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MỤC ĐÍCH CỦA SỬ DỤNG 
CHỐNG ĐỌNG 

• Lọc máu liên tục hiệu quả trong điều trị:  
 sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm tuỵ cấp, ARDS. 
•  Thay huyết tương: suy gan cấp, ngộ độc cấp, bệnh 

tự miễn pha cấp 

• Để đảm bảo chất lượng lọc máu, tránh tắc, đông 
máu trên màng và dây lọc máu  dùng chống đông 

• Chống đông để: 
– Kéo dài tuổi thọ của màng lọc, dây lọc. 
– Phòng mất máu tuần hoàn ngoài cơ thể 

– Hạn chế tối đa biến chứng chảy máu 
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ĐỌNG MÁU BÌNH THƯỜNG 
Contact  Phase (intrinsic) 

XII  activation 
XI   IX 

Tissue  Factor (extrinsic) 
TF:VIIa 

THROMBIN 

fibrinogen 

prothrombin 

X Xa Va    
VIIIa    
Ca++    
platelets 

CLOT 

platelets / monocytes / macrophages  
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MƠng l c CĐ heparin: 
Hình thành mạng lưới dầy 
đặc fibrin, kết dính với HC 
+++ 

MƠng l c CĐ LMWH: Hình 
thành mạng lưới fibrin chắc, kết 
dính với HC ít +   
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Sợi màng CĐ Citrate 

-Mạng lưới fibrin ít 
-Không thấy cục máu tắc 

Hofbauer et al  

Kidney International 1999 
6 



• Hoạtàho àtiểuà ầu: 
   

C  CHẾ ĐỌNG Ở MÀNG VÀ DÂY 

Fibrinogen Màng lọ  

Kết dính 
tiểu ầu 

Glycoprotein 

Ib receptor 

Von 

Willebrand 
Hoạt h a 
tiểu ầu 

Máu Oxy 
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C  CHẾ ĐỌNG Ở MÀNG VÀ DÂY 

• Hoạtàho àt ự àtiếpà ếuàtốàX 

 

• Đô gà uàtheoà o àđườ gà ộiàsi h : 

– Sựàtiếpà ú à ủaàki i oge àTLPTà ao,à 
 XII,àp ekallik ei àv oà ềà ặtàđiệ àtí hà  

 

  

 Kếtà uả:àĐô gà gàv àd  
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VỊ TRÍ HÌNH THÀNH ĐỌNG MÁU 

• Bất kỳ giao diện bề mặt nào có tiếp xúc 
với máu: 

        - Phin lọc máu 

      - Bẫy khí 
       - Catheter 

  -Dây dẫn máu   
        - Các chỗ kết nối với đường dẫn máu: 

 khoá 3 nòng 
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CÁC LOẠI BIỆN PHÁP CHỐNG 
ĐỌNG 

• Thuốc chống đông toàn thân: Heparin, heparin 

TLPT thấp 

• c chế chọn lọc Xa: Fondaparinux 

• c chế thrombin: Hirudin, Argatroban 

• Chống đông ít tác dụng toàn thân: Prostacyclin, 

nafamostate mesilate 

• Chống đông khu vực: Heparin và protamin, citrate 

•  Không chống đông: rửa màng lọc, pha loãng máu 
trước màng  
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KHỌNG SỬ DỤNG CHỐNG ĐỌNG 

• Chỉ định: 
– PT% thấp, INR cao 

– Giảm tiểu cầu nặng <50000/mm3 

– Chảy máu không cầm, đang RLĐM nặng 

– Nguy cơ chảy máu cao: chấn thương sọ não, 
vừa phẫu thuật 
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KHỌNG SỬ DỤNG CHỐNG ĐỌNG 

• Priming dây màng với heparin 

• Rửa hệ thống dây quả (Flush) 50-250ml 
mỗi 30 phút 

• Theo dõi các dấu hiệu đông màng, chấp 
nhận đời sống màng ngắn “C u bệnh 
nhân hay c u màng lọc?” 

• Chỉ định: BN thuộc nhóm có nguy cơ chảy 
máu cao hoặc đang có bất thường về ĐM 
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PHÁC ĐỒ CHỐNG ĐỌNG/CRRT TRÊN 
THẾ GIỚI 
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PHÁC ĐỒ CHỐNG ĐỌNG/CRRT  
TRÊN THẾ GIỚI 
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Update 8/2009 
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          CH N CHỐNG ĐỌNG ? 

• Không sử dụng chống đông? 

• UFH: heparin không phân đoạn? 

• LMWH: heparin TLTP thấp? 

• Heparin trung hòa protamine 

• Citrate? 
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C  CHẾ TD CỦA HEPARIN 
Contact  Phase (intrinsic) 

XII  activation 
XI   IX 

Tissue  Factor (extrinsic) 
TF:VIIa 

THROMBIN 

fibrinogen 

prothrombin 

X Xa Va    
VIIIa    
Ca++    
platelets 

CLOT 

platelets / monocytes / macrophages 

UF  HEPARIN 

LMWH 

20 



CHỐNG ĐÔNG BẰNG HEPARIN 

• Ưuàđiể : 
– Hiệuà uảà hố gàđ gàt o gàthờiàgia à gắ  

– Thờiàgia à àthảià gắ :à -2h (0,5-3h) 

– Chấtàđốiàkh g:àP ota i e 

– T àdụ gà àlầ àá tith o i àv à ảàứ à hếàXaàv à
trombin IIa 

– TLPT 5-30 KDa 

– Chu ể àh aàởàga ,à iàtiếtà uaàthậ  

– C à hiềuàki hà ghiệ àsửàdụ g 

– Gi à ẻ 

 



CHỐNG ĐÔNG BẰNG HEPARIN 

• Nhượ àđiể : 
– Ngu à ơà hả à u:àTừàtạià hỗàtớiàto àth  

– Kh gàthểàdựàđo àthờiàgia à àthảiàkhià àsu àthậ ,à
su àga à ặ g 

– Kh àdựàđo àt àdụ gàCĐà ếuàa tith o i àthấp,àgắ à
kh gàđặ àhiệuàv oà àsốàp otei àv àthuố  

– G àgiả àtiểuà ầu:àHITàt pàIIà , %àsauà à g àsửàdụ g 

– Khià / hàHITàt pàII,àdễà ịàđ gà uàtuầ àho à go ià
ơàthể 

– Phụàthuộ àá tith o i àIII 

 



CHỐNG ĐÔNG BẰNG HEPARIN 

• T àdụ gàkhô gà o gà uố :à½àBNàgiả àtiểuà ầuà t peàII  

- Xuấtàhiệ àsauàd gàhepa i à -10 ngày 

- Tiể à ầuàgiả à> % 

- Phảiàdừ gàhepa i  

• Nhượ àđiể : 
- Ngu à ơà hả à u:àTừàtạià hỗàtớiàto àth  

- Kh gàthểàdựàđo àthờiàgia à àthải 
- Phụàthuộ àá tith o i àIII 
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PHÂN LOẠI NGUY C  CH Y MÁU ĐỂ 

LỰA CH N CHỐNG ĐỌNG 
(Shigehiko Uchino, Uigel Fearly, Lan Baldwin, Hiroshi Morimatsu và Rinaldo 

Bellomo) 

 
 

1. Nhóm nguy c  ch y máu cao: không dùng 
heparin 

  APTT > 60 giây hoặc INR > 2,5 hoặc tiểu cầu < 60 G/L 

2. Nhóm nguy c  ch y máu th p:  

 - 40 < APTT < 60 giây; 1,5< INR< 2,5; 

  60 < tiểu cầu < 150 G/L 

 - Dùng heparin liều thấp, khởi đầu 5 UI/kg/giờ 
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PHÂN LOẠI NGUY C  CH Y MÁU 
ĐỂ LỰA CH N CHỐNG ĐỌNG 

(Shigehiko Uchino, Uigel Fearly, Lan Baldwin, Hiroshi Morimatsu và Rinaldo 
Bellomo) 

3. Nhóm không có nguy c  ch y máu:  
 - APTT < 40 giây; INR < 1,5; TC > 150 G/L 

 -Heparin liều trung bình, khởi đầu 10 UI/kg/giờ  

 -Sau đó xét nghiệm APTT 6 giờ/lần và điều chỉnh 
Heparin theo phác đồ. 

Chú ý xét nghiệm APTT sau màng: duy trì 40 – 

50 giây theo protocol dưới đây.  
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PHÂN LOẠI NGUY C  CH Y MÁU ĐỂ 
LỰA CH N CHỐNG ĐỌNG 

(Shigehiko Uchino, Uigel Fearly, Lan Baldwin, Hiroshi Morimatsu và Rinaldo Bellomo) 

3. Nhóm không có nguy c  ch y máu:  
 - APTT < 40 giây; INR < 1,5; TC > 150 G/L 

 -Heparin liều trung bình, khởi đầu 10 UI/kg/giờ  

 -Sau đó xét nghiệm APTT 6 giờ/lần và điều chỉnh 
Heparin theo phác đồ. 

 Chú ý xét nghiệm APTT sau màng: duy trì 40 – 50 giây 

theo protocol dưới đây. 

 ACT phản ánh chính xác hơn và nhanh hơn 

 Không có mối liên hệ giữa aPTT kéo dài và  tuổi thọ màng  
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PROTOCOL DUY TRÌ HEPARIN 
TRONG CVVH 

27 



Phác đồ chông đ ng ằng Heparin 

cho CVVH (nhanh) 

Bệnh nhân không có nguy ơ hảy máu 

 àIUàti àt ự àtiếpàv oàđườ gàđộ gà ạ h. 
• Tiếpàtheoàdu àt ìà ơ àti àđiệ à àIU/àgiờ 

• X tà ghiệ àáPTTà ỗià - àgiờ,à h àýàlấ à uàđườ gà
độ gà ạ h 

• Duy trì APTT 40-45 giây 

• Nếu APTT > 45 giây, giả  ớt 100 IU/ giờ. 

• Nếu APTT < 40 giây, tă g thêm 100 IU/ giờ 
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Phác đồ chông đ ng ằng Heparin 

cho CVVH (nhanh) 

Bệnh nhân có nguy ơ hảy máu trung bình 

 1 àIUàti àt ự àtiếpàv oàđườ gàđộ gà ạ hàt ướ à ơ . 
• Tiếpàtheoàdu àt ìà ơ àti àđiệ à àIU/àgiờ 

• X tà ghiệ àáPTTà ỗià - àgiờ,à h àýàlấ à uàđườ gà
độ gà ạ h 

• Duy trì APTT 40-45 giây 

• Nếu APTT > 45 giây, giả  ớt 100 IU/ giờ. 

• Nếu APTT < 40 giây, tă g thêm 100 IU/ giờ 
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Phác đồ chông đ ng ằng Heparin 

cho CVVH (nhanh) 

Bệnh nhân có nguy ơ hảy máu cao 

 5 àIUàti àt ự àtiếpàv oàđườ gàđộ gà ạ h,àt o gà à
sốàt ườ gàhợpàRLĐMà ặ gàkh gàd g. 

• H aàlo gàt ướ à gà -100% 

• Rửaà uảà Flushi g à ỗià àph t- h:àtốiàđaà l 
• X tà ghiệ àáPTTà ỗià - àgiờ,à h àýàlấ à uàđườ gà
độ gà ạ h 
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HEPARIN TLPT TH P 

• Tỷ lệ gắn vào protein thấp 

• Thời gian bán h y 2-4 giờ 

• Protamin không trung hòa được tác dụng 

• Liều chung trong CVVH: dalteparin nạp 15-

20UI/kg/giờ, duy trì 4-10UI/giờ; Enoxaparin 
0.05-0,06mg/kg/giờ; Nadroparin 328-475UI/giờ 
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CÁC THUỐC HEPARRIN TLPT TH P 

Thu c Trọng lượng phân tử  T  lệ kháng Xa:IIa 

Enoxaparin 4200 3,8 

Nadroparin 4500 3,6 

Reviparin 4000 3,5 

Tinzaparin 4500 1,9 

Ardeparin 6000 1,9 

Dalteparin 6000 2,7 
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PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG ENOXAPARIN (1) 

• Bước 1: xem BN thuộc nhóm nguy cơ nào  
• Bước 2: CVVH hòa loãng trước màng 70-100% 
    Primming 2000UI Heparin/1000ml NaCl 0,9%  
• Bước 3: Lựa chọn liều Lovenox ban đầu (Tiêm 

trước màng ) 
 -Nhóm nguy cơ chảy máu cao: Không dùng 
 -Nhóm nguy cơ chảy máu trung bình: bolus 

0,25mg/kg  
 -Nhóm Ko có nguy cơ chảy máu: bolus 0,5mg/kg  
*Chú ý: nếu Anti Xa trước lọc 0,5-1UI/ml không dùng chống đông liều 

ban đầu 
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PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG ENOXAPARIN 
(1) 

• Bước 4: liều tiếp theo cách liều khởi đầu mỗi 6h 
và điều chỉnh theo Anti-Xa: Đảm bào duy trì Anti 
Xa từ 0,5-1UI/ml 

• Đánh lại nguy cơ chảy máu theo XN  
  Nguy cơ chảy máu cao: dừng Lovenox 

Nguy cơ chảy máu trung bình 
 -Anti Xa 0,5-1UI/l  tiêm Lovenox 0,25mg/kg 

 -Anti Xa < 0,5UI/l  tiêm Lovenox 0,375mg/kg 

 -Anti Xa > 1UI/l     tiêm Lovenox 0,125mg/kg 
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PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG ENOXAPARIN 
(1) 

Không có nguy cơ chảy máu: 
-Anti Xa 0,5-1UI/l: tiêm Lovenox 0,5mg/kg 

-Anti Xa < 0,5UI/l  tiêm Lovenox 0,75mg/kg 

-Anti Xa > 1UI/l tiêm Lovenox 0,25mg/kg 

Theo dõi anti-Xa mỗi 6h 

Theo dõi tiểu cầu, các XN ĐM khác mỗi 
12-24h 
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CÁCH DÙNG CHỐNG ĐÔNG HEPARIN 
TLPT  THẤP 2  

• Hepa i àTLPTàthấp:àlove o ,àf a ipa i  

 -H à<à G/L,ààhepa i àTLPTàthấpà l  

   = P (kg) x 0.008 

 -H à>à G/L,àhepa i àTLPTàthấpà l  

   = P (kg) x 0.010- 0. 012  

• Đầuàti àti à½àliều,àsauàđ àh aàlo gàvớiàNaClà . %à 
• Sau 3- h,àti àTMàt ự àtiếpà . là ỗiàgiờà 
• 0.1ml=1000IU 
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CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

 

Tæn th- ¬ng   
thµnh m¹ c h  

Ho¹ t ho¸  
do tiÕp  xóc  

§ - êng néi 
sinh 

§ - êng ngo¹ i 
sinh 

Co m¹ ch 

Ho¸  øng ®éng 
tiÓu cÇu 

§ «ng m¸ u 

§ - êng 
chung  

Nót tiÓu cÇu 

Tæn th- ¬ng m« 

YÕu tè m« 

Citrate 
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CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

 How do we get to 30 mmol/L bicarbonate equivalent?

36 HCO3
-

6 HCO3
-

6 H2O + 6 CO2

30 Na+ 10 Citrate 2 Citrate H+ 6

12 Citrate

10 Tri Sodium Citrate 2 Citric Acid

Prismocitrate 10/2

Net result: 36 HCO3
- - 6 HCO3

- = 30 HCO3
-

Chu ể àh aà it ate 
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 Gambro Prismocitrate - 5 liter  
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CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

- Cit ateàv oà uàt ướ à gàlọ ,àgắ àvớià al i,à
hố gàđ gàv g,àtạiàhệàthố gàd àv à gàlọ . 

- Quaà gàlọ ,à it ateà al iu àđượ àlọ à aà ngoài, 

l àgiả à ồ gàđộà al i. 
- Chố gàđ gàv gàtốiàưu,àCa++ sau màng 0,15- 

0,35 mmol/l. 

- Nồ gàđộàCa++àt o gà uàphảiàđạtà , -1,3 mmol 
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CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

-Một lượng lớn ph c hợp citrate-canxi được lọc tại màng lọc.  

-Phần citrate còn lại được chuyển hóa ở gan và các mô  
thành bicarbonate với tỉ lệ 1 citrate có 3 bicarbonate 

-Khi đó canxi ion được giải phóng  không có tác dụng CĐ  

-Canxi bị mất do siêu lọc phải được bổ xung ngay ở đường 
máu trở về để duy trì nồng độ canxi sau quả lọc 0,15 – 0,35 
mmol/l.  

-Tốc độ truyền canxi được điều chỉnh để nồng độ canxi máu 
trong giới hạn 1,1 – 1,3 mmol/l. 
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CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

• ƯUàĐIỂM: 
–Chỉà àt àdụ gà hố gàđ gà go ià ơàthể, 
  giả à gu à ơà hả à uàto àth  

–Kh gàg àgiả àtiểuà ầuàv à à ếuàtốàđ gà
máu khác 

– Tă gàtuổiàthọà gàlọ  

42 



CHỐNG ĐÔNG BẰNG CITRATE 

• NHƯỢCààĐIỂM: 
–Cầ àtheoàd iàli àtụ :àpH,àHCO3

-, Ca++  

  hu ếtàtươ g,àthờiàgia àđ gà u. 
–Dễàkiề à hu ể àho . 
–Dễàtă gàNat ià u.à 
–Dễà gộàđộ à it ate. 
–Chu ể àh aàtạiàga :à hố gà hỉàđị hàsu àga à

ặ gà 
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THEO DÕI VÀ ĐIỀU CHỈNH  CITRATE 
TRONG CVVH 

Canxi sau quả 
lọc (mmol/l) 

Điều ch nh t c độ citrate (Khi sử dụng chế phẩm 
Prismocitrate 10/2 – 10 tri sodium citrate và 2 citric 

acid) 

< 0,25 Giảm t c độ 10 ml/giờ 

0,25-0,35 Không điều ch nh 

0,36-0,39 Tăng t c độ 10 ml/giờ 

0,4-0,5 Tăng t c độ 20 ml/giờ 

> 0,5 Tăng t c độ 30 ml/giờ 

Cài đặt thông số citrate: Theo Kutsogiannis et al Am.J.Kid Dis 2000; 35; 802-11 
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• Đặtàh aàlo gàt ướ à gà % 

• ĐặtàCaCl2 à%à ơ àti àđiệ à . à ol/h 

• Duy trì Ca++ 1.0 -1.3 mmol/l: 

–Nếuà<à . à ol/l:àTă gàliều 

–Nếuà>à . à ol/l:àGiả àliều 

Mỗiàlầ àtă g,àgiả à . à ol/h  
 

Runolfur Palsson and John L.Niles: Citrate anticoagulation in 
CVVH 1993. CaCl2  % bơ  tiê  điệ  .8 – 5.8 mmol/h 

 

KỸ THUẬT CVVH DÙNG CITRATE  
CHỐNG ĐÔNG 
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CÁC LƯU Ý KHI CHỐNG ĐÔNG CHO 
CVVH 

• T ườ gàhợpà hố gà hỉàđị hàd gàthuố àCĐ: 
- Ch ààýàdễàtă gàđ gà ếuàđểàtố àđộà uàthấpà
hoặ àdừ gà ơ à uà u àl u 

- C àthểàđiềuà hỉ hàtỷàlệàP e/postà aoàhơ ,à à
thểàP e-dilution 100% 

- Rửaà uảà ỗià -60 phút, theo TMP: 50-250ml 

• Liềuà hố gàđ gà h à gu à ơà ao:àtheoàd ià
s tàaPPTàhoặ àa tiàXa 

46 



KẾT LUẬN 

• Lựa chọn thuốc chống đông 
-Nắm được chống chỉ định, tác dụng phụ 

-Cân nhắc lợi ích-nguy cơ 

-Không vì c u màng lọc- ảnh hưởng đến BN 

• Nắm được phác đồ, thực hiện đúng các 
bước, theo dõi xét nghiệm, điều chỉnh liều 
kịp thời 

• Luôn theo dõi diễn biễn bệnh, khi xuất hiện 
các RLĐM, nếu rơi vào nhóm nguy cơ cao- 
Dừng thuốc chống động 47 



KẾT LUẬN 

• Với BN nặng, bệnh ph c tạp, diến biến 
theo ngày, nguy cơ RLĐM cao, RL toan 
kiềm, điện giải, suy đa tạng. 

• Không có thuốc chống đông nào là tốt 
nhất và phù hợp với BN 

• Mà bệnh lý BN cho phép xử dụng thuốc 
chống đông nào?? 

• Liều diến biến động theo tình trạng RLĐM 
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