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LỜI NÓI ĐẦU
Quyển sách này được biên soạn từ nguồn tài liệu gốc của
ESPEN: “ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized
patients with acute or chronic disease” và được tham khảo với các tài
liệu liên quan đính kèm trong tài liệu gốc. Các thông tin được cung
cấp trong quyển này không hoàn toàn đầy đủ, độc giả cần tham khảo
các nguồn thông tin khác về thuốc, chỉ định dinh dưỡng, từ hướng dẫn
sản phẩm của nhà sản xuất hoặc phác đồ tại địa phương để có cái nhìn
khách quan. Sử dụng trên lâm sàng các thông tin được cung cấp trong
quyển sách này và bất kỳ hậu quả nào phát sinh khi sử dụng sẽ thuộc
về trách nhiệm của thầy thuốc kê đơn. Tác giả không đảm bảo và
không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các điều nói trên.
Dù tác giả đã cố gắng chỉnh sửa và hoàn thiện nhằm mang đến
cho các bạn quyển tài liệu giá trị, nhưng cũng sẽ không tránh được các
thiếu sót không mong muốn. Nhưng cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm
ơn đến bạn đọc, đã đọc và tra cứu trong quyển sách này. Mọi ý kiến
đóng góp xin gửi về mail: quangthai15091993@gmail.com.
An Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2022

Lê Nguyễn Quang Thái
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Tôi xin dành một trang này để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai
người thầy đáng kính của tôi đó là BS.CKII.Nguyễn Duy Tân và
PGS.TS.BS.Nguyễn Ngọc Rạng, dù rất bận rộn nhưng cũng đã dành
khoảng thời gian quý báu của mình để giúp đỡ tôi trong quá trình dịch
thuật và hoàn thành quyển tài liệu này. Cũng không quên gửi lời cảm
ơn chân thành và sâu sắc đến các anh em đồng nghiệp trong Ban cố
vấn dịch thuật đã hỗ trợ hết mình để giúp đỡ tôi trong việc dịch các
thuật ngữ chuyên sâu của các chuyên ngành đặc thù như Thận nhân
tạo, Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh. Và sau cùng, xin gửi lời
cảm ơn đến KS.Phan Hoàng Trọng, người đã hỗ trợ tôi trong công tác
kỹ thuật và in ấn tài liệu này.

Xin chân thành cảm ơn !
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KHÁI LƯỢC
AKD - bao gồm tình trạng tổn thương thận cấp tính (Acute Kidney InjuryAKI) và bệnh thận mạn tính (Chronic Kidney Disease-CKD) rất phổ biến ở
những BN nội viện, từ các khoa Thận, Nội, Ngoại cho đến đơn vị ICU, gây ra
những biến chứng về rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng.
Hơn nữa, trong những trường hợp liệu pháp thay thế thận (Kidney
Replacement Therapy – KRT) được bắt đầu, dù với bất kỳ phương thức nào thì
cũng sẽ gây ra tác động đối với tình trạng dinh dưỡng, sự cân bằng cơ chất cũng
như quá trình điều trị dinh dưỡng là những yếu tố không thể xem nhẹ.
Hướng dẫn này nhằm cung cấp các khuyến nghị dựa trên bằng chứng về
dinh dưỡng lâm sàng trên bệnh nhân AKD và CKD nhập viện. Do sự chưa đồng
nhất đáng kể của quần thể bệnh nhân này cũng như sự thiếu hụt của các chứng
cứ chất lượng cao nên khuyến cáo này được coi là cơ bản của các bằng chứng và
trong hầu hết các trường hợp ý kiến của chuyên gia, được tổng hợp và đồng
thuận để cập nhật hai Hướng dẫn trước của ESPEN về Dinh dưỡng đường Tiêu
hóa (Enteral-2006) và Tĩnh Mạch (Parenteral-2009) trên bệnh nhân trưởng thành
có suy thận. Các trường hợp bệnh nhân CKD ổn định (tức là được kiểm soát
protein trong chế độ ăn hoặc chế độ ăn giảm đạm, có hoặc không việc bổ sung
acid amin/ketoanalogue ở bệnh nhân CKD ngoại trú giai đoạn IV và V), dinh
dưỡng trong ghép thận, và bệnh thận trẻ em sẽ không được đề cập trong khuyến
cáo hiện tại.
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Bảng danh mục và chú thích các từ viết tắt

1. MỞ ĐẦU
Khuyến cáo hiện tại này là bản cập nhật và mở rộng của 2 khuyến cáo
trước đó của ESPEN về Dinh dưỡng đường tiêu hóa 2006 [1] và Dinh dưỡng
đường tĩnh mạch 2009 [2] trên bệnh nhân suy thận mạn và được soạn thảo bởi
một nhóm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực (Thận học, ICU, các chuyên gia
Nội khoa khác) dựa trên phương pháp nghiên cứu mới được định nghĩa theo quy
trình thao tác chuẩn về khuyến cáo và đồng thuận của ESPEN [3].
Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển các hướng dẫn về dinh dưỡng
cho BN nội trú có tình trạng tổn thương thận cấp (AKI/AKD) và/hoặc bệnh thận
mạn (CKD) có hoặc không suy giảm chức năng thận (Kidney Failure - KF).
Khuyến cáo này không áp dụng cho các BN ngoại trú có bệnh thận mạn từ giai
đoạn 1-5 đã điều trị ổn định và bệnh nhân ngoại trú có lọc thận chu kỳ. Bất
thường về chức năng thận, thường được đề cập đến trong y văn một cách rộng
rãi với thuật ngữ là tổn thương thận cấp (AKI/AKD) hoặc bệnh thận mạn
(CKD), rất phổ biến ở những bệnh nhân nhập viện ở các cơ sở lâm sàng khác
nhau, bao gồm khoa Thận và khoa Nội, khoa Ngoại – phẫu thuật và đơn vị Hồi
sức tích cực (ICU). Trên khía cạnh về dinh dưỡng, cách tiếp cận với những bệnh
nhân này khi nhập viện là rất phức tạp vì các đối tượng không có sự đồng nhất,
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với các đặc điểm trao đổi chất, chuyển hóa và nhu cầu dinh dưỡng rất khác
nhau.
Trong tất cả các khoa lâm sàng, tình trạng AKI/AKD và CKD (đặc biệt là
từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5), cũng như các phương pháp điều trị, có thể có các
ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tình trạng dinh dưỡng và chuyển hóa cơ chất.
Hơn nữa, trong trường hợp bắt đầu với liệu pháp thay thế thận (KRT) với bất kể
phương thức nào được chỉ định (chạy thận nhân tạo ngắt quãng thông thường;
liệu pháp thay thế thận ngắt quãng kéo dài PIKRT), hoặc liệu pháp thay thế thận
liên tục (CKRT), tác động của các liệu pháp này đối với tình trạng dinh dưỡng,
sự cân bằng các cơ chất và quá trình điều trị dinh dưỡng là rất đáng quan tâm.
Khuyến cáo hiện tại nhằm đưa ra các khuyến nghị dựa trên các bằng
chứng trên các bệnh nhân AKI/AKD và CKD nội trú. Do chưa thu thập đầy đủ
các chứng cứ có chất lượng cao nên khuyến cáo này được coi là cơ bản của các
bằng chứng và trong hầu hết các trường hợp ý kiến của chuyên gia, được tổng
hợp và đồng thuận theo một quy trình tiêu chuẩn. Các trường hợp bệnh nhân
CKD ổn định (tức là được kiểm soát protein trong chế độ ăn hoặc chế độ ăn
giảm đạm, có hoặc không việc bổ sung acid amin/ketoanalogue ở bệnh nhân
CKD ngoại trú giai đoạn IV và V), dinh dưỡng trong ghép thận, và bệnh thận trẻ
em sẽ không được đề cập trong khuyến cáo hiện tại. Như sẽ được thảo luận sâu
hơn ở phần sau đây, danh pháp năm 2012 của KDIGO cho bệnh nhân AKI/AKD
[4] và danh pháp năm 2012 cho bệnh nhân CKD [5], được cập nhật gần đây năm
2019 bởi Hội nghị đồng thuận KDIGO sẽ được đề cập trong bài viết này.
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2. PHƯƠNG PHÁP
2.1. Các khía cạnh chung và quá trình phát triển của khuyến cáo
Khuyến cáo này được tổng hợp từ các chứng cứ cơ bản và sự đồng thuận
của các chuyên gia theo quy trình thao tác chuẩn về phát triển hướng dẫn của
ESPEN [3]. Trên cơ sở này, khái niệm “Dinh dưỡng lâm sàng nhằm mục đích
phòng ngừa và điều trị suy dinh dưỡng trên nền bệnh lý” đã được tập trung và
tiếp cận một cách toàn diện, không tách biệt giữa dinh dưỡng qua đường tiêu
hóa (EN) và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch (PN) như trong hướng dẫn trước
đây của ESPEN cho người trưởng thành có suy chức năng thận, và bao gồm
sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn, bổ sung dinh dưỡng đường
uống (ONS), cũng như dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch [7].
Do đó, khuyến cáo hiện tại là một bản cập nhật và sửa đổi hai hướng dẫn
ESPEN hiện có trước đó về Dinh dưỡng đường tiêu hóa trong cho bệnh nhân
suy chức năng thận năm 2006 [1] và Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch ở bệnh
nhân suy chức năng thận năm 2009 [2]. Hai khuyến cáo trước đây được tổng
hợp bởi 7 chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau (Thận học, ICU, Nội
khoa) đến từ 3 quốc gia Châu Âu (Ý, Thụy Điển, Bỉ) dựa trên quy trình thao tác
chuẩn về khuyến cáo và đồng thuận của ESPEN [3]. Các chuyên gia trong nhóm
đã tuyên bố xung đột lợi ích theo nguyên tắc của Ủy ban quốc tế về biên tập tạp
chí y học. Chi phí cho nghiên cứu này hoàn toàn do ESPEN đài thọ, không có sự
tài trợ từ bất kỳ tổ chức lợi nhuận nào. Các quy trình thao tác chuẩn theo hướng
dẫn mới của ESPEN [3] dựa trên phương pháp đã được quy định bởi
Association of Scientific Medical Societies of Germany, The Scottish
Intercollegiate Guidelines Netword (SIGN) và The Center for Evidence-based
Medicine at the University of Oxford. Theo đó, một cách tiếp cận tuần tự được
thiết lập, bao gồm cấu trúc các câu hỏi lâm sàng theo hệ thống PICO (Bệnh
nhân, Can thiệp, Kiểm soát, Kết quả), có hệ thống tìm kiếm tài liệu, với việc
đánh giá các hướng dẫn/đồng thuận và xác định các từ khóa cụ thể. Các câu hỏi
lâm sàng non-PICO cũng được cấu trúc, với các khái niệm cơ bản và tổng quát
liên quan đến bệnh thận cấp và bệnh thận mạn tính, định nghĩa về hội chứng suy
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giảm chức năng thận, phân loại AKI/AKD và CKD, phương thức điều trị thay
thế thận (Kidney Replacement Therapy – KRT), và chỉ định. Mỗi câu hỏi dẫn
đến một hoặc nhiều khuyến nghị/công bố và các bài bình luận liên quan. Các
chủ đề khác nhau liên quan đến dinh dưỡng trên bệnh nhân nhập viện với
AKI/AKD hoặc CKD được đề cập đến, chẳng hạn như nền tảng trao đổi chất khi
chức năng thận suy giảm, sự trao đổi chất ảnh hưởng của AKI/AKD, AKI trên
nền CKD có hoặc không có KRT, CKD và CKD có KRT, sàng lọc bệnh nhân có
nguy cơ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chỉ định và thời điểm hỗ trợ dinh
dưỡng, đường nuôi ăn, nhu cầu về các chất đa lượng và vi lượng, dinh dưỡng
đặc hiệu cho từng bệnh lý, kết hợp liệu pháp dinh dưỡng với KRT, cũng như
theo dõi tình trạng dinh dưỡng và điều trị dinh dưỡng. Các bằng chứng hiện có
đã được phân loại, cũng như các khuyến nghị và công bố đã được phát triển và
thống nhất trong một quá trình đồng thuận nhiều giai đoạn. Mức độ mạnh của
chứng cứ được lựa chọn trong bài viết này được cung cấp theo phân loại mức
chứng cứ của SIGN (NICE 2012), trong đó xếp hạng bằng chứng từ 1++ cho các
nghiên cứu có chất lượng và độ tin cậy cao (phân tích tổng hợp, đánh giá hệ
thống các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng – RCT hoặc RCT với sai số rất
nhỏ) đến mức bằng chứng thấp được xếp hạng 4 cho trường hợp lấy ý kiến
chuyên gia [3].
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1++

1+

1–

Các phân tích tổng hợp chất lượng cao, các đánh giá hệ thống về
RCT hoặc RCT với nguy cơ sai số rất thấp
Các phân tích tổng hợp được tiến hành tốt, các đánh giá hệ thống
hoặc RCT với nguy cơ sai số thấp
Các phân tích tổng hợp, các đánh giá hệ thống hoặc RCT có nguy cơ
sai số cao
Các đánh giá có hệ thống chất lượng cao về nghiên cứu bệnh chứng
hoặc đoàn hệ.

2++

Các nghiên cứu đoàn hệ hoặc bệnh chứng chất lượng cao với nguy
cơ gây nhiễu hoặc sai số rất thấp và khả năng mối quan hệ là quan
hệ nhân quả ở mức cao.
Các nghiên cứu đoàn hệ hoặc bệnh chứng được tiến hành tốt với

2+

nguy cơ gây nhiễu hoặc sai số vừa phải và khả năng mối quan hệ là
quan hệ nhân quả ở mức vừa phải.
Các nghiên cứu bệnh chứng hoặc nghiên cứu đoàn hệ có nguy cơ

2–

gây nhiễu hoặc sai số cao và nguy cơ đáng kể là mối quan hệ không
có quan hệ nhân quả.

3
4

Các nghiên cứu không phải nghiên cứu phân tích, ví dụ: báo cáo ca
bệnh, báo cáo hàng loạt ca bệnh.
Ý kiến chuyên gia.

Bảng 1. Định nghĩa mức độ mạnh của chứng cứ [3].

2.2. Chiến lược tìm kiếm thông tin
Các tác giả đã tìm kiếm bằng những từ khóa trên các cơ sở dữ liệu của PubMed
và Cochrane để tìm các nghiên cứu và tổng quan hệ thống được xuất bản cho
đến ngày 1 tháng 1 năm 2020. Chỉ các bài báo về các nghiên cứu ở bệnh nhân
người lớn được xuất bản bằng tiếng Anh hoặc với phần tóm tắt bằng tiếng Anh
mới được xem xét. RCT, phân tích tổng hợp và đánh giá hệ thống cũng được tìm
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kiếm thủ công cho các nghiên cứu không có trong tìm kiếm cơ sở dữ liệu ban
đầu.

2.3. Chiến lược phân tích tổng hợp
Về chủ đề đang nói đến trong guideline này không có dữ liệu nào được
thực hiện bằng cách phân tích tổng hợp bài bản.

2.4. Chất lượng của các chứng cứ
Việc phân loại tài liệu thành các cấp độ bằng chứng được thực hiện theo
hệ thống thang điểm SIGN, như được minh họa trong Bảng 1.

2.5. Độ mạnh của chứng cứ và phân loại các khuyến nghị
Mức độ của chứng cứ được chuyển sang các khuyến cáo, từ thiết kế
nghiên cứu và chất lượng nghiên cứu cũng như tính nhất quán và tính phù hợp
với lâm sàng (bảng 3) [3]. Trong đó, mức khuyến nghị thấp nhất tương ứng với
kinh nghiệm thực hành lâm sàng (GPP) dựa trên ý kiến chuyên gia và phản ánh
quan điểm đồng thuận của các chuyên gia. Như trong các khuyến cáo khác của
ESPEN [8], phương pháp tiếp cận này phản ánh những cố gắng, nỗ lực đưa ra
các khuyến nghị tốt nhất có thể trên cơ sở các dữ liệu có sẵn và kinh nghiệm lâm
sàng của các chuyên gia, bởi do dữ liệu từ các nghiên cứu RCT không có sẵn
hoặc không đầy đủ. Các khuyến nghị được xây dựng mức độ dưới dạng “mạnh”
(“sẽ”) hoặc “có điều kiện” (“nên/có thể”) hoặc không nên can thiệp, dựa trên sự
cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ của các can thiệp (bảng 3) [3]. Trong trường
hợp không thống nhất, các khuyến nghị dựa trên cả bằng chứng có sẵn và dựa
trên đánh giá của các chuyên gia, bao gồm tính nhất quán, mức độ liên quan lâm
sàng và tính hợp lệ của chứng cứ [8]. Các khuyến nghị được phân loại theo độ
mạnh của sự đồng thuận (bảng 4) [3].
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Bảng 3. Định nghĩa về độ mạnh, đáng tin cậy của khuyến cáo
A

Ít nhất một phân tích tổng hợp, đánh giá hệ thống hoặc RCT được
xếp hạng là 1++ và áp dụng trực tiếp cho quần thể mục tiêu; hoặc
một cơ sở bằng chứng chủ yếu bao gồm các nghiên cứu được đánh
giá là 1+, áp dụng trực tiếp cho quần thể mục tiêu và chứng minh
tính nhất quán tổng thể của các kết quả.

B

Một cơ sở bằng chứng bao gồm các nghiên cứu được đánh giá là
2++, áp dụng trực tiếp cho quần thể mục tiêu; hoặc một cơ sở bằng
chứng bao gồm các nghiên cứu được đánh giá là 2+, áp dụng trực
tiếp cho quần thể mục tiêu và chứng minh tính nhất quán tổng thể
của các kết quả; hoặc chứng minh tính nhất quán tổng thể của các kết
quả; hoặc bằng chứng ngoại suy từ các nghiên cứu được xếp hạng là
1++ hoặc 1+

0

Bằng chứng cấp độ 3 hoặc 4; hoặc bằng chứng ngoại suy từ các
nghiên cứu được xếp hạng là 2++ hoặc 2+

GPP

Điểm thực hành tốt/Đồng thuận của chuyên gia: Đề xuất thực hành
lâm sàng tốt nhất dựa trên kinh nghiệm lâm sàng của nhóm chuyên
gia phát triển khuyến cáo.

Bảng 4. Phân loại mức độ đồng thuận
Đồng thuận mạnh

Đồng ý > 90% số chuyên gia tham dự

Đồng thuận

Đồng ý > 75 – 90% số chuyên gia tham dự

Thỏa thuận đa số

Đồng ý > 50 – 75% số chuyên gia tham dự

Không đồng thuận

Đồng ý < 50% số chuyên gia tham dự

2.6. Quy trình đồng thuận
Nhóm chuyên gia đã chuẩn bị một dự thảo hướng dẫn với tổng số 32
khuyến nghị và tám công bố được cả nhóm và Ban biên tập của ESPEN chấp
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thuận, sau đó là bước bắt đầu của thủ tục đồng thuận, bằng cách cung cấp bản
thảo cho các thành viên ESPEN với lần đầu tiên bỏ phiếu trực tuyến diễn ra giữa
khoảng thời gian từ ngày 21/02 cho đến ngày 15/03/2020. Kết quả của cuộc bỏ
phiếu trực tuyến này là sự đồng thuận mạnh (đồng thuận > 90%) đối với 26
trong số các khuyến nghị và bảy trong số các công bố và sự đồng thuận (đồng
thuận > 75% - 90%) đối với sáu trong số các khuyến nghị và một công bố. Phản
hồi thu được trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến được sử dụng để sửa đổi và cải
thiện các đề xuất nhằm đạt được mức độ đồng thuận cao hơn tại cuộc họp đồng
thuận cuối cùng. Do đại dịch COVID-19, một Hội nghị đồng thuận theo kế
hoạch đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng một cuộc bỏ phiếu trực tuyến lần thứ
hai, trong đó các khuyến nghị và công bố có mức đồng thuận bằng hoặc thấp
hơn 90% và những nội dung có thay đổi đáng kể do nhận xét của cuộc bỏ phiếu
trực tuyến đầu tiên, được bình chọn lại một lần nữa. Lần bình chọn trực tuyến
lần 2 diễn ra vào giữa khoảng thời gian từ ngày 15/05 cho đến ngày 07/06/2020.
Chín khuyến nghị và một công bố đã được đưa vào cuộc bỏ phiếu trực tuyến lần
thứ hai. Bốn khuyến nghị và công bố đạt mức đồng thuận > 90% (đồng thuận
mạnh), năm khuyến nghị đạt mức đồng thuận > 75 - 90% (đồng thuận).

2.7. Định nghĩa và những thuật ngữ
Tất cả các định nghĩa và thuật ngữ được sử dụng trong khuyến cáo hiện
tại phù hợp với thuật ngữ ESPEN khuyến nghị gần đây [9].
Liệu pháp dinh dưỡng y học bao gồm việc sử dụng các chế phẩm bổ sung
dinh dưỡng đường uống, đường tiêu hóa (EN) và tĩnh mạch (PN), và thay thế
thuật ngữ "dinh dưỡng nhân tạo".
Cân nặng thực tế là trọng lượng cơ thể đo được trong thời gian nằm viện;
cân nặng lý tưởng là trọng lượng liên quan đến chiều cao để có chỉ số khối cơ
thể (BMI) là 23 kg/m2; cân nặng hiệu chỉnh thường được sử dụng ở người béo
phì và được tính bằng: (trọng lượng cơ thể thực tế – trọng lượng cơ thể lý
tưởng)x0.33 + cân nặng lý tưởng. Thông qua bài viết này, cân nặng tham chiếu
được sử dụng là trọng lượng khô của cơ thể trước khi nhập viện đối với bệnh
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nhân bình thường và thừa cân. Đối với bệnh nhân béo phì, thì cân nặng lý tưởng
để đạt BMI = 25 kg/m2 nên được xét đến.
Dinh dưỡng với năng lượng đầy đủ được định nghĩa là khi cung cấp 70110% so với mục tiêu năng lượng hay nhu cầu; nuôi dưỡng kém là khi năng
lượng < 70% so với nhu cầu và nuôi dưỡng thừa là khi năng lượng nạp vào >
110% so với nhu cầu. Nuôi ăn dinh dưỡng là việc cung cấp tối thiểu các chất
dinh dưỡng để bảo tồn chức năng bình thường của biểu mô ruột và ngăn chặn sự
chuyển vị của vi khuẩn.
Chế độ ăn ít protein hoặc điều trị dinh dưỡng bảo tồn đối với bệnh nhân
CKD hoặc AKI/AKD là kiểm soát protein nạp vào ở mức ≤ 0.7 g/kg/ngày.
Các định nghĩa sau đây được trình bày chi tiết trong Bảng 5-7. AKI là sự
giảm đột ngột độ lọc cầu thận (GFR), biểu hiện rõ ràng bằng sự gia tăng
creatinin huyết thanh hoặc thiểu niệu trong vòng 48 giờ đến 7 ngày, với mức độ
nghiêm trọng (giai đoạn) của AKI được xác định bằng mức độ nghiêm trọng của
sự gia tăng creatinin huyết thanh hoặc thiểu niệu [4]. Hiện không có tiêu chí
được chấp thuận cho các dấu hiệu tổn thương thận trong trường hợp AKI, như
khi được định nghĩa cho CKD (ví dụ: protein niệu). Người ta thường chấp nhận
rằng tiêu chuẩn về lượng nước tiểu cho AKI chỉ áp dụng trong các đơn vị ICU,
trong khi việc xác định AKI và mức độ nghiêm trọng của nó từ thời điểm thay
đổi nồng độ creatinin huyết thanh nói chung được coi là chấp nhận được ở tất cả
các cơ sở lâm sàng khác. AKI được phân loại thành 3 giai đoạn (bảng 6), dựa
trên khuyến cáo của KDIGO [4]. AKD theo định nghĩa bao gồm cả AKI nhưng
cũng bao gồm các rối loạn được đặc trưng bởi các dấu hiệu tổn thương thận,
chẳng hạn như tiểu máu, mủ hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu, trong đó tốc độ
giảm GFR không nhanh như ở AKI. Chẩn đoán AKD bao gồm các dấu hiệu tổn
thương thận hoặc giảm eGFR < 60ml/phút/1.73m2 da ≤ 3 tháng và không phân
loại mức độ nặng [6]. Dường như AKD không có AKI phổ biến hơn AKI. CKD
được định nghĩa dựa trên sự mất dần dần chức năng của thận và/hoặc sự hiện
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diện của các dấu hiệu và/hoặc bằng chứng hình ảnh học/mô học của bệnh thận
(ví dụ: protein niệu, siêu âm thận gợi ý bệnh lý thận, sinh thiết thận cho kết quả
bệnh lý, v.v...) kéo dài theo năm tháng. CKD trong giai đoạn ban đầu hầu như
luôn không có triệu chứng và thường được phát hiện trên xét nghiệm máu định
kỳ bằng cách tăng creatinin huyết thanh hoặc sự hiện diện của protein/máu trong
nước tiểu [5]. Các giai đoạn của CKD được đề cập trong bảng 7. Suy chức năng
thận – KF, đặc trưng cho giai đoạn 5 của CKD, có hoặc không có liệu pháp thay
thế thận – KRT. Cần phải hiểu rằng trong nhiều trường hợp, AKI/AKD có thể
xảy ra trên tình trạng CKD trước đó (AKI/AKD trên nền CKD).
Bảng 5. Định nghĩa của KDIGO về AKI (tổn thương thận cấp), AKD (Bệnh
thận cấp tính) và CKD (bệnh thận mạn tính)
Tổn thương thận cấp - Acute

≤ 7 ngày

Giảm đột ngột chức năng thận xảy ra
trong khoảng thời gian hàng giờ - ngày

Kidney Injury (AKI)

(dưới 7 ngày)
Tiêu chuẩn:
 Tăng nồng độ Creatinin ≥ 0.3mg/dl
(26.5µmol/L) trong vòng 48h; hoặc
 Tăng nồng độ Creatinine ≥ 1.5 lần so
với chuẩn, đã biết hoặc được cho là đã
xảy ra trong vòng 7 ngày trước đó;
hoặc
 Thể tích nước tiểu < 0.5ml/kg/giờ
Bệnh thận cấp tính – Acute 7 ngày – Tổn thương cấp tính hoặc bán cấp tính
Kidney Disease (AKD)

3 tháng

và/hoặc mất chức năng thận xảy ra
trong khoảng thời gian từ 7 đến 90
ngày sau khi xảy ra AKI.
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Bệnh thận mạn tính – Chronic > 3 tháng

Bất thường về cấu trúc hoặc chức năng

Kidney Disease (CKD)

của thận ≥ 90 ngày có hoặc không giảm
eGFR
Tiêu chuẩn:
 Bất thường về cấu trúc hoặc chức
năng thận có hoặc không giảm eGFR;
hoặc
 GFR < 60ml/phút/1.73m2 khoảng ≥ 3
tháng với tổn thương thận hoặc không

Bảng 6. Phân độ của KDIGO về tổn thương thận cấp
Acute
Kidney
Injury
Stage 1
Stage 2
Stage 3

a

Serum Creatinine
1.5 – 1.9mg/dLa x baseline or ≥
0.3mg/dLa above baseline
2.0 – 2.9mg/dLa x baseline
≥ 3.0mg/dLa x baseline,
≥ 4.0mg/dLa, or initiation of renal
replacement therapy

Urine Output
< 0.5ml/kg/h for 6-12h
< 0.5ml/kg/h for > 12h
< 0.3ml/kg/h of anuria for ≥
12h

Đổi đơn vị sang µmol/L, nhân với 88.4

Bảng 7. Phân độ của KDIGO về bệnh thận mạn
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3. CÁC KHÍA CẠNH TỔNG QUÁT (NON-PICO QUESTION)
3.1 Tác động của AKI/AKD và CKD lên sự trao đổi cơ chất ?
Tuyên bố 1: Suy giảm chức năng thận có tác động tiêu cực đến quá
trình chuyển hóa carbohydrate, protein và lipid gây ra tác động tiền viêm và
có tác động chính đến hệ thống chống oxy hóa
Mức độ đồng thuận: đồng thuận mạnh (100%)
Bàn luận:
Suy giảm nghiêm trọng chức năng thận (giảm độ lọc cầu thận), đặc biệt là
AKI/AKD và các giai đoạn về sau của CKD diễn tiến đến KF, không chỉ ảnh
hưởng đến chuyển hóa nước, chất điện giải và thăng bằng toan kiềm mà còn tạo
ra những thay đổi toàn bộ trong “nội môi”, cùng với những thay đổi rõ rệt về
chuyển hóa protein, acid amin, carbohydrate và lipid [10]. Ngoài ra, nó thúc đẩy
các hoạt động tiền viêm và gây ra tác động tiêu cực đến quá trình chống oxy
hóa. AKI/AKD, đặc biệt là trong Hồi sức tích cực – ICU, hiếm khi đại diện cho
các quá trình bệnh lý đơn thuần. Những thay đổi về chuyển hóa ở những bệnh
nhân này được nhận định là do bệnh nền và/hoặc bệnh lý đi kèm gây ra, bởi sự
rối loạn chức năng cơ quan cũng như bị ảnh hưởng bởi cách thức và cường độ
của liệu pháp thay thế thận – KRT [10]. Các bất thường về chuyển hóa nghiêm
trọng liên quan đến AKI/AKD cụ thể như sau:
- Dị hóa protein
- Thay đổi chuyển hóa của các acid amin
- Đề kháng insulin ngoại vi
- Giảm phân giải lipid và làm giảm quá trình thanh thải chất béo
- Sự suy yếu của hệ thống chống oxy hóa
- Khởi đầu tình trạng viêm
- Suy giảm miễn dịch
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Dị hóa protein là dấu hiệu chuyển hóa của AKI/AKD, đặc biệt là trong
tình trạng bệnh nặng tại ICU. Sự trao đổi chất có lúc bất thường và không giống
nhau của các acid amin, một số acid amin không thiết yếu (như là tyrosine) trở
nên cần thiết một cách có điều kiện và những thay đổi của các acid amin bên
trong và bên ngoài màng tế bào, cũng như việc sử dụng các acid amin ngoại
sinh. Tình trạng tăng đường huyết, do đề kháng insulin ở ngoại vi và do kích
hoạt quá trình tân tạo glucose ở gan. Ngược lại với tình trạng ở những bệnh nhân
CKD ổn định và những người khỏe mạnh, sự gia tăng hình thành glucose không
bị ảnh hưởng bởi sự cung cấp chất dinh dưỡng bên ngoài. Đề kháng insulin,
được định nghĩa là tình trạng tăng đường huyết mặc dù nồng độ insulin cao, điều
này có thể liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng ở những bệnh nhân nặng với
AKI/AKD; thay đổi trong chuyển hóa lipid diễn ra và đặc trưng bởi tăng
triglycerid máu do ức chế phân giải lipid. Sau cùng có thể dẫn đến giảm thanh
thải các hạt chất béo ngoại sinh sau khi sử dụng lipid đường tĩnh mạch hoặc
đường tiêu hóa [10].
Thêm vào tình trạng đó là tình trạng tăng đáp ứng viêm và khả năng miễn
dịch bị suy giảm. Nồng độ trong huyết tương của các vitamin tan trong nước bị
giảm đi và sự hoạt hóa của vitamin D bị suy giảm, góp phần gây ra cường cận
giáp thứ phát. Hậu quả là các Vitamin E, A cùng với Selen sẽ giảm thấp và có
suy giảm chức năng rõ rệt của hệ thống chống oxy hóa.
Cần nói thêm rằng với tình trạng CKD đã có từ trước, đặc biệt là ở hầu
hết các giai đoạn sớm, có thể đã gây ra các mức độ khác nhau của thay đổi
chuyển hóa bao gồm tình trạng oxy hóa hệ thống và đáp ứng viêm ở mức thấp.
Chức năng thận ngày càng tồi tệ hơn ở bệnh nhân CKD (cũng như là AKI/AKD
trên nền CKD) có thể dẫn đến những thay đổi về chuyển hóa thậm chí còn tồi tệ
hơn và hậu quả là những thay đổi trong hệ cơ xương, mô mỡ và thành phần cơ
thể.
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3.2 Có phải tình trạng AKI/AKD hay CKD là một yếu tố nguy cơ độc
lập của suy dinh dưỡng ?
Tuyên bố 2: AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không tình trạng suy giảm
chức năng thận làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng bởi nó gây ra tình trạng rối
loạn chuyển hóa và giảm dung nạp các chất dinh dưỡng.
Mức đồng thuận: đồng thuận mạnh (100%)
Bàn luận:
Cơ chế bệnh sinh của suy dinh dưỡng ở bệnh nhân nhập viện với
AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không suy giảm chức năng thận (KF) rất phức
tạp và liên quan đến nhiều yếu tố và cơ chế khác nhau trên từng cá thể bệnh
nhân được xét đến [10,11]. Trong trường hợp AKI/AKD hoặc AKI/AKD trên
nền CKD, đặc biệt là trong ICU, sự mất cấp tính chức năng cân bằng nội môi
của thận đóng một vai trò trung tâm trong việc làm cho rối loạn chuyển hóa tồi
tệ hơn, là điển hình của tình trạng bệnh nặng (Hình 1) [10]. Trọng tâm của quá
trình này là sự đề kháng insulin [12], thường được quan sát thấy ở bệnh nhân
AKI và liên quan chặt chẽ đến nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong [13], và phóng
thích các chất trung gian tiền viêm/oxy hóa vào hệ tuần hoàn [14]. Trên thực tế,
AKI hiện được xem là hệ quả của quá trình viêm khu trú ở thận ban đầu, sau đó
nhanh chóng lan sang các cơ quan/hệ thống khác [15]; khi chuyển hóa
carbohydrate, protein và lipid cùng bị thay đổi sẽ làm mất cân bằng nội môi, đây
là 1 trong những biểu hiện hệ thống của hội chứng viêm “liên quan đến” thận
[16]. Hầu hết các cơ chế dẫn đến suy dinh dưỡng nêu trên cũng có thể được
dùng cho những bệnh nhân nội viện mắc bệnh cấp tính với AKI/AKD trên nền
CKD hoặc KF không nằm tại ICU. Thực tế, trên những bệnh nhân CKD có hoặc
không suy giảm chức năng thận (KF) có suy dinh dưỡng hầu hết đặc trưng bởi
tình trạng mất protein và năng lượng dự trữ do rối loạn chuyển hóa [17]. Vài yếu
tố lâm sàng và chuyển hóa (bảng 8) cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình
trạng dinh dưỡng và khối nạc cơ thể [18,19], dẫn đến suy yếu [20]. Ngoài việc
nạp vào không đủ chất dinh dưỡng do tự ý, một số yếu tố khác như nhiễm toan
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chuyển hóa, đề kháng insulin, viêm mạn tính, thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột
(rối loạn sinh học đường ruột), nhiễm trùng và oxy hóa do stress cũng góp phần
vào tiến trình suy dinh dưỡng. Ngoài ra, các yếu tố liên quan đến bản thân việc
điều trị CKD, chẳng hạn như những hạn chế về chế độ ăn uống không phù hợp
hoặc chạy thận nhân tạo, có thể đóng một vai trò nào đó. Và sau cùng là tạo nên
vòng xoắn bệnh lý giữa suy dinh dưỡng và các biến chứng của nó (Hình 1) [17].

Giảm chức
năng thận

Tình trạng
ăn kém

Tăng ure
huyết

-  Nguy cơ bệnh tim mạch
-  Nhiễm trùng

Bệnh đồng mắc
và lối sống

Thiếu Protein –
Năng lượng

-  Nhập viện
-  Suy nhược và lo âu
-  Chất lượng sống
-  Tỉ lệ tử vong

Dị hóa do
lọc máu

Giảm trao
đổi chất

Tình trạng
viêm

Hình 1. Vòng xoắn bệnh lý của Suy dinh dưỡng trên bệnh nhân CKD [17].
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Bảng 8. Nguyên nhân và cơ chế gây suy dinh dưỡng protein năng lượng [17].
1.

Giảm

dung

nạp a. Chán ăn:

protein và năng lượng

i. Rối loạn điều tiết các chất trung gian kích thích ăn
ii. Kích thích acid amin vùng dưới đồi
iii. Nhiễm độc ure
b. Hạn chế trong chế độ ăn không phù hợp
c. Bệnh lý đường tiêu hóa
d. Sa sút tinh thần
e. Gặp khó khăn trong chuẩn bị thức ăn
f. Điều kiện kinh tế - xã hội thấp

2. Tăng dị hóa

a. Tăng tiêu hao năng lượng
i. Tình trạng viêm mạn tính
ii. Tăng tiết các cytokine tiền viêm
iii. Thay đổi chuyển hóa của adiponectin và resistin
b. Thay đổi hormon
i. Đề kháng insulin
ii. Tăng hoạt động của glucocorticoid

3. Toan chuyển hóa

Tăng phân giải protein, oxy hóa BCAA, đề kháng insulin và IGF-1

4. Giảm hoạt động thể Giảm sức cơ, giảm vận động tự chủ, giảm hiệu suất vận động
lực
5. Giảm đồng hóa

a. Giảm dung nạp dinh dưỡng (ăn kém)
b. Đề kháng insulin, GH/IGF-1
c. Thiếu hụt Testosterone
d. Hormon tuyến giáp giảm

6. Bệnh nền và lối sống

a. Bệnh nền (đái tháo đường, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh
mạch máu ngoại vi)
b. Lối sống tĩnh tại, ít vận động

7. Lọc máu

a. Mất acid amin và protein do thẩm tách
b. Các quá trình viêm liên quan đến lọc máu
c. Tăng dị hóa do lọc máu
d. Mất chức năng thận còn lại
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3.3 KRT là gì và những phương thức nào hiện được sử dụng trong
bệnh nhân nội viện với AKI/AKD hoặc CKD có giảm chức năng thận
(KF) ?
Thuật ngữ KRT (Kidney Replacement Therapy) hiện được sử dụng để
bao gồm tất cả các các phương thức được sử dụng để thay thế chức năng thận
(đặc biệt là chức năng lọc hoặc chức năng của cầu thận) ở bệnh nhân AKI/AKD
hoặc CKD với KF. KRT cho khả năng thanh thải các chất tan (như là creatinine,
urê, chất điện giải, và các “độc tố urê huyết”) tùy thuộc về trọng lượng phân tử
của chúng, loại bỏ dịch dư thừa và duy trì trạng thái thăng bằng toan kiềm và
cân bằng điện giải. Tuy nhiên, chức năng bài tiết và tái hấp thu của ống thận
cũng như chức năng nội tiết của thận bình thường đều không được thay thế bằng
KRT được. Hơn nữa, độ thanh thải chất tan, ngay cả trong trường hợp KRT tối
ưu, cũng thấp hơn đáng kể so với thận bình thường, vì nó chỉ đạt khoảng 1020% độ thanh thải sinh lý của các chất như urê hoặc creatinin, và thậm chí ít hơn
trong trường hợp chất tan có khối lượng phân tử lớn hơn. Cuối cùng, một số chất
có lợi, và đặc biệt là một số chất dinh dưỡng đa lượng hoặc vi lượng phân tử
thấp, như acid amin hoặc vitamin tan trong nước cũng có thể bị mất, vì chúng dễ
dàng bị loại bỏ trong quá trình KRT. Các nguyên tắc cơ bản của việc loại bỏ
chất tan bằng KRT là khuếch tán và đối lưu (Hình 2). Sự khuếch tán là sự di
chuyển của các chất tan từ một khu vực có nồng độ cao đến khu vực có nồng độ
thấp qua màng bán thấm. Sự dịch chuyển được tiếp tục cho đến khi đạt được
trạng thái cân bằng. Trong trường hợp của đối lưu, dung môi (ví dụ: nước) mang
các chất hòa tan qua màng (lực kéo chất tan); chất lỏng được loại bỏ bằng đối
lưu (một quá trình được gọi là siêu lọc) cùng với các chất tan. Màng bán thấm
có thể là tự nhiên, nếu là nhân tạo thì máu của bệnh nhân được bơm bằng máy
trong bộ lọc theo chu trình bên ngoài cơ thể. Trong trường hợp còn lại, màng
duy nhất có sẵn cho mục đích này là màng bụng và dòng máu được cấp bởi hệ vi
tuần hoàn màng bụng. Do chênh lệch thẩm thấu tại các mao mạch, dịch sẽ được
loại bỏ khi đưa vào khoang phúc mạc các dịch ưu trương (glucose ưu trương
hoặc icodextrin). Dựa trên những nguyên tắc này, KRT có thể được chia thành
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KRT ngoài cơ thể (Hemodialysis – Chạy thận nhân tạo hay Thẩm tách máu
và/hoặc Hemofiltration – Siêu lọc) và KRT trong cơ thể (thẩm phân phúc mạc,
tức PD). Khuếch tán và đối lưu thường được kết hợp và tiến hành đồng thời cả
trong chạy thận nhân tạo và trong lọc màng bụng - PD. Chạy thận nhân tạo Hemodialysis (thường mỗi lần khoảng 4 giờ, ba lần một tuần) là phương pháp
điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân CKD ở giai đoạn suy chức năng phải điều trị
thay thế thận, trong khi các bệnh nhân lọc màng bụng chỉ chiếm một phần nhỏ.
Hiện nay, có nhiều phương pháp thay thế khác trên những bệnh nhân nặng có
AKI/AKD. Tất cả phương pháp trên đều dựa trên sự khuếch tán hoặc đối lưu
hoặc sự kết hợp của cả hai, nhưng hiệu quả (độ thanh thải) và thời gian sẽ khác
nhau đáng kể ở từng phương pháp. Do đó, việc lựa chọn phương pháp điều trị
phụ thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân và chủ yếu dựa trên đánh giá lâm sàng về
nhu cầu lọc máu (ví dụ tốc độ dị hóa), lượng dịch cần loại bỏ và tình trạng huyết
động của bệnh nhân. Chỉ một số ít bệnh nhân nặng với AKI/AKD có thể lọc
được với thời gian tương đối ngắn, điển hình là lịch chạy thận nhân tạo thông
thường được sử dụng thường quy cho bệnh nhân KF. Các phương thức KRT kéo
dài hơn (từ 8 đến 12 giờ một ngày đến 24 giờ một ngày, tức là liên tục) thường
phù hợp hơn nếu xét đến huyết động. Ở các nước phương Tây và Mỹ, PD
thường không được chỉ định cho bệnh nhân nặng trong ICU. Do đó, trong
trường hợp bệnh nhân nặng tại ICU thì KRT ngoài cơ thể được xem là tiêu
chuẩn vàng, và thường được phân loại dựa trên thời gian của nó [21]. Mỗi
phương thức của KRT tại ICU (ngắt quãng, ngắt quãng kéo dài và lọc máu liên
tục) đều có những ưu và nhược điểm, tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Đối với các
bệnh nhân AKI/AKD không nằm tại ICU, chạy thận nhân tạo ngắt quãng là
phương thức KRT được sử dụng phổ biến nhất.
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Hình 2. Nguyên tắc của khuếch tán và đối lưu trong KRT.

3.4. Các phương thức lọc của KRT
Chạy thận nhân tạo ngắt quãng là phương thức KRT ngoài cơ thể phổ
biến nhất ở bệnh nhân CKD tiến triển trong giai đoạn KF, nhưng cũng có thể chỉ
định trên bệnh nhân AKI/AKD hoặc AKI trên CKD miễn là tình trạng huyết
động ổn định. Chạy thận nhân tạo thường ba lần một tuần trong khoảng 3 – 4
giờ/lần. Lọc máu ngắt quãng cũng được chỉ định ở những bệnh nhân KF đang
KRT mạn tính mà dễ bị tụt áp*, với cơ chế đối lưu. Tuy nhiên, trong hầu hết các
trường hợp này*, chạy thận nhân tạo và lọc máu được kết hợp trong cùng một
phiên KRT (hemodiafiltration). Trong ICU, cách lọc kéo dài được ưu tiên hơn,
như lọc máu liên tục CKRT (hay CRRT) hoặc Lọc máu ngắt quãng kéo dài
(Prolonged Intermittment Kidney Replacement Therapy – PIKRT, hay PIRRT).
Thuật ngữ PIKRT (hay PIRRT) là sự kết hợp ưu điểm của cả 2 phương pháp
KRT ngắt quãng và liên tục trên cơ sở thời gian thực hiện và tần suất điều trị
[21].
Ưu điểm của các phương thức KRT kéo dài như CKRT (CRRT) hay
PIKRT (PIRRT) đó là giúp cho tình trạng huyết động ổn định hơn, giảm loại bỏ
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các chất tan, đáp ứng với rút dịch tốt hơn, do đó ưu tiên chỉ định trên bệnh nhân
AKI có tình trạng huyết động không ổn định [22]. Và lợi ích của 2 phương pháp
này là như nhau.

3.5. Lọc màng bụng
Ngoài các phương pháp KRT ngoài cơ thể nói ở trên thì lọc màng bụng
(PD) được chỉ định ở một số bệnh nhân nội viện. Ở các nước phương Tây, bệnh
nhân tại ICU hiếm khi được làm PD, nhưng PD thường gặp ở các bệnh nhân
nhập viện mà trước đó được lọc màng bụng liên tục (CAPD, một phương thức
PD thủ công hàng ngày của bệnh nhân tại nhà) hoặc thẩm phân phúc mạc tự
động (APD, một phương thức PD, sử dụng bằng một máy đơn giản, thường ở
nhà và vào ban đêm). PD dựa trên sự trao đổi chất tan giữa các mao mạch phúc
mạc với dịch thẩm tách và sau đó được dẫn lưu ra ngoài. Dung dịch PD chứa
glucose hoặc một loại đường khác để loại bỏ dịch. Tuy nhiên, dextrose được hấp
thụ theo thời gian, do đó có thể gây ra cân bằng glucose dương khoảng 400
kcal/ngày.
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4. CÁC KHUYẾN CÁO
4.1 Chỉ định dinh dưỡng:
4.1.1. Điều trị với dinh dưỡng có cải thiện kết cục điều trị không và bệnh nhân
được lợi ích gì từ điều trị dinh dưỡng ?
Khuyến cáo 1 (Grade GPP): Nên quan tâm đến dinh dưỡng lâm sàng cho các
bệnh nhân nội viện có AKI/AKD, AKD trên nền CKD, CKD có hoặc không
KF
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Khuyến cáo 2 (Grade GPP): Dinh dưỡng lâm sàng nên bắt đầu sau 48 nhập
viện trên bệnh nhân ICU có AKI/AKD, AKI trên nền CKD và CKD có hoặc
không KF
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Bệnh nhân suy thận mạn, đặc biệt là có suy chức năng thận đang lọc thận
mạn tính hoặc không, đều có nguy cơ rất cao rối loạn dinh dưỡng tiến triển [11],
giảm dần protein và năng lượng dự trữ [23], với tốc độ tăng cùng với mức độ
suy chức năng thận [23]. Trong một phân tích tổng hợp, tỷ lệ suy dinh dưỡng
theo công cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng SGA (Subjective Global
Assessment) hoặc thang điểm MIS (Malnutrition-inflammatory Score) chiếm tỉ
lệ từ 11 – 54% ở bệnh nhân CKD không lọc máu giai đoạn 3-5 và từ 28 – 54% ở
bệnh nhân chạy thận nhân tạo mạn tính [24]. Trên cơ sở đó, cho thấy rằng tất cả
các bệnh nhân nội trú đều có nguy cơ suy dinh dưỡng. Vì lý do đạo đức, không
có nghiên cứu nào đề cập trực tiếp đến ảnh hưởng của việc bỏ đói bệnh nhân KF
nội viện. Các dữ liệu về hỗ trợ dinh dưỡng trong AKI rất khan hiếm và chủ yếu
ở dạng các nghiên cứu chất lượng thấp từ những năm 1980, được tóm tắt trong
các đánh giá gần đây [10,25,26]. Suy chức năng thận không gây ảnh hưởng
nhiều đến nhu cầu dinh dưỡng, mà chủ yếu do khởi phát bệnh nền và biến chứng
dẫn đến rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng, do đó khuyến nghị về dinh dưỡng lâm
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sàng cho bệnh nhân AKI, CKD nặng có KF và bệnh nhân tại ICU là như nhau
[8]. Dựa vào các khuyến nghị trước đó của ESPEN [1,2], thời điểm 48 giờ được
chọn làm mốc để bắt đầu dinh dưỡng sớm cho bệnh nhân nặng [8,27] và chúng
tôi thấy điều này phù hợp cho bệnh nhân AKI/AKD hay CKD có KF tại ICU.
Khuyến cáo 3 (Grade A): Các bệnh nhân AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không
KF không nguy kịch có tình trạng suy dinh dưỡng, nếu không đạt đủ nhu cầu
với chế độ ăn thì cần bổ sung thêm ONS (Oral Nutritional Supplements: dinh
dưỡng bổ sung đường miệng)
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Các bệnh nhân AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không KF nội viện không
nguy kịch, dinh dưỡng hỗ trợ được chỉ định trên những bệnh nhân suy dinh
dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng [1,28,29]. ONS, đặc biệt là những sản
phẩm cao năng lượng và giàu protein, nếu được cung cấp hai lần/ngày ít nhất
sau ăn 1 giờ có thể bổ sung lên đến 10-12 kcal/kg/ngày và 0.3-0.5g
protein/kg/ngày so với lượng mà một bệnh nhân 70 kg tự ăn, do đó dễ đạt được
mục tiêu về nhu cầu dinh dưỡng [23]. Theo chúng tôi được biết, không có
nghiên cứu nào được công bố về chủ đề này ở những bệnh nhân không nguy
kịch nội viện với AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không có KF. Tuy nhiên, bằng
chứng ở bệnh nhân nội viện có nhiều bệnh nền (được định nghĩa là hai hoặc
nhiều bệnh mạn tính đi kèm) cho thấy rằng ONS có thể cải thiện tình trạng dinh
dưỡng và chúng tôi suy đoán rằng bằng chứng này cũng có thể áp dụng cho
bệnh nhân có AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không có KF mà có nhiều bệnh nền
đi kèm. Trong một nghiên cứu RCT với 200 bệnh nhân nội viện từ các khoa nội,
ONS kết hợp với vật lý trị liệu giúp tăng năng lượng và lượng protein mà không
gây ảnh hưởng đến tiêu thụ thực phẩm tại viện, đồng thời duy trì khối nạc trong
quá trình phục hồi và ba tháng sau khi xuất viện [30]. Trong một RCT lớn khác
(n = 445) bệnh nhân nhập viện, ONS cung cấp cải thiện đáng kể tình trạng dinh
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dưỡng, đánh giá thông qua albumin huyết thanh, folate hồng cầu, nồng độ
vitamin B12, và giảm tần suất nhập viện bất thường (không theo lịch hẹn) trong
sáu tháng sau khi xuất viện [31]. Trong nhiều nghiên cứu RCT khác thì ONS
cũng cho kết quả tương tự, trong đó ONS giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng
(đánh giá bằng trọng lượng cơ thể và chức năng) [32,33], giảm biến chứng [32]
và tỉ lệ tử vong [34,35].
Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu RCTs trên bệnh nhân KF ngoại trú cho
thấy ONS có thể cải thiện tình trạng dinh dưỡng cũng như chất lượng cuộc sống
và hoạt động thể chất [28,36-46]. Trong một nghiên trên bệnh nhân CKD chạy
thận nhân tạo với albumin huyết thanh thấp thì việc cung cấp ONS có liên quan
đến cải thiện tỷ lệ sống còn [43]. Một thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân CKD
có suy dinh dưỡng đang chạy thận nhân tạo cho thấy ONS tiêu chuẩn giúp cải
thiện nồng độ albumin huyết thanh và transthyretin độc lập với tình trạng viêm,
và sự gia tăng transthyretin có ảnh hưởng tích cực đến sự sống còn [47].
Khuyến cáo 4 (Grade A): Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch bổ sung cho
những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nội viện không nguy kịch với CKD có
KF đang chạy thận nhân tạo (Intradialytic Parenteral Nutrition – IDPN) hoặc
những bệnh nhân tương tự nếu có nguy cơ suy dinh dưỡng mà không đáp
ứng hoặc không dung nạp với ONS hoặc dinh dưỡng qua đường tiêu hóa
(Enteral Nutrition – EN).
Mức đồng thuận: mạnh (91.7%)
Bàn luận:
IDPN (Intradialytic Parenteral Nutrition) là một phương thức dinh dưỡng
qua đường tĩnh mạch (Parenteral Nutrition – PN) chỉ định cho bệnh nhân KF
đang chạy thận nhân tạo mạn tính. Nó dựa trên việc sử dụng các chất dinh
dưỡng đa lượng và vi lượng ngoài cơ thể trong quá trình chạy thận nhân tạo, ba
lần một tuần trong 3 đến 4 giờ [48]. Mặc dù đường tiêu hóa là ưu tiên để bổ
sung dinh dưỡng, thì việc bổ sung dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch trong khi
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chạy thận nhân tạo là an toàn và thuận tiện cho những người không thể dung nạp
dinh dưỡng qua đường miệng hoặc đường ruột. Nhiều nghiên cứu, bao gồm một
số RCT, cho thấy sự cải thiện dinh dưỡng khi sử dụng IDPN ở bệnh nhân KF
đang chạy thận nhân tạo có tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng-protein rõ rệt
[1,47,49-51]. Do không vượt trội hơn ONS và giới hạn thời gian (chạy thận
nhân tạo thường là 4 giờ, ba lần một tuần), IDPN là một lựa chọn hợp lý cho
những bệnh nhân không đáp ứng hoặc không thể tiếp cận các phương pháp điều
trị khuyến nghị, nhưng việc chỉ định rộng rãi IDPN trước khi tư vấn và ONS là
không được khuyến cáo [52].
Khuyến cáo 5 (Grade A): Nếu các bệnh nhân AKI/AKD, CKD, CKD có KF
không thể đạt mục tiêu 70% nhu cầu dinh dưỡng bằng đường miệng thì EN*,
PN hay EN kết hợp PN sẽ được chỉ định, bất kể tình trạng nặng hoặc không.
Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Chú thích (*): EN, hay Enteral Nutrition, nghĩa là dinh dưỡng qua đường tiêu hóa, bằng cách
đưa thức ăn trực tiếp vào dạ dày hoặc ruột thông qua sonde hoặc đường miệng (uống).

Bàn luận (Khuyến cáo 1-5):
Chỉ định EN nếu lượng ăn vào (có hoặc không ONS) không dung nạp đủ
ít nhất 70% nhu cầu hàng ngày [1,8]. Đạt mục tiêu về dinh dưỡng là rất quan
trọng trong việc ngăn ngừa sụt cân và mất khối cơ. Tuy nhiên, môi trường chăm
sóc tại bệnh viện có nhiều yếu tố có thể gây khó khăn cho việc tự ăn uống của
bệnh nhân [53], bao gồm tình trạng chán ăn, chậm làm rỗng dạ dày, khó nuốt.
Trong những trường hợp này thì việc chỉ định EN hoặc PN có thể làm tăng
lượng dinh dưỡng nạp vào [54,55]. Không có nghiên cứu cụ thể nào về tác dụng
của hỗ trợ dinh dưỡng hoặc so sánh EN và PN ở những bệnh nhân nội viện
(không phải bệnh nặng) có AKI/AKD, CKD hoặc CKD với KF. Một số RCT đã
so sánh tác động của hỗ trợ dinh dưỡng trên kết cục điều trị của những bệnh
nhân nội trú tại các khoa Nội. Một phân tích tổng hợp của 27 thử nghiệm lâm
sàng gần đây cho thấy việc tăng năng lượng và protein sẽ có lợi đối với cân nặng
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ở những bệnh nhân có EN khi so với nhóm chứng [56]. Có một số nghiên cứu
quan sát đã so sánh ảnh hưởng giữa EN và PN đối với kết cục của bệnh nhân
(không phải bệnh nặng) thuộc khối Nội [57]. Trong một nghiên cứu quan sát
(với n = 1831) cho thấy dinh dưỡng lâm sàng có liên quan đến giảm nguy cơ
biến chứng và nhiễm trùng. Đặc biệt, những bệnh nhân được điều trị EN thì biến
chứng do nhiễm trùng và không do nhiễm trùng thấp hơn đáng kể so với những
bệnh nhân được điều trị PN [57]. Trong chăm sóc đặc biệt, các bằng chứng cho
thấy EN giảm nguy cơ biến chứng hơn so với PN [8]. Bên cạnh đó, một nghiên
cứu trên bệnh nhân nặng không suy dinh dưỡng có AKI thì việc trì hoãn PN có
ưu điểm hơn khi không dung nạp hoặc không thể sử dụng EN [58,59]. Việc nuôi
ăn ban đầu cẩn thận và tăng dần liều lượng giúp phòng ngừa hội chứng nuôi ăn
lại, đặc biệt trên những bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng hoặc có ăn kém trước và
trong khi nhập viện [8].

4.2 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
4.2.1 Tất cả các bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD nội viện nên được tầm soát
suy dinh dưỡng ?
Khuyến cáo 6 (Grade GPP): Tất cả bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có
hoặc không có KF nội viện, đặc biệt là bệnh nhân nhập ICU hơn 48 giờ, nên
được tầm soát suy dinh dưỡng
Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Bàn luận:
Bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD nội viện được đánh giá tình trạng
dinh dưỡng với một số công cụ sàng lọc tình trạng dinh dưỡng hiện có, trong đó
bộ công cụ MUST – Malnutrition Universal Screening Tool, có độ nhạy thấp
[60], có lẽ do sự phức tạp và nhiều yếu tố tác động của suy dinh dưỡng trên
nhóm bệnh nhân này. MUST có thể sàng lọc tình trạng thiếu ăn cấp tính nhưng
lại bỏ qua một số yếu tố nguy cơ quan trọng của KF như chán ăn và thiếu hụt
dinh dưỡng [61,62]. Bộ công cụ NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002)
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có thể đánh giá đầy đủ tình trạng suy dinh dưỡng theo SGA cũng như dự đoán
diễn tiến xấu của kết cục điều trị [65,66]. Do chưa rõ về các nghiên cứu so sánh
độ tin cậy của các công cụ sàng lọc hiện có ở những bệnh nhân này nên chúng
tôi kết luận rằng tất cả các công cụ sàng lọc được coi là có giá trị như nhau, cho
đến khi các nghiên cứu so sánh độ tin cậy được tiến hành. Các triệu chứng liên
quan đến dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc dự đoán nguy cơ suy dinh
dưỡng trên bệnh nhân thận, và trong số đó thì chán ăn có giá trị tiên lượng cao
nhất [67,68]. Gần đây, một công cụ sàng lọc dinh dưỡng mới cho bệnh nhân
thận (Renal iNUT – Renal inpatient Nutritional screening Tool) được phát triển
dành riêng cho bệnh nhân nội viện với AKI/AKD và hoặc CKD, hoặc CKD với
KF trên KRT [60], có độ nhạy và độ đặc hiệu và giá trị tiên đoán dương tốt hơn
so với SGA. Ngoài thành phần nền tảng của MUST, Renal iNUT còn bao gồm
các câu hỏi về sự thèm ăn, chế độ ăn uống, sử dụng chế phẩm dinh dưỡng bổ
sung và các chi tiết về cân nặng của bệnh nhân thận (mục tiêu về cân nặng khô
hoặc cân nặng khi không phù). Tuy nhiên, liệu Renal iNut có thể là một công cụ
thích hợp để sàng lọc bệnh nhân thận nội viện hay không thì cần được đánh giá
thêm.
4.2.2 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên bệnh nhân AKI/AKD hoặc CKD như
thế nào ?
Khuyến cáo 7 (Grade GPP): Cho đến khi một công cụ đánh giá tình trạng
dinh dưỡng riêng biệt được chấp thuận, bất kỳ bệnh nhân nội viện nào có
AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không KF có nguy cơ suy dinh dưỡng nên được
đánh giá tổng thể tình trạng dinh dưỡng.
Mức đồng thuận: mạnh (91.3%)
Bàn luận:
Đánh giá tổng thể tình trạng dinh dưỡng bao gồm tiền sử bệnh nhân, ghi
nhận về sụt cân không chủ ý hoặc giảm hoạt động thể lực trước khi nhập viện
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hoặc nhập ICU, khám sức khỏe, đánh giá tổng quan về thành phần cơ thể, khối
cơ và sức cơ.
Chưa có sự thống nhất về áp dụng một công cụ duy nhất để đánh giá tình
trạng dinh dưỡng nên chẩn đoán suy dinh dưỡng cần được thực hiện dựa trên
lâm sàng và thăm khám [3]. Nhiều công cụ đã được đề xuất để đánh giá tình
trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân nội trú nhưng hầu hết đều có những hạn chế,
đặc biệt là khi áp dụng cho bệnh nhân thận [69] và nhất là bệnh nhân trong ICU
[10].
Trọng lượng cơ thể và BMI, trừ khi quá thấp (ví dụ: BMI < 18.5 kg/m2),
là các công cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng kém hiệu quả trên bệnh nhân nội
trú có AKI/AKD, và/hoặc CKD có KF hoặc không. Điều này do việc đo kích
thước cơ thể không thể hiện được tình trạng quá tải dịch ở những bệnh nhân này
và không thể phân biệt được mỡ từ khối cơ dự trữ [10]. Thừa cân hay béo phì
không phải là hiếm ở bệnh nhân AKI hoặc CKD với KF, có tình trạng giảm
hoặc mất khối nạc hay khối cơ xương mặc dù có chỉ số BMI bình thường hoặc
thừa cân (ví dụ: suy mòn cơ trên nền béo phì) [70,71].
SGA đã được sử dụng khá rộng rãi ở bệnh nhân AKI để chẩn đoán rối
loạn dinh dưỡng và dự đoán kết cục xấu [72]. SGA cũng đã được sử dụng để xác
định suy dinh dưỡng trên bệnh nhân KF nội viện đang chạy thận nhân tạo mạn
tính [73]. Suy dinh dưỡng nặng theo SGA tại ICU cũng liên quan đến tỷ lệ tử
vong muộn (sáu tháng sau khi xuất viện) ở bệnh nhân AKI [74]. Mặc dù vậy,
SGA không được sử dụng rộng rãi và khó áp dụng trong ICU.
Tuy albumin huyết thanh có độ nhạy như một công cụ sàng lọc và tiên
lượng nhưng nó lại không cho thấy được bản chất phức tạp của vấn đề dinh
dưỡng trong điều trị bệnh nhân AKI và CKD. Nồng độ albumin là kết quả của
quá trình tổng hợp, phân hủy, phân bố và trao đổi giữa bên trong và ngoài thành
mạch, cũng như lượng albumin mất đi [75]. Bên cạnh đó, albumin là một chất
phản ứng ngược trong giai đoạn cấp, tức là trong giai đoạn bệnh cấp tính sẽ
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giảm tổng hợp albumin dẫn đến nồng độ trong huyết thanh thấp. Không nên xem
xét giá trị albumin một cách đơn độc mà còn phải khám và đánh giá trên lâm
sàng thật kỹ lưỡng [76].
4.2.3 Đánh giá khối nạc, khối cơ và sức cơ như thế nào ?
Khuyến cáo 8 (Grade B): Đánh giá thành phần cơ thể nên được ưu tiên hơn
các phép đo nhân trắc học khi chẩn đoán và theo dõi suy dinh dưỡng ở bệnh
nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF.
Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Bàn luận:
Do những bệnh nhân nặng bị mất khối cơ xương nghiêm trọng và tăng
dần trong vài ngày đầu ở ICU [8,77,78] nên việc theo dõi thành phần cơ thể
trong thời gian nằm viện là rất quan trọng. Xác định sớm tình trạng mất cơ rất
quan trọng vì đây có thể là nguyên nhân chính gây ra chậm cai máy thở và là
một yếu tố được sử dụng rộng rãi để tiên lượng về tỷ lệ tử vong và bệnh tật khi
nhập viện [79], phục hồi chức năng [80,81] và tàn tật sau khi xuất viện [82,83].
Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là việc thiếu các công cụ tại giường để đánh giá
khối cơ, tác động của thừa dịch và sự di chuyển đột ngột của dịch khi sử dụng
các công cụ thông thường. Do những hạn chế trên dẫn đến tài liệu nghiên cứu về
vai trò của thành phần cơ thể ở bệnh nhân bệnh thận nội viện rất khan hiếm. Một
nghiên cứu trên 31 bệnh nhân nặng với AKI bằng phương pháp phân tích trở
kháng điện sinh học (Bioelectric Impedance Analysis – BIA) quan sát được: các
phép đo được thực hiện sau KRT ghi nhận giảm khoảng 5% khối nạc so với các
phép đo được thực hiện trước KRT, cho thấy BIA không đáng tin cậy khi bệnh
nhân quá thừa dịch [84]. Trong một nghiên cứu khác, phân tích BIA chỉ đề cập
đến tổng lượng dịch và lượng mỡ thừa, nên khó phát hiện được sự thay đổi khối
nạc trong cơ thể [85]. Đo hấp thụ tia X năng lượng kép (Dual Energy X-ray
Absorptiometry – DEXA), chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp cộng hưởng từ
(MRI) được coi là các kỹ thuật tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá khối cơ xương
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và thành phần cơ thể [86] nhưng không được sử dụng thường xuyên để đánh giá
tình trạng dinh dưỡng trong ICU nói riêng hay bệnh nhân nhập viện nói chung
[86]. Với độ tin cậy tốt, việc sử dụng siêu âm để đánh giá khối cơ gần đây được
nghiên cứu ở những bệnh nhân nhập viện với AKI và CKD có KF đang chạy
thận nhân tạo, là một phương pháp thay thế tiềm năng [87,88]. Siêu âm cơ là
một kỹ thuật không xâm lấn, dễ áp dụng ngay cả ở những bệnh nhân khó hợp
tác, hiệu quả kinh tế, an toàn và không đòi hỏi đội ngũ chuyên trách cũng như
không cần tiếp xúc với tia X [87,89-91]. Bên cạnh đó, phương pháp siêu âm cơ
dường như ít bị ảnh hưởng khi có hiện tượng dịch di chuyển đột ngột (giữa nội –
ngoại bào, giữa mô kẽ và lòng mạch) ở bệnh nhân AKI và bệnh nhân CKD có
KF đang chạy thận nhân tạo mạn tính [87,92]. Nhiều nghiên cứu kiểm chứng đã
bác bỏ CT ở bệnh nhân AKI nặng, cho thấy không có khác biệt tương quan có ý
nghĩa, với độ chính xác có một chút sai lệch nhỏ [88]. Vì thiếu giá trị để xác
định khối cơ ở ngưỡng thấp bằng siêu âm, chúng tôi đề xuất siêu âm có giá trị để
theo dõi khối cơ trong quá trình phục hồi và để đánh giá hiệu quả của vật lý trị
liệu và dinh dưỡng. Chụp CT đã được sử dụng trong ICU để đánh giá khối cơ
xương (mức đốt sống L3), nhưng chỉ hữu ích trên những bệnh nhân được chụp
CT bụng vì các nguyên nhân khác [93]. Giảm khối cơ, khảo sát bằng CT lúc
nhập viện, tiên lượng kéo dài thời gian nằm viện và nguy cơ tử vong [94] cũng
như liên quan đến nguy cơ tăng biến chứng và tỉ lệ tử vong trong 30 ngày ở
bệnh nhân ICU khi đo tại thời điểm rút nội khí quản [95]. Tuy nhiên hiện nay thì
sử dụng CT cho mục đích nghiên cứu bị hạn chế.
Tóm lại, trong số các kỹ thuật đã được kiểm chứng hiện nay, siêu âm có
vẻ hứa hẹn và dễ thực hiện trong ICU cũng như các khoa điều trị trong bệnh
viện. Đối với những bệnh nhân chụp CT bụng, đánh giá khối cơ xương tại vị trí
đốt sống thắt lưng thứ 3 có thể là một công cụ chẩn đoán và tiên lượng có giá trị.
Khuyến cáo 9 (Grade B): Đánh giá sức cơ của bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc
CKD có hoặc không KF bằng cách đo sức cơ bàn tay (sức nắm).
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Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Bàn luận (khuyến cáo 8 & 9):
Ngoài suy dinh dưỡng, các yếu tố khác như bệnh viêm đa dây thần kinh
do bệnh nặng, bệnh về cơ do mắc bệnh nặng và bệnh teo cơ gây ra bởi sự bất
động (nằm lâu) có thể làm tăng nguy cơ tiến triển thành hội chứng rối loạn chức
năng thần kinh cơ trong và sau khi nằm tại ICU, bao gồm một dạng suy nhược
cơ nghiêm trọng điển hình trên bệnh nhân nặng, hay còn gọi là suy nhược do
nằm ICU lâu ngày (ICU-acquired weakness) [96]. Giảm khả năng vận động
trước nhập viện có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong tại bệnh viện bất kể tuổi tác,
bệnh đi kèm, mức độ bệnh và loại hình nhập vào ICU [97]. Ở những bệnh nhân
từ 70 tuổi trở lên [98], thói quen sinh hoạt, vận động trước khi nhập ICU có ảnh
hưởng mạnh mẽ đến khả năng vận động giai đoạn sau ICU. Tình trạng vận động
trước đó, sự giảm vận động trong ICU và khả năng vận động sau nhập ICU được
quyết định bởi nhiều yếu tố theo thời gian.
Trong ICU, công cụ được khuyến nghị để đánh giá sức cơ là thang điểm
MRC – Medical Research Council (thang điểm từ 0 – 5). Tổng điểm MRC < 48
trên 12 nhóm cơ (hoặc MRC trung bình < 4 cho mỗi nhóm cơ) được xem là
ngưỡng để xác định tình trạng suy nhược do nằm ICU lâu ngày [99-101]. Tuy
nhiên, đánh giá điểm MRC ở bệnh nhân ICU tốn nhiều thời gian và cần được tập
huấn, đào tạo. Đo sức sơ bàn tay (sức nắm) được xem như một phương pháp
chẩn đoán đơn giản và dễ dàng cho suy nhược do nằm ICU lâu ngày và có thể
nhận biết các rối loạn trước khi có những thay đổi về các thông số của thành
phần cơ thể, giúp can thiệp dinh dưỡng được thực hiện sớm hơn và có thể ảnh
hưởng đến tiên lượng của bệnh nhân [101,102]. Chưa có nghiên cứu nào về sử
dụng thang điểm MRC ở những bệnh nhân bị KF nặng. Mặt khác, sức nắm bàn
tay được sử dụng trên những bệnh nhân này để đánh giá sức cơ. Trong một
nhóm thuần tập chỉ gồm các bệnh nhân KF nội viện có nguy cơ suy dinh dưỡng,
cho thấy các giá trị đo sức nắm của bàn tay nằm trong khoảng có suy mòn cơ
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[60]. Trong một nghiên cứu khác, sức nắm bàn tay thấp hơn 10kg tại thời điểm
xuất viện và thấp hơn 15kg một tháng sau khi xuất viện có liên quan đến nguy
cơ tử vong [74]. Ở những bệnh nhân có KF đang chạy thận nhân tạo, sức nắm
bàn tay có tương quan với số bệnh đồng mắc và điểm MIS [92,103]. Mặc dù có
những ứng dụng đầy hứa hẹn, chúng tôi không khuyến khích sử dụng sức nắm
bàn tay vì nó cũng có một số hạn chế. Một hạn chế quan trọng đó là sự hợp tác
của của bệnh nhân. Bên cạnh đó, vẫn chưa có sự thống nhất tuyệt đối về cách
đo, lực kế cầm tay phải được hiệu chỉnh tốt và điều chỉnh theo kích thước tay để
có các phép đo chính xác và cuối cùng là thiếu các giá trị tham chiếu làm tiêu
chuẩn cho sức nắm bàn tay [104].
4.2.4. Xác định tình trạng suy dinh dưỡng trên bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc
bệnh nhân CKD có hoặc không KF như thế nào ?
Tuyên bố 3: Chưa có tiêu chuẩn nào được thống nhất và phê chuẩn để xác
định suy dinh dưỡng trên bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc bệnh nhân CKD có
hoặc không KF. Các nghiên cứu để công nhận GLIM – bộ tiêu chuẩn đã
được ESPEN chứng thực, trên bệnh nhân thận cần được thực hiện
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Sinh lý bệnh của rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận rất phức tạp,
liên quan đến việc giảm lượng ăn vào và rối loạn quá trình đồng hóa các chất
dinh dưỡng cũng như tình trạng tăng dị hóa liên quan đến tình trạng bệnh tật và
bệnh nền. Chưa có sự thống nhất về cách định nghĩa các rối loạn này và các định
nghĩa hiện có dựa vào các nghiên cứu trên bệnh nhân CKD ổn định được quản
lý ngoại trú. Vấn đề chúng tôi tranh luận ở đây là một số định nghĩa này có thể
không dùng để chẩn đoán cho bệnh nhân nội trú, đặc biệt là AKI.
The International Society of Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM)
[28], đã đưa ra thuật ngữ “suy dinh dưỡng protein-năng lượng” để chỉ “tình
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trạng cơ thể giảm dự trữ protein và năng lượng (tức là khối nạc cơ thể và dự trữ
mỡ), có thể xảy ra trên bệnh nhân AKI hoặc CKD với bất kỳ nguyên nhân nào
và có liên quan đến giảm khả năng vận động, vốn có liên quan đến tình trạng
stress chuyển hóa” [28]. Mặc dù định nghĩa này tương ứng về mặt sinh lý ở bệnh
nhân nội viện, các tiêu chuẩn được khuyến nghị để chẩn đoán nó có thể không
hoàn toàn phù hợp với tình trạng bệnh nhân KF nằm viện và chúng tôi tham
khảo các phần 2.2 và 2.3 ở trên về các hạn chế của các công cụ chẩn đoán. Vả
lại, tiêu chuẩn chẩn đoán suy dinh dưỡng protein – năng lượng do rối loạn ở ba
trong bốn tiêu chuẩn dinh dưỡng vẫn thiếu sự công nhận từ bên ngoài hay ngay
trong nội bộ, mặc dù đã được chứng minh là có thể dự đoán tỷ lệ tử vong dài
hạn, ít nhất là ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo mạn tính [105].
Các hiệp hội dinh dưỡng lâm sàng lớn trên toàn thế giới đã tham gia vào
Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), và thiết lập một quyết
định đồng thuận cho chẩn đoán suy dinh dưỡng ở người lớn không phụ thuộc
vào căn nguyên, từ các cơ sở lâm sàng khác nhau [76]. Tiêu chuẩn GLIM gồm
mô hình hai bước để sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng (với các công cụ như
NRS-2002, MUST, và dạng ngắn gọn của công cụ đánh giá tình trạng dinh
dưỡng ở người già đó là MNA-SF) và đánh giá chẩn đoán suy dinh dưỡng. Đánh
giá bao gồm 5 tiêu chí: 3 tiêu chuẩn về kiểu hình, đó là: sụt cân không tự ý, BMI
thấp (<20kg/m2 nếu < 70 tuổi hoặc < 22kg/m2 nếu > 70 tuổi) và giảm khối cơ
(bằng DEXA, BIA, CT hoặc MRI với các tiêu chuẩn tương ứng của chúng), và 2
tiêu chuẩn căn nguyên: ăn kém hoặc giảm đồng hóa, và gánh nặng bệnh tật/tình
trạng viêm (tình trạng bệnh nặng cấp tính hoặc bệnh mạn tính có liên quan).
Chẩn đoán suy dinh dưỡng cần ít nhất một tiêu chuẩn kiểu hình và một tiêu
chuẩn căn nguyên. Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào công nhận việc áp dụng
các tiêu chuẩn này ở bệnh nhân bệnh thận nội viện. Hạn chế của việc sử dụng
BMI ở bệnh nhân thừa dịch có thể dẫn đến đánh giá thấp tình trạng suy dinh
dưỡng trong trường hợp này (bệnh nhân thừa dịch sẽ làm cho BMI không giảm
hoặc giảm ít nên dễ bị bỏ qua nguy cơ suy dinh dưỡng nếu chỉ dùng BMI), do đó
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cần đặc biệt chú ý khi sử dụng tiêu chuẩn này trong bộ tiếp cận của GLIM với
các bệnh nhân nhập viện có AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF.
Thuật ngữ “suy mòn” được sử dụng để mô tả một hội chứng liên quan
đến các tình trạng bệnh mạn tính, bao gồm CKD và CKD có KF, với đặc trưng
chủ yếu là mất khối cơ. Mất khối mỡ cũng có thể xuất hiện nhưng không phải là
điều kiện cần để chẩn đoán [106]. Các biểu hiện lâm sàng của suy mòn bao gồm
sụt cân sau khi đã hiệu chỉnh tăng cân do giữ nước và chán ăn. Sinh lý bệnh của
nó tương tự như định nghĩa ISRNM về suy dinh dưỡng protein năng lượng,
trong đó suy mòn được đề xuất cho hầu hết các giai đoạn nặng của suy dinh
dưỡng protein năng lượng [28,107]. Society of Sarcopenia, Cachexia and
Wasting Disorders đã đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán tương tự như suy dinh dưỡng
protein năng lượng, vì cả hai đều dựa vào các xét nghiệm sinh hóa máu, các
phép đo cơ thể và khối cơ và lượng dinh dưỡng nạp vào, với ngưỡng gây suy
mòn thấp hơn so với suy dinh dưỡng protein năng lượng. Tuy nhiên, như đã đề
cập ở trên, các tiêu chí này có thể không hoàn toàn phù hợp với tình trạng cấp
tính, đặc biệt là trong ICU.
Sarcopenia là một hội chứng lão khoa phức tạp liên quan đến mất khối cơ
và chức năng vận động [76]. Sarcopenia được xác định là nguyên phát hoặc thứ
phát. Trong trường hợp nguyên phát, đó là hậu quả duy nhất của quá trình lão
hóa trong khi thứ phát có căn nguyên từ nhiều yếu tố và cả 2 trường hợp nguyên
phát lẫn thứ phát là nguyên nhân gây ra suy giảm hoạt động thể chất, thay đổi hệ
thống nội tiết, sự hiện diện của các bệnh mạn tính hoặc cấp tính, tình trạng viêm,
đề kháng insulin, và thiếu dinh dưỡng [108]. Nhiều định nghĩa có hiệu lực cho
sarcopenia đã được đề xuất trong thập kỷ qua [76,108–111]. Trong mọi trường
hợp, các đánh giá đáng tin cậy về sức cơ và chức năng của cơ có thể khó đạt
được trong môi trường nội viện, đặc biệt là ở bệnh nhân nặng.

4.3 Thời điểm và đường nuôi ăn (cách thức nuôi ăn)
4.3.1. Đường nuôi ăn nào phù hợp nhất và nên bắt đầu khi nào ?
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Đối với câu hỏi PICO này, chúng tôi tham khảo khuyến nghị 8.1 của
hướng dẫn ESPEN cho bệnh nhân nội viện có nhiều bệnh [29] và khuyến nghị 4
và 5 của hướng dẫn ESPEN cho bệnh nhân nặng [8].
Hỗ trợ dinh dưỡng sớm (tức là được cung cấp dinh dưỡng trong vòng < 48
giờ kể từ khi nhập viện) nên được thực hiện ở bệnh nhân nội viện đa bệnh so
với việc hỗ trợ dinh dưỡng muộn hơn, vì có thể làm giảm suy mòn và cải thiện
khả năng tự chăm sóc của bệnh nhân.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (95%) [29]
Nếu không thể dung nạp qua đường miệng, nên thực hiện/bắt đầu EN sớm
(trong vòng 48 giờ) ở bệnh nhân nặng hơn là trì hoãn EN.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [8]
Nếu không thể dung nạp qua đường miệng, nên thực hiện/bắt đầu EN sớm
(trong vòng 48 giờ) ở những bệnh nhân nặng hơn là PN sớm.
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [8]
Bàn luận:
Như đã thảo luận ở trên trong phần 1, những bệnh nhân không phải bệnh
nặng với AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF là nhóm có nguy cơ cao
tiến triển suy dinh dưỡng và mất khối cơ, và nên được điều trị dinh dưỡng khi
cần thiết. Theo hiểu biết của chúng tôi, không có nghiên cứu nào được công bố
về thời gian bắt đầu điều trị như vậy trên những bệnh nhân thận nội viện không
phải bệnh nặng. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng ở bệnh nhân nội trú đa
bệnh (được định nghĩa là hai hoặc nhiều bệnh đi kèm mãn tính) có thể được
hưởng lợi từ việc hỗ trợ dinh dưỡng sớm trong thời gian nhập viện để tránh tình
trạng dinh dưỡng trở nên tồi tệ hơn với các kết cục xấu tiếp theo [29]. Trong một
RCT trên 200 bệnh nhân nội trú cao tuổi [30], hỗ trợ dinh dưỡng sớm và phục
hồi chức năng có thể làm giảm tình trạng mất khối cơ trong thời gian nằm viện
và giúp lấy lại khối nạc cơ thể trở lại giá trị ban đầu trong vòng 12 tháng sau khi
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xuất viện. Trong một nghiên cứu khác [112], EN sớm có liên quan đến việc
giảm tỷ lệ nhiễm trùng và khả năng tự chăm sóc tốt hơn.
Thời điểm bắt đầu và cách cho ăn tốt nhất ở những bệnh nhân nặng là một
vấn đề đã tranh luận trong nhiều năm. Khi so sánh EN sớm với EN muộn (bao
gồm sáu nghiên cứu ở bệnh nhân ICU [113-118] và bốn nghiên cứu bao gồm
bệnh nhân không ICU [119-122]) và EN sớm so với PN (bao gồm sáu nghiên
cứu ở bệnh nhân ICU [123-128] và bảy nghiên cứu bao gồm cả bệnh nhân
không ICU [129-135]), hướng dẫn của ESPEN ở những bệnh nhân nặng cho
thấy giảm các biến chứng của nhiễm trùng khi EN sớm. Bên cạnh đó, EN sớm
cũng liên quan đến thời gian nằm viện và nằm ICU ngắn hơn so với PN sớm [8].
Với các hướng dẫn của ESPEN và ESICM [8,27], chúng tôi đề nghị
chống chỉ định EN ở những bệnh nhân bị bệnh nặng với AKI/AKD và/hoặc
CKD có hoặc không KF khi: sốc không kiểm soát được, giảm oxy máu và
nhiễm toan không kiểm soát, xuất huyết tiêu hóa trên chưa kiểm soát được, thể
tích dịch hút dạ dày >500 ml/6 giờ, thiếu máu cục bộ ở ruột, tắc ruột, hội chứng
khoang bụng (tăng áp lực ổ bụng) và rò tiêu hóa cung lượng cao mà không có
đường vào cho ăn xa lỗ rò.
4.3.2 Chỉ định dinh dưỡng tĩnh mạch khi nào ?
Đối với câu hỏi PICO này, chúng tôi tham khảo các khuyến nghị 6 và 7 của
ESPEN hướng dẫn cho bệnh nhân nặng [8].
Trong trường hợp có chống chỉ định dinh dưỡng qua đường miệng và đường
tiêu hóa, nên thực hiện dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch trong vòng 3-7
ngày.
Grade B – Mức đồng thuận: đồng thuận (89%) [8].
Dinh dưỡng tĩnh mạch (PN) sớm và tăng dần nên được cung cấp trong
trường hợp chống chỉ định dinh dưỡng qua đường tiêu hóa (EN) trên bệnh
nhân suy dinh dưỡng nặng.
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Grade 0 – Mức đồng thuận: mạnh (95%)
Bàn luận:
Một phân tích tổng hợp của các nghiên cứu so sánh dinh dưỡng qua
đường tiêu hóa với đường tĩnh mạch độc lập với thời gian [136], cho thấy dinh
dưỡng qua đường tiêu hóa giảm rõ rệt các đợt nhiễm trùng so với dinh dưỡng
qua đường tĩnh mạch (RR 0.64, 95% CI 0.48-0.87, P = 0.004, I2 = 47%). Không
có sự khác biệt khi nuôi tương tự về mức năng lượng (calories) giữa EN và PN
(hầu hết các nghiên cứu gần đây), cho thấy rằng nuôi thừa năng lượng có thể
đóng vai trò trong các biến chứng nhiễm trùng của PN. Tuy nhiên, xét trên các
hậu quả xấu của suy dinh dưỡng và mất khối cơ, và dựa trên sự đồng thuận của
các chuyên gia thì trong trường hợp bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc
không KF có nguy cơ cao suy dinh dưỡng hoặc suy dinh dưỡng nặng và không
thể sử dụng EN thì việc khởi đầu PN nên được xem xét cẩn thận và cân đối để
chống nguy cơ của nuôi dưỡng thừa và nuôi ăn lại.
4.3.3. EN có liên quan đến cải thiện kết cục điều trị so với PN hay không ?
Tuyên bố 4: Như trong các cơ sở lâm sàng khác (bệnh nhân đa bệnh nội viện,
bệnh nhân ICU) thì EN là con đường cho ăn sinh lý nhất so với PN, và nhìn
chung có liên quan đến với tỉ lệ nhiễm trùng thấp hơn cũng như thời gian
nằm tại ICU và thời gian nằm viện ngắn hơn.
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Như trong các cơ sở lâm sàng khác, cách cho ăn phụ thuộc nhiều hơn vào
chức năng đường tiêu hóa hơn là sự hiện diện của tình trạng suy giảm chức năng
thận. Trước đây, những bệnh nhân bị bệnh nặng với AKI/AKD chủ yếu được
nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, trong khi hiện nay đường ruột là lựa chọn
hàng đầu cho liệu pháp dinh dưỡng lâm sàng. An toàn và hiệu quả của hỗ trợ
dinh dưỡng chỉ sử dụng EN đã được đánh giá trong một nghiên cứu quan sát
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trên 182 bệnh nhân nặng với AKI, không có bằng chứng nào cho thấy AKI có
liên quan đến sự gia tăng nhất quán các biến chứng tiêu hóa, cơ học hoặc chuyển
hóa trong EN [137]. Trong các cơ sở lâm sàng khác, bằng chứng ủng hộ EN
thay vì PN được củng cố nhiều hơn. Trong một phân tích tổng hợp các nghiên
cứu so sánh EN và PN trong ICU độc lập với thời gian, EN có thể giảm đáng kể
nguy cơ nhiễm trùng do ICU [136]. Trong khi các nghiên cứu khác ở bệnh nhân
nặng [123–128] và không ICU [129–133], EN sớm cho thấy giảm các biến
chứng nhiễm trùng, thời gian nằm tại ICU và thời gian nằm viện ngắn hơn so
với PN.
4.3.4 Liệu EN có an toàn so với PN trên bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có
hoặc không KF nội viện có suy giảm chức năng thận ?
Tuyên bố 5: Không có bằng chứng nào cho thấy có liên hệ giữa việc giảm
chức năng thận với sự gia tăng các biến chứng tiêu hóa, cơ học hoặc chuyển
hóa trong khi sử dụng EN ở bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc
không KF.
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
EN đại diện cho biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất để hỗ trợ và phục
hồi chức năng đường tiêu hóa, đặc biệt là ở những bệnh nhân nặng [8]. Tuy
nhiên, thường không thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng chỉ với EN đơn độc, do
đó việc bổ sung một hoặc nhiều chất dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch là cần
thiết. EN nên bắt đầu ở mức thấp và nên tăng từ từ (trong nhiều ngày) cho đến
khi đạt đủ nhu cầu. Hiện tại không có bằng chứng rõ ràng liên quan đến tỷ lệ
mắc và mức độ nặng của hội chứng nuôi ăn lại ở bệnh nhân thận nội viện: tuy
nhiên, điện giải và phốt pho trong huyết tương phải được theo dõi nghiêm ngặt
[1]. Hiện có rất ít thử nghiệm lâm sàng có hệ thống về EN trên bệnh nhân bệnh
thận nhập viện. Nghiên cứu quan sát lớn nhất cho đến nay đã đánh giá tính an
toàn và hiệu quả của hỗ trợ dinh dưỡng chỉ dùng qua ống sonde mũi dạ dày bằng
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công thức chuẩn hoặc công thức bệnh lý dành riêng cho bệnh nhân KF đang
chạy thận nhân tạo ở 182 bệnh nhân AKI, [137]. Không tìm thấy bằng chứng
nào cho thấy AKI có liên quan đến sự gia tăng nghiêm trọng các biến chứng tiêu
hóa, cơ học hoặc chuyển hóa khi chọn EN. Lượng dư dịch vị cao ở bệnh nhân
AKI thường cao hơn so với những người có chức năng thận bình thường, nhưng
nói chung, EN an toàn và hiệu quả [137].

4.4 Nhu cầu năng lượng
4.4.1. Xác định nhu cầu năng lượng như thế nào ?
Khuyến cáo 10: Ở những bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không
KF nội viện cần điều trị dinh dưỡng lâm sàng, nên sử dụng phương pháp đo
nhiệt lượng gián tiếp (Indirect Calorimetry – IC) để đánh giá mức tiêu hao
năng lượng để đưa ra liệu pháp can thiệp dinh dưỡng (định lượng calo) và
tránh nuôi ăn thiếu hoặc quá mức.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Lưu ý rằng các phương trình dự đoán và công thức dựa trên trọng lượng có thể
có sự sai lệch đáng kể và không chính xác, đặc biệt là ở những bệnh nhân thận,
không có IC, đối với những bệnh nhân không bị bệnh nặng có AKI/AKD và/hoặc
CKD có hoặc không KF đang điều trị ở khoa lâm sàng và không ăn chế độ ăn ít
protein, chúng tôi tham khảo các khuyến nghị 4.2 và 4.3a và 4.3b theo hướng
dẫn của ESPEN cho bệnh nhân nội khoa nhiều bệnh nền [29].
Đối với bệnh nhân CKD không bị bệnh nặng với KF (không có KRT) đang điều
trị ở khoa lâm sàng/khoa thận không có yếu tố stress và tiếp tục phác đồ chế độ
ăn ít protein đã thiết lập trước đó trong thời gian nằm viện, lượng 30-35
kcal/kg/ngày đã được chỉ định trong các hướng dẫn trước đây của ESPEN [1,2]
được xác nhận.

BS.LÊ NGUYỄN QUANG THÁI

43

Bàn luận:
Việc xác định chính xác nhu cầu protein và năng lượng là rất quan trọng
trong bệnh cảnh lâm sàng này bởi vì cả việc nuôi ăn thừa và thiếu đều có khả
năng dẫn đến kết cục điều trị xấu [10,138].
Tiêu chuẩn vàng để đo nhu cầu calo của từng cá nhân được thể hiện bằng
phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp, một phương pháp không xâm lấn cho
phép đánh giá mức tiêu thụ năng lượng khi nghỉ ngơi (REE) dựa trên các phép
đo tiêu thụ oxy và sản xuất carbon dioxide trong khí thở ra [139]. Ở những bệnh
nhân nặng, REE được đo bằng phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp thường
được xem như là cho y lệnh về dinh dưỡng. Thật không may, phép đo nhiệt
lượng gián tiếp không được sử dụng rộng rãi trong công việc thường ngày của
bệnh viện [139].
Phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp cho biết thông tin về tốc độ chuyển
hóa có liên quan đến lâm sàng như trong một nghiên cứu lâm sàng trên 124 bệnh
nhân ICU bị AKI nặng cho thấy tình trạng tăng chuyển hóa là 62% và giảm
chuyển hóa là 14% [140].
Đã có sự đồng thuận toàn cầu về tầm quan trọng của việc sử dụng phương
pháp đo nhiệt lượng gián tiếp để đánh giá REE. Cả hướng dẫn của Châu Âu [8]
và Hoa Kỳ [141] đều đưa ra các khuyến cáo hỗ trợ cho việc sử dụng phương
pháp đo nhiệt lượng gián tiếp như một công cụ tiêu chuẩn vàng. Điều này phần
lớn được hỗ trợ bởi thực tế là các phương trình và công thức nhằm ước tính REE
phần lớn không phù hợp, do đó có nguy cơ cho ăn thiếu và thừa đáng kể về mặt
lâm sàng, điều này đã được chứng minh rõ ràng ngay cả trong bối cảnh của AKI
và KRT [140,142,143].
Một nghiên cứu can thiệp theo thời gian trên bệnh nhân ICU với AKI có
KRT dưới dạng CKRT (lọc máu liên tục) đã chứng minh rằng một máy đo
chuyển hóa có thể cải thiện việc cung cấp năng lượng cũng như làm tăng lượng
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protein [144]. Khi ảnh hưởng đến sự cân bằng nitơ là dương sẽ giúp tăng tỷ lệ
sống sót [145].
Trong khi các phương trình dự đoán và công thức dựa trên trọng lượng
được công bố đã cung cấp các ước tính hợp lệ về nhu cầu năng lượng ở cấp độ
quần thể, cả hai phương pháp đều có sai số đáng kể và không chính xác khi áp
dụng cho từng bệnh nhân [142,143,146,147], đòi hỏi người làm lâm sàng phải
thực hiện một mức độ đánh giá lâm sàng đáng kể, để cá nhân hóa nhu cầu năng
lượng. Do đó, người làm lâm sàng cần nhận thức được những hạn chế của việc
sử dụng các công cụ dự đoán như vậy để đo các giá trị REE.
Các hướng dẫn trước đây trên bệnh nhân AKI của ICU đã khuyến nghị
lượng calo không protein từ 20-30 kcal/kg/ngày [1,2,148], hoặc tổng lượng calo
từ 20-30 kcal/kg/ngày [4,149,150]. Những hướng dẫn này bao gồm nhu cầu
năng lượng trung bình ở cấp độ quần thể và có thể được sử dụng làm điểm bắt
đầu chung khi không có phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp. Tuy nhiên, trong
nhiều trường hợp, nó không được đề cập đến nếu thực tế, cân nặng trước khi
phát bệnh hoặc cân nặng lý tưởng nên được xem xét để tính toán. Cần cân nhắc
rằng bệnh nhân AKI thường xuyên bị quá tải dịch và có sự di chuyển đột ngột
của dịch liên quan đến KRT, thậm chí còn khó khăn hơn để xác định trọng
lượng cơ thể tham chiếu được sử dụng để ước tính tiêu hao năng lượng bằng
cách sử dụng các phương trình dự đoán. Về vấn đề này, một nghiên cứu gần đây
trên 205 bệnh nhân nặng trong đó REE được đo bằng phương pháp đo nhiệt
lượng gián tiếp được so sánh với phương trình Harris-Benedict được tính toán
với ba cân nặng tham chiếu khác nhau (cân nặng thực tế, cân nặng lý tưởng và
cân nặng ước đoán), kết luận rằng số calo được tính bằng phương trình HarrisBenedict, bất kể trọng lượng cơ thể tham chiếu nào được sử dụng, không thể
thay thế kết quả đo nhiệt lượng gián tiếp [151]. Chỉ có hai nghiên cứu quan sát
được thực hiện ở những bệnh nhân nặng với AKI, so sánh về mức tiêu hao năng
lượng bằng việc xác định nhiệt lượng gián tiếp với mức tiêu hao năng lượng
được ước tính của các công thức dựa trên trọng lượng cơ thể hoặc phương trình
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dự đoán, bao gồm cả phương trình Harris-Benedict [142,143]. Cả hai nghiên
cứu đều đồng ý rằng các phương pháp tính toán tiêu hao năng lượng này có độ
chính xác thấp, giới hạn đồng thuận rộng và thường đánh giá thấp hơn mức tiêu
hao năng lượng thực tế, tùy thuộc vào cân nặng được sử dụng để tính toán. Do
đó, mặc dù là một cách rất đơn giản để dự đoán mức tiêu hao năng lượng, nhưng
cách tiếp cận này có khả năng làm tăng nguy cơ nuôi ăn thừa và thiếu ở bệnh
nhân ICU có AKI.
Từ việc xem xét các tài liệu, hiện tại, không thể xác định và do đó cũng
không thể khuyến nghị rằng phương pháp nào để dự đoán nhu cầu năng lượng là
tốt nhất về mặt đưa đến kết cục điều trị tốt hơn ở bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc
CKD có hoặc không KF nội viện. Do không có bằng chứng chắc chắn, việc
tham khảo các hướng dẫn gần đây của ESPEN trên bệnh nhân nặng [8] và trên
bệnh nhân nội khoa nhiều bệnh nền [29] có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc
thực hành hàng ngày của người làm lâm sàng vì các hướng dẫn này không loại
trừ bệnh nhân bị bệnh thận.
Khuyến cáo 11:
Phép đo nhiệt lượng gián tiếp có thể được thực hiện trong quá trình CKRT,
lưu ý những hạn chế nội tại của phương pháp. Nên ưu tiên khoảng thời gian
tối thiểu là 2 giờ sau khi chạy thận ngắt quãng để cải thiện độ chính xác của
phép đo
Grade 0 – Mức đồng thuận: đồng thuận (78.3%)
Bàn luận:
Các khuyến nghị hiện có từ các chuyên gia cho rằng không nên thực hiện
phép đo nhiệt lượng gián tiếp trong KRT, do KRT có thể can thiệp vào cân bằng
CO2 [139]. Tuy nhiên, gần đây hơn, các nghiên cứu điều tra việc đo nhiệt lượng
gián tiếp cho thấy không có sự khác biệt về REE ở bệnh nhân có hoặc không
CKRT [144,152-154]. Thử nghiệm MECCIAS gần đây đã chỉ ra rằng ảnh hưởng
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của sự thay đổi CO2 trong quá trình CKRT lên REE là nhỏ nhất và phép đo nhiệt
lượng gián tiếp trong quá trình CKRT nên được ưu tiên hơn vì hiệu quả của nó
đối với năng lượng tiêu thụ [154]. Trong phép đo nhiệt lượng gián tiếp, giá trị
REE được tính toán từ việc tiêu thụ O2 và sản sinh CO2 (phương trình Weir), và
cả hai khí này cũng được trao đổi trong tuần hoàn ngoài cơ thể [155]. Tuy nhiên,
trong quá trình KRT, một lượng đáng kể CO2 (26 ml/phút) được loại bỏ trong
dịch thải trong quá trình CKRT, đại diện cho 14% VCO2 trung bình thở ra [155],
do đó phép đo VCO2 không thể phản ánh chính xác lượng sản sinh nội sinh CO2,
hạn chế việc giải thích chính xác REE đo được dựa trên IC.
Khuyến cáo 12:
Bất cứ khi nào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân thay đổi, nên đo lại nhiệt
lượng gián tiếp.
Grade GPP – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận cho khuyến cáo 12:
Liệu chỉ một lần đo nhiệt lượng gián tiếp khi bắt đầu hồi phục có đủ để
điều chỉnh các nhu cầu dinh dưỡng trong thời gian ở ICU hay không vẫn là một
câu hỏi mở. Trong một nghiên cứu trên bệnh nhân bị AKI, không có sự khác
biệt nào được quan sát thấy giữa các phép đo năng lượng được thực hiện khi bắt
đầu ở ICU và trong vòng một tuần, cũng như trong vòng 48 giờ, mặc dù ở đại đa
số bệnh nhân (68%) sự khác biệt lớn hơn ± 10% đo được có thể có liên quan về
mặt lâm sàng [142]. Một nghiên cứu hồi cứu trên 1171 bệnh nhân nặng cho thấy
sự khác biệt giữa các ngày có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên, sự khác biệt này mất
đi ý nghĩa sau khi loại trừ hai ngày đầu nhập viện [156]. Một bài báo của chuyên
gia về phép đo nhiệt lượng gián tiếp ở bệnh nhân nặng [139] nói rằng năng
lượng tiêu hao của bệnh nhân nặng là rất dao động và phụ thuộc vào giai đoạn
và mức độ nặng của bệnh, điều trị và thời gian nằm tại giường kéo dài. Khái
niệm tương tự cũng phù hợp với bệnh nhân AKI [1,2]. Vì vậy, khuyến cáo rằng
bất cứ khi nào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân thay đổi, nên lặp lại phép đo
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nhiệt lượng gián tiếp. Nếu không có phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp, thì
việc tính toán REE từ VCO2 thu được từ máy thở đã được chứng minh là chính
xác hơn các phương trình ở những bệnh nhân nặng không điều trị CKRT [157]
nhưng ít chính xác hơn so với phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp [139]. Tuy
nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào như vậy được thực hiện ở những
bệnh nhân nặng với AKI.
Nói chung, chúng tôi tham khảo Tuyên bố 2 từ ESPEN Guideline về dinh dưỡng lâm sàng
trong ICU [8].

Nếu không thể đo nhiệt lượng, sử dụng VO2 (tiêu thụ oxy) từ catheter động
mạch phổi hoặc VCO2 (carbon dioxide sản sinh) lấy từ máy thở sẽ cho đánh
giá tốt hơn về mức tiêu hao năng lượng so với các phương trình dự đoán.
Mức đồng thuận: đồng thuận (82%)
Nếu không có phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp, thì việc tính toán
REE chỉ từ các giá trị VCO2 thu được từ máy thở (REE – VCO2*8.19) đã được
chứng minh là chính xác hơn các phương trình [157], nhưng kém hơn so với
phép đo nhiệt lượng gián tiếp [139]. Ngoài ra, VO2 được tính từ catheter động
mạch phổi là một lựa chọn khả thi khác [158].
4.4.2. Thế nào là mức năng lượng tối ưu để tránh nuôi ăn thiếu hoặc thừa ?
Vì không có sự thay đổi đáng kể nào của quá trình chuyển hóa năng lượng
liên quan đến AKI, và cũng vì các tác động liên quan nhiều đến tiêu hao năng
lượng thường là do yếu tố mạn tính (như bệnh đái tháo đường, cường cận giáp
nặng và viêm) hoặc tình dị hóa cấp tính của các bệnh đi kèm và biến chứng
[8,159,160], và do không có nghiên cứu chất lượng cao nào khảo sát việc cung
cấp năng lượng ở bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF nội
viện, chúng tôi tham khảo khuyến nghị 11.1 trong hướng dẫn của ESPEN cho
bệnh nhân đa bệnh nằm viện [29] và các khuyến nghị 8 và 16-19 trong hướng
dẫn của ESPEN cho bệnh nhân nặng [8].
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Ở những bệnh nhân nội trú đa bệnh với ăn kém và tình trạng dinh dưỡng
kém, cần đạt được ít nhất 75% nhu cầu năng lượng và protein để giảm nguy
cơ đưa đến kết cục điều trị bất lợi.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [29]
Dinh dưỡng với năng lượng thấp (không vượt quá 70% EE) nên được thực
hiện trong giai đoạn đầu của pha cấp.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [8]
Sau ngày thứ ba, lượng calo cung cấp có thể tăng lên đến 80-100% năng
lượng tiêu thụ.
Grade 0 – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [8]
Để tránh nuôi ăn quá nhiều, EN và PN đầy đủ giai đoạn sớm sẽ không được
sử dụng cho những bệnh nhân nặng mà nên được chỉ định trong vòng ba đến
bảy ngày.
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (100%) [8]
Nếu sử dụng phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp, chế độ dinh dưỡng đúng
nhu cầu hơn là dinh dưỡng với năng lượng thấp có thể được thực hiện dần
dần sau giai đoạn đầu của pha cấp.
Grade 0 – Mức đồng thuận: mạnh (95%) [8]
Nếu sử dụng các phương trình dự đoán để ước tính nhu cầu năng lượng, thì
dinh dưỡng năng lượng thấp (dưới 70% nhu cầu ước tính) nên được ưu tiên
hơn so với dinh dưỡng đầy đủ trong tuần đầu tiên ở ICU.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (95%) [8]
Bàn luận:
Tỷ lệ năng lượng trên nitơ tối ưu chưa được xác định trong AKI. Một
nghiên cứu theo thời gian về tác động của việc tăng tỷ lệ calo trên nitơ ở những
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bệnh nhân bị bệnh nặng với AKI (40 kcal/ kg/ngày so với 30 kcal/kg/ngày) cho
thấy rằng cách tiếp cận này không liên quan đến việc cải thiện cân bằng nitơ;
thay vào đó, quan sát thấy các biến chứng chuyển hóa nghiêm trọng hơn của liệu
pháp dinh dưỡng lâm sàng (tăng đường huyết, tăng triglycerid máu) và cân bằng
dịch dương hơn [161].
Có 3 nghiên cứu RCT được thực hiện ở những bệnh nhân nặng để xem
xét tác động của các mức cung cấp năng lượng khác nhau trên các tạng khác như
là một kết cục phụ [162-164]. Không có nghiên cứu nào cho thấy bất kỳ tác
động tích cực nào trong những ngày không KF hoặc các kết cục khác của thận,
ngoài việc cân bằng dịch tăng trong khi nuôi ăn đủ [162].
Một thiết kế nghiên cứu RCT về các mức độ dung nạp protein khác nhau
ở những bệnh nhân nặng với AKI có CKRT được cung cấp trung bình 89% nhu
cầu năng lượng đo được trong toàn bộ thời gian nghiên cứu cho thấy rằng những
bệnh nhân đạt được cân bằng nitơ dương trong quá trình nghiên cứu có kết quả
điều trị tốt hơn, cho thấy rằng tác động của lượng protein ăn vào có thể quan
trọng hơn tác động của năng lượng ăn vào; tuy nhiên, không có dữ liệu về các
biến chứng chuyển hóa [145]. Trong cùng một nghiên cứu, EN cũng liên quan
đến kết quả tốt hơn so với PN. Trong một RCT khác gần đây hơn, với nuôi ăn
đầy đủ nhu cầu, được tính bằng cách sử dụng 25-35 kcal/cân nặng lý tưởng đã
hiệu chỉnh/ngày được cung cấp bằng PN, được chứng mình là không có lợi ích
trong việc phục hồi chức năng thận hoặc tỷ lệ AKI; thay vào đó là có khả năng
hồi phục chậm ở bệnh nhân AKI giai đoạn hai [59]. Bên cạnh đó, không tìm
thấy sự cải thiện trong cân bằng nitơ, trong khi sự hình thành urê tăng lên, có thể
kéo dài thời gian của KRT [59].
Ở những bệnh nhân nặng, đạt tiêu hao năng lượng thực tế không nên là
mục tiêu trong 72 giờ đầu tiên. Bởi vì trong giai đoạn đầu của bệnh nặng, năng
lượng nội sinh được sản sinh ra là 500-1400 kcal/ngày, cho ăn đầy đủ sớm cộng
với lượng này có thể gây ra cho ăn quá mức [165]. Thật không may, vẫn chưa
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thể đánh giá sự sản sinh dinh dưỡng nội sinh này, khi mà đánh giá sản sinh dinh
dưỡng nội sinh sẽ rất hữu ích để điều chỉnh sớm dinh dưỡng điều trị và ngăn
ngừa các tác động có hại của tình trạng suy dinh dưỡng (tăng thời gian nằm
viện, thời gian thở máy và tỷ lệ nhiễm trùng), có khả năng được quan sát thấy
khi sử dụng dinh dưỡng từ ngoại sinh cộng với nội sinh [166]. Mặt khác, lượng
hấp thụ dưới 50% có thể dẫn đến tình trạng thiếu calo nghiêm trọng và cạn kiệt
năng lượng dự trữ, giảm khối nạc cơ thể và gia tăng biến chứng nhiễm trùng
[167,168]. Gần đây, một nghiên cứu quan sát lớn bao gồm 1171 bệnh nhân
[156] đã xác nhận rằng cả nuôi ăn thiếu và thừa đều có hại và lượng calo tối ưu
là từ 70 đến 100% năng lượng tiêu thụ.
Tổng hợp lại, thời gian, đường nuôi ăn và mục tiêu caloric/protein không
còn được coi là ba vấn đề khác nhau, mà nên được tích hợp vào một cách tiếp
cận toàn diện hơn. Sau khi xác định thời gian và đường nuôi ăn, mục tiêu năng
lượng/protein nên đạt được từ từ và không trước 48 giờ đầu tiên để tránh thừa
dinh dưỡng (nuôi ăn quá mức). Sự tiến triển này nên được sắp xếp theo một quy
trình cục bộ để ngăn chặn sự gia tăng mạnh và quá nhanh. Liệu pháp dinh dưỡng
điều trị được coi là đạt mục tiêu khi đạt được hơn 70% REE, nhưng không quá
100% [8]. Những điểm chính để bắt đầu dinh dưỡng điều trị là:
▪ 1. Dinh dưỡng bằng đường miệng càng sớm càng tốt trong khi cân nhắc các
nguy cơ xảy ra biến chứng (ví dụ: hít sặc)
▪ 2. EN sớm với tốc độ thấp và tăng dần trong vòng 48 giờ nếu không thể thực
hiện dinh dưỡng bằng đường uống trong khi cân nhắc nguy cơ biến chứng;
▪ 3. Xác định điểm khởi đầu tối ưu và liều lượng (bổ sung) PN dựa trên nguy cơ
xảy ra biến chứng từ đường miệng hoặc EN, tình trạng bệnh cấp tính, và tình
trạng thiếu/suy dinh dưỡng trước đó.
4.4.3. Sự phối hợp tối ưu năng lượng từ carbohydrate và lipid cho dinh dưỡng
điều trị ?
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Khuyến cáo 13:
Ở những bệnh nhân nhập viện với AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc
không KF cần điều trị dinh dưỡng, có thể phối hợp lượng lipid và
carbohydrate để tăng lượng lipid và giảm cung cấp carbohydrate dựa trên việc
sử dụng cơ chất được đánh giá bằng phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp.
Grade 0 – Mức đồng thuận: mạnh (91,3%)
Bàn luận:
Bệnh nhân nhập viện với AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF có
biểu hiện tình trạng tăng chuyển hóa. Thận có vai trò quan trọng trong quá trình
tạo glucose, thanh thải insulin và hấp thu glucose [10,138]. Do đó, giảm quá
trình oxy hóa glucose được mong đợi ở bệnh nhân AKI, đặc biệt là những bệnh
nhân nặng với sự mất cân bằng phóng thích các hormone dị hóa và giải phóng
quá mức các cytokine tiền viêm. Sự biến đổi chuyển hóa lipid trong AKI phức
tạp hơn. Suy giảm phân giải lipid là một hiện tượng đã biết ở AKI, một tình
trạng đặc trưng bởi sự giảm hoạt động của lipoprotein lipase và triglycerid lipase
ở gan và làm chậm quá trình thanh thải nhũ dịch béo ra khỏi máu [10]. Bằng
chứng hiện có gần đây nhất cho thấy rằng những bệnh nhân nặng với AKI thì
việc oxy hóa carbohydrate ít hơn nhiều (56,7%) và tăng oxy hóa lipid hơn
(150,7%) so với kỳ vọng [169]. Một phát hiện tương tự đã được mô tả trong một
nghiên cứu trước đó [170].
Hầu hết tất cả các công thức EN và PN chuẩn hiện có đều chứa một tỷ lệ
cao năng lượng từ carbohydrate, ngay cả trong các loại sữa công thức đã bao
gồm lipid. Sự phân phối chất dinh dưỡng đa lượng không từ protein này có thể
không thích hợp cho bệnh nhân nội viện có KF. Tuy nhiên, tác động có thể có
của sự mất cân bằng này đối với tình trạng dinh dưỡng, bệnh tật và tử vong vẫn
chưa được xác định rõ.
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4.4.4. KRT có thể tác động như thế nào đến sự cân bằng năng lượng bởi khả
năng cung cấp các cơ chất năng lượng (citrate, lactate, glucose) ?
Khuyến cáo 14:
Đối với bệnh nhân đang điều trị KRT, tổng năng lượng cung cấp bởi lượng
calo cộng thêm dưới dạng citrate, lactate và glucose từ các dung dịch lọc
HD/HF nên được tính toán để xác định tổng năng lượng cung cấp hàng ngày
để tránh cho ăn quá nhiều.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Một số giải pháp thường được sử dụng trong quy trình HD/HF (dịch lọc
máu và dịch thay thế) có thể cung cấp cơ chất năng lượng ở dạng:
1. Chất kháng đông vùng Citrate (3 kcal/g) sử dụng ACD-A (2.2% xitrat), TSC
(4% trinatri citrat), hoặc các dung dịch citrate được pha loãng gần đây hơn
(citrate 12 hoặc 18 mmol/l)
2. Glucose (3.4 kcal/g) từ ACD-A (2.45% dextrose) và dịch thay thế và dịch lọc
(0 – 110 mg/dl)
3. Lactate (3.62 kcal/g), dùng làm chất đệm
Trong những năm gần đây, chống đông bằng citrate trong KRT đã được
chứng minh là một giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả so với các phác đồ
chống đông thông thường, thường dựa trên heparin không phân đoạn
[22,171,172]. Citrate được loại bỏ một phần khỏi máu bởi KRT, và tải citrate
cho bệnh nhân phụ thuộc vào sự cân bằng giữa tổng liều dùng trong tuần hoàn
ngoài cơ thể và lượng citrate được loại bỏ qua bộ lọc trong quá trình KRT [173].
Citrate đến hệ tuần hoàn được chuyển hóa chủ yếu ở gan, cũng như ở thận và cơ
xương [171]. Citrate là anion của acid tricarboxylic (acid xitric), là chất chuyển
hóa trung gian của chu trình Krebs. Do đó, citrate không cần insulin để đi vào tế
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bào, nơi nó có thể được chuyển hóa để tạo ra năng lượng và bicarbonate (tương
ứng là 0.59 kcal/mmol citrate và 3mmol bicarbonate/mmol citrate).
Năng lượng tăng có thể đáng kể, tùy thuộc vào loại và vận tốc dịch lọc
được sử dụng, với một nghiên cứu báo cáo lên đến 1300 kcal/ngày khi sử dụng
nhiều dịch thay thế lactate và chống đông bằng ACD-A [174]. Nhiều thay đổi
trong mức tăng năng lượng đã được ghi nhận trong ba nghiên cứu hiện có về vấn
đề này, tùy thuộc vào hàm lượng lactate của dịch thay thế và loại chất chống
đông máu (115-1300 kcal/ngày) [174-176]. Nghiên cứu gần đây nhất được công
bố về chủ đề này xác nhận có khả năng làm tăng năng lượng thêm đáng kể, đặc
biệt với việc chỉ định lọc máu liên tục qua đường tĩnh mạch (CVVH) làm
phương thức KRT. Bằng cách sử dụng chất chống đông citrate dưới dạng ACDA và dịch thay thế dựa trên bicarbonate với glucose 110 mg/dl, nghiên cứu báo
cáo lượng phân phối trung bình hàng ngày là 513 kcal (citrate 218 kcal, glucose
295 kcal). Mặt khác, việc sử dụng dịch thay thế không chứa glucose cũng nên
được tính đến, vì nó có thể góp phần làm tăng lượng glucose mất đi thực sự vì
lượng glucose thất thoát trong dịch thải không được thay thế [177].
Để có thể tránh một phần cung cấp thừa năng lượng do KRT bằng cách sử
dụng các dung dịch có nồng độ citrate thấp hơn, bicarbonate làm chất đệm và
các dung dịch citrate không phải ACD-A với liều lượng thấp hơn và không có
glucose [21]. Ngoài ra, các phương thức PIKRT khuếch tán, chẳng hạn như
thẩm tách máu chậm hiệu quả thấp (Subtained Low-efficiency Dialysis –
SLED), dễ dàng cho phép tăng loại bỏ citrate bằng chính phương pháp điều trị
[22,171], chỉ với một lượng năng lượng hạn chế (100-300 kcal/ngày) được tính
vào năng lượng nạp vào theo chỉ định của bệnh nhân.
4.4.5. Nhu cầu năng lượng trên bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD hoặc CKD
có hoặc không KF không bắt đầu điều trị KRT so với những bệnh nhân có điều
trị với KRT ?
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Khuyến cáo 15:
Không cần tính lượng REE bổ sung vào REE đã được tính toán sẵn để bù đắp
cho KRT vì không có sự khác biệt giữa bệnh nhân không điều trị KRT so với
bệnh nhân điều trị KRT.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Không có sự thay đổi lớn nào của quá trình chuyển hóa năng lượng liên
quan đến AKI, vì các tác động liên quan hơn đến tiêu hao năng lượng thường là
do các bệnh cấp tính đi kèm và các biến chứng [8,170]. Ở những bệnh nhân thở
máy, không tìm thấy sự khác biệt nào của REE do sự xuất hiện của AKI [178].
Ngay cả trường hợp suy đa cơ quan, mức tiêu hao năng lượng của những bệnh
nhân nặng không vượt quá 130% mức tiêu hao năng lượng được ước tính [2].
Các bằng chứng khan hiếm hiện có cho thấy rằng ngay cả KRT cũng không phải
là nguyên nhân làm tăng nhu cầu năng lượng ở bệnh nhân KF. Một nghiên cứu
quan sát ở bệnh nhân CKD với KF không tìm thấy sự khác biệt về REE trong
cùng một nhóm bệnh nhân trước khi bắt đầu lọc máu (chạy thận nhân tạo và PD)
và một tháng sau khi chạy thận nhân tạo hoặc bắt đầu PD [179]; theo cách tương
tự, những bệnh nhân nặng với AKI đang điều trị KRT có REE tương tự được đo
bằng phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp so với những bệnh nhân AKI không
KRT [142]. Chỉ có một nghiên cứu quan sát cho thấy sự khác biệt giữa REE của
bệnh nhân AKI trước khi bắt đầu KRT và sau năm ngày lọc máu [180]. Tuy
nhiên, nghiên cứu có tỷ suất bỏ cuộc cao (24 bệnh nhân được đánh giá tại thời
điểm năm ngày trong số 124 người đăng ký).

4.5. Nhu cầu Protein
4.5.1. Tác động tiềm tàng của KRT đối với sự cân bằng protein ở bệnh nhân
AKI hoặc AKI trên CKD hoặc CKD với KF so với những bệnh nhân tương tự
không KRT ? KRT có làm tăng nhu cầu protein không ?
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Tuyên bố 6:
KRT có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng protein bằng cách gây ra
sự thất thoát acid amin và peptite/protein. Do đó, nhu cầu protein có thể tăng
lên ở những bệnh nhân đang điều trị với KRT.
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Các liệu pháp thay thế thận như CKRT hoặc PIKRT như SLED đã trở
thành phương thức điều trị được lựa chọn ở những bệnh nhân AKI nặng. Các
phương thức KRT chuyên sâu này, do lịch trình kéo dài và loại màng được sử
dụng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng protein bằng cách gây thất
thoát acid amin và peptite/protein (lần lượt lên đến 15-20g/ngày và 5-10g/ngày)
[10,144,181-187]. Các yếu tố liên quan đến chỉ định KRT sẽ xác định bao nhiêu
acid amin sẽ bị mất bao gồm phương thức của KRT (liên tục hoặc gián đoạn và
đối lưu, khuếch tán hoặc cả hai), tốc độ dòng chảy của máu và dịch thẩm tách,
tốc độ dịch thải, cũng như tính chất của màng của bộ lọc được sử dụng
[144,188]. Bên cạnh đó, vì acid amin là những chất có trọng lượng phân tử thấp
với hệ số sàng gần 1.0, nên nhiều acid amin như cysteine, arginine, alanine và
glutamine có thể dễ dàng được lọc từ máu vào dịch thải [183,184]. Hiện tại, với
sự gia tăng hiệu quả của các phương thức KRT sẵn có, cho phép tốc độ dòng
chảy của máu cao hơn và tăng khả năng loại bỏ dịch thải, có thể ước tính rằng sự
thất thoát acid amin thực tế của bệnh nhân CKRT nhiều hơn so với những gì
được báo cáo trong các nghiên cứu trước đó [181-184]. Một nghiên cứu trên tám
bệnh nhân (4 người bị sốc tim và 4 người bị nhiễm trùng huyết) báo cáo rằng
lượng acid amin mất trung bình hàng ngày là 3.8g/ngày ở bệnh nhân nhiễm
trùng và 7.4g/ngày ở bệnh nhân bị sốc tim khi đang CVVH [182], trong khi một
nghiên cứu gần đây hơn ở những bệnh nhân nặng có CVVH báo cáo sự mất acid
amin trung bình là 13.4g/ngày, dao động từ 11.8 đến 17.4 g/ngày [189].
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4.5.2. Xác định nhu cầu protein ở bệnh nhân thận như thế nào ? Lượng protein
cao có cải thiện kết cục so với lượng protein tiêu chuẩn hay không ?
Tuyên bố 7:
Nhu cầu protein chủ yếu được xác định trên bệnh nền, tuy nhiên, KRT kéo
dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực về cân bằng protein.
Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Tuyên bố 8:
Không có sự khác biệt đáng kể về nhu cầu protein giữa ICU, bệnh nhân phẫu
thuật và bệnh nội khoa cấp tính có AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF
vì tất cả các tình trạng này được đặc trưng bởi dị hóa protein.
Mức đồng thuận: mạnh (91.3%)
Khuyến cáo 16:
Ở những bệnh nhân nhập viện với AKI/AKD và/hoặc CKD có hoặc không KF
đang được điều trị dinh dưỡng lâm sàng, việc chỉ định lượng protein tốt nhất
là theo tốc độ dị hóa protein thay vì chỉ sử dụng các yếu tố dự báo được chuẩn
hóa theo trọng lượng cơ thể (xem khuyến cáo 18).
Grade GPP – Mức đồng thuận: đồng thuận (86.4%)
Khuyến cáo 17:
Cần tránh nuôi ăn quá nhiều để đạt được cân bằng nitơ dương hoặc giảm
thiểu sự cân bằng nitơ âm hiện có.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
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Khuyến cáo 18:
Lượng protein nạp vào được chỉ định theo:
 Bệnh nhân CKD nội viện không có tình trạng nặng hoặc cấp tính: nuôi
protein ở mức 0.6-0.8g/kg BW/ngày
 Bệnh nhân CKD và KF nội viện có KRT ngắt quãng thông thường mạn tính
mà không có bệnh cấp tính/nguy kịch: ≥ 1.2 g/kg BW/ ngày
 Bệnh nhân AKI, AKI trên nền CKD nội viện không có bệnh cấp tính/nguy
kịch: 0.8-1.0g /kg BW/ngày
 Bệnh nhân AKI, AKI trên nền CKD, CKD nội viện có tình trạng bệnh cấp
tính/nguy kịch, không KRT: bắt đầu với 1.0 g/kg BW/ngày, và tăng dần lên
đến 1.3 g/kg BW/ngày nếu dung nạp được
 Bệnh nhân nặng với AKI hoặc AKI trên CKD hoặc CKD với KF có KRT
ngắt quãng thông thường: 1.3-1.5 g/kg/ngày
 Bệnh nhân bị bệnh nặng với AKI hoặc AKI trên nền CKD hoặc CKD có KF
khi CKRT hoặc PIKRT: 1.5g/kg/ngày lên đến 1.7 g/kg/ngày
Nếu có thể, cân nặng trước khi nhập viện hoặc cân nặng thường có được ưu
tiên dùng hơn so với cân nặng (BW) lý tưởng. Cân nặng thực tế không nên
được xem xét cho một chỉ định về lượng protein nạp vào.
Grade 0 – Mức đồng thuận: đồng thuận (82.6%)
Bàn luận cho tuyên bố 7 & 8 và khuyến cáo 16 – 18:
Nhu cầu protein được xác định bởi stress do viêm của bệnh cấp tính/nguy
kịch. Những bệnh nhân nặng với tình trạng viêm và bất động toàn thân bị dị hóa
mạnh và được đặc trưng bởi sự phân hủy protein trong cơ nhiều vùng và tổng
hợp protein bị suy giảm, dẫn đến cân bằng nitơ âm tính [10]. Do đó, nhu cầu
protein có thể tăng lên đáng kể. Cung cấp lượng protein tăng lên có thể hạn chế
thất thoát nitơ, mặc dù nó không thể đảo ngược tình trạng dị hóa [145,161,186].
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Thay vào đó, có sự khác biệt với những bệnh nhân có AKI không phức
tạp, chẳng hạn như tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc thuốc gây độc với thận hoặc
bệnh thận do thuốc cản quang, trong trường hợp không có tình trạng bệnh cấp
tính/nguy kịch. Trong những điều kiện không dị hóa này, bệnh nhân có thể ổn
định về mặt chuyển hóa và không cần tăng chế độ protein. Tuy nhiên, việc ước
tính tốc độ dị hóa protein có thể giúp hiểu rõ hơn về tình trạng dị hóa của bệnh
nhân và giúp hướng dẫn chỉ định dinh dưỡng.
Lượng protein tối ưu ở những bệnh nhân KRT nội viện, đặc biệt là ở
những bệnh nhân nặng với AKI vẫn chưa rõ ràng. Cần phải định lượng đủ để
làm giảm sự mất khối cơ trong khi cung cấp các acid amin cần thiết cho đáp ứng
của pha cấp. Nhu cầu protein ở bệnh nhân AKI hoặc AKI trên nền CKD hoặc
CKD chưa bắt đầu điều trị KRT nội viện có thể phụ thuộc chủ yếu vào bệnh
nền, bệnh cấp tính đi kèm và biến chứng hơn là do giảm chức năng thận. Xét
theo sự tăng thất thoát acid amin, bệnh nhân điều trị với KRT có thể cần lượng
protein cao hơn [10,190].
Tổng lượng nitơ mất đi ở một bệnh nhân CKRT đặc trưng có thể vào
khoảng 25g/ngày [184,186] càng làm trầm trọng thêm tình trạng cân bằng nitơ
âm tính. Giá trị tốc độ dị hóa protein chuẩn là 1.2-2.1g/kg/ngày đo được bằng
phương pháp đo quang urê (urea kinetic method) ở các nhóm nhỏ bệnh nhân
mắc AKI với nhiều phương thức KRT khác nhau và điều trị dinh dưỡng
(phương thức kéo dài, liên tục và ngắt quãng) [142,161,191-195]. Hiện có rất ít
dữ liệu về ảnh hưởng của lượng protein cao đối với sự cân bằng nitơ ở những
bệnh nhân đang điều trị KRT. Lượng protein nạp vào lên đến 2.5g/kg/ngày, ít
nhất là trong các nghiên cứu không ngẫu nhiên, dẫn đến cân bằng nitơ gần
dương hoặc dương nhẹ [145,186]. Trong một nghiên cứu không ngẫu nhiên về
bệnh nhân AKI đang điều trị CKRT với liều bổ sung protein cao hơn trong chế
độ ăn uống 2.5g/kg/ngày so với một nhóm bệnh nhân được chăm sóc tiêu chuẩn
1.2g/kg/ngày với cùng nhận được lượng calo bằng nhau [185], bệnh nhân được
nuôi với lượng protein cao hơn có nhiều khả năng đạt được cân bằng nitơ dương
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tại mọi thời điểm trong quá trình theo dõi (53.6% so với 36.7%; p < 0.05) và có
xu hướng giảm cân bằng nitơ âm tính tổng thể hơn, nhưng cần tăng “liều”
CKRT do tình trạng tăng sản sinh nitơ có trong urê trong máu. Trong một
nghiên cứu chi tiết về chuyển hóa [193], báo cáo rằng bệnh nhân AKI được nuôi
2.0g protein/kg đã cải thiện cân bằng nitơ so với những bệnh nhân được nuôi
1.5g protein/kg. Điều thú vị ở đây là việc tăng lượng calo từ 10 đến 15 kcal/kg
đến 30 kcal/kg có lợi cho những bệnh nhân có lượng protein thấp hơn (0.60.8g/kg) nhưng không có lợi trên nhóm bệnh nhân được nuôi tăng protein.
Những bệnh nhân được nuôi ăn thừa (40-60 tổng kcal/kg) đã tăng tốc độ dị hóa
protein chuẩn và làm xấu đi sự cân bằng nitơ. Cân bằng nitơ dương có liên quan
đến việc cải thiện khả năng sống còn của bệnh nhân nặng với AKI [144]. Bổ
sung protein đến mục tiêu 2.0g/kg/ngày có thể là mong muốn ở những bệnh
nhân điều trị CKRT hoặc PIKRT kéo dài với cân bằng nitơ âm. Một lưu ý quan
trọng liên quan đến việc cho y lệnh về protein là nó thường được chuẩn hóa theo
trọng lượng cơ thể của bệnh nhân. Xem xét rằng những bệnh nhân nặng với AKI
thường xuyên bị quá tải dịch, việc xác định trọng lượng cơ thể tham chiếu để sử
dụng cho chỉ định về lượng protein là một vấn đề tế nhị. Trọng lượng cơ thể
khác nhau sẽ dẫn đến ước tính nhu cầu protein khác nhau, điều này có thể giải
thích một phần cho phạm vi rộng của các giá trị tốc độ dị hóa protein chuẩn
được tìm thấy trong các nghiên cứu trước đây. Một nghiên cứu gần đây cho thấy
ước tính nhu cầu protein dựa trên trọng lượng cơ thể ở những bệnh nhân nặng
với AKI đã ước lượng quá cao nhu cầu protein ở những bệnh nhân đang điều trị
KRT, trong khi đó ước lượng thấp hơn ở những bệnh nhân không điều trị KRT
[142]. Trong khi trường hợp đầu tiên (ước lượng quá cao nhu cầu protein trên
BN KRT) có thể làm tăng sản sinh urê và nhu cầu về KRT, trường hợp thứ hai
(ước lượng protein thấp ở BN không KRT) có thể góp phần làm tăng sự mất
khối cơ. Bất chấp những khó khăn về kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình lấy
nước tiểu và dịch lọc máu trong 24 giờ, việc tính toán tốc độ dị hóa protein ở
những bệnh nhân điều trị KRT nội viện là rất quan trọng.
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4.5.3. Có nên chỉ định giảm protein ở những bệnh nhân nặng nhập viện với AKI
và/hoặc CKD có hoặc không KF để trì hoãn việc bắt đầu KRT ?
Khuyến cáo 19:
Không nên chỉ định giảm protein để tránh hay trì hoãn KRT trên bệnh nhân
nội viện với AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với KF.
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (95.5%)
Bàn luận:
Khi có sự gia tăng dị hóa protein liên quan đến giảm thanh thải sản phẩm
của nitơ do giảm chức năng thận, việc bổ sung quá nhiều protein có thể dẫn đến
tích lũy thêm các sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa protein và acid
amin, và do đó, làm tăng giá trị nitơ trong urê trong máu (BUN). Tuy nhiên, sự
dị hóa protein ở bệnh nhân AKI chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi lượng protein ăn
vào, tức là giảm lượng protein ăn vào không ảnh hưởng đến tốc độ dị hóa
protein [85]. Một phân tích tổng hợp gần đây không tìm thấy sự khác biệt về kết
quả giữa thời điểm bắt đầu KRT (sớm và muộn) [196]. Do đó, việc chỉ định
protein trong bệnh cảnh lâm sàng này nên được dựa trên tình trạng dị hóa của
bệnh nhân, và không nên giảm lượng protein để trì hoãn việc bắt đầu KRT.
Xét về hàm lượng tương đối thấp của protein có trong công thức chuẩn
đường tiêu hóa (40-60g protein/L), các công thức đặc hiệu cho bệnh (thận) có
chứa 70-80g protein/L có thể được ưu tiên hơn, chủ yếu để giảm quá tải dịch;
trong một số trường hợp, việc bổ sung acid amin qua đường tĩnh mạch được
khuyến khích để đạt được mục tiêu nhu cầu protein bằng dinh dưỡng qua đường
tiêu hóa [1,2,137].
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4.5.4. Nên xem xét áp dụng cách tiếp cận bảo tồn (giảm protein) trong tình
huống nào ?
Khuyến cáo 20:
Phương pháp tiếp cận điều trị bảo tồn bao gồm các chế độ ăn hạn chế protein
vừa phải, chỉ có thể được xem xét trong trường hợp bệnh nhân AKI hoặc
CKD ổn định về mặt chuyển hóa, không có bất kỳ tình trạng dị hóa/bệnh
nặng nào và không trải qua KRT (xem khuyến cáo 18).
Grade GPP – Mức đồng thuận: đồng thuận (87%)
Bàn luận
Trong một số tình trạng không dị hóa với giảm chức năng thận cấp tính
(chẳng hạn như AKI đơn độc do thuốc, AKI do thuốc cản quang và một số tình
trạng của AKI sau thận) hoặc ở những bệnh nhân CKD ổn định về chuyển hóa,
điều trị bảo tồn có thể giúp điều chỉnh phosphate, natri, kali, rối loạn thăng bằng
toan kiềm, cũng như làm giảm sự tích tụ của các chất thải nitơ, chẳng hạn như
urê. Thay vào đó, khi có tình trạng dị hóa, điều trị bảo tồn có thể chỉ điều chỉnh
một phần các chất điện giải, sự mất cân bằng dịch hoặc thăng bằng toan kiềm
nhưng luôn làm xấu đi sự cân bằng nitơ; trong hầu hết các trường hợp như vậy,
nên bắt đầu KRT.
4.5.5. Bệnh nhân CKD điều trị bảo tồn có nên duy trì chế độ ăn ít protein hơn
trong thời gian nằm viện ?
Khuyến cáo 21:
Bệnh nhân trước đây duy trì kiểm soát protein khẩu phần (gọi là chế độ ăn
hạn chế protein) không nên duy trì chế độ ăn này nếu bệnh cấp tính là lý do
vào viện.
Grade GPP – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
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Bàn luận:
Như đã thảo luận ở trên, nhập viện do bệnh nặng hoặc cấp tính hoặc phẫu
thuật lớn thường được đặc trưng bởi tình trạng tiền viêm và tăng dị hóa protein,
do đó tiếp tục hạn chế protein trong chế độ ăn uống là không thích hợp. Nhu cầu
protein ở bệnh nhân nhập viện phải được xác định theo bệnh nền đã gây ra nhập
viện nhiều hơn là do tình trạng suy thận căn bản. Ngược lại, bệnh nhân CKD có
thể tiếp tục chế độ ăn uống có kiểm soát protein trong thời gian nhập viện miễn
là không có tình trạng dị hóa protein. Bên cạnh đó, lượng dinh dưỡng ăn vào
phải bao gồm đầy đủ các acid amin thiết yếu và nhu cầu năng lượng [197], và
nhiễm toan chuyển hóa phải được ngăn ngừa hoặc điều chỉnh thỏa đáng [198].
Nếu không được kiểm soát tốt như đã đề cập ở trên, bệnh nhân CKD sẽ có nguy
cơ cao cân bằng nitơ âm và do đó bị mất khối cơ, ngay cả trong tình trạng không
dị hóa ổn định về mặt chuyển hóa. Cuối cùng nhưng không kém phần quan
trọng, cần kiểm soát tối ưu quá trình chuyển hóa glucose để thực hiện hạn chế
protein an toàn về mặt dinh dưỡng [199].

4.6. Nhu cầu về các vi chất dinh dưỡng
4.6.1. Có nên bổ sung các nguyên tố vi lượng và vitamin ?
Khuyến cáo 22:
Do tăng nhu cầu trong quá trình KF và bệnh nặng, và mất lượng dịch thải
lớn trong quá trình KRT, cần theo dõi và bổ sung các nguyên tố vi lượng. Cần
tăng cường chú ý đến selen, kẽm và đồng.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Khuyến cáo 23:
Do tăng nhu cầu trong quá trình KF và bệnh nặng, và mất lượng dịch thải
lớn trong quá trình KRT, cần theo dõi và bổ sung các vitamin tan trong nước.
Cần đặc biệt chú ý đến vitamin C, folate (B9) và thiamine (B1).
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
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Bàn luận cho khuyến cáo 22 và 23:
Trong diễn tiến bệnh nặng, vitamin và các nguyên tố vi lượng có thể tác
động đến việc điều hòa miễn dịch, làm lành vết thương và có thể có đặc tính
chống oxy hóa [200,201]. Mặc dù liều lượng vi chất dinh dưỡng tối ưu ở những
bệnh nhân nặng vẫn còn là vấn đề tranh cãi, nhưng có vẻ rằng sự khởi đầu của
KRT dưới dạng CKRT ở những bệnh nhân có AKI hoặc AKI trên nền CKD
hoặc CKD có KF có ảnh hưởng tiêu cực đến mức vi chất dinh dưỡng trong
huyết thanh là khá rõ ràng [202,203]. Cơ chế thải trừ của các phương thức lọc
máu cơ bản cùng với sự hấp phụ của các loại màng lọc có thể làm tăng nguy cơ
thiếu hụt vitamin và nguyên tố vi lượng, nhưng vẫn còn thiếu các phương pháp
dinh dưỡng chuyên dụng và cụ thể [204]. Ở những bệnh nhân điều trị CKRT, đã
mô tả sự giảm nồng độ folate, vitamin C, E, thiamine, kẽm và selen trong huyết
thanh, có thể là do hậu quả của việc tăng cường sử dụng trong bệnh nặng và mất
thứ phát sau CKRT [202,205-207]. Cụ thể, báo cáo về sự mất hàng ngày trong
dịch thải khoảng 68 mg vitamin C, 0.3 mg folate và 4 mg vitamin B1 (thiamine)
[206,207]. Trong một nghiên cứu quan sát trên 77 bệnh nhân CKD kèm KF
đang chạy thận nhân tạo mạn tính, kẽm, thiamin và vitamin B6 là những vi chất
dinh dưỡng bị thiếu nhiều nhất (lần lượt là 44,1%, 24,7% và 35,1%) [208].
Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên trên bệnh nhân chạy thận nhân tạo mạn tính
[209], nồng độ selen và kẽm trong huyết thanh ở 150 bệnh nhân chạy thận nhân
tạo mạn tính không được điều chỉnh về mức bình thường bằng cách bổ sung
điều độ (lên đến 75µg selen/ngày và 50mg kẽm/ngày), cho thấy tăng nhu cầu ở
những bệnh nhân này. Khuyến cáo hiện tại là lượng selen và các vi chất dinh
dưỡng khác bị mất trong dịch thải nên được thay thế vào [210,211] và những
bệnh nhân này sẽ cần một lượng bổ sung nhiều hơn dựa vào PN chuẩn
[207,212]. Liều tối ưu vẫn chưa được biết, nhưng liều lượng 100mg/ngày đã
được đề xuất cho vitamin C [213]. Sự thất thoát lớn trong dịch thải của một số
nguyên tố vi lượng, nhưng đặc biệt là đồng đã được chứng minh là đã thất thoát
rất nhiều so với lượng dinh dưỡng nạp vào [207]. Gần đây một trường hợp tử
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vong do thiếu đồng đã được công bố [212]. Khi cần phải CKRT trong hơn hai
tuần, nên xác định lượng đồng trong máu. Có đề nghị dùng qua đường tĩnh mạch
khoảng 3 mg đồng/ngày để ngăn ngừa sự thiếu hụt (dựa trên xác định lặp lại ở
bệnh nhân chạy thận nhân tạo) [214]. Kết luận, do những hạn chế trong xét
nghiệm máu và thiếu bằng chứng về lợi ích lâm sàng có được từ việc bổ sung vi
chất dinh dưỡng, việc bổ sung vi chất dinh dưỡng cần được hướng dẫn bởi nồng
độ của chúng trong huyết thanh và lượng thất thoát do KRT.

4.7. Dinh dưỡng đặc trưng theo bệnh lý
4.7.1. Việc sử dụng công thức dành riêng cho bệnh thận (EN hoặc PN) có làm
giảm biến chứng và tăng cung cấp dinh dưỡng so với công thức tiêu chuẩn
không ?
Khuyến cáo 24:
Không có công thức đường tiêu hóa hoặc đường tĩnh mạch đặc hiệu nào
dành cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận nên được sử dụng thường
xuyên ở mọi bệnh nhân bị AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD có KF so với
các công thức chuẩn. Thay vào đó, việc sử dụng chúng phải được cá thể hóa
(xem khuyến cáo 26).
Grade B – Mức đồng thuận: đồng thuận (87.5%)
Khuyến cáo 25:
Việc lựa chọn công thức EN hoặc PN thích hợp nhất nên được thực hiện dựa
trên tỷ lệ năng lượng và protein để cung cấp liều lượng chính xác nhất trong
thực hành lâm sàng.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (91.3%)
Khuyến cáo 26:
Ở một số bệnh nhân bị mất cân bằng dịch và điện giải, các công thức EN
hoặc PN “thận” đậm đặc với hàm lượng điện giải thấp hơn có thể được ưu
tiên hơn các công thức tiêu chuẩn.
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Grade GPP – Mức đồng thuận: mạnh (95.7%)
Bàn luận cho khuyến cáo 24 – 26:
Đánh giá gần đây nhất về chủ đề này, bao gồm tài liệu cho đến tháng 12
năm 2013, không cho thấy bất kỳ lợi ích nào đã được chứng minh trong việc sử
dụng công thức đường ruột dành riêng cho bệnh ở những bệnh nhân bị bệnh
nặng [141]. Tuy nhiên, các công thức được thiết kế cho bệnh nhân KF đậm đặc
hơn và tất cả chúng đều có hàm lượng natri, kali và phốt pho thấp hơn. Do đó,
chúng có thể có lợi cho việc đạt được mục tiêu protein ở những bệnh nhân có
nhu cầu protein cao hơn, cũng như ở những bệnh nhân có rối loạn điện giải (ví
dụ tăng kali máu) và/hoặc quá tải dịch.
4.7.2. Việc bổ sung omega-3 hoặc các nhũ dịch béo giàu omega-3 qua PN có
làm cải thiện kết cục điều trị không ?
Khuyến cáo 27:
Không có đủ bằng chứng ủng hộ cho việc sử dụng thường xuyên các acid béo
không bão hòa đa nối đôi (PUFA) như omega-3 hoặc các chế phẩm PN được
làm giàu omega-3 (PUFA) ở bệnh nhân nhập viện với AKI, AKI trên nền
CKD hoặc CKD với KF.
Grade GPP – Mức đồng thuận: mạnh (95.8%)
Bàn luận:
Vai trò của omega-3 PUFA ở những bệnh nhân thận và giảm chức năng thận nội
viện tại thời điểm này vẫn chưa được biết rõ. Mặc dù có dữ liệu thực nghiệm thú
vị [215,216], hiện không có RCT nào ủng hộ cho khuyến cáo sử dụng omega-3
PUFA cho bệnh nhân AKI/AKD và/hoặc CKD nhập viện có hoặc không có KF
[10]. Tuy nhiên, các nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch với omega-3 PUFA được
ESPEN khuyến cáo cho những bệnh nhân nặng do tác dụng chống viêm và điều
hòa miễn dịch của chúng và những khuyến cáo này không loại trừ bệnh nhân bị
AKI [8].
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4.7.3. Việc bổ sung glutamine có làm cải thiện kết cục điều trị ?
Khuyến cáo 28:
Ở những bệnh nhân nặng với AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với KF,
không dùng glutamine đường tiêm liều cao.
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Mặc dù lượng glutamine mất đi khoảng 1.2g/ngày đã được ghi nhận trong
quá trình CKRT [217], và các nghiên cứu với lực mẫu thấp trước đó cho thấy
một số lợi ích của L-glutamine bằng đường tĩnh mạch chỉ khi được tóm tắt trong
một phân tích tổng hợp [218], bằng chứng quan trọng nhất liên quan đến
glutamine là nghiên cứu REDOX [219,220] cho thấy liều cao tiêm tĩnh mạch
hoặc qua EN của alanyl-glutamine dường như có hại ở nhóm bệnh nhân bị KF
nặng. Bên cạnh đó, một thử nghiệm quan trọng khác, thử nghiệm MetaPlus
[221] cho kết quả tương tự trên một quần thể bệnh nhân nặng.

4.8. Theo dõi
4.8.1. Việc đạt và duy trì mức đường huyết trong giới hạn bình thường (80-110
mg) có làm cải thiện kết cục không?
Khuyến cáo 29:
Mức đường huyết phải được duy trì trong khoảng 140-180 mg/dl ở bệnh nhân
AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với KF nội viện
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (95.5%)
Khuyến cáo 30:
Không theo đuổi việc kiểm soát đường huyết chặt chẽ (80-110 mg/dl) vì tăng
nguy cơ hạ đường huyết
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
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Bàn luận cho khuyến cáo 29 và 30:
Trong bối cảnh lâm sàng này, bệnh nhân có nhiều nguy cơ bị cả tăng và
hạ đường huyết [138]. Tình trạng đề kháng insulin rất phổ biến ở bệnh nhân
AKI và có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong [222]. Nồng độ glucose trong
máu cao có thể được coi là một trong những yếu tố độc lập dự báo tử vong tốt
nhất trong bối cảnh lâm sàng này [222]. Mặt khác, vì insulin cũng được chuyển
hóa qua thận, suy giảm chức năng thận như là một yếu tố dẫn đến hạ đường
huyết. Một nghiên cứu quan sát ở những bệnh nhân nặng bị chấn thương được
điều trị bằng insulin để đạt được mục tiêu 70-149 mg/dl, cho thấy hạ đường
huyết (<60 mg/dl) trong 76% trường hợp có KF đồng thời (AKI hoặc CKD với
KF), so với 35% ở bệnh nhân có chức năng thận bình thường [223]. Trong
trường hợp hạ đường huyết nặng (<40mg/dl), tỷ lệ phần trăm tương ứng là 29%
và 0%, [223]. Tương tự, sự thay đổi đường huyết tăng lên ở bệnh nhân KF
[223]. Về vấn đề này, việc sử dụng các phác đồ cụ thể đạt mục tiêu các giá trị
đường huyết cao hơn cho bệnh nhân AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với
KF, độc lập với KRT, có thể góp phần làm giảm tỷ lệ hạ đường huyết ở nhóm
bệnh nhân này [224]. Hơn nữa, sự đóng góp của quá trình tạo glucose ở thận
cũng rất quan trọng, đóng góp khoảng 30% tổng lượng glucose trong cơ thể
[225,226]. Sự liên quan của thận trong chuyển hóa insulin và điều hòa glucose
giải thích sự tăng tỷ lệ hạ đường huyết khi có AKI hoặc CKD với KF, sự giảm
nhu cầu insulin ở bệnh nhân đái tháo đường bị CKD, cũng như tăng nguy cơ hạ
đường huyết trong AKI [138]. Như là một yếu tố bổ sung làm phức tạp thêm
việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân AKI trong ICU, một số giải pháp
thường được sử dụng trong quy trình HD/HF (dịch lọc và dịch thay thế) có thể
cung cấp cơ chất năng lượng ở dạng citrate, glucose và lactate) như đã được thảo
luận. Liên quan đến kết quả các tác động có lợi có thể có trên thận, các chiến
lược nhằm kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn không được ủng hộ [227-231].
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4.9. Nhu cầu điện giải
4.9.1. Ở những bệnh nhân nhập viện với AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với
KF đang KRT, liệu việc theo dõi các chất điện giải (chủ yếu là phosphate, kali
và magie) có cải thiện kết cục lâm sàng không ?
Khuyến cáo 31:
Các bất thường về điện giải thường gặp ở bệnh nhân AKI, AKI trên CKD,
hoặc CKD với KF nhận KRT và nên được theo dõi chặt chẽ.
Grade A – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Rối loạn điện giải thường gặp ở bệnh nhân nội viện và, mặc dù tỷ lệ chính
xác vẫn còn chưa rõ ràng, một tỷ lệ mắc tích lũy lên đến 65% đã được báo cáo,
đặc biệt là ở những bệnh nhân nặng [232]. Trong bối cảnh lâm sàng được xét
đến trong hướng dẫn này, các rối loạn điện giải được báo cáo phổ biến nhất là hạ
natri máu, tăng kali máu, tăng phosphate máu, hạ calci máu, và hầu hết chúng
thường cải thiện khi bắt đầu KRT. Tuy nhiên, KRT, và đặc biệt là các phương
thức KRT chuyên sâu nhất như CKRT và PIKRT thường được sử dụng trong
ICU, có thể có các rối loạn điện giải khác, do hiệu quả nội tại cao của các
phương pháp điều trị trong việc loại bỏ chất điện giải [233,234].
Các bất thường trong thử nghiệm thường gặp liên quan đến KRTs tích
cực/kéo dài bao gồm hạ phosphate máu, hạ kali máu và hạ kali máu [235,236].
Hạ phosphate máu, được định nghĩa là nồng độ phosphate huyết thanh < 0.81
mmol/l và thường được phân loại là nhẹ, trung bình và nặng (tương ứng < 0.81,
0.61 và 0.32 mmol/l), có tỷ lệ phổ biến được báo cáo lên đến 60-80% số bệnh
nhân ICU [237,238]. Do mối liên quan giữa giảm phosphate máu với suy hô hấp
nặng dần và tăng nguy cơ kéo dài thời gian cai máy thở, rối loạn nhịp tim và kéo
dài thời gian nằm viện và tác động tiêu cực toàn bộ đến kết cục của bệnh nhân,
giảm phosphate máu đặc biệt quan trọng ở những bệnh nhân nặng [239-241]. Sự
cân bằng photphat được duy trì thông qua sự tương tác phức tạp giữa sự hấp thu
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và bài tiết phosphate; ở những bệnh nhân nội viện, cơ chế điều hòa này thường
xuyên bị gián đoạn, dẫn đến tăng nguy cơ hạ phosphate máu do ba cơ chế chính:
ăn không đủ và/hoặc giảm hấp thu ở ruột, tái phân bố và mất phosphate [242]. Ở
những bệnh nhân bị KF, việc bắt đầu KRT có thể là một yếu tố nguy cơ đáng kể
hơn nữa đối với giảm phosphate máu [232]. Cuối cùng, trong bối cảnh lâm sàng
này, việc bắt đầu song song chế độ dinh dưỡng điều trị, đặc biệt là khi năng
lượng từ carbohydrate được ưu tiên, có thể là một yếu tố thêm vào sự tiến triển
của chứng giảm phosphate máu như một phần của hội chứng nuôi ăn lại: gồm
một loạt các triệu chứng phức tạp và rối loạn điện giải máu liên quan đến việc
bổ sung lại dinh dưỡng bằng đường uống hoặc đường tĩnh mạch sau một thời
gian thiếu năng lượng nạp vào, cấp tính hoặc mạn tính [243]. Trong quá trình
điều trị KRT kéo dài, tỷ lệ giảm phosphate huyết có thể tăng lên 80%, đặc biệt
khi áp dụng chiến lược lọc máu tích cực và các giải pháp KRT không phosphate
tiêu chuẩn [[235,244-249] 2017]. Hạ kali máu là một biến chứng thông thường
khác được quan sát thấy ở bệnh nhân nội viện, với tỷ lệ dao động từ 12 đến 20%
[250,251], với các giá trị được báo cáo tăng lên đến khoảng 25% ở bệnh nhân
KF bắt đầu điều trị KRT kéo dài [235]. Nguy cơ hạ kali máu tỷ lệ thuận với liều
lọc máu và có thể tăng lên khi sử dụng các dung dịch thay thế hoặc dịch lọc máu
có nồng độ kali thấp, cũng như do cùng tồn tại với việc cung cấp không đủ kali
hoặc các bệnh đi kèm của bệnh nhân (ví dụ: tiêu chảy, nhiễm kiềm chuyển hóa,
điều trị lợi tiểu) [235,244]. Cuối cùng, hạ magie máu, thường được định nghĩa là
mức magie huyết thanh < 0.7 mmol/l và thường được phân loại là nhẹ, trung
bình và nặng (tương ứng giữa 0.64-0.76, từ 0.4 đến 0.63 và < 0.4 mmol/l), đã
được báo cáo lên đến 12% bệnh nhân nhập viện với tỷ lệ mắc bệnh khoảng 6065% trong số bệnh nhân nặng [252,253]. Ngoài những nguyên nhân phổ biến
nhất (như tiêu chảy, hội chứng kém hấp thu, sử dụng thuốc ức chế bơm proton
mạn tính và thuốc lợi tiểu, tăng calci máu và tăng thể tích dịch), gần đây người
ta còn chú ý đến việc tăng thất thoát magie trong quá trình KRT [254]. Đặc biệt,
sự khởi phát và đợt cấp của hạ magie máu trong quá trình CKRT không những
BS.LÊ NGUYỄN QUANG THÁI

70

liên quan đến cơ chế thải trừ dựa trên cơ sở của điều trị lọc máu (thanh thải bằng
khuếch tán hoặc đối lưu) mà còn liên quan đến lượng magie ion hóa được tạo
thành bởi citrate khi sử dụng chống đông vùng citrate và magie bị mất trong
dịch thải dưới dạng phức hợp magnesium-citrate [246,255-258].
4.9.2. Hạ phosphate máu, hạ kali máu và hạ magie máu trong quá trình KRT ở
bệnh nhân AKI, AKI trên nền CKD, hoặc CKD với KF có thể ngăn ngừa được
bằng cách sử dụng các dung dịch HD/HF được làm giàu phosphate, kali và
magie không ?
Khuyến cáo 32:
Nên sử dụng các dịch lọc máu có chứa kali, phosphate và magie để ngăn
ngừa rối loạn điện giải trong quá trình KRT.
Grade B – Mức đồng thuận: mạnh (100%)
Bàn luận:
Không khuyến cáo bổ sung chất điện giải qua đường tĩnh mạch ở bệnh
nhân đang điều trị CKRT. Về vấn đề này, do các tác động lâm sàng có thể
nghiêm trọng và các rủi ro liên quan đến việc bổ sung ngoại sinh, việc ngăn
ngừa sự thay đổi các chất điện giải liên quan đến KRT bằng cách điều chỉnh
thành phần dịch KRT có thể là chiến lược điều trị thích hợp nhất và dễ dàng hơn
[259-261]. Ngày nay, các dung dịch KRT trên thị trường được làm giàu
phosphate, kali và magie, có thể được sử dụng một cách an toàn làm dịch lọc
máu và dịch thay thế, được phổ biến rộng rãi và chúng cũng có thể được sử
dụng trong khi tiến hành dùng chất chống đông vùng citrate. Cách tiếp cận này
có thể ngăn ngừa sự khởi đầu của hạ phosphate máu, hạ kali máu và hạ magie
máu. Việc áp dụng các giải pháp KRT có chứa phosphate đã được báo cáo là
một chiến lược an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa hạ phosphate máu liên quan
đến CKRT, hạn chế nhu cầu bổ sung ngoại sinh [242,262-264]. Theo cách tương
tự, sự khởi phát của hạ kali máu trong quá trình CKRT đã được giảm thiểu thành
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công bằng cách sử dụng các loại dịch thay thế và/hoặc dịch lọc có nồng độ kali 4
mEq/l [265]. Liên quan đến magie, mặc dù phần lớn các dung dịch KRT ban đầu
được đặc trưng bởi nồng độ magie thấp để điều chỉnh tình trạng tăng magie máu
liên quan đến KF, với sự khuếch tán của chất chống đông vùng citrate, có thể chỉ
định sử dụng dịch lọc và dịch thay thế có nồng độ magie tăng lên để ngăn ngừa
hạ magie máu liên quan đến KRT [255,263].

5. KẾT LUẬN
Bệnh nhân nội viện với AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không có KF là
một nhóm đối tượng rất không đồng nhất với nhu cầu dinh dưỡng và khả năng
hấp thụ dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, vì tất cả những bệnh nhân này đều có
nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng, tình trạng dinh dưỡng cần được đánh giá kỹ
lưỡng. Ngoài ra, những nhu cầu về dinh dưỡng cần được đánh giá thường xuyên
theo các khía cạnh định lượng và định tính của chúng, được cá thể hóa và phối
hợp với KRT một cách thận trọng, để tránh cả việc nuôi ăn thiếu và thừa. Dù
cho mức độ không đồng nhất cao trong quần thể bệnh nhân được xét đến cũng
như những khó khăn về phương pháp luận và sự ít ỏi của các chứng cứ chất
lượng cao, thì các tài liệu cũng đã được xem xét nhằm xác định các khía cạnh
quan trọng phù hợp nhất của hỗ trợ dinh dưỡng trong các cơ sở lâm sàng khác
nhau của bệnh nhân AKI/AKD hoặc CKD có hoặc không có KF nội viện. Các
khuyến cáo và tuyên bố thực tiễn đã được phát triển, nhằm mục đích xác định
các đề nghị cho thực hành lâm sàng hàng ngày trong việc cá nhân hóa hỗ trợ
dinh dưỡng ở đối tượng bệnh nhân này. Các nhóm tài liệu khan hiếm hoặc
không có bằng chứng cũng đã được xác định, do đó cần thêm các nghiên cứu cơ
bản hoặc nghiên cứu lâm sàng.
Quỹ tài trợ
Hướng dẫn hiện tại không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào.
Xung đột lợi ích
Chưa ghi nhận.
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