
October 31, 2010 [CẤP CỨU XANH TÍM TRẺ SƠ SINH] 

 

Bs. Võ Thị Khánh Nguyệt Page 1 

 

CẤP CỨU XANH TÍM TRẺ SƠ SINH 

Phát hiện sớm xanh tím (XT) ở trẻ sơ sinh có vai trò quan trọng. 

Nếu cần thiết đo khí máu để đánh giá PO2  hoặc độ bảo hoà oxygen qua da để xác định 

hoặc loại trừ xanh tím trung ương.  

Xanh tím trung ương (với mất bảo hoà động mạch hoặc giảm pO2 động mạch) có thể do ức 

chế hệ thần kinh trung ương, bệnh phổi, hoặc xanh tím do bệnh tim. 

 

1. Nguyên nhân 

 

Ức chế thần kinh 

trung ương 
Bệnh phổi Bệnh tim 

- Sanh ngạt.  

- Mẹ dùng an thần. 

- Suy thai. 

- Dấu hiệu: thở bất 

thường, cường cơ 

kém. 

-  Xử trí: sẽ hết khi  

kích thích,  hoặc cho 

O2.  

- Bệnh nhu mô phổi: bệnh màng 

trong, xẹp phổi, khí phế thủng, 

tràn dịch màng phổi, thoát vị cơ 

hoành, Dấu hiệu: thở nhanh và 

suy hô hấp với co kéo, ran, âm 

phế bào giảm khi nghe.  

- Chụp Xquang phổi giúp chẩn 

đoán. 

- Cho O2  giúp cải thiện. 

- Bệnh tim shunt P-T.  

- Dấu hiệu: thở nhanh,  

không co kéo. 

- Không có ran hoặc 

nhịp thở bất thường trừ 

phi đã có suy tim.  

- Tiếng thổi liên tục (của 

còn ống ĐM) có thể 

cho thấy sự giới hạn 

của cung lượng phổi 

qua ống động mạch. 

- Chụp xq tim to, bóng 

tim bất thường, tăng 

hoặc giảm lưới mạch 

máu phổi.  

- PO2  thấp hoặc không 

gia tăng khi cho O2. 

 

Xanh tím kết hợp độ bão hoà O2 bình thường (hoặc pO2 bình thường) gọi là xanh tím ngoại 

biên và ít quan trọng hơn xanh tím trung ương. 

Một số nguyên nhân XT ngoại biên như acrocyanosis, bị lạnh, và giảm tưới máu ngoại 

biên.  

2. Các xét nghiệm:  

a) Chụp XQ phổi: có thể phát hiện nguyên nhân xanh tím do bệnh phổi và tính cấp cứu 

của triệu chứng.  

b) Khí máu: để xác định hoặc loại trừ  xanh tím trung ương. Tăng pCO2 gợi ý bệnh lý 

phổi hoặc phổi. pH có thể gặp trong nhiễm trùng, sốc tim, hoặc thiếu khí nặng.  

c) TEST tăng O2 máu: đo khí máu động mạch lại trong khi thở, 100% O2 giúp phân biệt 

XT do phổi hoặc TKTW. Nếu do phổi hoặc TKTW pO2 động mạch thường > 100 

mmHg. Khi có shunt P-T trong tim đáng kể, pO2 không vượt quá 100 mmHg và sự gia 

tăng thường không quá 10 đến 30 mmHg nếu XT do tim.  

d) Đo ECG. 

e) Lấy một đường động mạch rốn: Nếu trị số pO2 trước ống động mạch  (động mạch 

quay bên phải) cao hơn sau ống động mạch (động mạch rốn) từ 10- 15 mmHg gợi ý 

shunt P-T qua ống động mạch. Sự chênh lệch pO2 có thể do tăng áp phổi tồn tại của 

trẻ sơ sinh, hẹp động mạch chủ nặng, gián đoạn quai động mạch chủ, hoặc hẹp động 

mạch chủ. Siêu âm sẽ giúp làm rõ nguyên do chênh lệch nồng độ pO2.  
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f) Prostaglandine E1: Nếu XT suy tim nghi ngờ, cần làm thêm PGE1 (alprostadil, Prostin 

VR Pediatric) cần tiến hành: 

 Liều khởi đầu là 0,05 đến 0,1 microg/kg/phút truyền tĩnh mạch liên tục. Khi 

đạt mức yêu cầu (pO2 tăng, tăng HA toàn thể, cải thiện pH) liều sẽ giảm dần 

từng 0.01 microg/kg/ phút.  

 Ba tác dụng phụ của thuốc PGE1 truyền tĩnh mạch là khó thở (12%), sốt (14%) 

và phừng mặt (10%).  

g) Cần khám tim mạch nếu nghi ngờ do nguyên nhân tim mạch. 

 

 
 

 


