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Sốc nhiễm trùng 
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Ths.Bs Phạm Hoàng Thiên 
Group “Cập nhật Kiến thức Y khoa” 

 
Sốc nhiễm trùng có lẽ là bệnh của ICU. Vì vậy, nó là một chủ đề cực kỳ rộng 
và gây tranh cãi. Chương này cố gắng cung cấp một cách tiếp cận thống 
nhất và dễ hiểu. Tuy nhiên, mỗi bác sĩ có một cách tiếp cận sốc nhiễm trùng 
khác nhau, vì vậy không thể khẳng định rằng đây là cách tiếp cận tốt nhất. 

Chắc chắn sẽ có cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề này, vì vậy tôi khuyến 
khích tất cả mọi người để lại câu hỏi và nhận xét của họ bên dưới. Chương 
này sẽ được sửa đổi liên tục, do đó, biểu mẫu hiện tại có thể được xem một 
cách thực tế nhất như một đề cương cho các lần sửa đổi trong tương lai 
(chứ không phải là một lời cuối cùng về chủ đề này). 

NỘI DUNG 

• Tham khảo nhanh  
• Định nghĩa về sốc nhiễm trùng 
• Chẩn đoán và đánh giá 

o Biểu hiện lâm sàng 
o Dấu ấn sinh học 

 NLR 
 Procalcitonin 
 CRP 

• Đánh giá nguồn nhiễm trùng 
• Bắt chước nhiễm trùng huyết 

Điều trị 
• Thuốc vận mạch 
• Thuốc kháng sinh 
• Kiểm soát nguồn nhiễm trùng 
• Dịch 
• Steroid 
• Dự phòng DVT bằng heparin 

Mục tiêu hồi sức 

https://emcrit.org/author/pulmcrit/
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#rapid_reference
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#rapid_reference
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#definitions_of_septic_shock
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#clinical_presentations
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#neutrophil/lymphocyte_ratio_(NLR)
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#procalcitonin
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#C-reactive_protein_(CRP)
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#common_sources_&_evaluation_of_source
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#vasopressors
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#antibiotics
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#source_control
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#fluid
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#steroid
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#DVT_prophylaxis_with_heparin
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resuscitative_endpoints:_general_philosophy
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/attachment/sepsistop/
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#rapid_reference
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• MAP 
• Nhịp tim 
• Lượng nước tiểu 
• Cân bằng dịch 
• Lactate 
• Tưới máu da 

Các can thiệp không có giá trị thực 
Tổng quan 

• Tuyên bố từ chối trách nhiệm 
• Tóm tắt lịch sử điều trị sốc nhiễm trùng 
• Định nghĩa về sốc nhiễm trùng 

Podcast  
Cạm bẫy 

 

Tham khảo nhanh
 

# 1/2: hồi sức ban đầu 

điều tra 

• Các xét nghiệm 
o Điện giải, công thức máu toàn phần, đông cầm máu. 
o Cấy máu ngoại vi x2, cấy bất kỳ đường truyền nào > 

48 giờ. 
o Phân tích và cấy nước tiểu. 
o Lactate. 
o Procalcitonin (+/- CRP trong suy thận) nếu không chắc 

chắn nhiễm trùng huyết. 
• Hình ảnh 

o Chụp X-quang phổi. 
o Xem xét CT bụng chậu nếu không có nguồn xác định 

(đặc biệt là ở bệnh nhân già / ốm yếu). 
• Các xét nghiệm bổ sung khi cần (thêm về đánh giá nguồn nhiễm 

trùng). 

thuốc kháng sinh ( còn nữa ) 

• Xem xét dữ liệu về nuôi cấy và tiếp xúc với kháng sinh trước đây 
nếu có. 

• Bắt đầu với kháng sinh beta-lactam trụ cột vững chắc (ví dụ: 
piperacillin-tazobactam , meropenem hoặc cefepime ). 

https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_MAP
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_heart_rate
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_urine_output
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_fluid_balance
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_lactate
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_skin_perfusion
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#interventions_of_no_real_value
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#disclaimer
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#brief_history_of_septic_shock_treatment
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#definition_of_septic_shock
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#podcast
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#pitfalls
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#common_sources_&_evaluation_of_source
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#common_sources_&_evaluation_of_source
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#antibiotics
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#piperacillin-tazobactam
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#carbapenems_(meropenem,_ertapenem)
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#cephalosporin_G4:_cefepime
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• Thêm bao phủ MRSA nếu nhiễm trùng mô mềm, nhiễm trùng 
đường truyền, nhiễm trùng bệnh viện hoặc những bệnh nhân 
PNA chọn lọc . 

• Thêm nhiều kháng sinh hơn tùy thuộc vào nguồn, ví dụ: 
o Azithromycin hoặc doxycycline trong PNA mắc phải 

cộng đồng (community-acquired PNA). 
o Doxycycline đối với các bệnh có thể do bọ ve (tick 

borne) gây ra (ví dụ: anaplasmosis). 

kiểm soát nguồn nhiễm trùng ( thêm ) 

• Xem xét việc loại bỏ thiết bị/đường truyền (ví dụ: port, tunneled 
line, đường truyền trung tâm). 

• Nếu không, điều này phụ thuộc vào nguồn (ví dụ: giải áp thận ứ 
nước, ERCP cho viêm đường mật, dẫn lưu áp xe). 

huyết động học 

• Vận mạch: Thuốc vận mạch ngoại vi sớm để duy trì MAP > 65  
• Truyền dịch: Cho một lượng vừa phải, sau đó NGỪNG truyền 

dịch. Tránh truyền> 3 lít chất lỏng trừ khi có lý do thuyết phục. 

liệu pháp bổ trợ 

• Hydrocortisone 50 mg IV mỗi 6 giờ trừ khi có chống chỉ định  
• Dự phòng DVT bằng heparin trọng lượng phân tử thấp (nếu 

GFR> 30 ml / phút) hoặc heparin không phân đoạn khác. 

# 2/2: khảo sát thứ cấp  

chẩn đoán chính xác?   

• Xem lại dữ liệu hình ảnh và xét nghiệm. 
• Có cần điều tra thêm để xác định nguồn không? 
• Nếu không có nhiễm trùng rõ ràng, hãy xem xét các tình trạng bắt 

chước nhiễm trùng huyết . 

xem xét thuốc 

• Đã dùng kháng sinh chưa? 
• Thuốc kháng sinh có được lên lịch và liều lượng đã tối ưu chưa? 
• Xem lại danh sách thuốc (ví dụ: ngưng thuốc điều trị tăng huyết 

áp & thuốc độc thận nếu có thể). 

 

https://emcrit.org/ibcc/cap/#antibiotic_selection
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#source_control
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#common_sources_&_evaluation_of_source
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
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mục tiêu tưới máu: 

• Tưới máu da
o Đánh giá vân tím, đầu chi lạnh và tình trạng làm đầy

mao mạch.
o Sự tưới máu kém mặc dù MAP đầy đủ có thể phản

ánh sự co mạch quá mức (và có thể có lợi ích từ thử
thách epinephrine).

• Lượng nước tiểu
o Giảm lượng nước tiểu liên quan đến giảm tưới

máu. Tuy nhiên, điều này không đặc hiệu (có thể phản
ánh giảm tưới máu hoặc suy thận tại thận).

mục tiêu huyết động cơ bản 

• MAP
o Mục tiêu MAP ban đầu thường là > 65 mmHg.
o Đối với bệnh nhân THA mạn tính và lượng nước tiểu 

kém, hãy xem xét tăng mục tiêu MAP lên > 80 mmHg 
để xem liệu điều này có cải thiện lượng nước tiểu 
hay không (thử thách vận mạch).

o Sau hồi sức ban đầu, xem xét giảm mục tiêu MAP 
xuống > 60 mmHg (có theo dõi truyền dịch).

• Tần số tim
o Giảm tưới máu với nhịp tim < 80 lần/phút: Cân

nhắc thử thách epinephrine .
o Nhịp tim nhanh rõ rệt (nhịp tim > 140 lần/phút): Cân

nhắc chuyển sang thuốc vận mạch có ít hoạt tính
beta-agonist hơn (ví dụ, phenylephrine, vasopressin).

mục tiêu hồi sức: lactate   [ more ] 

• Lượng lactate tăng cao nên nhanh chóng đánh giá lại bệnh nhân
toàn diện (ví dụ siêu âm tim & kiểm soát nguồn nhiễm trùng và
kháng sinh đầy đủ).

• Truyền epinephrine sẽ làm tăng lactate, làm cho các phép đo
lactate trở nên vô nghĩa ở những bệnh nhân như vậy.

định nghĩa của sốc nhiễm trùng

Định nghĩa đồng thuận về sốc nhiễm trùng đã được cập nhật từ Sepsis-II 
đến Sepsis-III gần đây. Các định nghĩa này có thể được tóm tắt như sau: 

https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#epichallenge
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#epichallenge
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#epichallenge
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#resus_targets:_lactate
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• Sepsis II định nghĩa sốc nhiễm trùng: Nhiễm trùng gây hạ huyết áp 
dai dẳng, mặc dù đã được truyền dịch hồi sức.

• Sepsis III định nghĩa sốc nhiễm trùng: Nhiễm trùng cần phải dùng 
vận mạch để duy trì MAP > 65 mmHg (mặc dù đã được hồi sức dịch) 
cộng với lactate huyết thanh > 2 mM.

Không có định nghĩa nào trong số những định nghĩa này là hoàn hảo, nhưng 
chúng tập trung sự chú ý của chúng tôi vào hai điểm mấu chốt cùng nhau 
giúp xác định sốc nhiễm trùng: 

• Bit # 1: Hạ huyết áp rõ ràng
• Bit # 2: Tăng lactate máu - đây thường là sự phản ánh của quá trình

sản xuất lactate hiếu khí do epinephrine nội sinh. Ở đây, nó có thể
được khái niệm hóa một cách thô thiển như là một phép đo mức độ
phóng thích epinephrine nội sinh của bệnh nhân.

Sepsis III đòi hỏi cả hai bit, đó là một sai lầm vì chúng đo lường những thứ 
khác nhau: 

Lactate không đặc hiệu cho sốc nhiễm trùng. Lactate có thể tăng cao do rất 
nhiều bệnh (bao gồm bất kỳ tình trạng sốc nào, căng thẳng sinh lý, thuốc 
chủ vận beta, co giật hoặc rối loạn chức năng gan - thông tin thêm tại 
đây ). Lactate tăng cao thường xác định những bệnh nhân có nguy cơ tử 
vong cao hơn, những bệnh nhân này cần được kiểm tra và điều trị tích cực 
hơn. 

https://emcrit.org/ibcc/agma/#evaluation_&_treatment_of_lactate_elevation
https://emcrit.org/ibcc/agma/#evaluation_&_treatment_of_lactate_elevation
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Cuối cùng, các định nghĩa chính thức phù hợp hơn với các thử nghiệm 
lâm sàng hơn là điều trị tại giường bệnh của từng bệnh nhân riêng 
biệt. Những công cụ cùn (blunt tools) này không đủ để chỉ đạo việc điều trị 
bệnh nhân. Thay vào đó, chẩn đoán sốc nhiễm trùng nên được thực hiện 
cẩn thận trên cơ sở cá thể hoá, sử dụng đánh giá lâm sàng và xem xét các 
yếu tố sau: 

• (1) Loại nhiễm trùng cơ bản
o Một số bệnh nhiễm trùng (ví dụ như viêm cân mạc hoại tử, viêm

đường mật hướng lên - ascending cholangitis) có nhiều khả
năng gây sốc nhiễm trùng. Cần có một ngưỡng thấp hơn để
chẩn đoán sốc nhiễm trùng và bắt đầu xử trí tích cực ở những
bệnh nhân này.

• (2) Mức độ không ổn định của huyết động
o Chỉ số sốc (nhịp tim / huyết áp tâm thu)
o Huyết áp, so với huyết áp nền của bệnh nhân
o Nhu cầu dùng thuốc vận mạch
o Bằng chứng về giảm tưới máu cơ quan đích (ví dụ như lượng

nước tiểu, tưới máu da)
• (3) Mức độ tăng lactat máu

o Sự hiện diện của các yếu tố khác có thể làm tăng nồng độ lactate
(ví dụ albuterol, rối loạn chức năng gan).

o Lactate > 4 mM cho thấy tỷ lệ tử vong đáng kể (28248722).

• (4) Suy các cơ quan đích khác (ví dụ như mê sảng, sốc gan)

Các biểu hiện lâm sàng

Sốc nhiễm trùng bao gồm một loạt các bệnh nhiễm trùng ở nhiều loại bệnh 
nhân khác nhau. Bảng dưới đây cho thấy các dấu hiệu và triệu chứng phổ 
biến của nhiễm trùng huyết. Đây có thể là một chẩn đoán khó, bởi vì các 
bệnh nhân khác nhau sẽ có các dấu hiệu khác nhau của những dấu hiệu 
này. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28248722
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Trong nhiều trường hợp, có thể nghi ngờ sốc nhiễm trùng trước khi tình trạng 
nhiễm trùng cơ bản (underlying infection) được chẩn đoán xác định. Trong 
những trường hợp như vậy, tốt nhất là điều trị theo kinh nghiệm như thể 
bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, đồng thời thu thập thêm thông tin (ví dụ, dữ 
liệu nuôi cấy, hình ảnh CT xác định). 
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• Đối với những bệnh nhân sốc lâm sàng không rõ nguyên nhân 
(dù đã đánh giá tiền sử, khám lâm sàng, siêu âm tim ) cần có chỉ 
số nghi ngờ sốc nhiễm khuẩn cao. 

o  Siêu âm tim sẽ xác định hầu hết các nguyên nhân 
không phân bổ của sốc (ví dụ, rối loạn chức năng RV, 
rối loạn chức năng LV, chèn ép màng ngoài tim, giảm 
thể tích tuần hoàn). Nếu một bệnh nhân bị sốc 
với siêu âm tim trông bình thường thì rất có thể họ đã 
bị sốc phân bố. Nguyên nhân phổ biến nhất của sốc 
phân bố là sốc nhiễm trùng. 

 

tỷ số bạch cầu trung tính / lympho (NLR: 
neutrophil/lymphocyte ratio)  

 
Những điều cơ bản về NLR 

 

• NLR là tỷ bạch cầu trung tính / lympho. Điều này có thể dễ dàng 
tính được từ bất kỳ công thức máu toàn phần nào, làm cho nó có 
sẵn với hầu hết bệnh nhân. 

• Stress sinh lý làm tăng số lượng bạch cầu trung tính và giảm số 
lượng tế bào lympho, khiến NLR tăng. Điều này có thể liên quan 
đến sự kết hợp giữa bài tiết cortisol và catecholamine nội 
sinh. Nhiễm trùng huyết kích thích quá trình apoptosis của tế bào 
lympho, vì vậy điều này có thể gây ra sự gia tăng đặc biệt đáng 
kể của NLR so với các dạng stress sinh lý khác. ( 32148922 ) 

• NLR tăng nhanh sau stress sinh lý (trong vòng < 6 giờ), thường 
sớm hơn các chỉ số khác như số lượng bạch cầu. ( 11723675 ) 

Lợi ích của NLR 

• NLR có thể hữu ích trong việc phân loại bệnh nhân bị bệnh toàn 
thân so với những bệnh nhân bị bệnh nhẹ hơn (nghĩa là “nặng so 
với không nặng”). 

• NLR không hữu ích trong việc phân loại căn nguyên chính xác 
của bệnh (ví dụ, viêm tụy vô khuẩn so với nhiễm khuẩn huyết). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32148922/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11723675/
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giải thích sơ bộ về NLR 

• Một số con số rất thô sơ (rough): 
o ~ 1-3 là bình thường. 
o ~ 6-10 gợi ý stress nhẹ (ví dụ, viêm ruột thừa không 

biến chứng). 
o ~ 10-15 cho thấy stress vừa phải (ví dụ, hầu hết các 

bệnh nhân nặng). 
o > 15 gợi ý stress nghiêm trọng (ví dụ, nhiễm trùng 

huyết gram âm). 
• Bảng dưới đây so sánh giá trị procalcitonin với CRP và NLR ở 

những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm trùng. ( 25341467 ) Điều này 
có thể giúp cung cấp một khái niệm chung về cách các chỉ số này 
so sánh với nhau: 

 

sử dụng NLR ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm trùng huyết 

• NLR < 3: 
o Điều này sẽ gây ra một số nghi ngờ về chẩn đoán 

nhiễm trùng huyết (> 95% bệnh nhân nhiễm trùng 
huyết sẽ có NLR trên 3). ( 28727802 ) 

o Một yếu tố thúc đẩy NLR gia tăng là cortisol. Do đó, 
một NLR thấp không mong đợi trong bối cảnh xác 
định có sốc nhiễm trùng có thể gợi ý khả năng suy 
thượng thận. 

• NLR > 10: 
o Giá trị NLR cao hơn hỗ trợ chẩn đoán sốc nhiễm 

trùng. 

cạm bẫy của NLR 

• Steroid ngoại sinh có thể làm tăng NLR. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25341467/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28727802/
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• Rối loạn huyết học đang hoạt động có thể ảnh hưởng đến NLR 
(ví dụ: bệnh bạch cầu, hóa trị liệu độc tế bào, GCSF: granulocyte 
colony stimulating factor). 

• Bệnh nhân HIV thường bị loại khỏi các nghiên cứu về NLR. 

 

procalcitonin
 

Những điểm cơ bản về procalcitonin 

• Procalcitonin là chỉ số của phản ứng viêm, đặc biệt nhạy cảm với 
các vi khuẩn gây bệnh điển hình (đặc biệt là trực khuẩn gram 
âm). Procalcitonin được tăng mạnh nhất bởi interleukin-1 beta, 
với các yếu tố đầu vào bổ sung từ yếu tố hoại tử khối u alpha và 
interleukin-6 (additional inputs from tumor necrosis factor alpha 
and interleukin-6). Ngoài ra, nhiễm virus có xu hướng làm tăng 
nồng độ interferon gamma, ức chế sự sản xuất của hoại tử khối 
u alpha và do đó làm giảm nồng độ procalcitonin. 

• Procalcitonin chủ yếu được xác nhận như một  công cụ ngừng 
thuốc kháng sinh ở các bệnh nhân ICU (với mức độ hỗ trợ quyết 
định ngừng thuốc kháng sinh thấp). Các nghiên cứu RCT đã 
chứng minh rằng việc sử dụng procalcitonin làm giảm tiếp xúc 
với kháng sinh và thậm chí có thể làm giảm tỷ lệ tử vong 
(31990655) 

•  Procalcitonin không được xác nhận là yếu tố kích hoạt chẩn 
đoán ban đầu nhiễm trùng huyết, cũng không phải là yếu tố kích 
hoạt cho việc bắt đầu dùng kháng sinh. 

những hạn chế của procalcitonin để chẩn đoán nhiễm trùng do vi 
khuẩn 

• Âm tính giả gây ra bởi: 
o Giảm bạch cầu trung tính, ức chế miễn dịch nặng. 
o Nhiễm trùng khu trú không gây viêm toàn thân. 
o Procalcitonin có thể vẫn ở mức thấp trong giai đoạn 

sớm của quá trình nhiễm trùng. Procalcitonin thường 
tăng cao trong vòng 4-6 giờ, đạt đỉnh khoảng 12-48 
giờ). ( 27283067 ) 

o Các vi khuẩn không điển hình thường không làm tăng 
procalcitonin (ví dụ, mycoplasma pneumoniae). 

• Dương tính giả gây ra bởi: 
o Suy thận. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31990655/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27283067/
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o Viêm tụy, thiếu máu cục bộ ruột, phẫu thuật, chấn 
thương, bỏng và ngừng tim. 

o Một số sự gia tăng có thể xảy ra với nhiễm trùng do 
nấm, vi rút. 

o Một số bệnh thấp khớp (ví dụ, bệnh Still ở người lớn, 
GPA: granulomatosis with polyangiitis). 

o Một số bệnh ung thư (ví dụ: ung thư phổi tế bào nhỏ, 
ung thư biểu mô tuyến giáp thể tuỷ). 

tiếp cận sử dụng procalcitonin trong sốc nhiễm trùng 

• Procalcitonin nên được đo nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 
o Bệnh nhân đã bắt đầu dùng thuốc kháng sinh, dựa 

trên nghi ngờ lâm sàng về nhiễm trùng huyết. 
o Bệnh nhân không bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. 
o Bệnh nhân chưa được chẩn đoán chắc chắn là nhiễm 

trùng huyết. 
• Giải thích procalcitonin khi nghi ngờ sốc nhiễm trùng: 

o Procalcitonin > 0,5 ug / ml phù hợp với chẩn đoán sốc 
nhiễm trùng. Giá trị cực kỳ cao có thể gợi ý nhiễm 
trùng gram âm. 

o Procalcitonin < 0,5 ug / ml gây ra một số nghi ngờ về 
chẩn đoán sốc nhiễm trùng: 

 i) Xem xét khả năng bắt chước nhiễm 
trùng huyết không nhiễm trùng. 

 ii) Nếu vẫn còn nghi ngờ, hãy kiểm tra 
procalcitonin vào ngày hôm sau 
(procalcitonin có thể mất một ngày để tăng 
lên). 

 

C-reactive protein (CRP)
 

Những điểm cơ bản về CRP 

• CRP tăng phần lớn trong đáp ứng với interleukin 6, với các đầu 
vào bổ sung từ interleukin-1 beta và yếu tố hoại tử u alpha. 
(19400486). So với procalcitonin, CRP ít đặc hiệu hơn đối với 
nhiễm trùng do vi khuẩn. Đúng hơn, CRP hoạt động nhiều hơn 
như một chỉ số của tình trạng viêm toàn thân . 

• Procalcitonin thường được ưu tiên hơn CRP để đánh giá nhiễm 
trùng huyết do vi khuẩn. CRP không bị ảnh hưởng bởi suy thận 

https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19400486/
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hoặc giảm bạch cầu trung tính, vì vậy CRP có thể tốt hơn 
procalcitonin trong những trường hợp đó. 

sử dụng CRP ở bệnh nhân nghi ngờ bị sốc nhiễm trùng 

• CRP thấp (<10-20 mg / L, hoặc <1-2 mg / dL) 
o Điều này không loại trừ nhiễm trùng, nhưng nó làm 

nghi ngờ việc chẩn đoán sốc nhiễm trùng. Xem xét 
đánh giá các trường hợp bắt chước nhiễm trùng 
huyết. 

o CRP tăng theo thời gian, bắt đầu trong vòng ~ 6 giờ 
của một biến cố cấp tính. (24286072) Nếu CRP vẫn ở 
mức thấp vào ngày hôm sau, điều đó càng hỗ trợ cho 
việc không bị nhiễm trùng. 

• CRP tăng rõ rệt (> 100 mg / L hoặc > 10 mg / dL) 
o Điều này phù hợp với sốc nhiễm trùng, nhưng không 

phải là công cụ chẩn đoán của nó. 
o Nguyên nhân của CRP > 100 mg / L bao gồm: 

(19400486) 
 Nhiễm trùng nặng do vi khuẩn, nấm hoặc 

vi rút. 
 Viêm tụy (có hoặc không có bội nhiễm). 
 Lupus flair (thường kèm theo viêm mạch 

hoặc viêm thanh mạc - serositis). 
 Chấn thương hoặc bỏng nặng, phẫu thuật 

tim. 
 Hội chứng serotonin. 
 Sau ngừng tim. ( 23313427 ) 

hạn chế của CRP trong chẩn đoán viêm toàn thân nặng 

• Giống như procalcitonin, CRP tăng trong vòng ~ 6 giờ sau khi bị 
viêm toàn thân. CRP có thể vẫn ở mức thấp tại thời điểm nhập 
viện, sau đó tăng cao vào ngày hôm sau. 

• CRP được tổng hợp bởi gan, làm cho CRP ở mức thấp giả tạo 
trong suy gan tối cấp (nhưng không phải ở những bệnh nhân xơ 
gan). 

• CRP có thể bị giảm bởi việc sử dụng steroid. ( 19400486 ) 

 

 

 

https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#sepsis_mimics
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24286072/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19400486/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23313427/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19400486/


13 
 

 

nguồn nhiễm trùng phổ biến và đánh giá 
 

 

các nguồn thường gặp của sốc nhiễm trùng 

• Viêm màng não ( còn nữa ) 
o Manh mối: Cứng gáy, tình trạng tâm thần thay đổi. 
o Xét nghiệm: Chọc dò tủy sống. 

• Viêm phổi ( còn nữa ) 
o Manh mối: Các triệu chứng về đường hô hấp. 
o Xét nghiệm: X quang phổi, siêu âm POCUS phổi (Lưu 

ý: nếu phát hiện hình ảnh không rõ ràng thì cần tìm 
nguồn khác. Bệnh nhân nhiễm trùng huyết do viêm 
phổi nên có dấu hiệu viêm phổi rõ ràng). 

• Viêm nội tâm mạc ( còn nữa ) 
o Manh mối: Tiếng thổi, hiện tượng tắc mạch (embolic 

phenomena), tiền sử bệnh van tim. 
o Xét nghiệm: Siêu âm tim, cấy máu. 

https://emcrit.org/ibcc/meningitis/#top
https://emcrit.org/ibcc/cap/#top
https://emcrit.org/ibcc/endo/#top
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• Nhiễm trùng đường truyền - Line infection ( còn nữa ) 
o Manh mối: Hồng ban / nóng ở đường truyền hoặc 

cổng trung tâm, đường truyền bị rối loạn chức năng. 
o Xét nghiệm: Cấy máu từ đường truyền và ngoại vi. 

• Viêm túi mật ( còn nữa ) 
o Dấu hiệu: Đau hạ sườn phải hoặc thượng vị, buồn nôn 

/ nôn. 
o Kiểm tra: Các dấu hiệu trên siêu âm / CT có thể bao 

gồm căng túi mật, Murphy's trên siêu âm. 
• Viêm đường mật ngược dòng - Ascending cholangitis (còn 

nữa) 
o Manh mối: Đau hạ sườn phải hoặc thượng vị, vàng 

da, rét run, nhiễm khuẩn gram âm. 
o Xét nghiệm: Bilirubin tăng cao, siêu âm / CT cho thấy 

ống mật chủ bị giãn. 
• C. Difficile ( còn nữa ) 

o Manh mối: Tiếp xúc với kháng sinh gần đây, tiêu chảy, 
đau bụng. 

o Xét nghiệm: Phân tìm C. difficile, CT cho thấy viêm đại 
tràng. 

• Nhiễm trùng huyết trong ổ bụng khác (ví dụ, viêm ruột thừa, 
viêm túi thừa, tắc nghẽn, thủng) 

o Đầu mối: Có thể bao gồm đau, chướng bụng, buồn 
nôn, nôn, thủ thuật phẫu thuật gần đây. 

o Xét nghiệm: Chụp cắt lớp, siêu âm. 
• Urosepsis ( còn nữa ) 

o Manh mối: Tiểu khó / tiểu nhiều, đau hông lưng. 
o Xét nghiệm: Phân tích nước tiểu bất thường, cấy 

nước tiểu dương tính, thâm nhiễm mỡ quanh thận 
trên CT scan. 

• Viêm mô tế bào liên cầu với sốc nhiễm độc ( còn nữa ) 
o Manh mối: Biểu hiện điển hình của viêm mô tế bào, 

nhưng bệnh nhân cũng bị nhiễm trùng huyết. Đỏ da 
toàn thân (erythroderma) có thể được nhìn thấy trong 
một số trường hợp. 

o Xét nghiệm: Cấy máu có thể dương tính. 
• Viêm cân mạc hoại tử ( còn nữa ) 

o Các manh mối: Đau không tương xứng với thăm khám 
lâm sàng;  hình thành hoại tử / bọng nước . 

o Xét nghiệm: CT scan, phẫu thuật thăm dò. 

  

https://emcrit.org/ibcc/line/
https://emcrit.org/ibcc/biliary/#top
https://emcrit.org/ibcc/biliary/#top
https://emcrit.org/ibcc/biliary/#top
https://emcrit.org/ibcc/cdiff/#top
https://emcrit.org/ibcc/urosepsis/#top
https://emcrit.org/ibcc/tss/#top
https://emcrit.org/ibcc/necfas/#top
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bắt chước nhiễm trùng huyết (sepsis mimics)
 

Với sự tập trung ngày càng nhiều vào nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng, 
các rối loạn khác ngày càng dễ bị chẩn đoán nhầm là sốc nhiễm 
trùng. ( 27692840 )   Một tình trạng bắt chước sốc nhiễm trùng có thể được 
nghi ngờ khi không có tình trạng nhiễm trùng hay tiêu điểm nhiễm trùng rõ 
ràng, hoặc nếu procalcitonin thấp không như mong đợi. Những tình trạng 
bắt chước phổ biến bao gồm: 

bắt chước nhiễm trùng 

• Viêm nội tâm mạc gây suy van ( còn nữa ) 
o Kiểm tra: siêu âm tim toàn bộ. 

• Bệnh do ve, đặc biệt là anaplasmosis ( thêm ) 
o Các manh mối có khả năng: sự phơi nhiễm, giảm tiểu 

cầu, phát ban trên da, tán huyết. 
o Xét nghiệm: PCR để tìm anaplasmosis, phết máu tìm 

babesiosis (sẽ thay đổi theo khu vực địa lý) 
• Nhiễm trùng huyết do nấm Candida ( thêm ) 

o Các manh mối: Bệnh nặng đang tiếp diễn, đường 
truyền trung tâm, colonization, ức chế miễn dịch, phẫu 
thuật / thủng đường tiêu hóa, dinh dưỡng qua đường 
tĩnh mạch. 

o Xét nghiệm: Cấy máu, nồng độ beta-D-glucan. 
• Aspergillus xâm lấn ( còn nữa ) 

o Các manh mối: Giảm bạch cầu hạt kéo dài, bệnh lý 
huyết học ác tính, sử dụng steroid kéo dài hoặc liều 
cao, viêm phổi, ho ra máu. 

o Các xét nghiệm: Nồng độ beta-D-glucan, nồng độ 
galactomannan, cấy đờm. 

• Viêm phổi PJP ( thêm ) 
o Manh mối: Viêm phổi lan tỏa, suy giảm miễn dịch (HIV, 

sử dụng steroid mạn tính, chất ức chế TNF, bệnh ác 
tính). 

o Các xét nghiệm: Nồng độ beta-D-glucan, PCR đờm. 

bắt chước nội tiết 

• Khủng hoảng tuyến thượng thận – adrenal crisis ( còn nữa ) 
o Các manh mối: Điều trị steroid đã ngưng gần đây, tiền 

sử suy tuyến thượng thận, số lượng bạch cầu ái toan 
bình thường hoặc tăng cao, “sốc nhiễm trùng” kháng 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27692840
https://emcrit.org/ibcc/endo/#top
https://emcrit.org/ibcc/tick/#top
https://emcrit.org/ibcc/candida/#top
https://emcrit.org/ibcc/aspergillosis/#top
https://emcrit.org/ibcc/pjp/#top
https://emcrit.org/ibcc/adrenal-crisis/#top


16 

trị với thuốc vận mạch. Có thể gây đau bụng và buồn 
nôn / nôn, dẫn đến nhầm lẫn với nhiễm trùng huyết ổ 
bụng. 

o Xét nghiệm: Nồng độ cortisol (lấy mẫu trước khi điều
trị bằng steroid).

• Bão giáp ( còn nữa )
o Manh mối: Run, tuyến giáp lớn, nhịp tim nhanh, bệnh

não.
o Kiểm tra: TSH, FT4.

• Nhiễm toan ceton đái tháo đường (DKA) ( thêm )
o Các manh mối: đái tháo đường, tăng đường huyết,

khoảng trống anion lớn không thể giải thích
được. Lưu ý rằng DKA và sốc nhiễm trùng
thường cùng tồn tại, vì vậy chẩn đoán bệnh nhân bị
DKA không loại trừ nhiễm trùng huyết đồng thời!

o Xét nghiệm: ceton trong phân tích nước tiểu, xét
nghiệm được ưu tiên là nồng độ beta-hydroxybutyrate
tăng (> 3 mM).

bắt chước bệnh lý đường tiêu hóa 

• Thiếu máu cục bộ mạc treo cấp tính
o Manh mối: Rung nhĩ, bệnh lý mạch máu, đau không

tương xứng với thăm khám.
o Xét nghiệm: Chụp CT vùng bụng chậu.

• Tắc ruột
o Xét nghiệm: CT bụng chậu.

• Viêm tụy ( hơn nữa )
o Manh mối: Đau vùng thượng vị, buồn nôn / nôn.
o Các xét nghiệm: lipase, CT bụng chậu.

• Suy gan tối cấp ( thêm )
o Xét nghiệm: Xét nghiệm chức năng gan.

• Xơ gan mất bù ( thêm )
o Manh mối: Hạ huyết áp mạn tính, INR tăng, giảm tiểu

cầu.
o Các xét nghiệm: Các xét nghiệm chức năng gan và

siêu âm có thể cho thấy các dấu hiệu của xơ gan. Tuy
nhiên, lưu ý rằng ngay cả khi bệnh nhân bị xơ gan thì
điều này cũng không loại trừ trường hợp sốc nhiễm
trùng đồng thời.

bắt chước ngộ độc 

• Ngộ độc salicylate ( thêm )

https://emcrit.org/ibcc/tstorm/#rapid_reference
https://emcrit.org/ibcc/dka/#top
https://emcrit.org/ibcc/pancreatitis/#top
https://emcrit.org/ibcc/alf/#top
https://emcrit.org/ibcc/aclf/#top
https://emcrit.org/ibcc/salicylates/#top
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o Manh mối: Tiền sử sử dụng salicylate, thở nhanh, mê 
sảng, tăng khoảng trống anion không giải thích được. 

o Xét nghiệm: Nồng độ salicylate. 
• Ngộ độc thuốc chẹn beta hoặc thuốc chẹn kênh canxi 

( thêm ) 
o Manh mối: Nhịp tim chậm không cân xứng, tiền sử tiếp 

xúc với thuốc. 
• Ngộ độc carbon monoxide ( thêm ) 

o Manh mối: Tiếp xúc (thường là vào mùa đông), các 
thành viên trong gia đình cũng bị ốm. 

o Xét nghiệm: Nồng độ cacboxyhemoglobin. 
• Metformin ( thêm ) 

o Manh mối: Tiền sử tiếp xúc với thuốc, tăng lactat máu 
nặng không tương xứng, nồng độ lactat ổn định. 

bắt chước khác 

• Phản vệ ( thêm ) 
o Các manh mối: Khởi phát nhanh sau khi bị kích phát, 

nổi mề đay, ngứa, co thắt phế quản, phù mạch, biểu 
hiện đường tiêu hóa. 

o Xét nghiệm: Khi nghi ngờ, điều trị cho cả hai bệnh (ví 
dụ: kháng sinh, truyền steroid và epinephrine). Theo 
dõi diễn biến bệnh theo thời gian. Bệnh nhân bị sốc 
phản vệ sẽ hồi phục trong vòng vài giờ (nhanh hơn so 
với bệnh nhân nhiễm trùng) và các đánh giá về nhiễm 
trùng của họ sẽ âm tính. 

• Hội chứng thực bào máu - Hemophagocytic 
lymphohistiocytosis ( hơn thế nữa ) 

o Các manh mối: Tăng bạch cầu, gan lách to, sốt cao, 
mê sảng, xét nghiệm chức năng gan tăng cao. 

o Xét nghiệm: nồng độ ferritin tăng cao. 
• Da liễu (DRESS hoặc AGEP rất nặng) 

o Các manh mối: Kiểm tra da, xem xét các loại thuốc 
đang dùng. 

o Xét nghiệm: hội chẩn da liễu để sinh thiết da. 
• Viêm phổi hít 

o Các manh mối: Khởi phát nhanh và thường hồi phục 
nhanh (nhanh hơn viêm phổi do vi khuẩn thực sự). 

  

https://emcrit.org/ibcc/ccb/#top
https://emcrit.org/ibcc/co/#top
https://emcrit.org/ibcc/metformin/#top
https://emcrit.org/ibcc/anaphylaxis/#top
https://emcrit.org/ibcc/hlh/#top
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thuốc vận mạch

tăng MAP > 65 mmHg kịp thời với truyền thuốc vận mạch ngoại vi 

• Các bằng chứng tương quan cho thấy rằng thời gian hạ huyết áp
lâu hơn sẽ làm tăng nguy cơ suy thận.

• Chiến lược truyền thống là bù dịch cho bệnh nhân trong nhiều
giờ trước khi khởi động thuốc vận mạch là không hợp lý.

• Thuốc vận mạch ngoại vi có thể được bắt đầu ngay lập tức để
nâng đỡ huyết áp.

o Nếu bệnh nhân cải thiện sau khi hồi sức dịch, thì có
thể ngừng vận mạch.

o Nếu nhu cầu về thuốc vận mạch tăng lên, thì có thể
cân nhắc chuyển sang đường truyền trung tâm.

Lựa chọn thuốc vận mạch đầu tiên: không có thuốc "hàng đầu" 

• Giáo điều truyền thống ủng hộ một trình tự sử dụng thuốc vận
mạch cụ thể cho tất cả bệnh nhân (thường bắt đầu với
norepinephrine, sau đó bổ sung tuần tự vasopressin, và cuối
cùng là epinephrine). Các bằng chứng không thực sự hỗ trợ điều
này: ( 31990655 )

o Hỗ trợ vận mạch ban đầu với vasopressin có khả năng
có lợi trong thử nghiệm VANISH. ( 27483065 ) Điều
này cho thấy một chất co mạch thuần tuý có thể được
sử dụng như một thuốc vận mạch đầu tiên trong điều
trị sốc nhiễm trùng.

o Epinephrine đã được chứng minh là mang lại kết quả
tương tự như norepinephrine trong thử nghiệm
CAT. ( 18654759 )

o Nghiên cứu tiến cứu duy nhất so sánh norepinephrine
với phenylephrine cho thấy các đáp ứng huyết động
học gần giống nhau. ( 19017409 )

• Đối với hầu hết bệnh nhân, norepinephrine là một lựa chọn
tốt. Tuy nhiên, việc lựa chọn các thuốc vận mạch có thể được cá
thể hóa dựa trên sinh lý của bệnh nhân, như được minh họa trong
hình dưới đây.

• Loại vận mạch duy nhất không nên sử dụng là dopamine (dựa
trên bằng chứng về tác hại trong các RCT tiến
cứu). ( 20200382 , 26323041 )

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31990655/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27483065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18654759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19017409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26323041
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thuốc vận mạch ngoại vi 

• Mối lo ngại chính khi truyền thuốc vận mạch ngoại vi là sự thoát 
mạch vào da dẫn đến hoại tử. May mắn thay, điều này hiếm xảy 
ra. Nhìn chung, nguy cơ hoại tử da không bao giờ được ưu tiên 
hơn nguy cơ giảm tưới máu toàn thân và tử vong. 

o Hoại tử da vừa ít phổ biến hơn vừa ít quan trọng hơn 
tỷ lệ tử vong và giảm tưới máu toàn thân. 

• Norepinephrine an toàn khi truyền ngoại vi, nhưng nguy cơ thoát 
mạch sẽ tăng lên nếu truyền trong thời gian dài. ( 25669592 ) 
Norepinephrine ngoại vi đã được xác nhận giá trị trong ICU với 
một quy trình nghiêm ngặt để đặt đường truyền IV và theo dõi 
chặt chẽ chức năng của chúng. ( 26014852 ) 

• Phenylephrine hoặc epinephrine là những thuốc an toàn nhất để 
sử dụng ngoại vi. Cả hai tác nhân đã được sử dụng qua đường 
tiêm dưới da có chủ ý trong quá khứ. Dường như không có báo 
cáo nào trong tài liệu về việc các tác nhân này gây hoại tử 
da. Việc tránh truyền ở cổ tay hoặc bàn tay là hợp lý, nhưng nhìn 
chung những tác nhân này không có khả năng gây hoại tử nếu 
xảy ra thoát mạch. 

o Lưu ý rằng truyền phenylephrine về mặt sinh lý rất 
giống với norepinephrine. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25669592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26014852
https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-epinephrine-central-access/
https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-epinephrine-central-access/
https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-infusion/
https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-infusion/
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• Có lẽ nên tránh sử dụng vasopressin ở ngoại vi. Nếu vasopressin 
thoát mạch, không có cách nào để trung hòa tác dụng của nó 
(không giống như catecholamine thoát mạch, có thể được điều 
trị bằng cách thẩm thấu cục bộ (local infiltration) với 
phentolamine). 

vasopressin 

• Vasopressin là một chất co mạch thuần tuý non-catecholamine 
có thể cải thiện chức năng thận (so với norepinephrine). 

• Mặt hạn chế của vasopressin: 
o Khó chuẩn độ (thời gian bán hủy ~ 30 phút, vì vậy sẽ 

mất nhiều thời gian để đạt được trạng thái ổn 
định). Vasopressin có thể được sử dụng như một 
thuốc vận mạch có thể chuẩn độ ở liều từ 0-0,06 U / 
phút, nhưng đừng mong đợi việc điều chỉnh liều sẽ có 
tác dụng ngay lập tức. ( 27483065 ) 

o Sự kết hợp của vasopressin với norepinephrine có thể 
gây thiếu máu cục bộ và hoại tử ngón tay/ngón chân. 

• Sử dụng vasopressin như thế nào? 
o Tốt nhất là với những bệnh nhân có các chi ấm (sốc 

giãn mạch) và tổn thương thận cấp. 
o Theo dõi sự tưới máu chi và ngừng ngay vasopressin 

nếu xảy ra thiếu máu cục bộ ngón tay/chân. 
o Cân nhắc kết hợp vasopressin với epinephrine (thay 

vì norepinephrine). Về mặt lý thuyết, điều này có thể 
cho phép tận dụng các lợi ích tưới máu thận của 
vasopressin trong khi tránh co mạch quá mức. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27483065
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epinephrine có thể là thuốc tăng co bóp (inotrope) ưa thích trong sốc 
nhiễm trùng 

• Theo truyền thống, người ta ưa chuộng các thuốc inotrophe 
catecholamine ảnh hưởng có chọn lọc đến thụ thể beta-1. Điều 
này dựa trên hai khái niệm sau đây, và cả hai đều sai: 

o (1) Tim chỉ có các thụ thể beta-1 (Trên thực tế, tim 
có cả thụ thể beta-1 và beta-2). ( 2876788 ) 

o (2) Tăng nồng độ lactate có hại (Trên thực tế, lactate 
có thể đóng vai trò như một loại nhiên liệu năng lượng 
sinh học (bioenergetic fuel) cho tim, cải thiện chức 
năng tim). ( 24666826 ) 

• Epinephrine thực sự có thể có lợi thế hơn dobutamine: 
o (1) Epinephrine có thể có hiệu quả cao hơn dưới dạng 

một inotrope (hình bên dưới). 
o (2) Dobutamine gây giãn mạch, có thể làm 

giảm  huyết áp và làm trầm trọng thêm tình trạng sốc 
giãn mạch. Điều này có thể gây ra vấn đề nếu 
dobutamine không được chuẩn độ một cách cẩn 
thận. Ngược lại, epinephrine chứa kích thích alpha-
adrenergic, điều này ngăn nó có tác dụng giãn mạch 
thực (net vasodilatory effect). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2876788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24666826
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chuẩn độ nhiều thuốc vận mạch 

• Chuẩn độ nhiều thuốc vận mạch bao gồm tránh co mạch quá 
mức hoặc inotrope quá mức (hình bên dưới). Sự cân bằng tối ưu 
sẽ khác nhau giữa các bệnh nhân. 

• Khi nghi ngờ, cách tiếp cận tốt nhất thường là điều chỉnh tăng và 
giảm vận mạch theo kinh nghiệm để phân loại xem các thuốc 
khác nhau đang làm gì. 

o Nếu một bệnh nhân phản ứng mạnh mẽ với sự chuẩn 
độ lên / xuống của một tác nhân, thì thuốc đó có nhiều 
khả năng gây ra lợi ích hơn. 

o Nếu một bệnh nhân không có / đáp ứng tối thiểu với 
việc điều chỉnh liều của một tác nhân, thì loại thuốc đó 
có thể không giúp ích nhiều (và có thể gây hại). 

• Chuẩn độ giảm Norepinephrine : Ngoài việc thêm thuốc vận 
mạch, việc chuẩn độ giảm các vận mạch không hiệu quả cũng 
hữu ích. Đôi khi norepinephrine có thể gây co thắt quá mức, dẫn 
đến hậu tải quá mức và giảm phân suất tống máu (tim không thể 
chịu đựng được hậu tải quá mức). Nếu điều chỉnh liều 
norepinephrine không ảnh hưởng nhiều đến huyết áp, điều đó 
cho thấy rằng liều norepinephrine là quá mức. Mục tiêu luôn phải 
là sử dụng liều tối thiểu của các thuốc vận mạch cần thiết để đạt 
được các mục tiêu huyết động. 
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thử thách epinephrine (epinephrine challenge) 

• Chống chỉ định với thử thách epinephrine: 
o Nhịp tim nhanh đáng kể (ví dụ nhịp tim > 120 lần/phút) 
o Siêu âm tim cho thấy tâm thất trái đã tăng động. 

• Chỉ định cho thử thách epinephrine 
o (1) Giảm tưới máu (ví dụ như lượng nước tiểu kém, 

đầu chi lạnh, vân tím, thời gian đổ đầy mao mạch kém) 
o - plus, ideally- 
o (2) Một số chỉ báo cho thấy epinephrine có thể hữu 

ích, chẳng hạn 
 i) Siêu âm tại giường cho thấy phân suất tống 

máu giảm hoặc  bình thường một cách không 
thích hợp 

 ii) Nhịp tim chậm hoặc bình thường một cách 
không thích hợp (ví dụ: < 80 lần/phút) 

 iii) Lactate thấp một cách không thích hợp so 
với mức độ nghiêm trọng của bệnh (gợi ý một 
phản ứng giao cảm nội sinh không đầy đủ)) 

Cách thực hiện: Bắt đầu truyền epinephrine với tốc độ ~ 4-5 mcg 
/ phút. 
Đánh giá phản ứng đối với thử thách epinephrine: 

• (1) Ảnh hưởng đến tưới máu da (ví dụ như thời gian 
làm đầy mao mạch, vân tím và nhiệt độ). 

• (2) Ảnh hưởng trên huyết áp. Trung bình, epinephrine 
có tác dụng tương đối trên huyết áp so với 
norepinephrine (ví dụ: 1 mcg / phút epinephrine ~ 1 
mcg / phút norepinephrine). Nếu epinephrine có tác 
động lên huyết áp lớn hơn đáng kể so với 
norepinephrine, thì điều này cho thấy rằng nó có đang 
hữu ích (ví dụ: thêm 4 mcg / phút epinephrine cho 
phép giảm liều norepinephrine đi 10 mcg / phút). 

• (3) Ảnh hưởng trên nhịp tim - phản ứng nhịp tim nhanh 
quá mức với epinephrine có thể có hại. 

Theo dõi: 
• Nếu bệnh nhân đáp ứng tốt với epinephrine thì nên 

tiếp tục điều trị. Trong nhiều trường hợp, các thuốc 
vận mạch khác có thể được giảm liều (cố gắng đạt 
được MAP và mục tiêu tưới máu với liều tích lũy tối 
thiểu của thuốc vận mạch). 

• Nếu bệnh nhân đáp ứng kém với epinephrine thì nên 
ngừng. 
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Kháng sinh
 

những cân nhắc chính trong việc lựa chọn kháng sinh 

• Bất kỳ kết quả nuôi cấy nào trước đó (đặc biệt là các sinh vật 
kháng thuốc). 

• Dị ứng kháng sinh. 
• (Các) nguồn có khả năng. 
• Tiếp xúc với kháng sinh gần đây (xem xét sử dụng tác nhân mà 

bệnh nhân chưa tiếp xúc gần đây). 

Trụ cột beta-lactam 

 

• Beta-lactam phổ rộng thường là loại kháng sinh quan trọng nhất 
được sử dụng. 

o Do tăng sức đề kháng và độc tính, fluoroquinolon là 
một lựa chọn tồi để điều trị bệnh nhân nặng. 

• Đừng sợ hãi bởi dị ứng beta-lactam. Như đã tìm hiểu trong 
chương này, ít có phản ứng dị ứng chéo giữa các loại kháng sinh 
khác nhau so với những gì thường được tin tưởng. 

o Ngay cả ở những bệnh nhân có tiền sử bị dị ứng 
nghiêm trọng nhiều lần, meropenem thường có thể 
được sử dụng. 

• Những lựa chọn tốt  
o Piperacillin-tazobactam thường được sử dụng cho 

các trường hợp sốc nhiễm trùng do cộng đồng mắc 
phải. 

o Meropenem có thể được sử dụng cho trường hợp sốc 
nhiễm trùng bệnh viện hoặc dị ứng với beta-lactam. 

o Cefepime tốt, nhưng thiếu khả năng che phủ kỵ khí 
(nếu nhiễm trùng ổ bụng là có khả năng, nên thêm 
metronidazole). 

https://emcrit.org/pulmcrit/fluoroquinolone-critical-illness/
https://emcrit.org/ibcc/penicillin/
https://emcrit.org/pulmcrit/pulmcrit-mythbusting-anaphylaxis-penicillins-isnt-contraindication-meropenem/
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#piperacillin-tazobactam
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#carbapenems_(meropenem,_ertapenem)
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#cephalosporin_G4:_cefepime
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• Tránh dùng cephalosporin thế hệ thứ ba (ví dụ như ceftazidime 
hoặc ceftriaxone) vì những lý do sau: 

o Mức độ bao phủ gram dương dưới mức tối ưu (ngay 
cả khi vancomycin được sử dụng, nồng độ 
vancomycin thường sẽ không đủ). 

o Không bao phủ vi khuẩn gram âm bằng inducible 
beta-lactamase (ví dụ: Serratia hoặc Enterobacter 
spp.) - ngay cả khi chúng có thể bao phủ các sinh vật 
này trên kháng sinh đồ (xem thêm tại đây ). 

Bảo phủ MRSA? 

• Không phải mọi bệnh nhân nhiễm trùng huyết đều cần 
vancomycin! 

o MRSA không phải là mầm bệnh liên quan đến nhiễm 
trùng đường tiểu hoặc nhiễm trùng trong ổ bụng mắc 
phải cộng đồng. Những bệnh nhân bị các nguồn 
nhiễm trùng này không cần bao phủ MRSA. 

o Bảo phủ MRSA nên được xem xét cho những bệnh 
nhân bị viêm phổi, nhiễm trùng mô mềm, nhiễm trùng 
đường truyền hoặc viêm nội tâm mạc. 

• Có thể sử dụng vancomycin hoặc linezolid. 
o Nếu vancomycin được chọn, nó phải được định lượng 

chính xác. 
o Linezolid không có nguy cơ gây độc cho thận và dễ 

dàng hơn trong việc định liều đầy đủ. 

phạm vi bao phủ của các mầm bệnh khác 

• Các tác nhân gây bệnh phổi không điển hình nên được bao phủ 
ở bệnh nhân viêm phổi ( azithromycin hoặc doxycycline ). 

• Có thể dùng doxycycline để bao phủ bệnh do ve gây ra . 
• Bao phủ Clostridioides difficile ở những bệnh nhân bị viêm đại 

tràng hoặc tiêu chảy (đặc biệt nếu có tiếp xúc với kháng sinh gần 
đây). 

• Clindamycin có thể được xem xét để ức chế độc tố ở những bệnh 
nhân bị viêm cân mạc hoại tử, hội chứng sốc nhiễm độc, hoặc 
nhiễm trùng nặng do liên cầu nhóm A (ví dụ như viêm mô tế bào 
do liên cầu). 

 

kiểm soát nguồn nhiễm trùng
 

https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#cephalosporin_G3:_ceftazidime
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#AmpC_inducible_beta-lactamase
https://emcrit.org/ibcc/pneumonia/#antibiotic_selection
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#macrolides_(azithromycin,_clarithromycin)
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#doxycycline
https://emcrit.org/ibcc/tick/
https://emcrit.org/ibcc/cdiff/
https://emcrit.org/ibcc/antibiotics/#clindamycin
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Không kiểm soát được nguồn nhiễm trùng có thể là nguyên nhân phổ biến 
nhất gây tử vong do sốc nhiễm trùng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện 
đại. Tất cả các biện pháp can thiệp khác được mô tả trong chương này 
thường sẽ thất bại nếu thủ thuật kiểm soát nguồn nhiễm trùng không thích 
hợp. 

các ví dụ phổ biến về kiểm soát nguồn nhiễm trùng 

• Dụng cụ/thiết bị bị nhiễm trùng (ví dụ như catheter) có thể cần 
phải được loại bỏ. 

• Sỏi thận gây tắc nghẽn và nhiễm trùng có thể cần phải giải áp. 
• Viêm đường mật ngược dòng cần ERCP hoặc can thiệp qua da 

để giải áp. 
• Thủng hoặc tắc ruột cần phẫu thuật sửa chữa. 
• Viêm cân mạc hoại tử có thể phải cắt lọc/cắt bỏ. 

điều tra về nhu cầu có thể có đối với việc kiểm soát nguồn nhiễm trùng 

• Đảm bảo rằng nguồn nhiễm trùng đã được điều tra đầy đủ (ví dụ 
như một bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu nên được chụp hình ảnh 
để loại trừ tắc nghẽn). 

• Đối với những bệnh nhân mà nhiễm trùng không được xác định, 
hình ảnh tích cực có thể hữu ích để tìm kiếm nguồn nhiễm trùng 
(ví dụ như CT bụng chậu). 

 

dịch
 

Nhiều giấy mực đã được đổ ra để thảo luận về chiến lược tối ưu để truyền 
dịch trong sốc nhiễm trùng. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy việc 
truyền dịch thực sự có lợi.  Sự cố định quá mức về tình trạng dịch có thể làm 
chệch hướng sự chú ý từ các khía cạnh chăm sóc khác quan trọng hơn . 

các khái niệm cơ bản về quản lý dịch trong sốc nhiễm trùng 

1. Các vấn đề sinh lý cơ bản trong sốc nhiễm trùng là giãn mạch và 
phân phối máu không tốt đến các cơ quan (đôi khi có cả rối loạn 
chức năng tim).  Không có vấn đề nào trong số này có thể được 
giải quyết với việc truyền dịch. 

2. Không có bằng chứng chất lượng cao cho thấy việc hồi sức dịch 
lượng lớn là có lợi trong sốc nhiễm trùng. Các bằng chứng RCT 
hiện có cho thấy việc sử dụng dịch có thể có hại. (27686349, 
28973227)   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27686349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28973227
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3. Liệu pháp bolus dịch không dựa trên bằng chứng và nên tránh 
khi có thể. Phần lớn các dịch tinh thể được sử dụng sẽ rò rỉ ra 
khỏi hệ mạch vào mô kẽ (ví dụ, 95% trong một số nghiên cứu về 
bolus dịch!). ( 22165353 ) 

4. Áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp và tĩnh mạch chủ dưới xẹp 
xuống có thể do giãn mạch và phân phối máu ra khỏi các tĩnh 
mạch trung tâm (chứ không phải giảm thể tích thực sự; giải thích 
thêm ở đây ). Do đó, IVC bị xẹp không nên được hiểu là một chỉ 
định để truyền dịch. Hơn nữa, áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp 
có thể tạo điều kiện cho tưới máu mô bằng cách tăng gradient áp 
lực qua các mô (điều này tương đương MAP-CVP). 

5. Một quan niệm truyền thống cho rằng bệnh nhân nhiễm trùng 
huyết ban đầu nên bị quá tải về thể tích, và sau đó được bài niệu 
trong quá trình hồi phục của họ (“bạn cần phải sưng lên để khỏe 
lại, bạn cần đi tiểu để được tự do”: you need to swell to get well, 
you need to pee to be free).  Không có bằng chứng để hỗ trợ 
quan niệm này. Quá tải thể tích không phải là một chiến lược điều 
trị có thể đứng vững được. Một chiến lược tốt hơn có vẻ là nhắm 
mục tiêu đẳng thể tích tuần hoàn và sau đó giữ bệnh nhân ở đó. 

video giải thích lý do tại sao bolus dịch hiếm khi hữu ích (thêm về điều 
này ở đây ) 

: 
https://drive.google.com/file/d/1dFv0BqvO3KJ_eJUX3sjmbSV2ZCG8Uv-

h/view?usp=sharing 
 

https://emcrit.org/pulmcrit/bolus/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22165353
https://emcrit.org/pulmcrit/mythbusting-empty-ivc-hyperkinetic-heart-%E2%89%A0-volume-depletion/
https://emcrit.org/pulmcrit/bolus/
https://drive.google.com/file/d/1dFv0BqvO3KJ_eJUX3sjmbSV2ZCG8Uv-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFv0BqvO3KJ_eJUX3sjmbSV2ZCG8Uv-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dFv0BqvO3KJ_eJUX3sjmbSV2ZCG8Uv-h/view?usp=sharing
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# 1/2: hồi sức dịch ban đầu 

 

 

chiến lược hồi sức ban đầu 

• Chiến lược tối ưu để hồi sức thể tích ban đầu vẫn chưa được 
biết. Sơ đồ trên có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng sẽ cần được điều 
chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân. 

• Đối với những bệnh nhân bị viêm phổi và hạ huyết áp nhẹ, vấn 
đề sinh lý cơ bản của họ thường là giảm oxy máu. Nếu bạn lo 
ngại chủ yếu đến tình trạng mất bù ở phổi thì dịch sẽ không giúp 
ích gì - những bệnh nhân như vậy có thể được hưởng lợi từ việc 
hỗ trợ vận mạch hơn là truyền dịch. 

Lựa chọn dịch 

• Lựa chọn dịch có thể được hướng dẫn bởi sự hiện diện của các 
bất thường về pH (xem chương về hồi sức dịch dưới hướng dẫn 
của pH). 

• Đối với hầu hết bệnh nhân, dịch tinh thể cân bằng là một lựa chọn 
tốt (ví dụ như Lactated Ringers hoặc Plasmalyte). 

• Đối với bệnh nhân bị viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát 
và / hoặc hội chứng gan thận, albumin thường là dịch được lựa 
chọn. 

https://emcrit.org/ibcc/fluid/#top
https://emcrit.org/ibcc/fluid/#top
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# 2/2: chiến lược dịch sau khi hồi sức ban đầu 

 

 
quản lý dịch sau khi hồi sức ban đầu 

• Trừ khi bệnh nhân bị mất dịch liên tục đáng kể (ví dụ như tiêu 
chảy nặng), thông thường nên ngừng truyền thêm dịch tinh thể 
sau khi hồi sức ban đầu. 

• Hầu hết bệnh nhân sẽ được truyền ~ 1,5 lít dịch mỗi ngày cùng 
với nhiều loại dịch truyền và thuốc kháng sinh khác. Việc bổ sung 
dinh dưỡng qua đường ruột thường sẽ làm tăng con số này lên 
> 2-3 lít mỗi ngày! Chỉ riêng lượng dịch này là đã quá nhiều (mà 
không cần sử dụng thêm bất kỳ thể dịch tinh thể nào). 

o  Theo dõi cẩn thận cân bằng dịch thực (net fluid 
balance) của bệnh nhân (lượng vào – lượng 
ra). Trong trường hợp không có tình trạng giảm thể 
tích tuần hoàn rõ rệt trước khi nhập viện, có lẽ khôn 
ngoan là nên tránh để bệnh nhân phải hứng hơn ~ 4-
5 lít dương thực. 

• Bằng chứng hiện có ủng hộ chiến lược hạn chế dịch sau hồi sức 
ban đầu (thử nghiệm CLASSIC & FACT). Trong thử nghiệm 
CLASSIC, lượng dịch bổ sung không làm cải thiện huyết động, 
liều thuốc vận mạch hay lượng nước tiểu. Trên thực tế, chiến 

https://twitter.com/EMNerd_/status/1136982170470440960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1136982170470440960%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Femcrit.org%2Fibcc%2Fsepsis%2F
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lược dịch tự do dường như làm tăng nguy cơ tổn thương 
thận. ( 27686349 ) 

•  Tránh bẫy đáp ứng bù dịch (Avoid the fluid-responsiveness 
trap). Việc đo lường khả năng đáp ứng với dịch chưa bao giờ 
được chứng minh là có thể cải thiện kết cục lâm sàng trong sốc 
nhiễm trùng. Chuỗi đánh giá nối tiếp (serial assessment) về khả 
năng đáp ứng dịch có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn của việc 
truyền dịch không ngừng (hình bên dưới). 

 

 

steroid
 

nguy cơ của steroid 

• Steroid liều căng thẳng (50 mg hydrocortisone IV mỗi 6 giờ) 
tương đương với 50 mg prednisone mỗi ngày. Liều steroid này 
thường được sử dụng cho bệnh nhân ngoại trú với vô số chẩn 
đoán mà không có nhiều phiền hà (ví dụ như hen hoặc đợt cấp 
COPD). 

• Steroid liều stress-dose không làm tăng nguy cơ siêu nhiễm 
trùng. Quan niệm này được đề xướng bởi cách giải thích không 
phù hợp về các kết cục phụ trong thử nghiệm 
CORTIUS. ( 18184957 )   Nỗi sợ hãi này đã được bóc trần trong 
các phân tích tổng hợp, cũng như trong thử nghiệm ADRENAL 
lớn hơn nhiều. ( 19489712 , 29347874 ) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27686349
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19489712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29347874
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• Những nghiên cứu RCT lớn không phát hiện nguy cơ mắc bệnh 
cơ do steroid. Tuy nhiên, một nguy cơ như vậy có thể tồn tại ở 
những bệnh nhân đang điều trị liệt cơ (therapeutic paralysis). 

• Steroid làm tăng tốc độ tăng đường huyết (được thể hiện trong 
nhiều RCT ở trên). 

lợi ích của steroid 

• Cả phân tích tổng hợp và thử nghiệm ADRENAL đều cho thấy 
steroid làm giảm thời gian dùng thuốc vận mạch, thời gian đặt nội 
khí quản và thời gian lưu lại ICU. ( 29347874 , 29761216 ) Đây 
là những kết cục quan trọng có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi, 
tránh tác hại do điều trị và làm giảm chi phí. 

• Lợi ích tử vong tiềm năng của steroid còn được tranh luận. Có 
thể là nó tồn tại, nếu steroid được bắt đầu sớm và ở những bệnh 
nhân nặng nhất. ( 29490185 ) Về mặt logic, gần như không 
thể chứng minh được liệu lợi ích tử vong như vậy có tồn tại hay 
không, vì vậy đây có thể là câu hỏi sai lầm cần sửa chữa. 

cơ sở lý luận cho việc sử dụng steroid sớm 

• (1) Trong nhiều năm, người ta tin rằng một nhóm nhỏ bệnh nhân 
bị sốc kháng trị với vận mạch sẽ được hưởng lợi ích tử vong từ 
steroid, dựa trên phân tích dưới nhóm trong thử nghiệm Annane 
2002. ( 12186604 )  Điều này cho thấy rằng chỉ có nhóm bệnh 
nhân nặng nhất mới được hưởng lợi từ steroid. Tuy nhiên, thử 
nghiệm ADRENAL gần đây hơn cho thấy bệnh nhân dùng bất kỳ 
liều thuốc vận mạch nào cũng có thể có lợi (như đã thảo luận ở 
trên). Điều này cho thấy rằng liệu pháp steroid có thể được sử 
dụng rộng rãi hơn. 

• (2) Toàn bộ quan niệm về hồi sức trong nhiễm trùng huyết là để 
chủ động hỗ trợ bệnh nhân và ngăn chặn tình trạng xấu thêm - 
không phải đợi bệnh nhân xấu đi thêm rồi mới cố cứu họ theo 
kiểu phản ứng. Đây là lý do tại sao mọi liệu pháp đơn lẻ trong 
chăm sóc nhiễm trùng huyết cần được tiến hành nhanh chóng - 
lý tưởng là bao gồm cả steroid. 

• (3) Bắt đầu sử dụng steroid ngay lập tức giúp loại bỏ quyết định 
về thời điểm bắt đầu dùng steroid, chuyển trọng tâm hơn vào các 
vấn đề khác. 

• (4) Bắt đầu ngay lập tức liệu pháp điều trị tối đa có thể giúp nhanh 
chóng làm rõ liệu bệnh nhân có thể đáp ứng với liệu pháp điều trị 
hay không. Điều này có thể đẩy nhanh các quyết định về việc có 
nên chuyển sang một quy trình phẫu thuật tích cực hơn để kiểm 
soát nguồn nhiễm trùng hay không. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29347874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29761216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29490185
https://emcrit.org/pulmcrit/mortality/
https://emcrit.org/pulmcrit/mortality/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12186604/
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• (5) Thuốc kháng sinh thường gây ly giải tế bào vi khuẩn, giải 
phóng các sản phẩm của vi khuẩn vào máu, gây suy thoái lâm 
sàng (phản ứng Jarisch-Herxheimer). Liệu pháp steroid nạp 
trước (front-loaded steroid) về mặt lý thuyết có thể làm giảm hiện 
tượng này. 

 

một cách tiếp cận khả thi 

• Trên đây là một cách tiếp cận tiềm năng với steroid trong sốc 
nhiễm trùng. Chiến lược này ưu tiên sự giải phóng (liberation) 
khỏi thuốc vận mạch và thở máy hơn nguy cơ của tăng đường 
huyết. 

• Xin lưu ý rằng những bệnh nhân bị suy thượng thận đã biết hoặc 
sử dụng steroid mạn tính chắc chắn nên được điều trị bằng 
steroid liều stress-dose. 

liều steroid trong sốc nhiễm trùng 

• Liều steroid được nghiên cứu tốt nhất trong sốc nhiễm trùng là 
200 mg hydrocortisone mỗi ngày. 
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• Các nghiên cứu lâm sàng thường sử dụng hydrocortisone truyền 
liên tục. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng, việc sử dụng các 
liều IV đã chia nhỏ (50 mg IV mỗi 6 giờ) có những ưu điểm sau: 

o (1) Ngay lập tức thiết lập nồng độ thuốc hiệu quả  (thay 
vì truyền sẽ mất thời gian để đạt được trạng thái ổn 
định). 

o (2) Không bị ràng buộc với một đường truyền tĩnh 
mạch, giúp dễ dàng sử dụng hơn. 

o (3) Một RCT nhỏ đã chứng minh rằng dùng 
hydrocortisone ngắt quãng dẫn đến cải thiện khả năng 
giải quyết sốc tốt hơn so với truyền liên tục. 
(30628950) 

• Nếu không có sẵn hydrocortisone ngay lập tức, có thể sử dụng 
bất kỳ liều steroid nào tương đương. Một lựa chọn tốt là 
methylprednisolone 40 mg IV mỗi ngày, vì thuốc này dễ dàng có 
sẵn trong các khoa cấp cứu. 

fludrocortisone là không cần thiết 

• Thử nghiệm APROCHSS sử dụng kết hợp hydrocortisone và 
fludrocortisone. Điều này khiến một số người đặt câu hỏi về giá 
trị của việc bổ sung fludrocortisone bên cạnh hydrocortisone. 

• Sử dụng fludrocortisone hiện tại dường như không hợp lý vì một 
số lý do: 

o (1) Bản thân hydrocortisone có tác dụng 
mineralocorticoid, làm cho việc bổ sung 
fludrocortisone là không cần thiết. 

o (2) Việc sử dụng Fludrocortisone cho những bệnh 
nhân bị bệnh nặng thường không đạt được nồng độ 
thuốc trong huyết thanh có thể đo lường được - vì vậy 
nó có thể không có nhiều tác dụng. ( 27416887 ) 

o (3) Thử nghiệm ADRENAL đã chứng minh nhiều lợi 
ích của steroid - mà không cần dùng fludrocortisone. 

o (4) Những bệnh nhân nhiễm trùng huyết thường được 
điều trị với một lượng natri ngoại sinh quá nhiều, khiến 
cho việc giữ natri do fludrocortisone gây ra là không 
cần thiết. 

 

Dự phòng DVT bằng heparin
 

heparin có thể bảo vệ glycocalyx nội mô 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30628950
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5099539/
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• Glycocalyx nội mô bao gồm các heparinoit, có cấu trúc phân tử 
tương tự so với heparin ngoại sinh. Điều này làm tăng khả năng 
rằng heparin ngoại sinh có khả năng ức chế hoạt động của các 
enzym heparinase nội sinh làm thoái biến (degrade) glycocalyx 
nội mô (do đó bảo vệ glycocalyx). Một số nghiên cứu cho thấy 
heparin trọng lượng phân tử thấp có thể bảo vệ glycocalyx nội 
mô. (28347755, 30046671, 22507823, 22310127) Lợi ích từ 
heparin có thể vượt ra ngoài điều này, bao gồm cả điều hòa miễn 
dịch. ( 28832958 ) 

• Bệnh nhân sốc nhiễm trùng có nguy cơ cao bị DVT, vì vậy họ nên 
điều trị DVT bất kể dữ liệu ở trên. Lợi ích tiềm năng của heparin 
trong sốc nhiễm trùng chứng tỏ rằng nên bắt đầu liệu pháp này 
sớm hơn là muộn. 

 

điểm cuối hồi sức (resuscitative endpoints): triết lý chung
 

Điểm cuối hồi sức là mục tiêu lý tưởng mà chúng tôi muốn bệnh nhân của 
mình đạt được. Cơ sở chứng minh cho hầu hết các điểm cuối hồi sức có thể 
được tóm tắt đại khái như sau: 

• Thường có bằng chứng hồi cứu tuyệt vời cho thấy điểm cuối hồi 
sức tương quan với kết cục được cải thiện. 

• Thường có rất ít bằng chứng RCT tiến cứu cho thấy việc điều 
chỉnh sự hồi sức để cố ý đạt được một điểm cuối cụ thể sẽ cải 
thiện kết cục. 

Các nghiên cứu RCT có xu hướng so sánh các điểm cuối hồi sức khác nhau, 
điều này cực kỳ u ám (vì không có điểm cuối nào trong số các điểm cuối này 
được hỗ trợ bởi bất kỳ dữ liệu vững chắc nào). Những nghiên cứu này 
thường được xây dựng dựa trên nhau, với một nền tảng rất khó hiểu. Ví dụ: 

1. Thử nghiệm Rivers sử dụng các điểm cuối hồi sức bao gồm áp 
lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và độ bão hòa oxy tĩnh mạch hỗn 
hợp. Như đã thảo luận ở trên, đây là một thử nghiệm có sai sót 
nghiêm trọng mà hiện nay phần lớn đã bị bác bỏ (đã thảo luận ở 
trên ). 

2. Thử nghiệm Jones cho thấy sự tương đương giữa độ bão hòa 
oxy tĩnh mạch hỗn hợp và lactate. Điều này có lẽ chứng tỏ sự 
tương đương của hai điểm cuối hồi sức tồi tệ. ( 20179283 ) 

3. Thử nghiệm ANDROMEDA-SHOCK cho thấy thời gian làm đầy 
mao mạch có thể tốt hơn so với việc sử dụng lactate làm mục 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28347755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30046671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22507823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22310127
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28832958/
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#brief_history_of_septic_shock_treatment
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#brief_history_of_septic_shock_treatment
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20179283/
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tiêu hồi sức. ( 30772908 )   Do thiếu bằng chứng chứng minh 
lactate như một điểm cuối cùng, thử nghiệm này gần như không 
thể giải thích được. Có thể thử nghiệm này tiết lộ nhiều hơn về 
tác hại của việc theo đuổi lactate hơn là lợi ích của việc theo đuổi 
thời gian làm đầy mao mạch. 

làm thế nào để sử dụng điểm cuối hồi sức một cách khôn ngoan? 

• (1) Sử dụng các điểm cuối hồi sức như một biện pháp kích hoạt 
truyền dịch nói chung không phải là một ý kiến hay. 

o Nó đã được khẳng định rõ ràng rằng phần lớn dịch 
được truyền vào sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi hệ 
mạch máu. 

o Trừ khi có nguồn gây mất dịch đang diễn ra (ví dụ như 
tiêu chảy hoặc lỗ rò tiết ra nhiều), việc hồi sức dịch 
liên tục không có lợi. 

o Thảo luận thêm về hồi sức dịch ở trên . 
• (2) Các điểm cuối hồi sức có thể hữu ích nhất trong điều chỉnh 

thuốc vận mạch và inotrope. 
o Không thể dự đoán chính xác cách bệnh nhân sẽ đáp 

ứng với thuốc vận mạch hoặc inotrope từ siêu âm tim 
ban đầu (nó như là một ảnh chụp nhanh chức năng 
tim trong thời gian đó). 

o Các mục tiêu huyết động tối ưu (ví dụ, mục tiêu MAP) 
có thể khác nhau giữa các bệnh nhân. 

o Cách tốt nhất để xác định mục tiêu MAP tối ưu và liều 
thuốc vận mạch cho bất kỳ bệnh nhân cụ thể nào có 
thể tuỳ thuộc kinh nghiệm với sự theo dõi chặt chẽ của 
các tác động của chúng. 

• (3) Việc không đáp ứng được các tiêu chí hồi sức cần phải đánh 
giá lại bệnh nhân một cách tổng thể, ví dụ: 

o Có thất bại trong việc phát hiện chính xác nguồn 
nhiễm trùng huyết không? 

o Lựa chọn kháng sinh có đúng không? 

 

Các mục tiêu hồi sức: MAP
 

tại sao MAP nói chung là thông số huyết áp hữu ích nhất:   

• MAP là áp lực trung bình thúc đẩy sự tưới máu. 
• MAP là những gì mà vòng bít huyết áp dao động không xâm lấn 

(noninvasive oscillometric blood pressure cuffs) thực sự đo được. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772908/
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#fluid


36 

• MAP là thông số có thể tái lập (reproducible) tốt nhất khi được đo
ở các vị trí khác nhau và thông qua các kỹ thuật khác nhau (ví
dụ: theo dõi không xâm lấn và xâm lấn).

• Những bệnh nhân nhiễm trùng huyết bị giãn mạch thường có
huyết áp tâm trương thấp - do đó, huyết áp tâm thu bình thường
có thể khiến chúng ta yên tâm một cách sai lầm.

mục tiêu MAP thông thường (> 65 mmHg) 

• MAP > 65mm là mục tiêu thông thường.
• Đây thường là một điểm hợp lý để bắt đầu - đặc biệt là ở một

bệnh nhân mà huyết động nền (baseline hemodynamics) của họ
không rõ ràng.

mục tiêu MAP cao hơn (> 80 mmHg)

• Thử nghiệm SEPSISPAM cho thấy mục tiêu MAP > 80-85 mm
cải thiện chức năng thận ở nhóm bệnh nhân tăng huyết áp mạn
tính, nhưng mục tiêu MAP cao hơn có liên quan đến tăng nguy
cơ rung nhĩ. ( 24635770 )

• Các mục tiêu MAP cao hơn có thể được thử nghiệm ở những
bệnh nhân bị tăng huyết áp mạn tính và lượng nước tiểu kém.
Nếu có sự cải thiện về lượng nước tiểu ở mức MAP cao hơn, thì
chiến lược này có thể được tiếp tục; nếu không, mục tiêu MAP
có thể giảm xuống (thử thách thuốc vận mạch - vasopressor
challenge).

• Bệnh nhân xơ gan và suy thận có một thành phần của hội chứng
gan thận có thể được hưởng lợi từ các mục tiêu MAP cao hơn.

mục tiêu MAP thấp hơn (ví dụ:> 60 mmHg)

• Các tình huống mà mục tiêu MAP thấp hơn có thể đặc biệt hợp 
lý:

o Bệnh nhân bị huyết áp thấp mạn tính (ví dụ phụ nữ 
trẻ hơn, bệnh nhân xơ gan không có hội chứng gan 
thận, suy tim tâm thu). ( 31990655 )

o Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang chạy thận 
nhân tạo (mối lo ngại hàng đầu với MAP thấp là tổn 
thương thận, với những bệnh nhân này thì đây không 
phải là vấn đề).

• Thử nghiệm 65-TRIAL so sánh mục tiêu MAP > 60 mmHg so với 
> 65 mmHg ở bệnh nhân > 65 tuổi bị sốc giãn mạch. Nhắm mục 
tiêu MAP thấp hơn (> 60 mmHg) cho phép cai thuốc vận mạch 
nhanh hơn một chút, không có bất kỳ sự khác biệt nào về các 
tiêu chí khác. ( 32049269 )

https://www.thebottomline.org.uk/summaries/icm/sepsispam/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24635770/
https://emcrit.org/ibcc/hrs/#vasoconstrictors
https://emcrit.org/ibcc/hrs/#vasoconstrictors
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31990655/
https://www.thebottomline.org.uk/summaries/icm/65-trial/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32049269/
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• Khi hạ mục tiêu MAP, phải đảm bảo rằng bệnh nhân vẫn được 
tưới máu đầy đủ .  

 

mục tiêu hồi sức: tần số tim
 

tần số tối ưu?   

• Bệnh nhân nhiễm trùng huyết  nên có nhịp tim nhanh một chút. 
Đây là một phản ứng bù trừ giúp cải thiện cung lượng tim. 

o Hãy nhớ: Cung lượng tim = ( Tần số tim ) (Thể tích 
nhát bóp) 

• Tần số tim tối ưu cho bệnh nhân sốc nhiễm trùng chưa được biết 
và có thể khác nhau giữa các bệnh nhân (ví dụ bệnh nhân bị rối 
loạn chức năng tâm trương có thể hoạt động tốt hơn với tần số 
tim chậm hơn một chút). Nói chung, nhịp tim nhanh ở mức độ 
nhẹ có thể là tối ưu cho hầu hết bệnh nhân. 

quản lý nhịp tim chậm hoặc “nhịp tim bình thường không phù hợp - 
inappropriate normocardia ” (ví dụ: < 80 lần/phút) với giảm tưới máu 
toàn thân 

• Nếu tưới máu toàn thân không đầy đủ, một tần số tim bình 
thường có lẽ không phải là lý tưởng. 

• Epinephrine có thể được thử nghiệm trong tình huống này, để 
xác định xem nó có thể cải thiện tần số tim và cung lượng tim hay 
không (xem ở trên:  thử thách epinephrine ). 

• Đối với những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, tần số 
máy tạo nhịp tim có thể được tăng lên. 

quản lý nhịp tim nhanh quá mức (ví dụ tần số tim > 140 lần/phút) 

• Nhịp tim nhanh quá mức có lẽ cũng không tốt: 
o Có thể làm suy giảm sự đổ đầy tâm thất (đặc biệt là 

với rối loạn chức năng tâm trương). 
o Theo thời gian, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cơ 

tim do stress. 
• Các can thiệp tiềm năng có thể được xem xét: 

o Chuyển sang thuốc vận mạch ít kích thích beta-
adrenergic hơn (ví dụ như vasopressin hoặc 
phenylephrine). 

o Khởi đầu Digoxin ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính. 

https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#epichallenge
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o Loại bỏ các kích thích khác có thể gây ra nhịp tim 
nhanh (ví dụ như kích động, đau hoặc cai thuốc chưa 
được điều trị đúng mức). 

o Esmolol truyền được phát hiện có lợi trong một nghiên 
cứu, nhưng việc tổng quát hóa từ nghiên cứu đó là 
không thể (vì những bệnh nhân này đã được sử dụng 
vận mạch liều cao và thường dùng levosemindan) 
(24108526) Có thể lợi ích từ esmolol phản ánh việc 
sử dụng quá mức beta-adrenergic. Esmolol truyền 
trong sốc nhiễm trùng thường không được khuyến 
cáo. 

 

mục tiêu hồi sức: lượng nước tiểu
 

lượng nước tiểu điển hình 

• Mục tiêu thông thường là > 0,3-0,5 cc / kg / giờ trọng lượng cơ 
thể lý tưởng. 

• Không có một điểm cắt (cutoff) cụ thể, duy nhất cho lượng nước 
tiểu. Nguy cơ suy thận tăng lên dựa trên lượng nước tiểu ít đến 
mức nào và tình trạng thiểu niệu tồn tại trong bao lâu . Ví dụ: 

o Lượng nước tiểu 0,4 cc / kg trong một giờ với sự cải 
thiện sau đó có lẽ là tốt. 

o Lượng nước tiểu < 0,3 cc / kg trong vài giờ cho thấy 
tăng nguy cơ suy thận. 

lượng nước tiểu tốt nói chung là yên tâm 

• Một số yếu tố có thể làm lượng nước tiểu tăng giả tạo: thuốc lợi 
tiểu, tăng đường huyết nghiêm trọng (lợi tiểu thẩm thấu), hoặc hạ 
thân nhiệt. 

• Trong trường hợp không có những yếu tố này, lượng nước tiểu 
đầy đủ là bằng chứng chắc chắn cho sự tưới máu đầy đủ. 

lượng nước tiểu thấp là không đặc hiệu 

• Hiếm khi thiểu niệu hoặc vô niệu có thể do tắc nghẽn đường tiểu 
(ví dụ như ống thông Foley bị trục trặc). 

• Thiểu niệu có thể tượng trưng cho tình trạng giảm tưới máu khởi 
phát cấp tính (“AKI trước thận”), sẽ đáp ứng với việc cải thiện 
tưới máu. Tuy nhiên, thiểu niệu thường đại diện cho hoại tử ống 
thận cấp tính (“AKI tại thận”), không đáp ứng với nghiệm pháp 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108526
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huyết động học. Trong trường hợp này, cố gắng tăng lượng nước 
tiểu sẽ vô ích và có khả năng gây hại (đặc biệt nếu dịch được sử 
dụng). 

 

cách tiếp cận tiềm năng đối với thiểu niệu 

• Sau khi hồi sức ban đầu, nên tránh truyền dịch bổ sung trừ khi 
có bằng chứng thuyết phục về tình trạng giảm thể tích tuần hoàn 
(ví dụ như mất nước do tiêu chảy). 

• Tùy thuộc vào huyết động hiện tại, các thử thách thuốc vận mạch 
hoặc thử thách inotrope có thể hữu ích. Nếu có bằng chứng của 
sung huyết toàn thân hoặc nghi ngờ cao về suy thận tại 
thận, furosemide stress test có thể được thực hiện. 

o Điều này sẽ được thảo luận kỹ hơn trong chương tổn 
thương thận cấp tính . 

 

mục tiêu hồi sức: cân bằng dịch
 

• Theo dõi cân bằng dịch thực (net fluid balance) của bệnh nhân, 
bao gồm lượng dịch tinh thể đã cho, cũng như thể tích kháng sinh 
và các dịch truyền khác. 

https://emcrit.org/pulmcrit/furosemide-stress-test/
https://emcrit.org/ibcc/acute-kidney-injury/#approach_to_oliguria
https://emcrit.org/ibcc/acute-kidney-injury/#approach_to_oliguria
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• Cân bằng dịch rất cao tương quan với tỷ lệ tử vong
tăng. ( 28130687 )  Trừ khi có bằng chứng chắc chắn về tình
trạng giảm thể tích tuần hoàn từ trước, tránh để cân bằng dịch
dương trên ~ 5 lít.

• Tìm hiểu thêm về quản lý dịch ở trên .

mục tiêu hồi sức: lactate

triết lý chung về lactate 

• Lactate không phải là một chất chỉ điểm cho sự tưới máu, oxy
toàn thân, suy các cơ quan, hoặc chuyển hóa kỵ khí. Trong hầu
hết các trường hợp, nó có vai trò như một chỉ số sản xuất
epinephrine nội sinh .

• Chu trình lactate và cố gắng “bình thường hóa” nó không dựa
trên bằng chứng (để biết thêm về điều này, hãy xem Myth # 3 tại
đây ).

• Theo dõi lactate là hợp lý cho đến khi nó giảm, nhưng dữ liệu này
nên được sử dụng một cách khôn ngoan và thận trọng.

Theo dõi lactate ở những bệnh nhân không dùng epinephrine 

• Nếu lượng lactate tiếp tục tăng, đây có thể là dấu hiệu của “bỏ
sót tổn thương”.

o Nguồn nhiễm trùng chưa được loại bỏ.
o Lựa chọn kháng sinh không phù hợp.
o Chẩn đoán không chính xác hoàn toàn.

• Lactate tăng cao không phải là dấu hiệu để truyền dịch hoặc dung
inotrope một cách mù quáng, mà là dấu hiệu cho thấy có điều gì
đó sai sót và bệnh nhân cần được xem xét lại toàn bộ một cách
cẩn thận.

theo dõi lactate ở bệnh nhân dùng epinephrine 

• Epinephrine  sẽ làm tăng lactate. Trên thực tế, lactate tăng sau
khi bắt đầu sử dụng epinephrine thường là một dấu hiệu tiên
lượng tích cực! ( 20016405 )

• Tuy nhiên, nếu lactate tăng lên đến mức rất cao (ví dụ > 10 mM),
thì việc truyền epinephrine nên được giảm xuống (và thay thế
bằng dobutamine nếu inotrope vẫn cần thiết).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28130687
https://emcrit.org/ibcc/sepsis/#fluid
https://emcrit.org/pulmcrit/understanding-lactate-in-sepsis-using-it-to-our-advantage/
https://emcrit.org/pulmcrit/understanding-lactate-in-sepsis-using-it-to-our-advantage/
https://emcrit.org/pulmcrit/sepsis-myths/
https://emcrit.org/pulmcrit/sepsis-myths/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20016405
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mục tiêu hồi sức: tưới máu da (skin perfusion)
 

 
Galbois A 2015 

đánh giá đa chiều về tưới máu da: 

• Mottling 
o Vân tím ám chỉ sự co mạch quá mức của các mạch 

máu ở da, tạo ra một vết loang lổ (những vùng da 
được tưới máu rất kém sẽ xuất hiện những vân tím). 

o Vân tím có liên quan đến tiên lượng xấu (bao gồm cả 
tử vong) trong một số nghiên cứu. Bệnh nhân có vân 
tím là bệnh cực kỳ nghiêm trọng và cần được chăm 
sóc rất tích cực. 

• Thời gian làm đầy mao mạch 
o Kỹ thuật lý tưởng có lẽ là ép đầu ngón tay bằng cách 

sử dụng một bản kính (slide) với áp lực đủ để làm nhợt 
nhạt đi (blanching) trong mười giây. Cũng có thể sử 
dụng bất kỳ tấm bề mặt trong suốt nào, chẳng hạn 
như hộp đựng mẫu nước tiểu bằng nhựa. 
(27908340)   Thời gian làm đầy mao mạch bình 
thường là < 3-4 giây, trong khi > 5 giây cho thấy quá 
trình làm đầy mao mạch bị trì hoãn. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168827814007417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27908340
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o Thời gian làm đầy mao mạch bình thường (ví dụ, < 3 
giây) cho thấy sự tưới máu đầy đủ. Những bệnh nhân 
như vậy có thể bị tổn hại bởi việc tiếp tục hồi sức 
dịch. ( 33852500 ; 30772908 )   

• Nhiệt độ da 
o Độ ấm của các đầu chi có thể được sử dụng như một 

phép đo gián tiếp cung lượng tim. 
o Sốc nhiễm trùng ban đầu thường liên quan đến trạng 

thái tăng động, liên quan đến đầu chi ấm và cung 
lượng tim tăng cao (“sốc ấm”). Một số bệnh nhân sau 
đó có thể chuyển sang trạng thái giảm cung lượng tim 
(ví dụ: do bệnh cơ tim nhiễm trùng). Một dấu hiệu của 
sự chuyển đổi này có thể là sự phát triển của các chi 
lạnh (“sốc lạnh”). 

tưới máu da như một mục tiêu hồi sức 

• Các dấu hiệu trên của sự tưới máu da thường có xu hướng cùng 
nhau (đặc biệt là nhiệt độ và thời gian làm đầy mao mạch). Nếu 
tất cả các dấu hiệu nhất quán với nhau, thì điều này có nhiều khả 
năng chính xác hơn. 

• Xử trí tưới máu da kém: 
o (1) Dấu hiệu giảm tưới máu da có thể phản ánh tình 

trạng co mạch quá mức. Ở một số bệnh nhân, tình 
trạng này sẽ cải thiện khi chuyển sang sử dụng một 
inotrope (ví dụ: epinephrine). 

o (2) Giảm liều vasopressin: Một trong những biến 
chứng đáng sợ nhất của việc sử dụng vasopressin là 
thiếu máu cục bộ ngón tay/ngón chân, có thể dẫn đến 
hoại tử và mất ngón tay/ngón chân. Các ngón 
tay/ngón chân lạnh có thể là dấu hiệu của sự co mạch 
quá mức và cần phải giảm liều vasopressin. Thiếu 
máu cục bộ ngón tay/ngón chân (ví dụ ngón tay xanh) 
nên là một chỉ định để ngừng vasopressin ngay lập 
tức. 

• Tưới máu ngoại vi đầy đủ có thể xác định những bệnh nhân sẽ 
không được hưởng lợi từ việc hồi sức tích cực 
hơn. ( 33852500 )   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33852500/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30772908/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33852500/
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Sốc kháng trị
 

Các cân nhắc sớm hơn 

• Vị trí của một đường động mạch trung tâm (đùi hoặc nách). 
o Các đường động mạch quay có thể đánh giá thấp 

huyết áp . 
• Chuyển sang phác đồ an thần giảm đau ổn định về mặt huyết 

động hơn 
o Propofol hoặc dexmedetomidine là những thuốc an 

thần tuyệt vời, nhưng chúng có xu hướng làm giảm 
huyết áp. 

o Khi đối mặt với sốc kháng trị, các thuốc ổn định huyết 
động hơn có thể được ưu tiên hơn (ví dụ như 
ketamine truyền). 

• Thử nghiệm các thuốc vận mạch khác nhau (ví dụ thử thách 
epinephrine, thêm vasopressin). 

o Vasopressin đã được chứng minh là an toàn ở liều 
0,06 U/phút và có thể được tăng liều cao hơn. 
(18305265) 

o Norepinephrine liều cao (không có liều tối đa ). 
• Đối với những bệnh nhân bị rối loạn chức năng thất phải và giảm 

oxy máu khi thở máy, có thể thử dùng thuốc giãn mạch phổi dạng 
hít (ví dụ epoprostanol dạng hít). 

https://emcrit.org/pulmcrit/a-line/
https://emcrit.org/pulmcrit/a-line/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18305265/
https://emcrit.org/pulmcrit/high-dose-vasopressor/
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Những cân nhắc cuối cùng 

• Canxi tĩnh mạch (thường gây ra sự cải thiện huyết áp thoáng 
qua trong thời gian ngắn).

• Giảm mục tiêu MAP
o Nếu cần dùng đến liều rất cao norepinephrine để đạt 

được MAP > 65 mmHg (ví dụ:> 1 ug / kg / phút), điều 
này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Giảm mục tiêu MAP 
xuống > 55 hoặc > 60 có thể thể hiện sự có lợi nhiều 
hơn trong việc cân bằng lợi ích và tác hại của thuốc 
vận mạch.

• Chất ức chế oxit nitric
o Tránh những thuốc này nếu có thể (trong một nghiên 

cứu RCT, thuốc ức chế oxit nitric làm tăng tỷ lệ tử 
vong). ( 14707556 )  Chỉ nên được sử dụng như một 
nỗ lực cuối cùng đối với sốc giãn mạch nghiêm trọng.

o Xanh metylen :
 Liều: bolus 1-2 mg / kg mỗi 4-6 giờ; truyền 

0,25-1 mg / kg / giờ.
 Có thể tăng sức cản mạch máu phổi

o Hydroxocobalamin
 Liều: 5 gam IV x1.

Angiotensin II có thể được xem xét nếu bệnh viện của bạn có 
sẵn. 

những can thiệp không có giá trị thực

áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) 

• Áp lực tĩnh mạch trung tâm là một biến số cực kỳ phức tạp, phản
ánh mối liên hệ giữa tình trạng thể tích, chức năng tim và trương
lực mạch.

• Quan niệm rằng áp lực tĩnh mạch trung tâm phản ánh tình trạng
thể tích đã bị loại bỏ triệt để. ( 18628220 )

• Việc đo áp lực tĩnh mạch trung tâm nên được tránh, vì giá trị này
hầu như luôn bị diễn giải sai.

độ bão hòa oxy tĩnh mạch hỗn hợp (% svcO2) 

• Tương tự như áp lực tĩnh mạch trung tâm, độ bão hòa oxy tĩnh
mạch hỗn hợp là một biến số rất phức tạp, phản ánh nhiều yếu
tố góp phần.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14707556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18628220
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• Dựa trên số lượng yếu tố ảnh hưởng đến svcO2%, có một phạm 
vi sai số đáng kể trong giá trị. 

• Nên tránh đo độ bão hòa oxy trong tĩnh mạch hỗn hợp vì nó cực 
kỳ phức tạp, có sai số ngẫu nhiên đáng kể và dễ bị diễn giải 
sai. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu RCT tiết lộ rằng đo svcO2% 
không cải thiện các kết cục so với liệu pháp thông thường (các 
thử nghiệm PROCESS, PROMISE, và ARISE ). 

 

từ chối trách nhiệm (disclaimer)
 

Sốc nhiễm trùng là bệnh cần chăm sóc tích cực. Nó quan trọng vì thường 
gặp, có khả năng gây tử vong và khả năng điều trị được cao. Tầm quan 
trọng của sốc nhiễm trùng đã thu hút sự chú ý, guidelines, nhiều quan điểm 
và tranh cãi. Điều này khiến việc viết chương này trở nên khó khăn, bởi vì - 
hãy thừa nhận điều này - mọi người đều có một cách tiếp cận khác nhau để 
điều trị sốc nhiễm trùng. 

Chương này mô tả cách tiếp cận của tôi đối với sốc nhiễm trùng. Nó dựa 
trên bằng chứng, nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng nó 
tốt hơn vô số cách điều trị sốc nhiễm trùng khác. Nhìn chung, đó là một cách 
tiếp cận khá đơn giản không có quá nhiều phương pháp lạ lẫm. Do đó, 
phương pháp này sẽ có thể tiếp cận được với nhiều học viên. 

Giống như phần còn lại của IBCC, chương này sẽ được viết một cách tích 
cực và sau đó sẽ được hiệu chỉnh tích cực. Một số tuyên bố táo bạo sẽ được 
thực hiện. Nếu độc giả tìm thấy bằng chứng lật tẩy, tôi sẽ sửa đổi cho phù 
hợp. Khả năng viết tài liệu gây tranh cãi và sau đó chỉnh sửa nó dựa trên 
đánh giá của đồng nghiệp sau khi xuất bản là một thế mạnh độc đáo của bài 
viết này. Nếu bạn không đồng ý với tài liệu dưới đây, vui lòng bình luận và 
bao gồm trích dẫn các bằng chứng hỗ trợ. 

 

sơ lược về lịch sử điều trị sốc nhiễm trùng
 

Rivers Trial, 2001 

Lịch sử của chăm sóc nhiễm trùng huyết hiện đại phần lớn có thể được bắt 
nguồn từ thử nghiệm Rivers Trial of Early Goal Directed Therapy trong sốc 
nhiễm trùng (11794169).  Nghiên cứu này sử dụng một gói hồi sức tích cực 

https://emcrit.org/pulmcrit/central-venous-saturation/
https://emcrit.org/pulmcrit/central-venous-saturation/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11794169
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để giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết. Nghiên cứu có nhiều sai sót lớn, 
chúng ngày càng rõ ràng hơn theo thời gian: 

• Xung đột lợi ích lớn (điều tra viên chính đã có được bằng sáng 
chế cho một catheter để đo độ bão hòa oxy tĩnh mạch trung tâm 
hỗn hợp). 

• Thiết kế đơn trung tâm, rõ ràng không có mù đôi (bệnh nhân trong 
nhóm thực nghiệm thường được điều trị riêng bởi Bác sĩ Rivers). 

• Tỷ lệ tử vong ở nhóm chứng (47%) khá cao. Điều này cho thấy 
có sự bất thường về mặt thống kê, hành vi sai lầm trong nghiên 
cứu hoặc thiếu tính tổng quát đối với các bối cảnh khác. 

• Chỉ số FI (fragility index) là bốn (rất đáng nể, nhưng cũng không 
phải là không thể bác bỏ). 

• 25 bệnh nhân ban đầu được đưa vào nghiên cứu, nhưng sau đó 
bị loại bỏ vì lý do vẫn chưa rõ và gây tranh cãi. Đáng chú ý, số 
bệnh nhân bị loại khỏi nghiên cứu lớn hơn chỉ số FI là bốn. Theo 
một báo cáo điều tra trên Wall Street Journal, một phân tích ý 
định điều trị bao gồm 25 bệnh nhân này sẽ cho kết quả nghiên 
cứu tiêu cực. ( McKenna 2008 ) 

• Nỗ lực tái tạo thử nghiệm Rivers đã thất bại. Theo thời gian, hầu 
hết các thành phần của Rivers Protocol for Early Goal Directed 
Therapy đã bị bác bỏ hoặc không được ủng hộ (ví dụ: theo dõi 
áp lực tĩnh mạch trung tâm, nitroglycerine để điều trị sốc nhiễm 
trùng, truyền máu đến hemoglobin> 10 mg / dL, theo dõi độ bão 
hòa oxy tĩnh mạch hỗn hợp ). Chỉ dựa trên thực tế này, phải kết 
luận rằng Thử nghiệm Rivers Trial không hợp lệ (theo khoa học, 
những phát hiện không thể lặp lại thì không có giá trị). 

Thử nghiệm Rivers Trial là hồi chuông cảnh báo trong y học dựa trên bằng 
chứng. Giống như thử nghiệm NINDS về tPA trong đột quỵ do thiếu máu 
cục bộ, đây là một nghiên cứu đầy cảm hứng đã khơi dậy sự nhiệt tình lan 
rộng, dẫn đến sự chấp nhận rộng rãi. Nếu thử nghiệm Rivers Trial được xuất 
bản ngày hôm nay, nó sẽ vấp phải sự chỉ trích đáng kể và gọi là bản sao 
ngay lập tức. Thật không may, những kết quả thú vị của cuộc thử nghiệm và 
tính chất cao cấp của NEJM đã cho phép Rivers Trial đưa ra chỉ dẫn sai lầm 
trong sốc nhiễm trùng trong suốt một thập kỷ. 

Thử nghiệm Rivers Trial đã thúc đẩy thái độ tích cực đối với việc điều trị sốc 
nhiễm trùng, điều này có lợi. Tuy nhiên, hầu hết các can thiệp từ thử nghiệm 
đều không chính xác. Để tiến lên phía trước với liệu pháp điều trị sốc nhiễm 
trùng dựa trên khoa học và bằng chứng, chúng ta cần có cái nhìn rõ ràng về 
thử nghiệm này. 

 

https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(08)01897-0/pdf
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SSC: Surviving Sepsis Campaign  

Chiến dịch này được khởi xướng như một nỗ lực tiếp thị chung của Eli Lilly 
và Edward Life Sciences nhằm quảng bá protein C hoạt hóa (XIGRIS) và 
catheter tĩnh mạch trung tâm đo độ bão hòa oxy hỗn hợp trong tĩnh mạch 
(vâng, cũng là loại mà Rivers đã được cấp bằng sáng chế). Xương sống ban 
đầu của guidelines là Thử nghiệm Rivers Trial. 

SSC có một ghi nhận là chậm chạp trong việc thay đổi dựa trên sự xuất hiện 
của dữ liệu mới. Ví dụ, SSC tiếp tục khuyến nghị sử dụng áp lực tĩnh mạch 
trung tâm và độ bão hòa oxy tĩnh mạch hỗn hợp ngay cả khi các thử nghiệm 
PROCESS và ARISE chứng minh rằng những điều này không có lợi. Chiến 
dịch này cũng có tiền sử đưa ra các khuyến cáo mạnh mẽ và độc đoán đã 
bị loại bỏ một cách lặng lẽ (ví dụ: các gói chăm sóc 3 giờ và 6 giờ bao gồm 
việc hồi sức bằng dịch thể tích cố định). 

Vào năm 2018, SSC đã đưa ra bản cập nhật khuyến cáo bắt đầu sử dụng 
thuốc kháng sinh và truyền dịch 30 cc / kg trong vòng 60 phút sau khi phân 
loại tại khoa cấp cứu. Đây là một sự khác biệt kỳ lạ so với các khuyến cáo 
trước đây, và nó vốn không có bất kỳ cơ sở bằng chứng vững chắc nào. 
Bản cập nhật này đã gây ra sự bất đồng quan điểm rộng rãi, dẫn đến SSC 
phải tạm thời rút lại. Tuy nhiên, sau đó, các khuyến cáo này đã được ban 
hành lại. 

Hiện tại, SSC vẫn tiếp tục, đóng vai trò như một trở ngại cho việc phát triển 
các hướng dẫn thực sự dựa trên bằng chứng. Các hướng dẫn của SSC đã 
hình thành cơ sở cho các quy định về nhiễm trùng huyết của chính phủ ở 
Hoa Kỳ (SEP-1), điều này ngăn cản việc điều trị cá thể hóa và thực sự nguy 
hiểm. 

 

Podcast
 

 

http://traffic.libsyn.com/ibccpodcast/IBCC_Episode_49_Septic_Shock.mp3 

http://traffic.libsyn.com/ibccpodcast/IBCC_Episode_49_Septic_Shock.mp3
https://i0.wp.com/emcrit.org/wp-content/uploads/2016/11/apps.40518.14127333176902609.7be7b901-15fe-4c27-863c-7c0dbfc26c5c.5c278f58-912b-4af9-88f8-a65fff2da477.jpg
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CẠM BẪY 

• Tập trung chưa đủ vào việc lựa chọn kháng sinh và kiểm soát 
nguồn nhiễm trùng. Thất bại một trong hai điều này rất có thể gây 
ra tàn tật hoặc tử vong. 

• Bù dịch 30 cc/kg một cách mù quáng thường không phải là 
phương pháp điều trị tốt nhất. Đối với bệnh nhân béo phì, nên 
dùng liều 30 cc / kg dựa trên trọng lượng cơ thể lý tưởng,  không 
phải trọng lượng thực tế. 

• Trì hoãn việc bắt đầu dùng thuốc vận mạch trong khi chờ xem 
liệu bù dịch có hiệu quả hay không. Nếu bệnh nhân thực sự bị 
sốc nhiễm trùng, việc trì hoãn ổn định huyết động là không nên. 

• Chẩn đoán không chính xác nhiễm trùng huyết do viêm phổi 
(phản ứng với những bất thường nhỏ trên XQ phổi do xẹp phổi) 
hoặc nhiễm trùng huyết đường tiết niệu (do bất thường phân tích 
nước tiểu phản ánh nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng). XQ 
phổi và phân tích nước tiểu thường bất thường, vì vậy hãy cẩn 
thận với việc kết thúc chẩn đoán sớm nếu chỉ dựa trên các xét 
nghiệm này. 

• Điều tra chẩn đoán không đầy đủ (ví dụ, đối với bệnh nhân nhiễm 
trùng huyết không rõ nguồn gốc hoặc không rõ nguyên nhân, hãy 
chụp CT bụng chậu). 

• Bắn phá quá mức (Excessive bombardment) đối với tất cả các 
bệnh nhân nhiễm trùng huyết bằng vancomycin. Đặc biệt, những 
bệnh nhân bị nhiễm trùng tiết niệu hoặc nhiễm trùng ổ bụng mắc 
phải cộng đồng sẽ không được hưởng lợi từ vancomycin - tất cả 
những gì vancomycin sẽ đạt được là độc tính trên thận. 

• Thuốc kháng sinh luôn phải được chỉ định liều đầu tiên ngay lập tức, 
STAT.  Hãy cẩn thận với hệ thống hồ sơ y tế điện tử sẽ tự động lên lịch 
thuốc kháng sinh bắt đầu trong vài giờ tới!
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Tìm hiểu thêm 

• The Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR) 
o NLR (PulmCrit) 

• Vasopressors 
o Early norepinephrine to stabilize the MAP 
o Epinephrine challenge 
o Peripheral pressors 

 Peripheral vasopressor infusions and 
extravasation (EMCrit Podcast 107) 

 Phenylephrine & epinephrine are safe 
peripherally 

Antibiotics 
• Approach to allergy to various beta-lactam 

antibiotics (IBCC chapter) 
• Antibiotics (IBCC chapter) 

Fluid 
• Landmark trials 

 FEAST trial (David Slessor) 
 CLASSIC trial (Segun Olusanya) 
 Simplified Severe Sepsis Protocol 2 (Fraser 

Magee) 
• Fluid Responsiveness (EMCrit podcast 162) 
• Empty IVC doesn't prove volume depletion 
• Myth-busting the fluid bolus 
• pH-guided resuscitation (IBCC chapter) 
• Get SMART:  9 reasons to quit using normal saline 

Steroid 
• The Bottom Line reviews: 

 ADRENAL trial 
 APROCCHSS trial 

• Steroid in septic shock:  Four misconceptions and one 
truth 

• APROCCHSS vs. ADRENAL:  Really 
discordant?  (PulmCrit) 

MAP goals 
• 65 Trial: Review in TheBottomLine by Celia Bradford 

and at PulmCrit. 
Lactate 

• Garcia-Alvarez M, Marik P, Bellomo R.  Sepsis-
associated hyperlactatemia.  Critical Care 2014; 18(5) 
503 (open access). 

• Understanding lactate and using it to our 
advantage (PulmCrit) 

The Surviving Sepsis Campaign & SEP-1 
• Mythbusting the Surviving Sepsis 2016 guidelines 
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https://emcrit.org/pulmcrit/phenylephrine-epinephrine-central-access/
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• Petition to retire the surviving sepsis guidelines
• The Survivign Sepsis 1-hour guidelines are… back?
• Marik et al.  Pro-Con debate:  Should the Surviving

sepsis campaign guidelines be retired? CHEST  2019;
155:12-20. 

• Kalantari A and Rezaie SR.  Challenging the one-hour
sepsis bundle.  Western Journal of Emergency
Medicine, in press.

• Spiegel R et al.  The 2018 Surviving Sepsis Campaign's
Treatment Bundle:  When guidelines outpace the
evidence supporting their use.  Annals of Emergency
Medicine, 2018. 
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