

biện pháp hỗ trợ trên bệnh nhân COVID-19 giai đoạn siêu viêm [15] dựa vào nguyên lý loại bỏ 

các cytokine và các chất điều hòa gây viêm và phòng ngừa tổn thương cơ quan [3]. Các cách tiếp 

cận khác để loại bỏ cytokine và điều hòa miễn dịch, bao gồm thay huyết tương, hấp phụ máu 

bằng chất hấp phụ, hấp phụ huyết tương bằng resin sau khi tách huyết tương từ máu toàn phần, 

CRRT bằng màng lọc sợi rỗng có thành phần hấp phụ, CRRT liều cao bằng màng lọc lỗ lọc (cut-

off) trung bình hoặc lớn [5]. Lọc máu trên bệnh nhân COVID-19 và AKI nặng có nhiều mục 

đích: (1) loại bỏ các chất tan như creatinine và ure; các chất trung gian gây viêm bằng cơ chế đối 

lưu, hấp phụ hoặc thay huyết tương; tái tạo lại cân bằng miễn dịch; (2) điều hòa dịch cơ thể và 

giảm quá tải dịch; (3) điều chỉnh rối loạn điện giải và toan kiềm; (4) giảm thân nhiệt cơ thể vật lý 

[3]. 

Điều trị thay thế thận liên tục (CRRT) được xem là biện pháp lọc máu chủ yếu và phổ biến 

ở bệnh nhân COVID-19 có AKI nặng, thường bệnh nhân có kèm theo nhiễm trùng huyết và dấu 

hiệu ARDS, với mục tiêu là giảm hiện tượng viêm bằng hấp phụ máu/huyết tương. Gần đây, 

Villa và các đồng sự đưa ra kết quả sơ bộ về ứng dụng lâm sàng của CRRT trên bệnh nhân 

COVID-19 nguy kịch bằng màng lọc có thành phần hấp phụ cytokine (oXiris®; Baxter, IL, 

USA). Các tác giả thấy nồng độ cytokine giảm đáng kể trong quá trình điều trị, tương quan với 

giảm điểm SOFA và cải thiện chức năng cơ quan [8] (Hình 4.2). Kết quả này phù hợp với các 

quan sát từ một bài báo gần đây cho thấy nồng độ IL-6 giảm hơn khi lọc máu bằng màng 

oXiris® so với màng lọc polysulfone [16]. Morath và các đồng sự báo cáo 5 trường hợp bệnh 



COVID-19 nguy kịch có tăng nồng độ IL-6, ARDS, AKI nặng và suy đa cơ quan được điều trị 

thay huyết tương [17]. Trong quá trình điều trị, các tác giả thấy nồng độ các marker viêm giảm 

rõ rệt: CRP (-47%) và IL-6 (-74%), cũng như giảm cả ferritin (-49%), lactate dehydrogenase 

(LDH) (-41%) và D-dimer (-47%). Giảm nhu cầu dùng thuốc vận mạch khi điều trị cũng được 

báo cáo và cải thiện tổng trạng lâm sàng được quan sát ở 3 trên 5 bệnh nhân. Trong một phân 

tích hồi cứu gần đây trên 280 bệnh nhân COVID-19 có hội chứng giải phóng cytokine, 71 bệnh 

nhân được điều trị thay huyết tương có cải thiện hội chứng giải phóng cytokine nhanh hơn và tỉ 

lệ sống còn cao hơn nhóm chứng 209 bệnh nhân [18].  

 
Tóm lại, việc chấp nhận lọc máu cho những bệnh nhân COVID-19 gợi ý tiếp cận diễn tiến 

theo nhiều bước: đầu tiên, đánh giá xem bệnh nhân COVID-19 nặng cần lọc máu hay không (chỉ 

định do thận và không-do-thận, chống chỉ định, nồng độ cytokine, hiện tượng siêu viêm, độ nặng 

AKI, thời điểm); bước hai, chỉ định thông số lọc máu (CRRT bằng màng lọc tiêu chuẩn và 

phương thức đối lưu để loại bỏ cytokine; CRRT bằng màng lọc đặc biệt như màng lọc lỗ lọc lớn 

hoặc có bề mặt hấp phụ, thay huyết tương); bước ba, theo dõi hiệu quả và điều chỉnh các thông 

số trong lúc lọc máu (theo dõi huyết động, chỉ số hô hấp, nồng độ cytokine theo thời gian, chức 

năng cơ quan). 

4.3 Phe phản đối 

Theo một đồng thuận được công bố gần đây của ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative) 

về việc lọc máu cho bệnh nhân COVID-19 [4], “cơ sở sinh học tiềm năng của lọc máu ngoài cơ 

thể (không-do-thận) ở bệnh nhân COVID-19 nguy kịch” là: (1): các cytokine viêm, các mô hình 

phân tử liên quan phá hủy (damage associated molecular patterns, DAMPs), các mô hình phân tử 

liên quan đến tác nhân gây bệnh (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs), gồm có các 

endotoxin (nội độc tố) và các mảnh SARS-CoV-2, có khả năng góp phần vào suy đa cơ quan tiến 

triển và tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nguy kịch; (2) như đã nhận xét trước đó, lọc máu được 

chứng minh là có hiệu quả loại bỏ cytokine, DAMPs và PAMPs, gồm các endotoxin và các phần 

tử virus tuần hoàn. Tuy nhiên, nên xem xét các vấn đề quan trọng sau đây. Một bài tổng quan 

nhanh gần đây [19] so sánh nồng độ cytokine ở các hội chứng viêm khác nhau cung cấp một số 

thông tin thú vị. Bão cytokine, nghĩa là sự bùng phát các cytokine viêm tuần hoàn trong máu 

bệnh nhân COVID-19 nguy kịch có nồng độ thấp hơn hẳn các bệnh nhân ARDS không liên quan 

COVID-19, nhiễm trùng huyết và hội chứng giải phóng cytokine do thụ thể kháng nguyên tế bào 

T (chimeric antigen receptor, CAR). Sự khác biệt này là đáng kể, đặc biệt là IL-6 và dao động từ 

gấp 10 đến 100 lần. Phát hiện này làm tăng khả năng tồn tại một quá trình viêm khác so với mô 

hình viêm truyền thống đã được biết đến, có thể là rối loạn chức năng cơ quan liên quan đến 

COVID-19 (vd, viêm mạch, tổn thương trực tiếp do virus và cạn kiệt lympho bào, hoặc suy giảm 

miễn dịch do virus). Hiện tại chưa rõ các quá trình viêm đó có điển hình cho phenotype bệnh 



COVID-19 hay không và liệu lọc máu có lợi ích gì không. Hơn nữa, đến nay chưa có một thử 

nghiệm đối chứng chất lượng cao về bất kì hội chứng cytokine nào (vd, nhiễm trùng huyết, sốc 

nhiễm trùng) cho thấy lợi ích của việc loại bỏ cytokine [20, 21] hoặc kết cục lâm sàng [22]. Đặc 

biệt, các nghiên cứu báo cáo kết quả có lợi là các báo cáo không có nhóm chứng hoặc là báo cáo 

hàng loạt ca, điều này nghĩa là các bệnh nhân đã được chọn lọc và chỉ là kết quả sơ bộ [23]. Do 

đó, kể cả khi bão cytokine thực sự là một yếu tố quan trọng trong sinh bệnh học suy đa cơ quan 

của COVID-19, lọc máu dường như không cho thấy có hiệu quả lâm sàng nhất quán và khó để 

đưa vào khuyến cáo, đặc biệt là trong giai đoạn hạn chế nguồn lực [24]. 

Một vấn đề khác thường được đưa ra trong các cuộc tranh luận về điều trị hội chứng giống-

nhiễm-trùng-huyết (sepsis-like syndrome) liên quan đến thời điểm và theo dõi điều trị. Một số 

tình trạng lâm sàng có chỉ định hợp lý để lọc máu vì thời điểm khởi phát bệnh rõ ràng, nghĩa là 

các chất điều hòa trong máu đạt đỉnh và cần lọc máu ngay lập tức. Để dẫn chứng, tiêu cơ vân 

[25], suy đa cơ quan liên quan giảm tiểu cầu [26], đa u tủy [27], thải ghép cấp sau ghép tạng đặc 

[28] đều là các tình trạng có chỉ định lọc máu. Khi các triệu chứng bắt đầu, có thể phát hiện bệnh 

thông qua marker sinh học đặc trưng (vd, myoglobin, yếu tố von Willebrand và ADAMTS-13, 

các cuỗi nhẹ, kháng thể đặc hiệu người hiến tạng) và liên quan chặt chẽ đến sinh lý bệnh. Các 

marker sinh học tương tự có thể được làm lại nhiều lần, và hiệu quả điều trị không chỉ dựa vào 

lâm sàng (vd, giảm triệu chứng ban đầu) mà còn thông qua đánh giá xét nghiệm. Trong tình 

huống đó, lọc máu là một phương pháp trúng đích, thời điểm khởi đầu và kết thúc điều trị rất 

hiển nhiên và rõ ràng. Nói thông thường, bệnh nhân trong các bệnh lý trên không có nhiều chất 

điều hòa cần được điều chỉnh bằng lọc máu mà chỉ có một chất duy nhất. Chẳng ai điều trị bệnh 

nhân nhiễm toan cetone do đái tháo đường bằng insulin chỉ qua đánh giá triệu chứng mà không 

theo dõi đường huyết. 

Một vấn đề cuối cùng cần được giải quyết liên quan đến chỉ định điều trị dựa vào độ nặng 

của bệnh. Tương tự các bệnh nhân nguy kịch có suy đa cơ quan kháng trị, bệnh nhân COVID-19 

có thể biểu hiện các tình trạng lâm sàng rất nặng, nghịch lý là, có thể chấp nhận các phương pháp 

điều trị cực đoan để đem lại cơ hội sống cho bệnh nhân. Mặc dù các vấn đề đạo đức nằm ngoài 

phạm vi của bài, nhưng điều quan trọng cần chú ý là trong thời đại COVID-19, các yếu tố liên 

quan đến kinh tế, tổ chức và an toàn cho nhân viên y tế có thể hạn chế các điều trị xâm lấn và 

tích cực ở bệnh nhân không có khả năng hồi phục. Có thể chỉ định lọc máu trong giai đoạn sớm 

của tình trạng COVID-19 nguy kịch trước khi suy đa cơ quan tiến triển. Trong giai đoạn đó, tỉ lệ 

nguy cơ/lợi ích của các biện pháp xâm lấn mà chưa có hiệu quả rõ ràng vẫn còn là chủ đề mở để 

tranh cãi. 

4.4 ADQI Workgroup: Báo cáo đồng thuận các khuyến cáo về AKI liên quan COVID-19  

Theo các chuyên gia, việc hiểu biết rõ hơn về vai trò của hiện tượng viêm toàn thân và rối 

loạn chức năng miễn dịch trong AKI liên quan COVID-19, vai trò của rối loạn chức năng miễn 

dịch bẩm sinh và miễn dịch đáp ứng ở bệnh nhân AKI nên là các chủ đề nghiên cứu ưu tiên. 

Giống như tiêu chuẩn thông thường của điều trị bệnh nhân AKI-liên quan COVID-19, các tiêu 

chuẩn chăm sóc thường quy nên tuân theo hướng dẫn KDIGO 2012 [29]. Tuy nhiên, cơ sở sinh 

học tiềm năng của lọc máu không-do-thận trên bệnh nhân COVID-19 nguy kịch vẫn có. Lọc máu 

có thể được xem là biện pháp nâng đỡ cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. Tuy nhiên, hiện 

tượng kích hoạt cytokine trong COVID-19 có thể không rầm rộ như các đại dịch virus khác (vd, 

hội chứng suy hô hấp cấp nguy kịch [SARS] và hội chứng hô hấp Trung Đông [MERS]) hoặc so 

với điều trị CAR-T hoặc nhiễm trùng huyết do vi khuẩn [19]. Vì vậy, cần lựa chọn bệnh nhân 

cẩn thận nếu chọn phương pháp lọc máu, lợi ích và tác dụng phụ trên bệnh nhân COVID-19 chưa 

được nghiên cứu chính thức. 



Các kĩ thuật lọc máu khác nhau hiện đều sẵn có cho các nhà lâm sàng. Kĩ thuật hấp phụ có 

thể loại bỏ các phân tử viêm đích, DAMPS, PAMPS, bao gồm các phần tử SARS-CoV-2; thay 

huyết tương có thể loại bỏ các chất điều hòa và protein viêm liên quan đến tình trạng tăng đông; 

CRRT bằng màng lọc bề mặt AN69 hoặc polymethylmethacrylate (PMMA) có thể loại bỏ các 

phân tử đích bằng hấp phụ, trong khi CRRT bằng màng lọc lỗ lọc trung bình hoặc lớn có thể loại 

bỏ các phân tử mục tiêu bằng khuếch tán hoặc đối lưu [4]. Tuy nhiên, chỉ định, thời điểm và các 

khuyến cáo của mỗi phương pháp hiện chưa có. 

4.5 Kết luận 

Nguyên tắc chung, lọc máu có thể có lợi cho một số bệnh nhân COVID-19 và có thể không 

có tác dụng hoặc gây hại. Chiến lược loại bỏ cytokine nên để dành cho bệnh nhân COVID-19 có 

bằng chứng nồng độ cytokine lưu hành cao, điểm SOFA cao, triệu chứng lâm sàng của bất ổn 

huyết động cần dùng vận mạch và suy chức năng đa cơ quan. Trong khi đợi vaccine tạo ra miễn 

dịch và đẩy lùi đại dịch, sử dụng các phương pháp điều hòa miễn dịch, bao gồm lọc máu, để hỗ 

trợ các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch mà các lựa chọn điều trị khác bị hạn chế có thể là 

chuyện hợp lý. Nên để các chuyên gia có kinh nghiệm bàn luận trên từng ca bệnh tại giường và 

lọc máu không bao giờ được chỉ định như là một biện pháp thường quy.  
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