ĐỘC TÍNH THUỐC TÊ BÁO CÁO
NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
BSCK2. LƯƠNG THIỆN TÍCH
BỆNH VIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mục tiêu
• Những nguy hiểm khi ngộ độc thuốc tê
• Độc tính hay ngộ độc?
• Triệu chứng chủ yếu? thời điểm xảy ra?
• Xử trí
• Một số bệnh lý nguy hiểm khi phẫu thuật và gây tê
• Một số biện pháp phòng ngừa
• Khuyến cáo khi sử dụng thuốc gây tê

ĐẶT VẤN ĐỀ
• Gần đây ở nước ta nhiều ca tai biến nghiêm trọng xảy ra liên quan đến gây
tê mà nguyên nhân vẫn bị ngộ nhận là sốc phản vệ
• Thực tế sốc phản vệ do thuốc tê là rất hiếm gặp, nhất là các nhóm thuốc tê
chính đang sử dụng hiện nay hầu hết là thuốc nhóm Amino-Amid.
• Sốc phản vệ hay độc tính thuốc tê là 2 tai biến khác nhau hoàn toàn, và có
cách xử lý khác nhau.
• Ngộ độc thuốc tê (NĐTT) (Local Anesthesia Systemic Toxicity- viết tắc là:
LAST-ngộ độc toàn thân thuốc gây tê cục bộ) THẬT SỰ LÀ độc tính thuốc tê
(ĐTTT) (Toxocity) mới đúng không phải ngộ độc (Poisoning) và là nguyên
nhân chính gây ra những tai biến đó.
• ĐTTT ảnh hưởng đến tính mạng, sự an toàn của người bệnh gây lo ngại cho
nhân viên y tế trong thực hành gây tê.

• Tỉ lệ ngộ độc thuốc tê là 0.03% các trường
hợp gây tê.
• ĐTTT vẫn là nguyên nhân chính gây biến
chứng và tử vong trong thực hành gây tê
vùng. Theo ASRA (American Society of
Regional Anesthesia and Pain Medicine)
gần đây ghi nhận ĐTTT chiếm 1/3 trường
hợp tử vong hoặc tổn thương não do gây
tê vùng.
• Một số trường hợp ngộ độc thuốc tê đã
được biết đến
• Kết luận của Hội đồng chuyên môn y
tế Đà Nẵng cho biết ba sản phụ bị tai
biến, trong đó hai người tử vong, là
do ngộ độc thuốc gây tê và sai sót từ
bệnh viện ngày 17/09/2019.

• Bệnh nhân T. được BV huyện Bình Chánh tiến hành mổ bắt con do ối
vỡ và chuyển dạ ngừng tiến triển ngày 13 tháng 9 năm 2019. Quá
trình mổ diễn ra bình thường trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, sau đó
chị T. đột ngột hôn mê sâu và ngưng thở. Chẩn đoán ngộ độc thuốc
gây tê, được xử trí kịp thời, chính xác, điều trị đúng phác đồ đã giúp
cứu sống bệnh nhân.
• Trong nước có một số trường hợp ngộ độc (độc tính) thuốc tê khác
được báo cáo riêng lẻ từ nhẹ đến rất nặng gây tử vong.

• Ngoài ra còn có 1 số trường hợp cấp tính rất nguy hiểm đến tính
mạng của bệnh nhân xảy ra trong và sau khi mổ (có gây tê) như:
thuyên tắc ối đối với phẫu thuật mổ lấy thai, thuyên tắc phổi đối
với bệnh nhân lớn tuổi phẫu thuật vùng chậu, đùi, gối; nhồi máu cơ
tim...cần biết để phân biệt với độc tính thuốc tê.
• Chúng tôi xin báo cáo 1 trường hợp độc tính thuốc tê đã gặp tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong năm 2019 những dấu
hiệu nhận biết và xử trí nhằm giảm thiểu rủi ro và sẵn sàng cấp cứu
khi có ĐTTT.

• Bệnh nhân: Nguyễn Văn Toản 27 tuổi, giới tính: nam
• Số vào viện: 92960/2019
• Nhập viện: 03h ngày 26/10/2019
• Lý do vào viện: Vết thương cẳng tay phải/TNSH tự cắt.
• Tình trạng lúc nhập viện: Bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, không sốt,
mạch 90 lần/phút, HA 110/70mmHg, thở 20 lần/phút. Vết thương
mặt trước 1/3 trên cẳng tay phải 8cm, hạn chế gấp các các ngón 2-5,
mạch quay phải rõ, không tê các ngón, không tê cẳng tay phải. Tim
đều, phổi rõ, bụng mềm.

Cận lâm sàng:
• X quang cẳng tay phải: không tổn thương xương. Phân tích máu, TQ,
TCK, chức năng gan thận trong giới hạn bình thường.
• X quang phổi thẳng, điện tâm đồ: trong giới hạn bình thường.
• Chẩn đoán: Vết thương cẳng tay phải đứt cơ cánh tay quay, cơ gấp
các ngón/ TNSH tự cắt.

Bảng 1: Diễn tiến của bệnh nhân
Ngày giờ

Lâm sàng

Diễn tiến

Cận lâm sàng và kết
quả, chẩn đoán

Xử trí

26/10
3h

Tỉnh, tiếp xúc tốt.
Mạch 90 lần/phút,
HA 110/70mmHg.
Các cơ quan khác
chưa ghi nhận bất
thường

Vết thương mặt
trước 1/3 trên cẳng
tay phải 8cm, hạn
chế gấp các các ngón
2-5

Các xét nghiệm tiền
phẫu: bình thường
Chẩn đoán: VT cẳng
tay phải đứt cơ gấp
chung các ngón, cơ
gấp cánh tay quay.

Chuẩn bị phẫu thuật

13h30

Tỉnh, tiếp xúc tốt

Mạch 90 lần/phút.
Huyết áp
100/60mmHg, thở
20 l/p

Tê tùng Lidocain 2%
200mg 10mlX2 ống

14h (15 phút sau gây
tê)

Đột ngột bệnh nhân
bức rứt, kích động,
vật vã, trợn mắt, nói
nhảm, run giật

Mạch 160 lần/phút
170/100mmHg, thở
nhanh 35 lần/phút,
khó thở

Midazolam 5mg 1/2
ống TMC, sonde tiểu
lưu.

14h20 (35 phút sau
gây tê)

Bệnh tỉnh, bức rứt
khó chịu, kích thích,
la hét, co giật, gồng
người, SpO2 100%.

Mạch 150 l/phút,
HA 160/90mmHg,
thở nhanh 35
lần/phút, khó thở

15h

Bệnh nhân tỉnh,
giảm kích thích,
giảm bức rứt, vết
mổ khô. SpO2 99%.

Mạch 140 lần/phút
HA 105/50mmHg

Chẩn đoán: Ngộ độc Lipofundin 20%
thuốc tê
100ml TTM nhanh
(100ml/3 phút),
400ml TTM trong 20
phút
(0.25ml/kg/phút(
17,5ml/phút), bệnh
nhân nặng 70kg.
Lactat Ringer
1000ml TTm LXg/p
Midazolam 5mg 1
ống TMC. Bệnh
nhân được tiếp tục
phẫu thuật, khâu cơ
cơ nhanh chóng,
Midazolam 5mg 1
ống TMCMidazolam 5mg 5
ống pha Natriclorua
09% 50ml SE 5ml/h.

17h40

Bệnh nhân tỉnh kích M 120 l/p
thích, la hét SpO2
HA 90/60mmHg,
100%
thở 25 lần/phút

18h

Bệnh tỉnh, niêm
HA 100/60 mmHg
hồng, kích thích nhẹ

Midazolam 5mg 5
ống pha Natriclorua
0,9% 50ml SE 5ml/h.

18h30

Na+:129 mmol/L

Natriclorua 3% TTM
XX g/p

27/10
0h10

Xét nghiệm Ion đồ,
chức năng gan thận,
khí máu động
mạch.

Lipofundin 20%
250ml TTM nhanh C
giọt/p. Xét nghiệm
trong giới hạn bình
thường.

Midazolam 5mg 5
ống pha Natriclorua
09% 50ml SE 5ml/h

5h30

Midazolam 5mg 5
ống pha Natriclorua
0.9% 50ml SE 5ml/h

7h

Bệnh nhân lơ mơ,
niêm hồng

M 100 lần/phút. HA
130/70mmHg.
Tim đều, phổi rõ,
bụng mềm. SpO2
100%

Khí máu động mạch, Solumedrol 40mg 1
Ion đồ: trong giới
ống x2 TMC, kháng
hạn bình thường
sinh, giảm đau,
Natriclorua 0,9%
500mlX2 TTm L/p.

11h

Bệnh tỉnh, da niêm
mạc hồng.

M 90 l/p. HA
110/80mmHg SpO2
98%

Ngưng Midazolam

28/10
7h

Bệnh tỉnh, tiếp xúc
tốt.

M 100l/p HA
110/80mmHg SpO2
100%

Kháng sinh, dịch
truyền, giảm đau.
Bệnh nhân ổn định
chuyển ra khoa điều
trị tiếp cho đến xuất
viện.

Hình 1: Vết thương cẳng tay - X quang phổi trước mổ

Hình 2: Tờ điều trị - thuốc gây tê

Hình 3: Thuốc gây tê Lidocain 2% 200mg 10ml-Lifofundin 20%

BÀN LUẬN
Những dấu hiệu độc tính thuốc tê
Trong và sau gây tê những dấu hiệu sau đây cần nghĩ ngay đến độc tính
thuốc tê
• Dấu hiệu thần kinh trung ương
• Dấu hiệu gợi ý: Đắng miệng, tê quanh miệng, ù tai, nhìn mờ.
• Kích thích: kích động, nói nhảm, lú lẫn, rung giật, co giật.
• Ứ chế: Ngủ lơ mơ, đờ đẫn, hôn mê, hoặc ngưng thở

• Dấu hiệu tim mạch (Đôi khi là biểu hiện duy nhất)
Hệ thống tim mạch ít ngộ độc hơn so với hệ thần kinh trung ương, nhưng ngộ
độc tim mạch có thể nặng và khó điều trị hơn.
• Rối loạn nhịp tim và hoặc rối loạn dẫn truyền trong tim.
• Tụt huyết áp tiến triển
• Ngừng tim

XỬ TRÍ
• Lipid 20% là thuốc dùng đầu tiên, chủ yếu và quan trọng nhất trong điều
trị ĐTTT
• Ngừng tiêm thuốc tê.
• Gọi hỗ trợ
• Lấy hộp cấp cứu ĐTTT. Truyền lipid 20% kiểm soát đường thở: Thở oxy
100%, đặt nội khí quản thở máy nếu cần.
• Cách dùng lipid 20% (Bệnh nhân 70 kg)
•
•
•
•
•

Tiêm tĩnh mạch 1,5ml/kg lipid 20% trong 2-3 phút(100ml/3 phút)
Truyền duy trì 0,25ml/kg/phút trong 20 phút (350ml/20 phút)
Nếu tình trạng bệnh nhân vẫn không ổn định
Tiêm nhắc lại 1-2 lần với liều tương tự và gấp đôi tốc độ truyền duy trì.
Tổng liều không vượt quá 12ml/kg hay 1000ml trong 30 phút

tim

→ Tạo bể chứa lipid làm lắng tủa thuốc tê
→ Tác dụng trực tiếp lên cơ tim, hoạt hóa kênh Ca, K, tăng hoạt động cơ

→ Tăng tổng hợp ATP
→ Giảm gắn kết thuốc tê lên cơ tim
: Benzodiazepin (Midazolam) tránh dùng Propofol nhất là ở
những bệnh nhân huyết động không ổn định
• Điều trị nhịp chậm: Atropine
• Ngừng tim do ĐTTT (thuốc điều trị ngừng tim trong ĐTTT khác với thuốc điều
trị ngừng tim khác)

• Hồi sinh tim phổi. Gọi đơn vị tim phổi nhân tạo gần nhất. Sẵn sàng hồi
sức kéo dài.
• Dùng ngay lipid 20%
• Liều adrenaline 1mcg/kg
• Rung thất: Sốc điện
• Không sử dụng: Vasopressin, thuốc chẹn kênh Calci, thuốc ức chế
Beta hoặc các loại thuốc tê khác. Tiếp tục theo dõi 4-6 giờ nếu có biến
cố tim mạch, hoặc ít nhất 2 giờ nếu có biến cố thần kinh trung ương.

• Ở bệnh nhân này sau khi tiêm tê bằng Lidocain 15 phút khi bắt đầu phẫu
thuật có triệu chứng ngộ độc thuốc tê như: kích kích, giẩy dụa, la hét, co
giật, gồng người là triệu chứng thần kinh sớm
• Mạch tăng, huyết áp tăng. khó thở, thở nhanh. Triệu chứng tim mạch sớm.
• Do được chẩn đoán nhanh, sớm ngộ độc thuốc tê nên được sử dụng ngay
Lipofundin20% đúng như phác đồ là liều 100ml TTM nhanh trong sau đó
tiếp tục duy trì Lipofundin20% 400ml trong 20 phút nên bệnh nhân tương
đối nhanh hồi phục. Huyết áp, mạch trở về bình thường sau khi truyền
500ml Lipofundin đầu, triệu chứng thần kinh: kích thích, vật vã, la hét chỉ
giảm sau liều Lipofundin đầu và Midazolam. Đến truyền liều Lipofundin thứ
2 và liều Midazolam các triệu chứng thần kinh mới giảm hơn.

• Bệnh nhân mới ảnh hưởng trên thần kinh ở giai đoạn kích thích đã
được sử dụng thuốc trung hòa làm giảm nhanh các triệu chứng thần
kinh.
• Bệnh nhân được sử dụng an thần chống co giật bằng Midazolam TMC
tác dụng cũng hiệu quả.
• Thở oxy qua mủi, chưa cần đặt đặt nội khí quản thở máy.
• Ảnh hưởng lên tim mạch: khi thuốc tê mới gây ảnh hưởng ở giai đoạn
kích thích gây tăng huyết áp, tức ngực khó thở, chưa ảnh hưởng đến
tim gây rối loạn nhịp tim hoặc rối loạn dẫn truyền trong tim nên sự
phục hồi nhanh.

Bảng 2: Chẩn đoán phân biệt với 1 số bệnh lý khác
Lâm
sàng/Các
bệnh lý có
thể gặp

Độc tính
thuốc tê

Thuyên tắc
ối

Thuyên tắc
phổi

Nhồi máu
cơ tim cấp

Tai biến
mạch máu
não

Tắc mạch
Sốc phản vệ
máu do mỡ

Loại phẫu
thuật

Tất cả ca
phẫu thuật
có gây tê

Mổ lấy thai

Phẫu thuật
vùng chậu
chi dưới

Tất cả

Tất cả

Phẫu thuật
vùng chậu,
chi dưới

Tuổi

tất cả lứa
tuổi

> 50 tuổi

> 50 tuổi

> 50 tuổi

Thời điểm
xảy ra

1-60 phút
gây tê

0-60
phút(trong
chuyển dạsau bắt
con)

Giai đọan
đóng vết
mổ

Trong và
sau mổ

Trong và
sau mổ

Tim

Rối loạn
nhịp-ngừng
tim

Ngưng tim
đột ngột

Tất cả ca
phẫu thuật
có gây tê
Tất cả lứa
tuổi

Hậu phẫu

Nổi mày
đay, phù

Nhịp thở

thở
nhanh

Khó thở

X

Khó thở đột
ngột, ngưng
thở

Đau ngực
X quang
phổi

X

X

X

X

X

Xẹp hay bất
thường chủ
mô

Hồi sức:
Oxy, điều trị
rối loạn
đông máu

Heparin
trọng lượng
phân tử
thấp, kháng
vitamin

X

X

Mờ phế
trường 2
phổi

X quang sọ
não
Xử trí

Lipofundin
20%

Kháng
ngưng tập
tiểu cầu,
tiểu lợi
huyết, hạ

Điều trị hỗ
trợ, hạ áp

Depersolon
30mg an
thần +/thở máy

Depersolon
30mg

Bảng 3: So sánh với các báo cáo của các
tác giả nước ngoài
Lâm sàng/ca lâm sàng

Ca 1(Việt Nam) 2019

Ca 2 (Mỹ) 2019

Ca 3 (Braxin) 2016

Loại phẫu thuật
Giới

Nam

Nữ

Nam

Tuổi

27

33

06

Tiền căn

Khỏe

Khỏe

Khỏe

Loại thuốc sử dụng

Lidocaine 2% tê tùng

Lidocaime 2%, tiêm mặt
trước vách ngăn mũi

Bupivacain+ Epinephine,
tiêm hốc mắt.

Thời gian xảy ra

15 phút

0 phút

Ngay tức khắc

Mạch

Tăng

mạch chậm sau đó không
có

Huyết áp

Tăng mạnh
170/100mmHg

60/40 mmHg

Tim

Nhịp tim chậm, Ngừng
tim

Nhịp thở

Tăng

Khó thở

X

Đau ngực
Ho ra máu
Dấu hiệu thần kinh

X

Sốt
SpO2
Điện tâm đồ
Phân tích máu

Nhịp chậm xoang sau
Lipofundin 20%
Bình thường

Bình thường

Ngừng tim, sau đó có
ngừng tim 2 lần nữa: Lần
2 và 3 sau đó 4 và 9 phút

X quang phổi

Phù phổi

Siêu âm tim

Giảm chức năng thất trái

CT Scanner phổi
CT Sanner sọ
Điều trị khởi đầu

Midazolam 5mg
(TMC)

Epinephrine+NorAdrenali
ne 1mgX3

Amiodarone 50 mg +
Epinephrine 40 mcg+
Adrenaline

Xử trí

Lipofundin 20%
750ml

Lipofundin 20% 500ml

Lipofundin 20%
500ml

Kết quả

Phục hồi tốt

Phục hồi tốt

Phục hồi tốt.

Nhận xét
• Các tác giả nước ngoài không ghi nhận triệu chứng thần kinh, chỉ ghi
nhận triệu chứng tim mạch
• Vị trí gây tê là vùng mặt, chi trên
• Xử trí ban đầu vẫn là Epinephrine như hồi sức tim phổi sau đó mới là
Lipofudin 20% có thể do nhận biết ban đầu không đúng, đúng ra nên
sử dụng lipofundin20% trước.

YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ DỰ PHÒNG KHI
SỬ DỤNG THUỐC TÊ
• Cân nhắc, dùng lượng thuốc tê nhỏ nhất để đạt mức tê và thời gian tê
mong muốn.
• Nồng độ thuốc tê trong máu bị ảnh hưởng bởi vị trí tiêm và liều sử
dụng.
• Những bệnh nhân nguy cơ cao ĐTTT là: trẻ em, người già yếu, suy
kiệt, suy tim, rối loạn dẫn truyền nhịp tim, protein trong máu thấp.
• Hút ngược xilanh trước mỗi lần tiêm, quan sát xem có máu trong
xilanh.

• Tiêm chậm quan sát và hỏi để phát hiện những dấu hiệu ĐTTT.
• Theo dõi bệnh nhân liên tục bằng Monitor trong và sau khi tê ít nhất
30 phút.
• Giao tiếp thường xuyên với bệnh nhân để phát hiện triệu chứng
ĐTTT.
• Nghĩ đến ĐTTT ở bệnh nhân có thay đổi trạng thái tinh thần, triệu
chứng thần kinh hoặc dấu hiệu bất thường về tim mạch sau gây tê.
• Cân nhắc ĐTTT ngay cả khi: liều thuốc tê nhỏ, tê dưới da, tê niêm
mạc, phẫu thuật viên tê, sau tháo garo.

KẾT LUẬN
• Khi có những rối loạn về thần kinh và tim mạch trên bệnh nhân gây tê
cần nghĩ ngay đến ĐTTT, phản ứng phản vệ liên quan đến gây tê là rất
hiếm gặp.
• Sử dụng Lipid 20% ngay khi có biểu hiện đầu tiên và rõ ràng của ĐTTT
do bất kỳ loại thuốc tê nào.
• Ngộ độc thuốc tê có thể xảy ra ở các loại phẫu thuật khác nhau.
• Gọi khoa Gây mê Hồi sức khi nghi ngờ hoặc có bệnh nhân Ngộ độc
thuốc tê!

ĐỀ NGHỊ
• Mỗi phòng mổ nên có sẵn Lipofundin 20% dự phòng cho ngộ độc
thuốc tê.
• Các kỹ thuật viên gây mê, các bác sĩ gây mê và cả phẫu thuật viên nên
được tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán và xử trí độc tính thuốc tê.

No Lipid-No Anesthesia
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