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PHẦN NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI

Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trường Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: 23 trẻ sơ sinh điều trị tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện 
Nhi Trung ương được chẩn đoán tràn dịch dưỡng chấp màng phổi từ 6/2010 đến 6/2020. Kết quả 
nghiên cứu: 43,5% trẻ được điều trị bằng nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch+ sữa có triglycerid chuỗi 
trung bình (medium-chain triglycerides MCT), 26,1% trẻ được điều trị bằng nội khoa và dẫn lưu 
màng phổi, có 4,3% BN chỉ sử dụng sữa công thức có MCT.  43,5% trẻ phải thở máy, 21,7% trẻ thở 
oxy và 30,4% trẻ tự thở. 30,4% trẻ được điều trị bằng octreotide trong đó liều dùng bắt đầu trung 
bình là 4,2±2,0 μg/kg/giờ, liều tối đa là 9,2±2,1 μg/kg/giờ. 91,3% trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch 
hoàn toàn trong thời gian 12,6±9,8 ngày. 78,3% trẻ trong nghiên cứu được điều trị khỏi, 21,7% 
trẻ bị tử vong hoặc xin ra viện. Thời gian điều trị trung bình là 26,9±17,6 ngày (3 ngày - 82 ngày). 
Kết luận: Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi là một bệnh hiếm nhưng là dạng tràn dịch màng phổi 
thường hay gặp ở trẻ sơ sinh. Tỷ lệ tử vong còn cao. Cần nghiên cứu sâu hơn về điều trị, trong đó có 
cả giải pháp về điều trị ngoại khoa, theo dõi lâu dài các bệnh nhân này.

Từ khóa: Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi.

ABSTRACT

RESULTS OF CHYLOTHORAX TREATMENT IN NEONATES AT NHP

Objectives: Review results of treatment of chylothorax in neonates at National Hospital of Pediatrics. 

Material and method: 23 newborns treated at the Neonatal Department, National Hospital of Pediatrics 

were diagnosed with chylothorax from 6/2010 to 6/2020. Results: 43.5% of patients were treated 

with fasting, intravenous nutrition + formula MCT, 26.1% of patients were treated with medical and 

pulmonary drainage, only 4.3% of patients were treated with formula MCT. 43.5% of patients had to 

undergo mechanical ventilation, 21.7% of patients took oxygen and 30.4% of patients breathed on their 

own. 30.4% of patients were treated with Octreotide in which the average starting dose was 4.2 ± 2.0 

μg/kg/h, the maximum dose was 9.2 ± 2.1 μg/kg/h. 91.3% of patients received complete intravenous 

nutrition for 12.6 ± 9.8 days. 78.3% of patients in the study were cured, 21.7% of patients died or were 

discharged from hospital. The average duration of treatment was 26.9 ± 17.6 days (3 days - 82 days). 

Conclusions: Chylothorax is a rare disease, common in neonates. The mortality is high. Further research 

is needed on treatment, including surgical solutions, for long-term follow-up of these patients.

Keyword: Chylothorax.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tràn dịch dưỡng chấp (TDDC) màng phổi là 

sự tích tụ dịch dưỡng chấp trong khoang màng 

phổi sau tổn thương ống ngực. Sự thất thoát 

dịch này vào trong khoang màng phổi gây ra các 

biến chứng suy hô hấp, suy dinh dưỡng, rối loạn 

điện giải và suy giảm miễn dịch [1], [2]. Tỷ lệ mắc 

của TDDC bẩm sinh khoảng 1/5800 trẻ sống và 

tỷ lệ tử vong 10% -20% [3], [4]. Việc chẩn đoán 

xác định chủ yếu vào kết quả dịch màng phổi với 

màu sắc dịch đục như sữa, số lượng tế bào bạch 

cầu>1000/ml, lymphocyte chiếm ưu thế>80%, 

và mức triglyceride cao hơn 110 mg/dl [1], [2], 

[3]. Việc điều trị phổ biến là hỗ trợ hô hấp, dẫn 

lưu màng phổi, nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần 

hay cho ăn sữa công thức với triglycerides chuỗi 

trung bình (medium-chain triglycerides - MCT), 

cân bằng nước điện giải [5]. Những năm gần đây 

có nhiều nghiên cứu và báo cáo về vai trò của sử 

dụng somatostatine – octreotide đã nâng cao 

hiệu quả điều trị. Việc sử dụng nhóm thuốc này 

kết hợp với dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần 

hoặc sữa có bổ sung MCT đã làm giảm đáng kể 

lượng dịch dưỡng chấp thất thoát, giảm nguy 

cơ phải can thiệp phẫu thuật, giảm thời gian 

nuôi ăn tĩnh mạch và qua đó làm giảm thời gian 

nằm viện cho bệnh nhi, góp phần làm giảm tỷ 

lệ tử vong cho lứa tuổi này. Tuy nhiên vấn đề 

điều trị cũng còn nhiều vấn đề tranh cãi về hiệu 

quả của octreotide, và chưa có phác đồ thống 

nhất về chỉ định, liều lượng, thời gian điều trị. 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về TDDC 

nhưng cũng còn nhiều vấn đề tranh cãi, đặc biệt 

các nghiên cứu ở trẻ sơ sinh. Tại Việt Nam đã có 

một  nghiên cứu và một  báo cáo ca bệnh về tràn 

dịch dưỡng chấp ở trẻ em và trẻ dưới 2 tháng tuổi 

[5],[6], tuy nhiên còn nhiều vấn đề chưa được 

hiểu biết đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi tiến hành làm 

nghiên cứu này với mục tiêu: “Nhận xét kết quả 
điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi ở trẻ sơ 
sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương”.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân

- Tất cả trẻ ≤ 28 ngày tuổi nhập vào khoa Sơ 

sinh Bệnh viện Nhi Trung ương được chẩn đoán 

TDDC màng phổi như sau:

- Xét nghiệm dịch màng phổi là tiêu chuẩn 

chẩn đoán xác định, ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn: 

màu sắc dịch đục như sữa ở trẻ bú mẹ, định lượng 

triglyceride ≥ 1,24 mmol/l (≥ 110mg/dl), số lượng 

tế bào  > 1000 tế bào/ml, trong đó tế bào lympho 

>80%[1], [2].

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ

Trẻ sơ sinh được chẩn đoán tràn dịch màng 

phổi xét nghiệm dịch chọc dò không thỏa mãn 

tiêu chuẩn dịch dưỡng chấp.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 

10 năm từ T6/2010 đến T6/2020 tại khoa Sơ sinh 

Bệnh viện Nhi Trung ương.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp với hồi 

cứu (6/2010-6/2019) và tiến cứu (6/2019-6/2020).

2.3.2. Chọn mẫu nghiên cứu

Phương pháp chọn mẫu: mẫu thuận tiện 

không xác suất, tất cả các bệnh nhân thỏa mãn 

tiêu chuẩn nghiên cứu trong thời gian nghiên 

cứu. n=23.

2.4.  Thu thập và xử lý số liệu

Tiến hành thu thập số liệu theo mẫu bệnh án 

nghiên cứu. Số liệu sau khi thu thập được mã hóa, 

nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

- Nghiên cứu được sự cho phép của hội đồng 

đạo đức, hồ sơ nhóm hồi cứu được sự đồng ý của 

lãnh đạo đơn vị.
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- Nghiên cứu được thực hiện vì mục đích khoa học.

- Tất cả các thông tin của BN và gia đình bệnh nhân đều được bảo mật.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Đặc điểm dịch tễ

                 Nhóm

Đặc điểm
n %

Giới
Nam 13 56,5

Nữ 10 43,5

Tuổi thai

<37 tuần 8 34,8

37-40 tuần 15 65,2

>40 tuần 0 0.0

TB±SD 37,7 ± 2,3

Nhận xét: 

Trẻ trai chiếm 56,5% cao hơn trẻ gái 43,5%. 

65,2% BN trong nghiên cứu đẻ đủ tháng >37 tuần, chỉ có 34,8% trẻ đẻ non tháng <37 tuần. Tuổi thai 

trung bình là 37,7±2,3 tháng.

Bảng 2. Phương pháp điều trị trong tổng số bệnh nhân

Phương pháp điều trị n %

Sử dụng sữa công thức có MCT 1 4,3

Nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch+sữa MCT 10 43,5

Nhịn ăn +nuôi dưỡng tĩnh mạch + octreotide 4 17,4

Nội khoa + dẫn lưu màng phổi 6 26,1

Sữa mẹ 1 4,3

Nhận xét: 

 43,5% trẻ được điều trị bằng nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch + sữa MCT, 26,1% trẻ được điều 

trị bằng nội khoa và dẫn lưu màng phổi, 17,4% trẻ điều trị bằng nhịn ăn +nuôi dưỡng tĩnh mạch + 

octreotide. Có 1 (4,3%) trẻ chỉ sử dụng sữa công thức có MCT, 1 (4,3%) trẻ dùng sữa mẹ. 

Bảng 3. Các phương pháp hỗ trợ hô hấp

Phương pháp hỗ trợ hô hấp n %

Tự thở 7 30,4

Thở oxy 5 21,7

Thở máy 10 43,5

Nhận xét: 

 43,5% trẻ phải thở máy, 21,7% trẻ thở oxy và 30,4% trẻ tự thở.
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Bảng 4. Điều trị nội khoa và octreotide

Octreotide n(%) 7 30,4

Thời gian (ngày) 25,1 ± 18,8 (9-32)

Liều dùng (μg/kg/giờ)

Liều bắt đầu: 

Liều tối đa:

4,2 ± 2,0 (0,5-7,0)

9,2 ± 2,1 (4,5-10)

NDTM hoàn toàn: n(%) 21 91,3

Thời gian (ngày) 12,6 ± 9,8 (2-32)

Nhận xét: 

30,4% trẻ được điều trị bằng octreotide trong đó liều dùng bắt đầu trung bình là 4,2±2,0 μg/kg/giờ, 

liều tối đa là 9,2±2,1 μg/kg/giờ.

91,3% trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn trong thời gian 12,6±9,8 ngày.

Bảng 5. Kết quả điều trị

Kết quả điều trị n %

Kết quả điều trị

Khỏi n (%) 18 78,3

Tử vong, xin về n (%) 5 21,7

Thời gian điều trị

TB±SD 26,9 ± 17,6

Min-max 3 - 82

Nhận xét: 

 78,3% trẻ trong nghiên cứu được điều trị khỏi, 21,7% trẻ bị tử vong hoặc xin ra viện. Thời gian điều 

trị trung bình là 26,9 ± 17,6 ngày, thấp nhất là 3 ngày dài nhất là 82 ngày.

4. BÀN LUẬN

Qua nghiên cứu 23 trẻ sơ sinh bị tràn dịch 

dưỡng chấp tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi 

Trung ương từ 6/2010 đến 6/2020 chúng tôi thu 

được một số kết quả sau đây:

 Kết quả bảng 1 cho thấy số trẻ nam (56,5%) 

cao hơn trẻ gái (43,5%).  Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Chun Wu năm 2018, tỷ lệ bệnh 

nhân nam 75,6% cao hơn nữ giới 24,4% [7] và 

nghiên cứu của Chia-Jung Lee năm 2015, nam 

chiếm 62,1% [8]. Điều này có thể giải thích do sự 

mất cân bằng giới tính trong cộng đồng có giới 

nam nhiều hơn nữ ở các nước phương Đông, 

châu Á.

65,2% trẻ trong nghiên cứu đẻ đủ tháng 

>37 tuần, chỉ có 34,8% trẻ đẻ non tháng <37 

tuần. Tuổi thai trung bình khi sinh trong nghiên 

cứu của chúng tôi là 37,7 ± 2,3 tháng. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với nghiên 

cứu của Chia-Jung Lee năm 2015 tuổi thai trung 

bình khi sinh là 34 tuần (28-41 tuần) [8]. Đồng 

thời tương đồng với nghiên cứu của Aljazairi 

năm 2017 tuổi thai trung bình khi sinh là là 36,5 

(35-37) tuần [9]. 

Kết quả bảng 2 cho thấy 43,5% trẻ được điều 

trị bằng nhịn ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp 

với sử dụng sữa MCT khi ăn được trở lại, 26,1% 
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trẻ được điều trị bằng nội khoa kết hợp với dẫn 

lưu màng phổi, 17,4% trẻ điều trị bằng nhịn 

ăn + nuôi dưỡng tĩnh mạch + octreotide, có 1 

(4,3%) trẻ chỉ sử dụng sữa công thức có MCT, 1 

(4,3%) trẻ dùng sữa mẹ. Kết quả này phù hợp 

với nghiên cứu của Chun Wu năm 2018, 79% 

trẻ được điều trị bằng nhịn ăn và 17% trẻ nhịn 

ăn + dẫn lưu màng phổi [7]. Trong nghiên cứu 

của Chan S.Y và cộng sự (2006) có 29 bệnh nhân 

được nuôi dưỡng bằng sữa MCT, có 12 ca nuôi 

dưỡng bằng sữa MCT hoàn toàn: 11 ca thành 

công (37,93%), thời gian nuôi dưỡng trung 

bình là 10 ngày (3-16 ngày). 17 ca cần kết hợp 

với dùng octreotide, khỏi 14 ca [10]. Các tác giả 

đều cho rằng dùng chế độ ăn chứa triglyceride 

chuỗi trung bình giúp giải quyết được 50% tình 

trạng tràn dưỡng chấp do triglyceride chuỗi 

trung bình được hấp thu trực tiếp vào tĩnh 

mạch, không qua hệ thống bạch huyết của ruột, 

điều này làm giảm dòng chảy dịch dưỡng chấp 

trong ống ngực giúp ống ngực tổn thương có cơ 

hội sửa chữa [10], [11] .

43,5% trẻ phải thở máy, 21,7% trẻ thở oxy và 

30,4% trẻ tự thở (bảng 3). Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn 

Văn Tuấn 41,9% trẻ phải thở máy [6]. Nghiên cứu 

của White và cộng sự năm 2019 tổng kết 10 năm 

kinh nghiệm trong điều trị TDDC ở trẻ sơ sinh ở 

một trung tâm ở Anh cho thấy 4/6 trẻ đòi hỏi đặt 

ống, thở máy với thời gian thở máy thường là 30 

ngày [11].

Octreotide có tác dụng giảm tiết các dịch 

tiêu hóa ở dạ dày, tụy, ruột, làm giảm áp lực tĩnh 

mạch gan và tĩnh mạch hệ thống, có giả thuyết 

cho thấy có sự giảm co bóp của mạch bạch 

huyết và/ hoặc giảm lượng máu lưu thông qua 

ruột, qua đó sẽ giảm hấp thu chất béo từ ruột 

và giảm lưu lượng dịch bạch huyết, tạo điều 

kiện để ống ngực sửa chữa tổn thương. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi 30,4% trẻ được điều 

trị bằng octreotide trong đó liều dùng bắt đầu 

trung bình là 4,2±2,0 μg/kg/giờ, liều tối đa là 

9,2±2,1 μg/kg/giờ, số ngày điều trị trung bình là 

25,1±18,8 (9-32) ngày. Kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn có thời gian 

dùng octreotide trung bình là 18,21 ngày, ngắn 

nhất là 2 ngày, dài nhất là 39 ngày. Liều dùng bắt 

đầu trung bình 3,67 μg/kg/giờ, thấp nhất là 

1 μg/kg/giờ, cao nhất là 10 μg/kg/giờ. Liều tối đa 

là 14 μg/kg/giờ [6]. Đường dùng đều là truyền 

tĩnh mạch. Nghiên cứu của Chun Wu năm 2018 

liều ban đầu trung bình của octreotide là 2 μg/kg/

giờ  và liều tối đa trung bình là 7,5 μg/kg/giờ [7]. Tác 

giả đã khuyến cáo rằng octreotide có hiệu quả 

trong điều trị tràn dưỡng chấp khoang màng 

phổi, giúp giảm thời gian nằm viện, giảm tình 

trạng suy dinh dưỡng cũng như suy giảm miễn 

dịch. Trong nghiên cứu của Chan S.Y (2006), 

trong 30 bệnh nhân tràn dưỡng chấp khoang 

màng phổi sau phẫu thuật tim bẩm sinh có 18 

bệnh nhân (60%) được điều trị bằng octreotide 

với liều truyền tĩnh mạch trung bình khá thấp 

2,8 μg/kg/giờ (thay đổi 0,3 đến 10 μg/kg/giờ), 

có 83% đáp ứng với điều trị, thời gian bắt đầu 

dùng trung bình là 19,5 ngày (7-35 ngày). Thời 

gian dùng octreotide trung bình là 14,5 ngày 

(7-30 ngày). Tác giả khuyến cáo việc sử dụng 

octreotide trong điều trị tràn dịch dưỡng chấp 

khoang màng phổi là một biện pháp hỗ trợ có 

hiệu quả [10].

Trong nghiên cứu của R Gonzalez và cộng sự 

(2009) với 10 bệnh nhân tràn dịch dưỡng chấp 

sau phẫu thuật thoát vị hoành, có 6 bệnh nhân 

được dùng octreotide truyền tĩnh mạch liên tục 

dao động từ 2,5-4,0 μg/kg/giờ. 1 bệnh nhân tử 

vong, 5 bệnh nhân khác cần can thiệp phẫu 

thuật sau thời gian dùng octreotide trung bình 

là 8,8 ngày. Tác giả kết luận octreotide không 



TẠP CHÍ NHI KHOA 2020, 13, 3 

32

phải là thuốc hỗ trợ điều trị tràn dưỡng chấp có 

hiệu quả [12].

 Bên cạnh đó, trong nghiên cứu của chúng tôi 

91,3% trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn 

trong thời gian 12,6±9,8 ngày. Kết quả này phù 

hợp với  nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn, 96,8% 

bệnh nhân được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn 

ngay từ thời điểm chẩn đoán tràn dưỡng chấp với 

thời gian trung bình là 19,4 ngày (thay đổi 2,0-37 

ngày) [6] .

Kết quả bảng 5 cho thấy 78,3% trẻ trong 

nghiên cứu được điều trị khỏi, 21,7% trẻ bị tử 

vong hoặc xin ra viện, đều là có kèm theo những 

bệnh lý hoặc dị tật khác như nhiễm khuẩn huyết 

hoặc bệnh lý ngoại khoa. Thời gian điều trị trung 

bình là 26,9 ± 17,6 ngày, thấp nhất là 3 ngày dài 

nhất là 82 ngày. Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cao hơn so với với nghiên cứu của Chun Wu 

năm 2018, 4 trẻ em tử vong (3,4%) do suy đa tạng 

hoặc dẫn lưu ngực lâu dài và suy dinh dưỡng. 

Ngoại trừ những bệnh nhân đã kết thúc điều trị 

hoặc tử vong do nguyên nhân khác [7]. Kết quả 

của Nguyễn Văn Tuấn có 22,6% không khỏi hầu 

hết nằm trong bệnh cảnh toàn trạng nặng, xin về. 

Không có bệnh nhân nào có can thiệp ngoại khoa 

như gây viêm dính màng phổi hay phẫu thuật 

thắt ống ngực. Thời gian điều trị tràn dưỡng 

chấp trung bình là 18,5 ngày (3,0 - 40,0 ngày) [6]. 

Nghiên cứu của L Rosti (2005), thời gian điều trị 

tràn dưỡng chấp khoang màng phổi trung bình 

ngắn hơn 10,5 ngày [13]. Tràn dịch dưỡng chấp 

màng phổi là biến chứng hiếm gặp nhưng có tỷ 

lệ không khỏi khá cao, làm nặng thêm tình trạng 

bệnh chung, y văn trên thế giới cũng có nhiều 

nghiên cứu nhưng ở trong nước chưa nhiều 

nghiên cứu, cần có nghiên cứu sâu hơn về điều 

trị, trong đó có cả giải pháp về điều trị ngoại 

khoa, theo dõi lâu dài các bệnh nhân này.

5. KẾT LUẬN

 Kết quả nghiên cứu 23 trẻ bị tràn dịch dưỡng 

chất màng phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương 

trong 10 năm chúng tôi nhận thấy cần kết hợp 

nhiều phương pháp điều trị cùng một lúc: nhịn 

ăn, nuôi dưỡng tĩnh mạch, sữa MCT, octreotide, 

trong đó tỷ lệ điều trị khỏi khá cao chiếm 78,3%.
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