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phần tổng quan

1. Đại cương

Sốc tim là tình trạng suy giảm chức năng co 
bóp cơ tim dẫn đến hệ thống tuần hoàn không 
đáp ứng được nhu cầu chuyển hóa của mô và cơ 
quan trong cơ thể. Sốc tim đứng hàng thứ ba, sau 
sốc nhiễm khuẩn (SNK) và sốc giảm thể tích tuần 
hoàn (SGTTTH), sốc tim ở trẻ em gặp ít hơn so với 
người lớn [1], [2], [3], [4]. Theo một nghiên cứu 
quan sát ở các khoa Cấp cứu Đại học Y Nevada từ 
năm 1998 đến 2006 sốc tim chiếm 5% trong các 
loại sốc ở trẻ em [6]. 

Ở Việt Nam, theo Đ.P. Kiệt thống kê tại khoa 
Hồi sức cấp cứu (HSCC) Bệnh viện Nhi Trung ương 
(BVNTW) trong 2 năm 1986 - 1988, sốc tim chiếm 
8,1%. Theo V.V. Soát (2007) cũng tại khoa HSCC 
trong 5 năm (2002-2007)  thấy tỷ lệ tử vong do 
sốc tim là 6,3% [7]. Triệu chứng của sốc tim dễ 
nhầm với các loại sốc khác làm cho việc chẩn 
đoán sớm gặp nhiều khó khăn. Để nhận biết và 
xử trí sớm sốc tim cần phải hiểu rõ cơ chế bệnh 
sinh phức tạp, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
đặc thù và tính đa dạng của nguyên nhân gây sốc 
tim ở trẻ em [9], [51].

2. Sinh lý bệnh  Sốc tim

 Sốc tim trẻ em rất đa dạng, phối hợp nhiều yếu 
tố. Điều trị bệnh nhân sốc tim đòi hỏi sự tiếp cận hợp 
lý dựa trên những hiểu biết về sinh lý bệnh [15]. 

Chức năng đầu tiên của hệ tuần hoàn là cung 
cấp oxy và chất sinh năng lượng cho các mô cơ 
thể. Trong mọi loại sốc, chuyển hóa bị suy giảm 
là hậu quả của giảm khả năng đáp ứng nhu cầu 
chuyển hóa của cơ thể. Rối loạn chức năng tim 
là hậu quả thứ phát của thiếu máu, toan chuyển 

hóa, do thuốc, ngộ độc và viêm nhiễm [16], [17]. 
Trong sốc tim, nguyên nhân tiên phát là do rối 
loạn chức năng tim. 

Sốc tim là hậu quả của giảm cung lượng tim 
hoặc tăng sức cản mạch hệ thống hoặc cả hai. 
Cung lượng tim (CO- Cardiac output) phụ thuộc 
hai yếu tố là nhịp tim và thể tích tống máu (SV-
Stroke volume). SV ảnh hưởng bởi khả năng co 
bóp của cơ tim và áp lực đổ đầy thất trái. Ở trẻ em, 
cung lượng tim bị ảnh hưởng bởi nhịp tim (HR- 
Heart rate) là chủ yếu do khối lượng cơ thất và 
khả năng co bóp của cơ tim chưa hoàn thiện. Sức 
cản mạch hệ thống  (Systemic vascular resistance-
SVR) ảnh hưởng đến khả năng tống máu thể hiện 
qua hậu gánh [18]. 

Như vậy có bốn yếu tố tác động lên chức năng 
thất trái: sức co bóp cơ tim, nhịp tim, tiền gánh và 
hậu gánh. 

Khi có bất kỳ thay đổi nào, sinh lý hay bệnh lý, 
cơ thể cũng tìm cách thích nghi để duy trì cung 
lượng tim (CO) để cung cấp đủ oxy cho nhu cầu tổ 
chức trong một giới hạn ổn định hẹp, bằng hàng 
loạt cơ chế bù trừ như giãn sợi cơ tim để đáp ứng 
với tiền gánh (theo luật Frank-Starling), tăng thể 
tích (phì đại) các tế bào cơ tim, tăng tổng hợp các 
protein có vai trò co bóp và điều hoà tại tế bào 
cơ tim, tăng khả năng tách và sử dụng oxy tại tổ 
chức, tăng cường các cơ chế thần kinh-thể dịch 
(là cơ chế quan trọng nhất trong suy tim). Luật 
Frank-Starling chỉ rõ mối quan hệ giữa tiền gánh 
và chức năng thất trái. Khi tế bào cơ tim bị kéo 
dãn quá mức sẽ làm chức năng thất giảm nặng 
hơn nữa. Khi chức năng thất trái bị suy giảm quá 
mức sẽ dẫn đến sốc tim. 
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hình 1. Mối quan hệ giữa tiền gánh và cung lượng tim (luật Frank-Starling)

Theo hình 1, khi tim bình thường, tăng tiền 
gánh sẽ cải thiện chức năng thất. Trong suy tim, 
đường cong chuyển dịch xuống dưới và sang 
phải. Khi sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim đường 
cong dịch chuyển lên trên và sang trái.

Khi yếu tố gây bệnh làm rối loạn chức năng cơ 
tim (tâm thu và tâm trương) sẽ gây hậu quả giảm 
cung lượng tim, giảm thể tích nhát bóp, giảm 
thể tích tâm thu. Trong khi tưới máu cơ tim phụ 
thuộc chênh lệch áp lực giữa động mạch vành và 
thất trái, và thời gian tâm trương, sự tưới máu này 
càng kém đi do giảm huyết áp và tăng nhịp tim. 

Suy giảm khả năng tống máu hay suy giảm 
khả năng giãn nở cơ tim cũng đồng thời làm giảm 
lượng máu đổ đầy thất trong thời kỳ tâm thu. Khả 
năng giãn nở cơ tim giảm làm thay đổi tỷ số giữa áp 
lực và thể tích trong suốt thời kỳ tâm trương và luôn 
tăng áp lực thất trái trong bất kỳ thể tích nào. Tăng 
áp lực tâm trương thất trái gây ứ máu tại phổi, tăng 
áp lực hệ mạch phổi, gây khó thở thậm chí phù phổi. 
Bất thường quá trình tâm trương là biểu hiện đầu 
tiên ở các bệnh nhân thiếu máu cơ tim hoặc mắc các 
rối loạn liên quan đến phì đại thất [19] . 

Khi chức năng cơ tim bị suy giảm, cơ thể 
phản ứng bằng cách hoạt hóa hàng loạt các cơ 
chế bù trừ, bao gồm kích thích hệ thần kinh giao 
cảm làm tăng giải phóng các catecholamine, 
làm tăng nhịp tim và tăng co bóp cơ tim, qua đó 
tăng cung lượng tim, khi phản ứng này kéo dài, 
các catecholamine sẽ làm tăng hậu gánh. Cung 
lượng tim giảm hoạt hóa hệ renin-angiotensin 

II-aldosterone, kích thích thận tái hấp thu muối-
nước [9] . Phản ứng co mạch và phân bố lại máu 
trong cơ thể, giảm lượng máu tới da, mạc treo và 
thận, vì thế sốc tim có thể được gọi là “sốc lạnh”. 
Thể tích lòng mạch được duy trì nhưng không 
đủ để cung cấp cho nhu cầu của cơ thể do chức 
năng tim bị rối loạn [20]. Các cơ chế bù trừ này có 
thể còn làm nặng thêm tình trạng sốc tim. Tăng 
nhịp tim và tăng sức co bóp cơ tim làm tăng nhu 
cầu oxy và càng gây thiếu máu cơ tim hơn nữa. 
Phản ứng co mạch để duy trì huyết áp làm tăng 
hậu gánh cho tim, tim phải làm việc nhiều hơn 
càng làm tăng nhu cầu oxy cơ tim. Quá trình giữ 
muối nước của thận càng gây tăng tiền gánh và 
làm trầm trọng hơn tình trạng sốc tim, góp phần 
gây phù phổi và phù ngoại biên do tăng quá mức 
thể tích thất cuối tâm trương.

Ở mức độ tế bào, giảm tưới máu mô và thiếu 
oxy tế bào dẫn đến chuyển hóa yếm khí, cạn kiệt 
ATP và năng lượng dự trữ. Chuyển hóa yếm khí 
gây tích lũy acid lactic và acid trong nội bào. Suy 
giảm các bơm ion phụ thuộc năng lượng ở màng 
tế bào gây ứ đọng natri và calci trong tế bào gây 
kéo nước vào trong tế bào gây phù tế bào [5], [21]. 
Thiếu  máu và ứ đọng calci nội bào gây hoạt hóa 
enzyme tiêu protein. Nếu tình trạng này nặng và 
kéo dài tế bào cơ tim sẽ không thể hồi phục được, 
ty thể sẽ trương lên và vỡ ra, giải phóng chất gây 
hoại tử tế bào cơ tim, ứ đọng các protein biến tính 
và chất nhiễm sắc trong bào tương, lysosome bị 
phá vỡ. Chết tế bào theo chương trình cũng góp 
phần vào hủy hoại tế bào cơ tim [22], [23]. 
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Tăng nhu cầu oxy, giảm tưới máu tổ chức, 
thiếu máu cục bộ cơ tim tạo thành vòng xoắn 
bệnh lý và cuối cùng gây tử vong nếu không được 
can thiệp đúng. 

3. nguyên nhân Sốc tim

Nguyên nhân gây sốc tim trẻ em rất đa dạng. 
Sốc tim xảy ra do suy giảm chức năng bơm của 
tim, gây giảm cung lượng tim, vì vậy nguyên nhân 
có thể do ức chế co bóp cơ tim, rối loạn nhịp tim, 
quá tải dịch và rối loạn chức năng tâm trương. 

3.1. tim bẩm sinh: là một trong những nhóm 
nguyên nhân chính gây sốc tim, trong đó hay 
gặp nhất là những tổn thương bẩm sinh gây 
tắc nghẽn đường ra thất trái và tim bẩm sinh có 
luồng thông trái-phải lớn [18].

3.2. nguyên nhân viêm tim

Viêm cơ tim là tình trạng viêm, hoại tử hoặc ly 
giải tế bào cơ tim, có thể do nhiều nguyên nhân 
gây ra như nhiễm trùng, bệnh mô liên kết, bệnh 
u hạt, ngộ độc hoặc bệnh tự miễn, trong đó viêm 
cơ tim do virus là phổ biến nhất [25]. Biểu hiện lâm 
sàng của viêm cơ tim phụ thuộc vào lứa tuổi, trẻ bú 
mẹ thường biểu hiện rất cấp tính đến tối cấp, trong 
khi trẻ lớn hơn xảy ra cấp tính nhưng ít khi tối cấp 
và ở trẻ lớn-trẻ tuổi vị thành niên thường không có 
triệu chứng, mà thường nghi ngờ khi để lại hậu quả 
bệnh cơ tim giãn sau này. Virus gây viêm cơ tim hay 
gặp là Coxsackie B và adenovirus [25]. 

Bệnh cơ tim giãn cũng là nguyên nhân gây suy 
giảm nặng chức năng co bóp cơ tim có thể dẫn 
đến sốc tim. Nguyên nhân trong đa số các trường 
hợp ở trẻ em vẫn còn chưa rõ (bệnh cơ tim giãn 
vô căn) nhưng có thể có tính di truyền hoặc tiền 
sử  nhiễm virus, bệnh cơ tim giãn có thể là một 
di chứng của viêm cơ tim trước đó. Trong nhiều 
trường hợp, bệnh có tính chất gia đình, di truyền 
trội hoặc lặn, liên kết với X và di truyền ty thể [25]. 

Rối loạn chuyển hóa gây sốc tim có thể kể đến 
như suy/cường cận giáp trạng, hạ đường máu. 
Phản ứng có hại của thuốc có thể gây tổn thương 
tim như sulfonamide, penicillin, đặc biệt là 
anthracyclines-là thuốc điều trị ung thư. Cơ chế 
gây bệnh của sulfonamide và penicillin chưa 

rõ ràng nhưng thường kết hợp trong phản ứng 
phản vệ [26]. 

Bệnh mô liên kết như lupus ban đỏ hệ thống 
SLE (systemic lupus erythamatosus), viêm khớp 
thanh thiếu niên, Kawasaki, thấp khớp cấp cũng 
có thể gây tổn thương cơ tim, gây sốc tim. Lupus 
có thể gây viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim, 
viêm nội tâm mạch thậm trí cả tổn thương mạch 
vành [29].  

3.3. Rối loạn nhịp tim

Bệnh rối loạn nhịp gây sốc tim thường gặp 
là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất dai dẳng 
không được phát hiện, nhịp tim chậm, block tim 
hoàn toàn, loạn nhịp tim nhanh như nhịp nhanh 
thất hoặc rung thất và một số tình trạng gây rối 
loạn nhịp tim như hạ thân nhiệt, ngộ độc [33]. 

3.4. tắc nghẽn tim

Chèn ép tim cấp gây giảm thể tích tâm thất cả 
hai bên trong khi chức năng tâm thu bình thường, 
cung lượng tim và thể tích tống máu giảm [34]. 

Tắc mạch phổi cấp nặng một bên hoặc cả hai 
bên động mạch phổi có thể gây sốc tim. Phân 
suất tống máu thất phải giảm đột ngột do tắc 
nghẽn dòng máu từ động mạch phổi. 

Tràn khí màng phổi hai bên và chèn ép màng 
ngoài tim cấp. Sốc tim xuất hiện do ức chế đổ đầy 
thất thì tâm trương gây giảm thể tích tâm thu và 
cung lượng tim, trong chèn ép tim cấp có hiện 
tượng mất tiếng tim trên siêu âm tim.

3.5. những rối loạn khác 

Ngoài ra còn gặp chấn thương tim, đụng dập 
tim gây tổn thương cơ tim, rối loạn nhịp tim.

Theo Ng.T.T.Hà (2013) nghiên cứu về sốc tim 
tại khoa HSCC, BVNTW cho thấy nguyên nhân hay 
gặp nhất là bệnh chân tay miệng (42%), viêm cơ 
tim (22%) và bệnh cơ tim giãn (14%) bệnh tim bẩm 
sinh (11,8%), rối loạn nhịp tim (5%) và các nguyên 
nhân khác (6%) [52].

4. tRiệu chứng lâm Sàng, cận lâm 
Sàng của Sốc tim

Sốc tim là biến chứng hay gặp của những rối 
loạn làm cho tim không đảm bảo được sự tưới 
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máu đầy đủ cho cơ thể. Biểu hiện lâm sàng của 
sốc tim là giảm cung lượng tim, có bằng chứng 
của giảm tưới máu tổ chức trong khi thể tích tuần 
hoàn thích hợp [35]. 

4.1. lâm sàng

Ở trẻ em dấu hiệu nhịp tim nhanh là phản ứng 
đầu tiên để tăng cung lượng tim trong sốc [18], 
[36], đây là dấu hiệu thường gặp trong sốc tuy 
nhiên không đặc hiệu cho bất cứ loại sốc nào kể 
cả sốc tim. Nhịp tim nhanh có thể thấy trong sốt, 
rối loạn chức năng tuyến giáp, đau và rất nhiều 
những rối loạn khác, tuy nhiên Grady và CS đã 
đưa ra cách đánh giá nhanh phân biệt với các tình 
trạng khác là có sự tưới máu đầy đủ trong khi sốc 
tim thì tưới máu kém. Trong nhóm giảm tưới máu 
phân biệt “lạnh và khô” và “lạnh và ẩm - nặng nhất 
trong số này là cung lượng tim thấp mà không có 
sung huyết hệ mạch (“lạnh và khô”) [37]. 

Các triệu chứng lâm sàng khác biểu hiện giảm 
tưới máu như thiểu niệu, chênh lệch nhiệt độ da 
và trạng thái tinh thần bị suy giảm do sự phân bố 
lại máu, ưu tiên máu đến các cơ quan quan trọng 
trong cơ thể. Giảm tưới máu ngoại biên biểu hiện 
da và đầu chi tái, vân tím, lạnh và ẩm, thời gian 
làm đầy mao mạch kéo dài (refill time > 2 giây). 
Giảm lưu lượng máu đến thận gây giảm mức 
lọc cầu thận do đó giảm lượng nước tiểu, tiểu ít 
(<1ml/kg/h), hệ renin-angiotensin II-aldosteron 
có vai trò quan trọng tham gia vào quá trình này 
[5]. Trạng thái tinh thần bị suy giảm thường là kết 
quả của giảm áp lực tưới máu não do giảm huyết 
áp, giảm cung cấp các chất năng lượng nền [34]. 

Các triệu chứng lâm sàng khác của sốc tim như 
thở nhanh, tim nhịp ngựa phi, nhịp ba, khò khè 
hoặc ran ẩm, khó thở hoặc ho, tím tái, vã mồ hôi, 
gan to, tĩnh mạch cổ nổi và phù ngoại vi.  Gan to 
là dấu hiệu rất hữu ích, gợi ý có tình trạng tăng áp 
lực trong nhĩ phải do tăng áp lực và thể tích cuối 
tâm trương thất phải. Sốc nhiễm khuẩn và sốc 
giảm thể tích hiếm khi biểu hiện áp lực và thể tích 
nhĩ phải tăng quá mức. Dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi 
khó phát hiện ở trẻ em, nhất là những trẻ cổ ngắn 
và bụ bẫm. Tương tự như vậy, dấu hiệu phù ngoại 
biên thường rất khó phát hiện ở trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ, nên đây là dấu hiệu ít nhạy cảm. Tăng áp lực 

và thể tích thất trái sẽ gây sung huyết tĩnh mạch 
phổi. Lâm sàng của sung huyết tĩnh mạch phổi 
biểu hiện ran ẩm và thở nhanh, nặng hơn là phù 
phổi cấp. Tiếng tim thứ ba xuất hiện( nhịp ngựa 
phi) là kết quả của quá trình làm đầy thất quá 
nhanh. Hạ huyết áp là dấu hiệu muộn và rất nặng.

4.2. cận lâm sàng

Các xét nghiệm điện giải đồ, calci, BUN, 
creatinin, chức năng gan phản ánh tình trạng 
tưới máu cơ quan đích.

Công thức máu đánh giá tình trạng thiếu máu 
vì thiếu máu có thể làm xấu hơn tình trạng sốc do 
giảm vận chuyển oxy.

Lactate và khí máu động mạch đánh giá tình 
trạng thiếu oxy và nhiễm toan. Đo độ bão hòa 
oxy máu tĩnh mạch pha trộn hoặc tĩnh mạch chủ 
trên(ScvO2) ước lượng hiệu quả của sự cung cấp 
oxy dựa trên nguyên tắc Fick [18]. 

Xét nghiệm men tim: B-type natriuretic protein 
(BNP) là xét nghiệm trong chẩn đoán sớm bệnh tim 
ở người lớn. Gần đây được sử dụng trong việc chẩn 
đoán bệnh tim bẩm sinh và suy tim, theo dõi huyết 
động sau phẫu thuật tim, tiến triển của bệnh trong 
bệnh cơ tim và giám sát sau ghép tim [38]. BNP 
tăng đáng kể ở các bệnh nhân bị rối loạn chức năng 
thất, với độ nhạy cảm 81-89% [39].

Điện tâm đồ và chụp Xquang ngực và siêu âm 
tim có thể giúp xác định nguyên nhân và mức độ 
nặng của suy tim. Xquang phổi có thể biểu hiện tim 
to và sung huyết phổi. Theo Nelson, chỉ số tim ngực 
bình thường < 55% ở trẻ nhũ nhi và < 50% ở trẻ 
lớn [40]. Trong một nghiên cứu cho thấy chỉ số tim 
ngực có độ nhạy 85% và đặc hiệu 95% trong chẩn 
đoán suy tim [41].

Điện tâm đồ (ECG) có thể phát hiện rối loạn 
nhịp tim, tâm thất phì đại, thiếu máu cục bộ, hoặc 
có thể bình thường [34]. 

Siêu âm tim nên được thực hiện tại giường 
bệnh để xác định ngay cấu trúc và chức năng 
tâm thu. Xác định phân suất tống máu EF, vận 
động thành, kích thước thất, độ dày thành tim, 
trào ngược van, theo Nelson EF bình thường từ 

55-65% [42]. 
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5. Điều tRị Sốc tim

5.1. Sơ đồ tiếp cận điều trị

Sơ đồ 1.  Tiếp cận điều trị sốc tim-Theo Kurup R.P (2006 [11])

Hct: hematocrit; KHC: khối hồng cầu; 
MAP (mean arterial pressure): huyết áp động mach trung bình.

8-12mmHg

ScvO2<70%

Thuốc tăng
sức co bóp

cơ tim
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5.2. nguyên tắc điều trị 

- Giảm đến mức tối thiểu nhu cầu oxy của cơ tim. 
+ Kiểm soát hô hấp bằng thông khí nhân tạo, giảm 

gắng sức cho bệnh nhân. 
+ Kiểm soát thân nhiệt cũng làm giảm nhu cầu 

oxy cơ tim. 
+ Thuốc an thần/giãn cơ để giảm tối đa vận 

động của hệ cơ xương, giảm sử dụng oxy. 
- Hỗ trợ tối đa hoạt động của cơ tim: gồm điều 

chỉnh rối loạn nhịp tim, tối ưu hóa tiền gánh, cải 
thiện chức năng co bóp cơ tim, giảm hậu gánh. 
Tiền gánh được kiểm soát bằng thuốc lợi tiểu, 
thuốc giãn mạch, kiểm soát lượng dịch đưa vào 
cơ thể. Cải thiện sức co bóp cơ tim dựa vào cân 
bằng chuyển hóa, đảm bảo nồng độ calci trong 
máu và sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim. Giảm 
hậu gánh bằng sử dụng thuốc an thần, giảm đau, 
giãn mạch.

- Trong trường hợp có tắc nghẽn đường ra 
thất trái phụ thuộc ống động mạch, cần sử dụng 
prostaglandin để duy trì ống động mạch ngay lập 
tức, liều khởi đầu là 0,03mcg/kg/phút, thay đổi 
tùy theo đáp ứng, có thể sử dụng liều cao hơn từ 
0,05-0,1mcg/kg/phút, tuy nhiên rất thận trọng vì 
có thể gây hạ huyết áp và khó thở [43]. 

5.3. Điều trị ban đầu

  Điều trị ban đầu là kiểm soát đường thở, hỗ 

trợ hô hấp và tuần hoàn (ABCs). 

- Kiểm soát đường thở, cung cấp oxy và thông 
khí nhân tạo. Chỉ định liệu pháp oxy càng sớm 
càng tốt cho bệnh nhân có tình trạng thiếu oxy, 
duy trì bão hòa oxy máu động mạch ≥ 95%.  

Lưu ý trong một số trường hợp oxy có thể gây hại 

do tác dụng như một thuốc giãn mạch phổi, có thể 

càng gây tăng lượng máu lên phổi thêm nữa. 

- Đặt huyết áp động mạch xâm nhập, đặt 

catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi liên tục 

SpO2, CVP và huyết áp động mạch. 

- Kiểm soát thể tích tuần hoàn

Một đặc điểm rất lưu ý trong điều trị sốc tim 

là việc sử dụng dịch trong hồi sức. Nhiều trường 
hợp rất khó để phân biệt tình trạng tăng, giảm 
thể tích tuần hoàn và sốc tim. Với các loại sốc khác 
dịch ban đầu được sử dụng trong hồi sức là dịch 
tinh thể như ringer lactate hoặc dung dịch muối 
dẳng trương, với liều ban đầu là 20 ml/kg, tốc độ 
nhanh nhất có thể, tuy nhiên với bệnh nhân sốc 
tim dịch hồi sức có thể không những không cải 
thiện tình trạng sốc mà còn làm nặng thêm [45]. 

Nếu CVP thấp cần bồi phụ đủ thể tích tuần hoàn.

+ Loại dịch sử dụng: dịch tinh thể ringer lactate 
hoặc natriclorua 0,9%, dung dịch keo, huyết 
tương và máu toàn phần.

+ Bắt đầu bằng dung dịch tinh thể, truyền tĩnh 
mạch với liều 5-10 ml/kg/20 phút, có thể nhắc lại 
nếu không có dấu hiệu quá tải dịch.

+ Theo dõi liên tục diện gan, nhịp thở, thở 
khó khăn, nhịp tim nhanh, nhịp ngựa phi. Ngừng 
truyền dịch ngay nếu có dấu hiệu quá tải dịch.

5.4. thuốc lợi tiểu

Chỉ định thuốc lợi tiểu quai đường tĩnh mạch ở 
bệnh nhân suy tim cấp có biểu hiện ứ máu và quá 
tải dịch, liều lợi tiểu có thể tăng dần tùy theo chức 
năng thận và tiền sử dùng thuốc lợi tiểu đường 
uống. Có thể kết hợp với thuốc lợi tiểu thiazide 
trong những trường hợp kháng thuốc lợi tiểu [47]. 

5.5. Điều trị thuốc tăng cường co bóp cơ tim

Thuốc làm tăng sức co bóp cơ tim và có ảnh 
hưởng đến sức cản ngoại vi. Lựa chọn thuốc phụ 
thuộc bệnh nguyên và tình trạng co mạch hệ thống. 

- Lựa chọn thuốc vận mạch/thuốc trợ tim: 
Dobutamine với liều khởi đầu 5mcg/kg/phút, 
tăng dần mỗi 2,5mcg/kg mỗi 15 phút. Dopamine 
bắt đầu với liều 5mcg/kg/phút, tăng dần mỗi 
2,5mcg/kg mỗi 15 phút. Epinephrine liều khởi 
đầu 0,05mcg/kg/phút, chỉ định khi có tình trạng 
kháng dobutamin/dopamin. Milrinone liều khởi 
đầu 0,375 mcg/kg/phút tác dụng tăng co bóp cơ 
tim và giãn mạch ngoại vi [48], [49], [50].
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- Điều trị phối hợp khác: Điều trị tình trạng 
toan máu, kiểm soát đường huyết, điều chỉnh các 
rối loạn nội môi khác: điện giải, huyết học, chống 
nhiễm khuẩn, an thần, giảm đau. Hydrocortisol.

- Điều trị nguyên nhân: Gamaglobulin IVIG 
cho bệnh nhân viêm cơ tim với liều 2g/kg/48giờ, 
điều trị rối loạn nhịp tim bằng thuốc, sốc điện. 
Lọc máu liên tục (CVVH) cho bệnh nhân sốc tim 
do viêm cơ tim [53], bệnh nhân tay-chân-miệng 
độ IV.Hội chẩn với chuyên khoa tim mạch để phẫu 
thuật, can thiệp sửa chữa các dị tật tim mạch khi 
có chỉ định. Điều trị các nguyên nhân khác.
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