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Mục tiêu của việc truyền dịch qua đường tĩnh 

mạch là phục hồi và duy trì cân bằng nội môi và 

điện giải ở mô và đảng thể tích trung tâm, đồng 

thời tránh tình trạng dư thừa muối và nước. Điều 

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối 

oxy qua mô mà không gây hại. Để đạt được liệu 

pháp truyền dịch qua đường tĩnh mạch tối ưu sẽ 

cải thiện kết quả chu phẫu và là thành phần quan 

trọng trong nhiều hướng dẫn và lưu đồ sau phẫu 

thuật.1,2 Dịch truyền tĩnh mạch, giống như các 

loại thuốc khác, chỉ nên được cung cấp trong các 

phác đồ được xác định rõ tùy theo nhu cầu cá 

nhân.3 

Đã có nhiều nghiên cứu về tối ưu hóa dịch 

truyền và huyết động trong 20 năm qua. Hầu hết 

các nghiên cứu này đều là các nghiên cứu đơn 

trung tâm rất nhỏ, đôi khi có kết quả trái ngược 

nhau.4,5 Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

một số thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đa 

trung tâm lớn và các nghiên cứu quan sát sử 

dụng hồ sơ bệnh án điện tử đã được xuất bản về 

các chủ đề này trên các tạp chí y khoa lớn.6–12 

Những nỗ lực này đã cải thiện đáng kể cơ sở 

bằng chứng và là một tín nhiệm cho chuyên môn 

của chúng tôi. 

Bài báo này xem xét bằng chứng mới nhất 

về liệu pháp truyền dịch qua đường tĩnh mạch 

chu phẫu cho phẫu thuật lớn, tập trung vào loại 

và thể tích dịch truyền, và bao gồm các tiêu chí 

phù hợp để hướng dẫn liệu pháp đó. Mặc dù 

đánh giá đầy đủ về tối ưu hóa huyết động bằng 

cách sử dụng theo dõi nâng cao nằm ngoài phạm 

vi của tổng quan này, nó sẽ được đề cập ngắn gọn 

vì hai chủ đề có liên quan với nhau. 

Quản lý dịch truyền trước phẫu thuật 

và thời gian nhịn ăn 

Các chiến lược quản lý dịch truyền trước phẫu 

thuật nhằm mục đích tránh để bệnh nhân đến 

phòng mổ trong tình trạng giảm thể tích hoặc 

mất nước. Nhiều hướng dẫn quốc tế, bao gồm cả 

những hướng dẫn của Hiệp hội các bác sĩ gây mê 

Hoa Kỳ, cho phép uống không hạn chế chất lỏng 

trong tối đa 2 giờ trước khi phẫu thuật chương 

trình.13,14 Các hướng dẫn này dựa trên phân tích 

tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên báo cáo 
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nguy cơ hít sặc thấp hơn (thể tích dạ dày nhỏ 

hơn 25 ml và pH lớn hơn 2,5) khi cho nước trong 

(clear liquids) từ 2 đến 4 giờ trước khi làm thủ 

thuật so với khi nhịn ăn qua đêm.13 Chúng ta liên 

tục tiết nước bọt cùng với bài tiết nội sinh của dạ 

dày, và do đó sau 8 giờ “nhịn ăn, ”khoảng 500 

đến 1.250 ml dịch được thêm vào dạ dày một 

cách tự nhiên”.15 Dịch có tính axit này được pha 

loãng bởi bất cứ thứ gì chúng ta uống. Nói cách 

khác, cho phép tiếp cận không hạn chế dịch trong 

tối đa 2 giờ trước khi phẫu thuật có khả năng cải 

thiện sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân vì 

nó làm giảm cảm giác khát và đói, không làm 

tăng thể tích dạ dày và giảm độ axit của dịch vị. 

Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc tiêu hóa 

dịch trong dạ dày là hàm lượng calo của nó.16 

Một số hướng dẫn nhịn ăn trước phẫu 

thuật đã thay đổi từ ngữ từ “cho phép” thành 

“khuyến khích” cho uống nước trong cho đến 2 

giờ trước khi phẫu thuật14; điều này có vẻ là an 

toàn, nhưng cần phải xác nhận thêm về mặt khoa 

học. Ví dụ về “nước trong” bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở, nước, nước trái cây không có 

bã, đồ uống có ga, đồ uống dinh dưỡng giàu 

carbohydrate, trà trong và cà phê đen. Điều thú 

vị là một số trung tâm nhi khoa và đơn vị trực ca 

người lớn đã loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với 

nước trong trước khi phẫu thuật17,18 — nghĩa là 

cho phép bệnh nhân uống nước ngay cho đến khi 

vào phòng mổ. Điều này có vẻ là an toàn, nhưng 

nó đòi hỏi phải nghiên cứu thêm trên quy mô lớn 

trước khi có thể khuyến nghị một phương pháp 

như vậy. 

Nhiều con đường phục hồi nâng cao sau 

phẫu thuật cũng bao gồm việc uống đồ uống 

chứa maltodextrin carbohydrate 2 giờ trước khi 

phẫu thuật, có lợi ích chuyển hóa có thể xảy ra là 

giảm đề kháng insulin ngoài việc cải thiện sự hài 

lòng của bệnh nhân và giảm khát, đói, buồn nôn 

và nôn sau phẫu thuật.1 Lợi ích trao đổi chất tập 

trung xung quanh việc tạo ra trạng thái đồng hóa, 

no trước khi phẫu thuật.19 Điều này đến lượt nó 

làm giảm tăng đường huyết sau phẫu thuật, là 

một yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng bệnh viện. 

Đánh giá khả năng đáp ứng dịch truyền 

Dịch truyền tĩnh mạch trước khi phẫu thuật là 

cần thiết cho hầu hết các phẫu thuật khẩn cấp và 

đôi khi cho các phẫu thuật chương trình, vì lượng 

dịch mất thêm và thời gian nhịn ăn thường lâu 

hơn. Việc đánh giá chính xác tình trạng dịch của 

từng bệnh nhân có thể khó khăn, nhưng hỏi tiền 

sử cẩn thận và khám lâm sàng được hỗ trợ bởi 

các xét nghiệm đơn giản tại giường sẽ đủ để đánh 

giá khả năng đáp ứng dịch truyền trong hầu hết 

các trường hợp20 — nghĩa là, các trường hợp bổ 

sung dịch IV sẽ làm tăng cung lượng tim và do đó 

cải thiện tưới máu mô. 

Chỉ nên truyền dịch bổ sung qua đường 

tĩnh mạch cho những bệnh nhân có đáp ứng dịch 

dương tính được dự đoán. Điều này được đánh 

giá tốt nhất bằng cách tận dụng phần dốc của 

đường cong Frank-Starling, theo đó, sự gia tăng 

tiền tải (preload) nhỏ sẽ làm tăng thể tích nhát 

bóp (stroke volume − SV). Thể tích cần thiết cho 

thử thách dịch truyền thường là 250 ml dung 

dịch keo (colloid), nhưng các dung dịch tinh thể 

(crystalloids) có thể có hiệu quả tương đương và 

có thể sử dụng thể tích thậm chí nhỏ hơn (100 

ml). Thở máy áp lực dương gây giảm tiền tải thất 

trái theo chu kỳ chủ yếu thông qua giảm hồi lưu 

tĩnh mạch, với tác dụng này rõ rệt hơn trong 

giảm thể tích tuần hoàn. Do đó, những thay đổi 

về tiền tải trong chu kỳ hô hấp sẽ dẫn đến sự 

thay đổi của SV và áp lực mạch (pulse 

pressure).22 Các thủ thuật huy động phổi có thể 

gây ra các tác động tương tự đối với tiền tải để 
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dự đoán khả năng đáp ứng của dịch truyền.23 Sự 

thay đổi kết quả SV và sự thay đổi áp lực mạch 

được ước tính bằng phân tích dạng sóng động 

mạch. 

Một tổng quan hệ thống về 50 nghiên cứu 

(2.260 bệnh nhân) đánh giá các kỹ thuật đánh giá 

bệnh nhân người lớn bị hạ huyết áp kháng trị 

hoặc các dấu hiệu giảm tưới máu các cơ quan cho 

thấy một nửa số bệnh nhân được nghiên cứu đáp 

ứng với dịch truyền. Các phát hiện khi khám lâm 

sàng không dự đoán khả năng đáp ứng với dịch 

truyền, nhưng áp lực tĩnh mạch trung tâm thấp 

(dưới 8 mm Hg) có liên quan đến khả năng đáp 

ứng dịch truyền (tỷ lệ khả năng dương tính 

[positive likelihood ratio], 2,6 [95% CI, 1,4 đến 

4,6]; độ đặc hiệu gộp [pooled specificity], 76%). 

Sự thay đổi theo hô hấp của đường kính tĩnh 

mạch chủ được đo bằng siêu âm (chỉ số căng 

[distensibility index] lớn hơn 15%) cũng có lợi 

ích tương tự. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất, một 

phần dựa trên sự đơn giản và sẵn sàng, là tăng 

huyết áp hoặc SV sau khi nâng chân thụ động, dự 

đoán một cách đáng tin cậy khả năng đáp ứng 

của dịch truyền (tỷ lệ khả năng dương tính, 11 

[95% CI, 7,6 đến 17]; độ đặc hiệu gộp, 92%). 

Những người có xét nghiệm nâng chân thụ động 

âm tính rất khó đáp ứng với dịch truyền (tỷ lệ 

khả năng âm tính, 0,13 [95% CI, 0,07 đến 0,22]; 

độ nhạy gộp [pooled sensitivity], 88%).20 Theo 

dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm không hữu ích 

trong những người huyết động ổn định.24 Động 

tác nâng chân thụ động chuyển khoảng 300 ml 

máu tĩnh mạch vào tâm nhĩ phải, bắt chước dịch 

truyền.25 Tốt nhất, nên thực hiện nâng cao chân 

thụ động cùng với việc theo dõi nâng cao khả 

năng đáp ứng của dịch truyền bằng thiết bị đo 

sóng mạch hoặc Doppler thực quản để phản ánh 

tốt hơn những thay đổi ở SV; nếu không có, có 

thể sử dụng tác dụng trên huyết áp tâm thu. 

Động tác nâng chân thụ động cũng có thể được 

sử dụng trong và sau phẫu thuật để xác định tình 

trạng thể tích nội mạch tại những thời điểm đó 

(bảng 1). 

 

Bảng 1. Khuyến nghị cho liệu pháp truyền dịch trước phẫu thuật trong phẫu thuật lớn 

1. Giảm thời gian nhịn đói trước phẫu thuật. Khuyến khích cho uống nước trong cho đến 2 giờ trước 
phẫu thuật chương trình.13,14 

2. Nâng chân thụ động được theo dõi bằng huyết áp hoặc (lý tưởng) là thể tích nhát bóp (SV) là thử 
nghiệm hữu ích để dự đoán đáp ứng dịch ở bệnh nhân người lớn huyết động học không ổn định trong 
thời gian chu phẫu.20 

3. Chế độ dịch truyền tĩnh mạch tự do trung bình để cân bằng dịch tổng thể dương khoảng 1-2 lít ở cuối 
phẫu thuật.30 Ở phẫu thuật bụng lớn, tốc độ truyền dung dịch tinh thể trung bình 10-12 ml/kg/giờ 
trong khi phẫu thuật, 1,5 ml/kg/giờ nên được sử dụng. 

4. Đảm bảo thể tích nội mạch đã được tối ưu hóa trước khi thêm thuốc vận mạch. 
5. Sử dụng theo dõi huyết động tiến bộ để đánh giá đáp ứng dịch ở bệnh nhân nguy cơ cao cần phẫu 

thuật lớn. 
6. Chiến lược huyết động theo mục tiêu có thể thực hiện tốt hơn nếu thể tích dịch truyền của bệnh nhân 

đã được tối ưu hóa và nếu cần, thêm thuốc vận mạch hoặc thuốc tăng co bóp.37,38 
7. Chưa có gì rõ ràng vể việc sử dụng dung dịch keo hay dung dịch tinh thể trong hồi sức dịch chu phẫu. 
8. Mục tiêu là chuyển sớm từ dịch truyền tĩnh mạch sang uống sau mổ (thường là trong vòng 24 giờ) 
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Quản lý dịch truyền trong phẫu thuật 

Quản lý dịch IV tối ưu trong phẫu thuật là rất 

quan trọng, với cả hồi sức dưới mức và quá mức 

đều có hại.26 Có hai tài liệu chính cung cấp hướng 

dẫn về chủ đề này: những nghiên cứu đó so sánh 

các phác đồ truyền dịch hạn chế và tự do, và 

những nghiên cứu đó so sánh liệu pháp truyền 

dịch theo mục tiêu sử dụng theo dõi huyết động 

nâng cao so với kiểm soát. Chúng tôi xem xét mỗi 

lượt. 

Dịch truyền tự do so với dịch truyền 

hạn chế 

Trong 20 năm qua, “điểm cắt” để truyền dịch IV 

tối ưu đã thay đổi với các kỹ thuật phẫu thuật 

ngày càng phát triển, các lưu đồ bệnh nhân như 

Hồi phục Nâng cao Sau phẫu thuật (Enhanced 

Recovery After Surgery), các tài liệu phát triển và 

các xu hướng phổ biến. Phương pháp xâm lấn tối 

thiểu (và bằng robot) đã làm giảm sự mất mát 

dịch truyền do bay hơi và thao tác phẫu thuật 

trong nhiều ca phẫu thuật. Trong lịch sử, một 

lượng lớn dịch IV được truyền trong và sau khi 

phẫu thuật, đặc biệt đối với phẫu thuật bụng, vì 

khoang thứ ba và nước mất không nhận biết.27 

Khoảng 15 năm trước, Brandstrup và cộng sự28 

đã chỉ ra rằng việc sử dụng rộng rãi dịch truyền 

IV trong phẫu thuật bụng có liên quan đến sự gia 

tăng đáng kể các biến chứng so với cách tiếp cận 

hạn chế. Các bệnh nhân trong nhóm tự do chỉ 

được truyền hơn 6 lít dịch truyền vào ngày phẫu 

thuật và tăng cân sau phẫu thuật (phản ánh tình 

trạng phù nề mô) gần 4 kg. Ngược lại, bệnh nhân 

trong nhóm hạn chế chỉ được truyền dưới 4 lít 

dịch truyền vào ngày phẫu thuật và có mức tăng 

cân tối đa khoảng 1 kg. 

Trong những năm qua, thuật ngữ “quản lý 

dịch truyền hạn chế” đã trở nên phổ biến, đặc 

biệt là với việc áp dụng rộng rãi các lưu đồ Phục 

hồi sau phẫu thuật Nâng cao, với các hướng dẫn 

gần đây ủng hộ cách tiếp cận hạn chế.2 Tuy nhiên, 

lượng dịch truyền được cung cấp với quản lý 

dịch truyền hạn chế đã giảm dần, và thuật ngữ 

“cân bằng không” được đưa ra để mô tả một chế 

độ hạn chế nhằm tránh giữ nước sau phẫu thuật 

(như biểu hiện của tăng cân).5,29 

Hiện đang có mối lo ngại rằng phương 

pháp tiếp cận hạn chế dịch truyền quá mức có 

thể liên quan đến việc gia tăng các tác dụng phụ, 

đặc biệt là chấn thương thận cấp tính. Mối quan 

tâm này được hỗ trợ bởi hai nghiên cứu quan sát 

lớn cho thấy kết quả tồi tệ hơn,6,7 bao gồm chấn 

thương thận cấp tính,7 với những bệnh nhân có 

chế độ truyền dịch hạn chế nhất. Nền tảng này, 

cùng với sự không chắc chắn về cách tốt nhất để 

điều trị hạ huyết áp trong phẫu thuật, đã hình 

thành cơ sở lý luận cho thử nghiệm Đa trung tâm 

Hạn chế so với Thử nghiệm Truyền dịch Tự do 

cho Phẫu thuật Bụng Lớn (RELIEF), so sánh với 

một chế độ truyền dịch IV hạn chế (được thiết kế 

để đạt được sự cân bằng 0 trong khi phẫu thuật 

và thời gian hậu phẫu 24 giờ) với chế độ truyền 

dịch tự do.8 

Một trong những kết quả quan trọng của 

RELIEF là bệnh nhân trong nhóm hạn chế truyền 

dịch có nguy cơ chấn thương thận cấp tính cao 

hơn đáng kể so với những bệnh nhân trong 

nhóm truyền dịch tự do (8,6% so với 5%, P 

<0,001). Thời gian trung bình của cuộc phẫu 

thuật là 3,3 giờ ở cả hai nhóm, và chế độ hạn chế 

dẫn đến trung bình 1,7 lít dịch được truyền trong 

phẫu thuật, so với 3 lít ở chế độ tự do. Những 

phát hiện này cho thấy rằng nhiều bác sĩ chu 

phẫu có thể đã trở nên quá hạn chế nếu sử dụng 

phương pháp cân bằng 0, và chế độ truyền dịch 

tự do vừa phải nhằm mục đích cân bằng dịch 
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dương tổng thể từ 1 đến 2 lít vào cuối cuộc phẫu 

thuật nên được khuyến nghị30 — nghĩa là, tốc độ 

truyền dịch tinh thể tổng thể là 10 đến 12 ml/kg 

/h trong cuộc phẫu thuật lớn ở bụng và 1,5 

ml/kg/h trong 24 giờ sau phẫu thuật. Các loại 

phẫu thuật lớn khác không liên quan đến truyền 

dịch nhiều như vậy không cần thiết phải truyền 

nhiều dịch qua đường tĩnh mạch trong phẫu 

thuật để đạt được cân bằng dịch dương tính vừa 

phải vào cuối cuộc phẫu thuật. 

Các hướng dẫn về Phục hồi Nâng cao Sau 

phẫu thuật khuyến nghị sớm chuyển đổi từ liệu 

pháp IV sang uống nước sau phẫu thuật và chúng 

tôi không có lý do gì để sửa đổi điều này.2,31 Việc 

chuyển đổi sớm sang uống có thể giúp duy trì 

nhu động đường tiêu hóa, do đó hạn chế mất dịch 

liên tục vào ruột.32 

Theo dõi huyết động nâng cao so với 

kiểm soát 

Có một lượng lớn tài liệu ủng hộ liệu pháp truyền 

dịch hoặc huyết động hướng đến mục tiêu cá 

nhân bằng cách sử dụng các theo dõi tiên tiến để 

tối ưu hóa SV và/hoặc giảm sự biến đổi SV.33 Cơ 

sở sinh lý học để tối ưu hóa SV trên cơ sở từng 

bệnh nhân là không có định nghĩa xác định về thể 

tích tuần hoàn bình thường và huyết áp được 

chấp nhận rộng rãi là có những hạn chế đáng kể 

để theo dõi tình trạng thể tích nội mạch. Năm 

1928, Jarisch được trích dẫn nói: “Thật đáng tiếc 

là phép đo lưu lượng [tức là SV] khó hơn nhiều 

so với phép đo áp lực. Điều này đã dẫn đến sự 

quan tâm quá mức đến huyết áp kế. Tuy nhiên, 

hầu hết các cơ quan đều yêu cầu lưu lượng hơn 

là áp lực.”34 Trong thực tế, các cơ quan cần cả hai, 

nhưng một phản ứng sinh lý đối với tình trạng 

giảm thể tích tuần hoàn là duy trì áp lực với chi 

phí của lưu lượng (đặc biệt là lưu lượng máu) để 

duy trì sự tưới máu của các cơ quan quan 

trọng.35 Do đó, đo lưu lượng máu về mặt lý 

thuyết có thể cảnh báo các bác sĩ về tình trạng 

giảm thể tích máu sớm hơn so với việc theo dõi 

áp lực có thể. 

Đã có nhiều nghiên cứu nhỏ cho thấy lợi 

ích của việc truyền dịch được hướng dẫn bởi 

theo dõi nâng cao (liệu pháp hướng đến mục 

tiêu) trong 20 năm qua.33 Tuy nhiên, trong các 

lưu đồ Phục hồi Nâng cao Sau phẫu thuật, một số 

lợi ích bổ sung này dường như đã bị giảm đi do 

những cải thiện tổng thể trong chăm sóc bệnh 

nhân, do đó các nghiên cứu nhỏ, đơn trung tâm 

gần đây không thể cho thấy sự giảm đáng kể thời 

gian nằm viện hoặc các biến chứng khi thực hiện 

các lưu đồ trị liệu hướng đến mục tiêu.36 

Thử nghiệm lớn, đa trung tâm đầu tiên về 

liệu pháp hướng đến mục tiêu, OPTIMIZE, báo 

cáo ít biến chứng hơn với liệu pháp hướng vào 

mục tiêu, nhưng phát hiện này không đạt được ý 

nghĩa thống kê (P = 0,07).11 Một phân tích tổng 

hợp cập nhật (38 thử nghiệm) đi kèm với ấn 

phẩm này, cho thấy liệu pháp hướng đến mục 

tiêu có liên quan đến giảm nguy cơ biến chứng 

(31,5% so với 41,6%; nguy cơ tương đối, 0,77 

[95% CI, 0,71 đến 0,83]) và tử vong (8,3% so với 

10,3%; nguy cơ tương đối, 0,86 [95% CI, 0,74 

đến 1,00]). Gần đây hơn, thử nghiệm FEDORA đa 

trung tâm cho thấy giảm đáng kể các biến chứng 

và thời gian nằm viện khi thực hiện chiến lược 

huyết động học hướng đến mục tiêu.37 Thuật 

toán được sử dụng trong nghiên cứu đầu tiên tối 

ưu hóa tình trạng dịch để tối đa hóa thể tích nhát 

bóp, sau đó thêm thuốc vận mạch (vasopressor) 

hoặc thuốc tăng co bóp (inotrope) khi cần thiết 

để duy trì huyết áp trung bình lớn hơn 65 mm Hg 

và chỉ số tim lớn hơn 2,5 l.min/m2. Ngày càng có 

nhiều bằng chứng cho thấy ngay cả một thời gian 

ngắn hạ huyết áp trong mổ, được định nghĩa là 
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huyết áp trung bình dưới 65 mm Hg, có liên quan 

đến tổn thương cơ tim và thận.12 Thử nghiệm 

INPRESS, được công bố gần đây trên Tạp chí 

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ,38 là một trong những 

nghiên cứu can thiệp đầu tiên nhằm mục đích cá 

nhân hóa việc quản lý huyết áp chu phẫu. Nghiên 

cứu cho thấy giảm các biến chứng ở nhóm can 

thiệp đầu tiên được tối ưu hóa tình trạng dịch 

truyền, sau đó là sử dụng thuốc vận mạch để duy 

trì huyết áp trong vòng 10% so với bình 

thường.38 

Cân nhắc thực tế 

Làm thế nào để chúng tôi dung hòa hai lĩnh vực 

nghiên cứu khác nhau — xác định tốc độ truyền 

hoặc thể tích dịch IV tối ưu và cách tốt nhất để 

xác định nhu cầu bổ sung thêm dịch IV của từng 

bệnh nhân — thành những cân nhắc thực tế để 

quản lý dịch sau phẫu thuật? Mỗi bệnh nhân nên 

có một kế hoạch quản lý dịch truyền, phù hợp 

với hướng dẫn của bộ phận địa phương và sau đó 

được cá nhân hóa cho bệnh nhân.1 Việc lựa chọn, 

thời gian và liều lượng dịch IV phải được đánh 

giá cẩn thận như đối với bất kỳ loại thuốc nào 

khác, với mục đích tối đa hóa hiệu quả và giảm 

thiểu độc tính của thuốc. Các cơ sở không có bất 

kỳ hướng dẫn nào về dịch truyền của bộ phận đã 

được chứng minh là có sự thay đổi lớn về cách 

quản lý dịch truyền.39 

Yêu cầu về dịch truyền trong phẫu thuật 

có thể được xem xét theo hai loại: điều trị duy trì 

và điều trị thể tích. Điều trị duy trì (maintenance 

therapy) là cần thiết để bù đắp lượng nước tiểu 

và lượng nước mất không nhận biết (từ khi bắt 

đầu nhịn ăn trước phẫu thuật), và bằng chứng 

hiện tại cho thấy rằng nhu cầu dịch duy trì cần 

được đáp ứng với tốc độ truyền tinh thể cơ bản 

từ 1 đến 1,5 ml/kg/h; nhiều hơn là cần thiết cho 

các cuộc phẫu thuật lớn liên quan đến sự thay 

đổi dịch truyền lớn. Điều trị thể tích (volume 

therapy) đề cập đến việc sử dụng các liều truyền 

tĩnh mạch (thường là 250 ml) để đánh giá khả 

năng đáp ứng thể tích và điều trị bằng chứng 

khách quan của tình trạng giảm thể tích tuần 

hoàn, với mục tiêu cải thiện thể tích nội mạch và 

cung cấp oxy.31 

Nói chung, dựa phần lớn vào kết quả của 

thử nghiệm RELIEF, mục tiêu tổng thể của quản 

lý dịch truyền trong phẫu thuật lớn hiện nay nên 

được coi là một cách tiếp cận tự do vừa phải, với 

cân bằng dịch truyền dương tính vào cuối cuộc 

phẫu thuật là 1 đến 2 lít. Điều này thường có thể 

đạt được với yêu cầu tổng thể về dịch truyền 

trong phẫu thuật khoảng 3 lít cho một quy trình 

3 đến 4 giờ, nhưng rõ ràng sẽ thay đổi tùy thuộc 

vào mất máu, quy trình và thời gian phẫu thuật. 

Phẫu thuật ít mở rộng hơn, chẳng hạn như phẫu 

thuật trong ngày và cắt túi mật nội soi, cần ít dịch 

IV hơn, với hầu hết không cần quá 1 đến 2 lít 

tổng thể dung dịch tinh thể (tức là, cân bằng dịch 

ròng, 0 đến 1 lít).40 

Thời điểm truyền dịch cũng rất quan 

trọng để tránh các đợt giảm thể tích tuần hoàn và 

hạ huyết áp. Có một cơ sở đáng kể bằng chứng 

cho thấy thời điểm truyền dịch và quản lý bệnh 

nhân có nguy cơ cao khi “điểm cắt” để truyền 

dịch khó được duy trì nhất quán có thể được hỗ 

trợ bằng cách sử dụng liệu pháp hướng tới mục 

tiêu với sự theo dõi nâng cao của sự biến đổi SV 

hoặc SV.33,36,41 Do đó, chúng tôi đề xuất một ma 

trận thích ứng với nguy cơ để quản lý dịch 

truyền và huyết động, một bản cập nhật từ các 

phiên bản trước sau kết quả của thử nghiệm 

RELIEF (hình 1). Nếu một bệnh nhân được tối ưu 

hóa về thể tích (không đáp ứng với dịch truyền) 

và vẫn hạ huyết áp (huyết áp trung bình lớn hơn 

65 mm Hg và có thể cao hơn ở những bệnh nhân 
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đã có tăng huyết áp), thì nên xem xét truyền 

thuốc vận mạch. 

 

Hình 1. Một ma trận đề xuất để xem xét liệu pháp 

hướng đến mục tiêu và nhập viện sau phẫu thuật 

vào đơn vị chăm sóc đặc biệt phẫu thuật (SICU) 

trong phẫu thuật lớn. 

Giai đoạn hậu phẫu 

Việc uống sớm được khuyến khích sau phẫu 

thuật ở tất cả bệnh nhân bất cứ khi nào có thể 

(hình 2).2 Trong nhiều lưu đồ Phục hồi Nâng cao 

Sau phẫu thuật, điều này cho phép ngừng truyền 

dịch qua đường tĩnh mạch, đôi khi ngay cả trước 

khi bệnh nhân rời phòng chăm sóc sau gây mê. 

Trên thực tế, các lưu đồ Phục hồi Nâng cao Sau 

phẫu thuật nêu bật sự cần thiết phải giảm thiểu 

sự tiếp tục sau phẫu thuật của các đường nội 

mạch (IV và động mạch), ống thông mũi dạ dày, 

ống thông tiểu và ống dẫn lưu, điều này càng hạn 

chế khả năng đi lại của bệnh nhân. 

Trước khi mổ 

Khuyến khích uống nước trong cho đến 2 giờ trước phẫu thuật 

 

Trong lúc mổ 

Tất cả bệnh nhân phải có kế hoạch xử trí dịch và huyết động 

Mục tiêu cân bằng dương 1-2 lít sau phẫu thuật lớn 

Duy trì bằng DD tinh thể, bolus dịch bằng dd tinh thể hoặc dd keo 

Đầu tiên tối ưu thể tích, sau đó thêm thuốc vận mạch nếu cần 

Sử dụng điều trị theo mục tiêu vừa phải ở bệnh nhân nguy cơ cao 

 

Sau mổ 

Chuyển sớm từ đường truyền TM sang đường uống 

Rút đường tiêm TM càng sớm càng tốt 

 

Hình 2. Những điểm chính cho liệu pháp truyền dịch chu phẫu. IV, tiêm tĩnh mạch. 
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Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu RELIEF 

cho thấy rằng chúng ta nên thận trọng ở những 

bệnh nhân đang hồi phục sau khi phẫu thuật 

bụng lớn không thể hấp thụ đủ đường uống.8 

Trong RELIEF, nhóm hạn chế được truyền tĩnh 

mạch dung dịch tinh thể sau phẫu thuật với tốc 

độ trung bình là 0,8 ml/kg/h (được tính với 

trọng lượng tối đa là 100 kg) hoặc lên đến 80 

ml/h trong ít nhất 24 giờ, và nhóm tự do được 

truyền dung dịch tinh thể 1,5 ml/kg/h. Có lượng 

nước tiểu thấp hơn và thiểu niệu nhiều hơn 

trong và sau khi phẫu thuật, và gần gấp đôi tỷ lệ 

chấn thương thận cấp sau phẫu thuật, ở nhóm 

hạn chế. Do đó, mặc dù chúng tôi không biết 

đóng góp tổng thể của phần hậu phẫu của quy 

trình trong RELIEF, nhưng có vẻ như cần thận 

trọng khi tiếp tục điều trị bằng dịch truyền tĩnh 

mạch chuẩn độ ở những bệnh nhân bị suy giảm 

lượng đường uống. 

Dịch truyền IV nào nên được sử dụng? 

Dịch truyền IV duy trì (maintenance) chính cho 

tất cả các cuộc phẫu thuật lớn phải là một dạng 

tinh thể đẳng trương, cân bằng2,31 — nghĩa là, 

dịch truyền IV phù hợp hơn với các chất điện giải 

trong huyết tương và cân bằng axit-bazơ (ví dụ, 

Ringer Lactate, Hartmann's, PlasmaLyte A 

[Baxter Healthcare Corp., USA], Normosol 

[Hospira Inc., USA]). Trong vài năm qua, ngày 

càng có nhiều bằng chứng quan sát cho thấy 

không nên sử dụng nước muối 0,9% khi phẫu 

thuật lớn, vì nó có liên quan đến tăng clo huyết, 

nhiễm toan chuyển hóa và chấn thương thận cấp 

tính.9,10 Điều này dẫn đến hai thử nghiệm gần 

đây so sánh việc sử dụng tinh thể cân bằng và 

nước muối 0,9% ở bệnh nhân nặng và bệnh 

không nặng. Các nghiên cứu đã sử dụng một thiết 

kế thực dụng, ngẫu nhiên theo cụm, nhiều chéo, 

trong đó các khoa cấp cứu và đơn vị chăm sóc 

đặc biệt tham gia được chỉ định ngẫu nhiên để sử 

dụng tinh thể cân bằng hoặc nước muối 0,9% cho 

tất cả bệnh nhân trong một tháng cho mỗi tháng 

của thử nghiệm.42, 43 Cả hai thử nghiệm đều cho 

thấy tỷ lệ chấn thương thận cấp thấp hơn với các 

dung dịch cân bằng, và ở những bệnh nhân bị 

bệnh nặng, tỷ lệ tử vong và điều trị thay thế thận 

mới khởi phát thấp hơn. Do đó, chúng tôi đề nghị 

rằng điều trị bằng dịch duy trì nên đạt được bằng 

một dung dịch tinh thể đẳng trương, cân bằng 

với tỷ lệ từ 1 đến 3 ml/kg/h. 

Việc lựa chọn dịch truyền cho liệu pháp 

thể tích (volume therapy) vẫn còn nhiều tranh 

cãi. Có một lý do sinh lý cho việc sử dụng dung 

dịch keo để điều trị thể tích vì chúng có xu hướng 

lưu lại trong khoảng nội mạch lâu hơn,44 và trong 

các mô hình động vật bị xuất huyết, việc hồi sức 

bằng dung dịch keo cũng được chứng minh là 

nhanh hơn đáng kể so với dung dịch tinh thể.45 

Thật vậy, hầu hết các nghiên cứu về liệu pháp 

theo mục tiêu đã sử dụng dung dịch keo để điều 

trị thể tích. Mặc dù tất cả các nghiên cứu này đều 

chứng minh thể tích dịch IV thấp hơn khi hồi sức 

dựa trên dung dịch keo (tỷ lệ khoảng 1,6:1), hầu 

hết không chứng minh được bất kỳ sự khác biệt 

có ý nghĩa nào về kết quả lâm sàng khi sử dụng 

dung dịch keo để hồi sức trong một hệ thống 

vòng kín.49 Tuy nhiên, cuộc tranh luận về dung 

dịch tinh thể và dung dịch keo vẫn tiếp tục và là 

một trong những câu hỏi chưa được giải đáp 

trong quản lý dịch truyền sau phẫu thuật. 

Trong các tình huống xuất huyết nặng, 

thường cần nhanh chóng khôi phục lượng máu 

tuần hoàn, và điều này có lẽ được thực hiện tốt 

nhất với truyền hồng cầu, huyết tương và các sản 

phẩm máu khác. Các tổ chức nên có một quy 

trình truyền máu quy mô lớn.50 
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Kết luận 

Một trong những thực hành phổ biến nhất và lĩnh 

vực trách nhiệm của bác sĩ gây mê là liệu pháp 

truyền dịch qua đường tĩnh mạch chu phẫu. 

Những thay đổi trong thực hành và sự không 

chắc chắn về mặt lâm sàng đã dẫn đến vấn đề có 

vẻ đơn giản này. Rất may, nhiều nghiên cứu lâm 

sàng chất lượng cao gần đây đã được xuất bản để 

hướng dẫn thực hành của chúng tôi. Kiến thức về 

những điều này và việc đưa những phát hiện 

quan trọng vào thực tiễn hiện đại một cách chu 

đáo sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân 

trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Những bệnh nhân 

trước phẫu thuật bị hạ huyết áp hoặc có bằng 

chứng về tưới máu mô không đầy đủ trước tiên 

nên được tối ưu hóa dịch truyền trước khi thực 

hiện liệu pháp vận mạch. 
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