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Khoa Hồi sức tích cực & chống độc

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Hội chứng tán huyết 

tăng urê huyết ở trẻ em



Trường hợp 1

❖BN nữ 6 tháng tuổi nhập viện vì sốt và 
co giật

❖Chẩn đoán: Viêm màng não do 
Streptococcus pneumonia biến chứng 
nội sọ

❖Điều trị: Kháng sinh, chống phù não

❖Diễn tiến: 

▪ Tri giác xấu nhanh

▪ Suy thận, vô niệu kéo dài ???

▪ Shock nhiễm trùng: dịch + adrenaline 



Labs

Xét nghiệm Kết quả

WBC 26k ⟶ 15.6k/mm3

Hb 8.2 ⟶ 7.5 g/dL

PLT 923 ⟶ 18k/mm3

LDH NA ⟶ 4956 U/L

Hồng cầu lưới NA ⟶ 5.8%

Bilirubin toàn phần NA ⟶ 40 mmol/L

Urê NA ⟶ mmol/L

Creatinine NA ⟶ 167 𝜇mol/L

ĐMTB, Fib bình thường



Phết máu ngoại biên

Oh! Mảnh vỡ hồng cầu (+++)



Trường hợp 2

❖Nữ, 10 tuổi nhập viện vì khó thở, điều 
trị 21 ngày tại BV quận không giảm 

⟶ BV Nhi đồng 1 trong bệnh cảnh phù 

phổi cấp, vô niệu

❖TC: không bệnh lý tim mạch, tự miễn 
hay bệnh thận trước đây

❖LS:

▪ Huyết áp 200/120 mmHg

▪ Da xanh

▪ Vàng da



Labs

Xét nghiệm Kết quả

WBC 26k ⟶ 11.8k/mm3

Hb 11.8 ⟶ 3.8 g/dL

PLT 442 ⟶ 65k/mm3

LDH NA ⟶ 5550 U/L

Hồng cầu lưới NA ⟶ 6.2%

Bilirubin toàn phần NA ⟶ 41.5 mmol/L

Urê NA ⟶ mmol/L

Creatinine NA ⟶ 915 𝜇mol/L

ĐMTB, Fib bình thường

Phết máu ngoại biên Mảnh vỡ hồng cầu (+++)



1. MAHA- MicroAngiopathic Hemolytic 

Anemia

2. Acute Kidney Failure

3. Thrombocytopenia

Đặt vấn đề



Differential diagnosis

❖DIC

▪ Tán huyết (-), ĐMTB bất thường, MODs

❖HUS

❖TTP

▪ Thần kinh, tuổi

❖Vasculitis

❖Bệnh lý hệ thống

❖Bệnh lý chuyển hoá

❖Thuốc



Định nghĩa

❖ HUS là một nguyên nhân thường gặp của tổn 

thương thận mắc phải trong cộng đồng.

❖ Tam chứng kinh điển

▪ Tán huyết

▪ Suy thận

▪ Giảm tiểu cầu

❖ 90% xảy ra ở trẻ em

Nelson Textbook Of Pediatrics 20e-2016



Phân loại

❖ HUS điển hình: Shiga toxin-producing 
E.coli (STEC)

❖ HUS không điển hình

▪ HUS liên quan đến nhiễm trùng gây ra do 

Streptococcus pneumoniae

▪ HUS liên quan đến hoạt động bổ thể.

▪ HUS liên quan đến bệnh lý hệ thống.

▪ ...



Bệnh học



HUS liên quan đến nhiễm trùng

❖Shiga-toxin HUS

❖Neuraminidase (pneumococcal)-HUS

▪ Neuraminidase-producing Streptococcus 
pneumoniae

▪ Neuraminidase phá huỷ lớp acid sialic trên bề
mặt tế bào nội mô, hồng cầu, tiểu cầu. Phơi
bày các kháng nguyên T (Thomsen-
Fridenreich). KN T kết hợp IgM → bệnh lý vi 
mạch trong HUS



HUS liên quan đến nhiễm trùng

❖Neuraminidase (pneumococcal)-HUS

▪ Neuraminidase-producing Streptococcus 

pneumoniae

▪ Neuraminidase phá huỷ lớp acid sialic trên bề

mặt tế bào nội mô, hồng cầu, tiểu cầu. Phơi

bày các kháng nguyên T (Thomsen-

Fridenreich). KN T kết hợp IgM → bệnh lý vi 

mạch trong HUS



HUS liên quan đến yếu tố di truyền

❖TTP:  Bệnh lý di truyền do thiếu yếu tố 
ADAMTS13

❖Bất thường điều hoà chức năng bổ thể 
C3, CD46 và các yếu tố H, B, I: Chiếm 
tỉ lệ 50% các trường hợp HUS không 
do shiga-toxin



HUS liên quan đến bệnh lý hệ thống

❖Lupus
❖Xơ cứng bì
❖Hội chứng anti-phospholipid
❖Tăng huyết áp ác tính
❖Ung thư
❖ ....



Triệu chứng 
lâm sàng

- Tổn thương đa cơ quan
- Thận
- Não

- Tiêu chảy (Ecoli)
- Viêm phổi (phế cầu)
- Lupus
- ...

HUS

Nguyên 
nhân

Biến 
chứng



Bệnh cảnh lâm sàng

Tăng kali máu

Tán 
huyết

Suy 
thận



Bệnh cảnh lâm sàng

Suy tim cấp

Thiếu 
máu

Tăng 
huyết áp

Quá tải 
dịch

Các tổn thương thực 

thể tại tim

- Viêm màng ngoài 

tim

- Viêm cơ tim

- Rối loạn nhịp

Tăng huyết áp: sau khi 

truyền dịch, truyền máu 

lượng lớn.



Chẩn đoán

• Sepsis, DIC

• TTP, HIT, AMR, HELLP....

• Tam chứng kinh điển

• Xét nghiệm: SHPT, GPB thận

• Shiga-toxin, neuraminidase

• Lupus

• Bất thường gen

Loại trừ các bệnh 

cảnh thường gặp

Δ Xác định

Δ Nguyên nhân



Điều trị

❖ Điều trị hỗ trợ
▪ Bù dịch đường tĩnh mạch

▪ Hạ huyết áp bằng thuốc ức chế calci

▪ Truyền hồng cầu lắng

❖ Lọc máu (50%):
▪ HUS liên quan đến nhiễm trùng: BUN > 80mg/dL

❖ Thay huyết tương
▪ HUS có tổn thương thần kinh trung ương nặng

▪ HUS liên quan đến bệnh hệ thống

▪ HUS liên quan đến bất thường hệ thống bổ thể

❖ Không
▪ Truyền tiểu cầu, huyết tương

▪ Kháng sinh (STEC)

▪ IVIG

❖ Eculizumab



Bù dịch đường tĩnh mạch

Suy thậnNôn ói

Suy timTiêu chảy

Phù phổiGiảm nhập

Truyền dịch, máu

Cân 
bằng 
dịch

Bù dịch
Hạn chế dịch

CRRT



Lọc máu

❖ Cần làm sớm

❖ Khi bệnh nhân thiểu niệu diễn tiến hay vô 
niệu

❖ Tăng Kali máu



Thay huyết tương

❖ Hus có biến chứng thần kinh nặng

❖ TTP

❖ HUS liên quan đến bất thường bổ thể

❖ HUS liên quan bệnh hệ thống

❖ Chống chỉ định: HUS liên quan đến nhiễm 
trùng do phế cầu



Trường hợp 1 – điều trị

❖∆: Hus do nhiễm phế cầu xâm lấn, 
viêm màng não biến chứng nội sọ

❖Điều trị:

▪ Kháng sinh: Meropenem, vancomycin, 

rifampicin

▪ Chống phù não

▪ CRRT: cân bằng dịch, điều trị tăng Kali máu

• Mode CVVH

• Dose: 40 ml/kg/h



Trường hợp 1 – diễn tiến

Thời 
gian

WBC
Hgb

PLT
LDH HC lưới

Bilirubin 
TP

Creatinine Ure
PT aPTT

Fibrino
gen

N-3 26 8.2 923 NA NA NA NA NA NA NA NA

N0 -
HSTC 15.6 7.5 18 4956 5.8 40 167 18.6 16.4 43.9 2.69

N3 –
2nd 

CRRT
13 11.3 117 2250 3.2 22.5 135 27.7 15.3 31.3 1.95

N14 -
4th 

CRRT
10.2 12.1 220 695 2.5 18 65 5.75 14.6 48.8 2.31

Độ hoạt động ADAMTS13: 230%



Trường hợp 1 – diễn tiến

❖Sau 3 ngày (2 chu kỳ CRRT): chỉ số 
huyết học hồi phục

❖Sau 14 ngày (4 chu kỳ CRRT): bệnh 
nhân bắt đầu có nước tiểu, chức năng 
thận hồi phục hoàn toàn

❖Sau 28 ngày: xuất viện

❖Theo dõi: không suy thận tiến triển, di 
chứng thần kinh nhẹ



Trường hợp 2 – điều trị

❖∆: Hus không điển hình, theo dõi bệnh 
lý tự miễn

❖Điều trị:

▪ Kháng sinh: Cefotaxim, vancomycin

▪ Hạ áp: Nicardipine truyền tĩnh mạch

▪ CRRT: cân bằng dịch

• Mode CVVH

• Dose: 40 ml/kg/h



Trường hợp 2 – diễn tiến

Độ hoạt động ADAMTS13: 78%

Thời 
gian

WBC
Hgb

PLT LDH HC lưới
Bilirub
in TP

Creati
nine

Ure PT
aPTT

Fibrino
gen

N -21 26 11.8 442 NA NA NA NA NA NA NA NA

H0 
HSTC 10.3 3.8 65 5550 6.2 40 915 41.5 15.4 33.9 2.79

N5-
2nd 

CRRT
13 10 99 2350 3.0 20.5 335.5 27.7 15.3 31.3 2.65

H18-
5th 

CRRT
12.2 10.2 320 992 2.5 16 270 32.8 12.6 38.8 1.31



Trường hợp 2 – sinh thiết thận

Hình ảnh sinh thiết thận gợi ý TMA: huyết khối trong lòng tiểu 
động mạch (mũi tên A)



Trường hợp 2 – diễn tiến

❖Sau 5 ngày (2 chu kỳ CRRT): chỉ số 
huyết học hồi phục

❖Sau 18 ngày (4 chu kỳ CRRT): bệnh 
nhân bắt đầu có nước tiểu, chức năng 
thận hồi phục hoàn toàn

❖Sau 28 ngày: xuất viện

❖Theo dõi: không suy thận tiến triển



Kết luận

❖Chẩn đoán thường khó khăn

▪ Hiếm gặp nên bs lâm sàng thường không nghĩ 

đến → chẩn đoán trễ

▪ Triệu chứng không đặc hiệu: có thể gặp trong 

rất nhiều các bệnh lý khác

▪ Không có xét nghiệm nào được xem là tiêu 

chuẩn vàng để chẩn đoán



Tiên lượng

❖Nhìn chung là tốt

▪ < 5%: STEC-HUS

▪ 20%: pneumococcal –HUS

▪ Tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến mạn tính tái đi 

tái lại đối với các thể HUS di truyền

❖Một số biến chứng

▪ Tiểu đạm kéo dài

▪ Suy giảm chức năng thận kéo dài

▪ Cao huyết áp
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Thank You!


