
KỸ THUẬT CHỐNG DÍNH KHOANG 

MÀNG PHỔI TRONG ĐIỀU TRỊ 

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 



ĐẶT VẤN ĐỀ

 MP bị viêm dẫn đến thay đổi tính thấm mao

mạch, dịch viêm xuất tiết tích tụ trong

khoang MP

 Dịch khu trú ở các vùng thấp

 Fibrin lắng đọng làm cho MP dày lên và dính

vào nhau
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TỔNG QUAN

 Chống dính khoang màng phổi là kỹ thuật

dùng để hạn chế việc hình thành các vách

fibrin trong khoang màng phổi do vậy ngăn

ngừa được tình trạng vách hóa khoang

màng phổi



CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG 
VÁCH HÓA MP 

1. Chọc tháo DMP

2. Dẫn lưu DMP

3. Bơm thuốc tiêu fibrin vào KMP

4. Tập thở hoành, tập thổi bóng

5. Nội soi màng phổi



KỸ THUẬT CHỌC THÁO DMP

Nguyên tắc:

Mỗi lần không quá 1 lít.

Không hút dịch MP bằng máy

Không tháo dịch MP quá nhanh

Nên chọc tháo dịch MP với hệ thống dẫn lưu kín.

Tháo dịch MP sớm, tháo hàng ngày: tránh dính MP



CHỌC DỊCH MP



DẪN LƯU MÀNG PHỔI

Chỉ định:

 Tràn dịch MP số lượng nhiều tái phát nhanh

 Tràn mủ màng phổi

 Tràn máu màng phổi



THUỐC TIÊU FIBRIN

 Đặc trưng của TDMP dịch tiết: đóng vách

của fibrin do hậu quả của quá trình viêm

 Thuốc tiêu fibrin: ngăn ngừa được sự hình

thành mạng lưới fibrin → dẫn lưu dịch dễ

dàng, hạn chế vách hoá, dầy dính MP



CÁC LOẠI THUỐC TIÊU FIBRIN

Urokinase ( Abbokinase)

Endopeptidase: 2 chuỗi đa peptid chứa 411 acid amin,

trọng lượng phân tử 53000, phân lập từ nước tiểu người

hoặc từ nuôi cấy tế bào phôi thận người.

Urokinase: xúc tác phản ứng cắt liên kết peptid của

plasminogen (791 acid amin) tạo thành lys-plasminogen

và chuyển thành plasmin. Lysin cuối cùng của plasmin

là vị trí gắn có ái lực cao với fibrin giúp cho sự thuỷ

phân fibrin.



STREPTOKINASE

 Là co-enzym chiết được từ nuôi cấy các

chủng Streptococcus haemolyticus.

 STK + Plasminogen Plasminogen*

Plasminogen plasmin

-2plasmin,macroglobulin  × Ức chế

Fibrin SP ghóa



CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ 
CỦA STK TRONG ĐIỀU TRỊ TDMP



Tillet và Sherry

 Năm 1949 lần đầu tiên nghiên cứu về sử

dụng các chất tiêu fibrin bơm vào khoang

MP để điều trị viêm MP xơ hoá cấp tính,

VMMP do vi khuẩn hoặc tràn máu MP



CÁC NGHIÊN CỨU

R. Thomas Temes và CS (1996)

 62% (16/26 BN) cải thiện hoàn toàn về

LS, X quang phổi trở lại gần bình thường

và không cần phải PT

Steven A Sahn (1998)

 Bơm STK vào khoang MP giúp cải thiện

việc dẫn lưu dịch mà không gây ra tác

dụng phụ



CHỈ ĐỊNH BƠM STK VÀO KMP

 Các trường hợp tràn dịch màng phổi

vách hóa, khu trú

 Tràn mủ màng phổi



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

 Tiền sử dị ứng với STK

 Rò màng phổi - phế quản

 Có phẫu thuật và chấn thương trong

vòng 14 ngày



CHỐNG CHỈ ĐỊNH

 Xuất huyết tiêu hóa hoặc có khả năng xuất

huyết (suy gan, suy thận)

 loạn đông cầm máu (PT < 50, TC < 90)

 Phụ nữ có thai

 Đã dùng STK trước đó

 Rối loạn huyết động



CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN

 Giải thích cho BN hiểu và hợp tác, ký cam đoan

làm thủ thuật

 Phát cho BN giấy chứng nhận đã từng sử dụng

streptokinase

 Tiêm methyprednisolon 40mg TM trước khi bơm

STK 30 phút

 Hướng dẫn BN thay đổi tư thế sau khi bơm STK

để thuốc láng đều khắp bề mặt khoang MP



Thuốc

1. Natriclorua 0,9% 250ml

2. Lidocain 2% 2ml 10 ống

3. Atropin 1/4mg 2 ống

4. Methylprednisolon 40mg 2 lọ

5. Efferalgan 1g 1 lọ

6. Hộp chống sốc

CHUẨN BỊ THUỐC VÀ DỤNG CỤ



CHUẨN BỊ THUỐC VÀ DỤNG CỤ

Máy siêu âm Dụng cụ chọc tháo Bình đong



PHA THUỐC

 Pha 1 lọ STK 1.500.000 UI

trong 15 ml natriclorua

0.9%

 Lấy 300.000UI STK (3ml

thuốc đã pha) pha tiếp

trong 20ml natriclorua

0.9%



BƠM STK QUA THÀNH NGỰC

 Chọc tháo tối đa DMP.

 Trước khi bơm phải hút

ra DMP (để chắc chắn

bơm thuốc vào KMP).

 Bơm 20ml STK đã pha

vào KMP.

 BN thay đổi tư thế

 Chọc tháo DMP sau 4 giờ



BƠM STK QUA ỐNG DLMP

 Kiểm tra ODL nằm trong KMP.

 Ngâm đầu ODL vào DD cồn Iod

 Bơm rửa KMP đến khi dịch trong,

hút tối đa dịch

 Lấy 300.000UI STK pha 50 ml

Natriclrua 0,9% bơm qua ODL

 BN thay đổi tư thế trong 4h

 Kẹp ODL trong vòng 4 giờ →

hút liên tục



THỜI GIAN BƠM STK

 Bơm trong 5 ngày liên tục. Mỗi ngày 1 lần

 Nếu BN có biểu hiện dị ứng hoặc chảy

máu (dịch màng phổi là dịch đỏ) thì dừng

bơm



THEO DÕI

 Mạch

 Huyết áp

 Tình trạng hô hấp

 Đau ngực

 Khó thở



TÁC DỤNG PHỤ

 Sốc phản vệ

 Dị ứng

 Sốt

 Đau ngực

 Chảy máu MP



TÁC DỤNG PHỤ VÀ XỬ LÝ 

 Đau ngực: dùng thuốc giảm đau

 Dị ứng thuốc: xử trí theo phác đồ từ sốc

phản vệ cho đến dị ứng chậm

 Chảy máu MP: dừng bơm streptokinase,

bơm rửa MP bằng natriclorua 0,9% (can

thiệp ngoại khoa nếu cần)

 Sốt: hạ sốt, dừng bơm streptokinase, tiêm

methylprednisolon 40mg



BỆNH ÁN MINH HỌA

 BN nam 54 tuổi

 2 tuần trước vào viện BN sốt nóng, sốt

rét, tức ngực, vào viện Nghệ An chẩn

đoán: VMMP, mở MP dẫn lưu, kháng

sinh 1 tuần  chuyển viện



BỆNH ÁN MINH HỌA

 Tỉnh

 Thể trạng gầy, suy kiệt

 Sốt: 37,80 C

 HC ba giảm bên phổi P

 Dẫn lưu MP không ra dịch

 DMP vàng đục,

 Chẩn đoán: VMMP



BỆNH ÁN MINH HỌA

 Bơm rửa KMP hàng ngày bằng NaCl

0,9% pha Betadine

 Bơm STK vào KMP 5 ngày

KS phối hợp:

 Ceftazidime 3g/ngày

 Amikacin 1g/ ngày

 Metronidazol 1g/ ngày
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CT SCANNER NGỰC



CT SCANNER NGỰC



KẾT QUẢ

 Sau 5 ngày BN hết sốt

 Sau 7 ngày BN được rút

sonde MP

 Sau 4 tuần điều trị BN

xuất viện



Bn nam 54T, TMMP P 

VÀO VIỆN RA VIỆN



TẬP THỞ HOÀNH 

 Bước 1: Đặt tay phải lên ngực, tay trái đặt trên bụng ngay

dưới bờ sườn để giúp cảm nhận được sự di chuyển của cơ

hoành khi hít thở.

 Bước 2: Hít vào chậm qua mũi sao cho bàn tay trên bụng có

cảm giác bụng phình lên, lồng ngực không di chuyển.

 Bước 3: Hóp bụng lại và thở ra chậm qua miệng bằng kỹ

thuật thở mím môi với thời gian thở ra gấp đôi thời gian hít

vào và bàn tay trên bụng có cảm giác bụng lõm xuống.



TẬP THỔI BÓNG – TẬP THỞ VỚI 
DỤNG CỤ HỖ TRỢ



NỘI SOI MÀNG PHỔI



Xin tr©n träng c¶m ¬n !


