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Nội dung
• Tần suất biến chứng TK
• Biến chứng TK của PT CTCH chương trình
• GPH và SLB của tổn thương trục TK trung
ương
• Viêm màng nhện do thuốc sát trùng da
• Gây tê Bn mê-an thần sâu
• GPH và SLB của tổn thương TK ngoại vi
(PNI)

Tần suất tổn thương TK
• PNI: không đổi trong vòng 10 năm qua, dù
có SÂ
– 2-4 TH/10.000 ca gây tê

• Ngược lại,  bc của trục TKTW liên quan
với tê vùng và can thiệp điều trị đau
– Báo cáo tai biến tốt hơn
– Mở rộng CĐ tê trục TKTW cho BN nặng hơn,
già hơn, yếu hơn → ↑ nguy cơ do bệnh kèm
theo

Tần suất tổn thương trục TKTW
•
•

Hiếm, nhưng đe dọa sinh mạng
Thụy Điển (1990): 1.7 triệu tê trục TKTW
– Tổn thương vĩnh viễn: 85 (67)
– Tụ máu tủy sống ++, nhiễm trùng

•

Tụ máu tủy sống
–
–
–
–

1: 200.000 phụ nữ trẻ GĐSK
1: 22.000 phụ nữ già PT gãy cổ xương đùi
1:3.600 chỉnh hình khớp gối
Yếu tố kết hợp với tụ máu tủy sống:
•
•
•

•

Bất thương đông máu do bệnh/thuốc
Đi kim nhiều lần
Hình thành sau rút KT

Nhiễm trùng: ↑ nguy cơ do
– Suy giảm MD,
– lưu KT NMC lâu ngày, → nếu cần lưu KT NMC > 96 giờ thì rút KT và đặt lại ở vị trí
khác
– lây VK từ mũi-hầu người làm, không mang mask,
– lỗi vô khuẩn

Bảng 1: Tỉ lệ biến chứng của 1,7 triệu tê trục TKTW
Moen et al, Anesthesiology 2004;101:1274-1280
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1/ Máu tụ TNMC> TTS;
2/ ↑ nếu + bất thường đông máu, Lớn tuổi hoặc phái nữ, hẹp ống sống
hoặc bệnh TK từ trước
3/ Nguy cơ thấp hơn trong sản khoa và tăng trong mổ CTCH
4/ Nguy cơ thay đổi theo kết cục (thoáng qua, vĩnh viễn, tử vong)

Tần suất PNI
• Triệu chứng TK thoáng qua sau mổ:
– thường gặp trong ngày đầu đến 1 tháng sau
gây tê TKNV
– Sau 3 tháng : 0%- 2,2%
– Sau 6 tháng: 0%-0,8%
– Sau 1 năm: 0%-0,2%

• Không luôn luôn liên quan với gây tê:
– PNI 0,03% (/380.000 PT trong 10 năm) kết
hợp với CHA, hút thuốc lá, không có gây tê

Thông điệp mang về nhà
• Tổn thương trục TKTW hiếm, nhưng thường
vĩnh viễn
• PNI thường gặp nhưng ít khi tổn thương kéo
dài, vĩnh viễn
• Giảm tần suất tổn thương TK và kết cục tốt
cho BN đòi hỏi BV phát triển hệ thống cho
phép cảnh báo YTNC của BC TKTW (dùng
thuốc kháng đông) hoặc công cụ chẩn đoán
và điều trị khẩn cấp khi có nghi ngờ tổn
thương TKTW còn khả năng hồi phục

Tổn thương TK/PT CTCH chương
trình
• Nguyên nhân tổn thương TK bao gồm
– Phẫu thuật
– Gây mê
– Cơ địa nguy cơ của BN

• Nguyên nhân
–
–
–
–
–

Chấn thương TK trực tiếp
Tư thế
Kéo căng
Lôi kéo
Chèn ép do máu tụ hoặc băng bột

Tổn thương TK/PT CTCH chương
trình
• Khớp vai: 0,1%-10%
• Khuỷu : tổn thương TK trụ 10%; 4,2% có
tổn thương TK
• Khớp háng: 1%, TK mác chung 0,08-3,7%
• Khớp gối: 0,3-9,5%
• Cổ chân và bàn chân: 0,2%

Khuyến cáo ASRA 2015
• Hiểu biết về nguyên nhân, vị trí, tần suất của tổn
thương TK trong PT CTCH giúp BS GMHS chẩn
đoán và điều trị tổn thương TK chu phẫu. Việc
phân biệt do PT, GM hoặc cơ địa BN là khó khăn
(I)
• Chẩn đoán phân biệt phải bao gồm việc garô hơi
kéo dài (>120 phút), do kết hợp với TTTK. Loại
TTTK này là mất cảm giác vận động lan tỏa (I)
• Xem xét việc trì hoãn gây tê vùng nếu việc theo
dõi chức năng TK sau mổ là quan trọng đối với
PTV

Tổn thương tủy sống kết hợp
gây tê vùng và điều trị đau

GPH và SLB của tổn thương tủy
sống liên quan gây tê vùng
•
•
•
•

Hẹp ống sống
Kiểm soát huyết áp trong lúc tê trục TKTW
Tổn thương TK do kỹ thuật lỗ liên hợp
H/c chùm đuôi ngựa/độc tính TK của
thuốc tê/viêm màng nhện
• Thực hiện gây tê vùng/điều trị đau trên BN
gây mê toàn diện hoặc an thần sâu

Hẹp ống sống
• 2008: y văn ghi nhận ↑ nguy cơ tổn
thương tủy sống sau gây tê trục TKTW
/BN hẹp ống sống
–  thiếu sót TK mới hoặc nặng hơn/BN đã biết
hẹp ống sống
– Bất ngờ phát hiện hẹp ống sống (phụ nữ già)
khi làm CĐHA để tìm tụ máu tủy sống và h/c
chùm đuôi ngựa

• Hẹp ống sống 19% Bn > 60 tuổi, không
được nhận biết bởi BN và BS

Các tổn thương choán chỗ NMC, lưu
ý các bệnh lý này có thể làm giảm
thiết diện ống sống và gây chèn ép
trực tiếp tủy sống hoặc chùm đuôi
ngựa hoặc làm tăng áp lực
DNT/khoang NMC

Neal and Rathmell, Complications in Regional Anesthesia and Pain
Medicine, 2013

Sinh lý bệnh hẹp ống sống/tổn
thương TKTW
• ↓ thiết diện ống sống →thiếu máu nuôi tủy
sống do chèn ép cơ học và/hoặc cản trở sự
thanh thải hoặc sự phân bố tự do của thuốc
tê trong trục TK gây độc TK
• ↑nguy cơ tổn thương TKTW khi kết hợp:
– Bệnh TK có sẵn,
– Tư thế không trung tính trong mổ (ưỡn lưng quá
mức, gập nghiêng quá mức
– Bệnh lý choán chỗ trong ống sống (máu tụ NMC,
áp xe NMC, kén màng nhện, viêm sụn khớp

Khuyến cáo ASRA 2015
• Cân nhắc lợi ích/nguy cơ khi gây tê TKTW
• Theo dõi sát triệu chứng TK sau gây tê (II)
• Giảm khối lượng thuốc tê (thể tích x nồng
độ) (III)

Kiểm soát huyết áp trong lúc
gây tê trục TKTW

Thiếu máu nuôi tủy sống/nhồi máu
tủy sống
• Báo cáo ca lâm sàng thiếu máu nuôi/nhồi
máu tủy sống do tụt HA kéo dài hoặc giảm
tưới máu tủy sống kéo dài

Cung cấp máu nuôi tủy sống

Nguyên nhân của nhồi máu tủy
sống
•
•
•
•
•
•

Bệnh của mạch máu lớn
Do thầy thuốc
Bệnh của ĐM tủy sống và trong tủy sống
Vi huyết tắc
Suy huyết động
Vô căn: 40-70%

Nguyên nhân của nhồi máu tủy
sống: do thầy thuốc
• PT động mạch chủ (phình ĐMC)
– Kẹp/ghép ĐMC

• Thủ thuật chẩn đoán và can thiệp XQ
– Chụp ĐM
– Làm tắc các dị dạng mạch máu tủy sống,
thận, phế quản
– Gây tê/tiêm thấm khoang NMC

• PT lồng ngực (ĐM liên sườn)
– Chỉnh hình thành ngực, cắt sườn

Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu
lượng máu tủy sống
• Do thầy thuốc
• Trong mổ
– Gập nghiêng cột sống so với cột sống ngực
– PT mạch máu ngực
– Mở ngực sau –bên
– Mở ngực trái
– Cố gắng cầm máu ở góc sườn-cột sống bằng
cellulose

Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu
lượng máu tủy sống
• Do thầy thuốc
• Trong mổ
– Cột ĐM liên sườn
– Tụt huyết áp
– Mất máu
– Chấn thương trực tiếp tủy sống trong lúc mổ
hoặc đặt dụng cụ vào khoang NMC

Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu
lượng máu tủy sống
• Do thầy thuốc
• Sau mổ
– Tụt huyết áp
– Chèn ép do máu tụ NMC hoặc máu tụ do PT
– Thuốc co mạch trong dung dịch truyền vào
khoang NMC

Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu
lượng máu tủy sống
• Do tự nhiên
– Xơ vữa mạch máu
– Đa hồng cầu
– Gù vẹo cột sống
– Dị dạng mạch máu
– Nhiễm trùng
– Tăng đông

Lưu lượng máu não và tủy sống
(SCBF)
• Giới hạn dưới của SCBF # HAĐM TB 6065 mmHg (cao hơn số kinh điển HATB 50
mmHg)
• SCBF thay đổi giữa từng cá nhân, không
tương quan với HA cơ bản
• “dự trữ sinh lý” giữa giới hạn dưới của
SCBF với HA , ngưỡng thiếu máu tế bào
hoặc chết tế bào

Sinh lý bệnh thiếu máu tủy sống
• Kinh nghiệm lâm sàng: đa số BN có HA
thấp trong lúc gây tê TKTW không bị thiếu
máu tủy sống vì:
– HA này không phải là ngưỡng thấp của BN
(HA > giới hạn dưới của BN hoặc trong vùng
dự trữ sinh lý và/hoặc
– Thời gian tụt HA ngắn

Sinh lý bệnh thiếu máu tủy sống
• Các ca LS: một số rất hiếm BN có điểm giới hạn
dưới cao hơn và/hoặc không thể chịu đựng gđ dài
HA”bình thường-thấp”
• Nguy cơ thiếu máu tủy sống ↑ nếu tụt HA + các
YTNC làm giảm SCBF
– Hẹp mạch máu
– Tắc mạch
– Tư thế cột sống không trung tính (ưỡn lưng, nghiêng
bên quá mức, tư thế phụ khoa)
– Nhược thán
– Tăng áp lực trong lồng ngực
– Động tác phẫu thuật lôi kéo

Khuyến cáo ASRA 2015
• Duy trì HA trong 20%-30% của HA cơ bản và
tụt HA kéo dài phải được điều trị
• Xử trí
– Nghi ngờ, làm hình ảnh học để chẩn đoán loại trừ
bệnh lý điều trị được (tụ máu tủy sống, áp xe)
– Bình thường hóa hoặc làm tăng HA của BN đến
giới hạn cao và dẫn lưu DNT
– Corticoids ?
• Corticoids gây độc TK, tăng đường huyết gây tổn
thương TK
• Tránh dùng corticoids

Kỹ thuật tiêm qua lỗ liên hợp
• Ca LS: nhồi máu tủy
sống, thân não, não, tiểu
não sau tiêm qua lỗ liên
hợp vùng cổ/thắt lưng
• Chứng cứ: hạt steroids
có vai trò
Khuyến cáo
• dùng steroid không hạt
như dexamethasone
• Phải kiểm tra vị trí kim
bằng thuốc cản quang
trước khi tiêm thuốc

Viêm màng nhện do thuốc sát
trùng da

Viêm màng nhện do thuốc sát trùng
da
Khuyến cáo ASRA 2015
• Chlohexidine là thuốc sát trùng da được chọn
cho gây tê trục TKTW
• Phái tách biệt về vật lý và thời gian dùng
thuốc sát trùng da với khay đựng dụng cụ
gây tê
• Phải chờ 2-3 phút cho dung dịch sát trùng
khô hoàn toàn trên da trước khi đi kim
• Không để vấy nhiễm chlohexidine vào đầu
kim, catheter

Thực hiện tê trên BN gây mê hoặc
an thần sâu
• Thống nhất ý kiến Hoa Kỳ và Châu Âu:
– Thực hiệc gây tê TK ngoại vi hoặc trục TKTW
trên trẻ em gây mê không làm tăng tổn
thương (dựa trên số liệu gây tê người lớn lúc
tỉnh)

• ASA hồ sơ kiện đã đóng: tăng rõ ràng tỉ lệ
tổn thương ở BN được làm thủ thuật điều
trị đau vùng cổ lúc gây mê hoặc an thần
sâu

Khuyến cáo ASRA 2015
• Không thực hiện thường quy gây tê hoặc thủ
thuật điều trị đau trên Bn đã gây mê hoặc an
thần sâu
• Sự tỉnh táo của Bn là một phương pháp theo
dõi BN trong lúc làm thủ thuật, và là một
thầnh phần của việc chăm sóc Bn một cách
cẩn thận
• Người lớn có bệnh đặc biệt (thiểu năng tâm
thần, gãy nhiều xương) có thể là TH ngoại lệ
của khuyến cáo dựa trên lợi ích/nguy cơ

Máu tụ dưới màng cứng não
sau gây tê tủy sống

Máu tụ dưới màng cứng não (SDH)
• Báo cáo ca lâm sàng: sau TTS , sau mổ
bắt con với TTS
• Cơ chế: giảm áp lực nội sọ do thoát DNT
→ kéo não xuống thấp đột ngột → vỡ tĩnh
mạch nối ở màng cứng

TM nối màng cứng là TM ngắn đi thẳng từ bề mặt vỏ não vào xoang
màng cứng.
TM đi thẳng, không có điểm uốn để chịu đựng sự di chuyển của não
Thành TM mỏng hơn ở khoang NMC so với khooang dưới nhện →máu
tụ dưới màng cứng

- Dùng kim tê tủy sống nhỏ, đầu bút chì để giảm thoát DNT
- Xử trí sớm, tích cực nhức đầu sau TTS

Giải phẫu học và sinh lý bệnh tổn
thương thần kinh ngoại vi (PNI)

GPH thần kinh ngoại vi

Phân loại tổn thương thần kinh
Xác định theo độ nặng và thời gian của tổn thương
• Theo Seddon:
• Yếu nhược TK
(Neuropraxia)
• Đứt lớp myelin nhưng
sợi trục (axon) còn
nguyên

• Tổn thương sợi trục
(Axonotmesis)
• Đứt lớp myelin và sợi
trục nhưng lớp laminae
còn nguyên

• Tổn thương TK
(Neurotmesis)
• Đứt cả 3 thành phần

Biến chứng thần kinh ngoại vi: sinh
lý bệnh
• 3 loại đả kích:
– Chấn thương do kim
– Tiêm thuốc vào trong sợi thần kinh
(intraneural)
– Chèn ép hay kéo căng (yếu tố bên
ngoài)
=> THIẾU MÁU NUÔI

• Yếu tố nguy cơ của BN

Biến chứng TK ngoại vi: các yếu tố
thuận lợi
• Sự lão hoá
- Tốc độ dẫn truyền chậm lại
- Hiệu quả gây tê tương đương với liều thuốc
tê ít hơn ở người già
• Các thương tổn của tuỷ sống (hẹp ống sống
đoạn thắt lưng)
• Thiếu máu nuôi TK kèm theo:
- Tắc ĐM trực tiếp
- Garô hơi
- Chèn ép do khối máu tụ

Epinephrine: Peripheral Nerves-Nerve blood
flow—80% drop in flow with lido-epi.

•

Myers RR, Heckman HM. Effects of local anesthesia on
nerve blood flow: studies using lidocaine with and without
epinephrine. Anesthesiology 1989; 71(5):757-762.

Biến chứng TK NV: Yếu tố thuận
lợi
• Bệnh chuyển hoá: Đái tháo đường
- Tê kéo dài ở chuột ĐTĐ, với dấu phù sợi
trục (Kalichman MW et al, Anesthesiology 1992)
- Người ĐTĐ, việc bị biến chứng TK sau gây
tê đám rối cánh tay với thuốc tê là YTNC bị
tái phát (Horlocker TT et al. A&A 2000)
- Đề kháng với thiếu oxy mô khi thiếu máu
nuôi TK, với TG kích thích dài hơn đối tượng
không ĐTĐ nhưng hồi phục muộn hơn
(Lindstrom P, Diabetes Res Clin Parct 1994)
• ĐTĐ x 10 lần nguy cơ PNI

Biến chứng TKNV: yếu tố thuận lợi
•
•
•
•

Suy thận mạn
Suy dinh dưỡng
Nghiện rượu
Bệnh thần kinh mất myeline:
- Bệnh thần kinh tomaculaire
- Xơ cứng từng mảng
- Hoá trị ung thư

Biến chứng của gây tê trục
TKTW
Gây tê tủy sống toàn bộ
Ngừng tim sau tê tủy sống

Biến chứng của tê trục TK trung
ương
• Đáp ứng sinh lý quá mức
– Tê tủy sống cao
– Ngừng tim

Tê tủy sống cao: nguyên nhân
• Dùng liều thuốc tê cao
• Không giảm liều trên BN có khả năng lan
thuốc tê quá mức (già, có thai, béo phì,
lùn)
• Nhạy cảm bất thường
• Lan rộng bất thường

Tê tủy sống cao
• Triệu chứng:
– Khó thở
– Tê rần ở ngón tay
– Buồn nôn thường xảy ra trước khi tụt HA do giảm
tưới máu trung tâm nôn
– Hạ HA nhẹ hoặc vừa

• Nếu lan đến vùng cổ , sẽ có triệu chứng
–
–
–
–

Tụt HA nghiêm trọng
Nhịp tim chậm
Suy hô hấp, ngừngthở
Hôn mê

Thay đổi huyết động theo mức tê

Gây tê tuỷ sống & ngưng tim
• Tỉ lệ: 1/2.000 TTS
• Ngưng tim gây tử vong thường xảy ra muộn
trong khi tê tuỷ sống
• Nhịp tim chậm : “dấu hiệu báo động”
• Nguy cơ tử vong sau ngưng tim trên BN tê
tuỷ sống tuỳ thuộc:
–
–
–
–

Lớn tuổi
Độ ASA III
Ngưng tim xuất hiện muộn khi TTS
Mất máu nhiều trong lúc mổ

Tê tuỷ sống & ngưng tim: Cơ chế
• Ảnh hưởng TTS trên tim mạch
– ↓ HA & CVP do phong bế giao cảm
– TTS mức phong bế  > cảm giác từ 2-6 khoanh
da → tê T4 có thể phong bế  T1-T4 (sợi tăng tần
số tim → nhịp tim chậm dần dần
– Phong bế giao cảm ≥T1 → ↑ kích thích phó  →
inotrope âm tính, thay đổi chronotrope,
dromotrope

• Mức tê da sau 10 phút  mức phong bế giao
cảm cuối cùng (tuỳ thuộc tỉ trọng thuốc tê, tư
thế BN,..)

Tê tuỷ sống & ngưng tim: Cơ chế
• Ảnh hưởng TTS trên tim mạch
– Dãn mạch ngoại vi nhiều → tái phân bố máu
chi dưới &vùng tạng → ↓ máu TM về tim → ↓
tiền tải
– ↓ tiền tải + phong bế sợi kích thích tăng tần số
tim → nhịp tim chậm

Ngưng tim khi Tê tuỷ sống: cơ chế
• Cơ địa cường phó giao cảm (vagotonie):
buồn nôn, tái xanh, nhịp tim chậm, tụt HA
và ngất khi gặp kích thích mạnh về thể
chất và cảm xúc
• Có nguy cơ nhịp tim chậm và vô tâm thu
trong tình huống cường phó  và giảm AL
làm đầy nhĩ P (TTS)
• Tình huống cường phó GC: sợ hãi và lôi
kéo phủ tạng→ nhịp tim chậm, BAV I-II, III

Ngưng tim khi Tê tuỷ sống: cơ chế
• Tình huống cường phó GC:
– sợ hãi, đau và thay đổi tư thế (tư thế ngồi làm
tăng giảm máu TM về tim)→ p/x vasovagal:
nhịp tim chậm, BAV I-II, III
– Không cho thuốc an thần có thể góp phần
kích thích phản xạ này

• Nhịp tim chậm nghiêm trọng thường xảy
ra ngay trước khi ngừng tim trong TTS

Ngưng tim khi tê tuỷ sống: Yếu tố
nguy cơ
• Pollar , Carpenter: YTNC bị nhịp tim chậm
<50/phút khi TTS
– Tần số tim nền < 60/phút : x 5
– ASA I
– Người trẻ + cơ địa cường phó  (vận động viên
chuyên nghiệp): x 3
– Mức tê của TTS cao > Ngực 6: x 2
– Khoảng PR dài
– Dùng ức chế 

• Có ≥ 2 YTNC : Nguy cơ cao nhịp tim chậm
khi TTS

Ngưng tim khi tê tuỷ sống: Yếu tố
nguy cơ
• Theo loại phẫu thuật: Thay khớp háng
(Auroy)
– Ngưng tim ở 2 thời điểm
1. Sớm, ngay sau TTS do liều cao thuốc tê ở
BN giảm TT tuần hoàn (do nhịn đói trước
mổ, suy DD, mất nước, dùng thuốc lợi tiểu
và/hay thuốc dãn mạch,..)
2. Muộn, liên quan PT (chảy máu, thay đổi tư
thế, gắn ximăng,..)

Ngưng tim khi tê tuỷ sống: Yếu tố
nguy cơ
• Ngừa ngưng tim khi Thay khớp háng
– Giới hạn mức tê < Ngực 6
– Đánh giá dự trữ huyết động
– Theo dõi chức năng tim mạch, mất máu
– Giảm liều thuốc tê ở người già (< 12,5 mg
bupivacaine)

Ngưng tim khi Tê Tuỷ sống: phòng
ngừa
• Ngừa nhịp tim chậm khi TTS
– Tiền tải đủ : bù đủ dịch mất, bù nhanh dịch
tinh thể trước khi TTS (1 lít trong 15 phút)
– Chú ý thay đổi tiền tải: thay đổi tư thế, mở
garô
– Xử trí sớm nhịp tim chậm với atropine 0.4-0.6
mg

Gây tê tuỷ sống & ngưng tim
• Phòng ngừa tụt HA khi TTS
– Điều trị tích cực nhịp tim chậm và tụt HA với
thuốc co mạch theo trình tự Atropine (0.4-0.6
mg), Ephedrine (25-50 mg) và adrenaline 0.20.3 mg
– sử dụng sớm adrenaline
– Oxygen
– Theo dõi kéo dài BN gây tê tuỷ sống, ở phòng
Hồi tỉnh
– Giới hạn mức phong bế cảm giác (liều dùng)

ĐIỀU TRỊ TỤT HA SAU TÊ TỦY SỐNG
BN có bệnh tim, tiền căn bệnh mạch
và nh, hoặc bệnh hệ TKTW

BN khỏe mạnh

Giảm HA  30 %

Bolus500mL
500 mL–– 1L
1L dịch
dịch
Bolus
Theo
dõi,
xem
xét
dùng
Theo dõi, xem xét thuốcvận
vận
mạch
(
ephedrine,
mạch (éphédrine,
phenylephrine)
phenylephrine)
Đánh giá nghiệm pháp
Đánh
giá nghiệm pháp
Trendelenburg
Trendelenburg

Đáp ứng với điều trị
tiếp tục bolus khi cần thiết
cho đến khi HA bình thường

Giảm HA ≥ 30 %
Nhịp tim  70 l/p
Ephedrine 5 - 10 mg TM
Lập lại mổi 2 – 3 phút
Bolus 500 mL – 1L dịch
Đánh giá nghiệm pháp
Trendelenburg

Giảm HA  30 %

Nhịp tim ≥ 80 l/p
Phenylephrine 50 – 100 mcg TM
Lập lại mổi 2 – 3 phút
Bolus 500 mL – 1L dịch
Đánh giá nghiệm pháp
Trendelenburg

Không đáp ứng với điều trị
Cần bolus thuốc thường xuyên
hoặc đến khi BN có triệu chứng

Giảm HA ≥ 50% hoặc nhịp tim < 50 l/p ở bất kì BN nào
Không đáp ứng ngay với điều trị
Adrenaline 8-16 mcg TM
Tăng dần liều adrenaline TM nếu cần
Cân nhắc truyền adrenaline 0.15 – 0.3 mcg/kg/phút chỉnh theo HA
Không để BN ở tư thế Trendelenburg trong 30’ khi dùng
gây tê tủy sống ưu trọng

Giảm HA ≥ 30 %
Có triệu chứng (nôn &
buồn nôn, đau ngực
…)

Nhịp tim  70 l/p
Ephedrine 10-20 mg
TM
Nếu không đ/ứ thì
gấp đôi liều mỗi 2-3
phút
Cân nhắc
adrenaline 8-16mcg
TM
Cân nhắc truyền
adrenaline 0.15-0.3
mcg/kg/phút chỉnh
theo HA

Nhịp tim ≥ 80 l/p
Phenylephrine 100 –
200 mcg TM
Nếu không đáp ứng,
gấp đôi liều mỗi 2 – 3
phút
Xem xét truyền
phenylephrine 0.15 –
0.75 mcg/kg/phút theo
HA hoặc truyền
noradrenaline 0.01 –
0.1 mcg/kg/phút theo
HA

Kết luận
• Phòng ngừa +++
– Biết rõ BN: ĐTĐ, nghiện rượu, cơ địa cường
phó giao cảm
– Cân nhắc lợi ích/nguy cơ
– Sử dụng thận trọng dung dịch có pha
adrenaline
– Duy trì tốt huyết áp
– Hạn chế áp lực bơm garô
– Đặt tư thế đúng

