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CÁC BÀI TÓM TẮT THẬN HỌC 

PHIÊN TOÀN THỂ 

 

1TT-02 Ý NGHĨA CỦA THUẬT NGỮ "TỔN THƯƠNG THẬN CẤP" 

TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG 
Trần Thị Bích Hương* 

TÓM TẮT 
 Tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury, AKI) là thuật ngữ mới dùng chẩn đoán sự giảm 

nhanh, đột ngột của chức năng thận trong vài giờ đến vài ngày, dựa chủ yếu vào thay đổi của creatinine 

huyết thanh và thể tích nước tiểu 

 Nội dung của tổng quan: 

- Trình bày các định nghĩa của AKI theo RIFLE, AKIN, KDIGO và so sánh các định nghĩa này 

- Trình bày phân biệt AKI, suy thận cấp, bệnh thận mạn (chronic kidney disease, CKD), suy thận mạn 

- Tiếp cận chẩn đoán AKI trên lâm sàng 

- Quan niệm hiện nay về mối quan hệ và tương tác giữa AKI và CKD 

 Hiểu biết và sử dụng chính xác các thuật ngữ trên lâm sàng giúp nâng cao hiệu quả trong trao 

đổi thông tin. 

Từ khóa: Tổn thương thận cấp, suy thận cấp, bệnh thận mạn 

ABSTRACT 

THE MEANING OF 'ACUTE KIDNEY INJURY" TERMINOLOGY IN CLINICAL PRACTICE 

Tran Thi Bich Huong  

 Acute Kidney Injury (AKI) is the new medical terminology to diagnose the syndrome of rapid 

reducing kidney function in a few hours or few days, depend mainly on the increasing of serum creatinine 

and decreasing urine volume. 

 The goal of this review: 

- To describe and compare the definition of AKI from RIFLE, AKIN, KDIGO guideline. 

- To differentiate among different terminology as AKI, acute kidney failure, chronic kidney failure, 

chronic kidney disease. 

- To approach AKI diagnosis in the clinical practice 

- To demonstrate the recent point of view about the relationship between AKI and CKD. 

 Understanding and using precise terminology give more advantages for knowledge exchange. 

  Key words: Acute Kidney Injury, acute kidney failure, chronic kidney disease 
* Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM 
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4T-01 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA PULSE 

METHYLPREDNISOLONE VÀ CYCLOPHOSPHAMIDE TRUYỀN TĨNH 

MẠCH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN TIẾN TRIỂN NHANH 
Trần Thị Bích Hương*, Trần Văn Vũ**, Nguyễn Ngọc Lan Anh***, Bùi Thị Ngọc Yến***,  

Nguyễn Minh Tuấn**** 

 

TÓM TẮT 
Mở đầu: Methylprednisolone liều tải và cyclophosphamide truyền tĩnh mạch mỗi tháng là điều trị ức chế 

miễn dịch được dùng ở những BN suy thận tiến triển nhanh do căn nguyên miễn dịch. 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của truyền methylprednisolone liều tải (pulse steroid) và 

cyclophosphamide truyền tĩnh mạch định kỳ hàng tháng trong 6 tháng ở 34 bệnh nhân (BN) suy thận tiến 

triển nhanh tại khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế đoàn hệ can thiệp tiền cứu, không chứng. 

Kết quả: Từ 1/2014 đến 3/2016, 34 BN suy thận tiến triển nhanh với 31 BN viêm thận Lupus, 3 BN 

bệnh thận IgA, trong đó 26 BN dùng pulse steroid, 31/34 BN hoàn tất 6 đợt truyền cyclophosphamide. Trung 

vị liều cyclophosphamide tích tụ 3,8g. Hầu hết BN (23/26; 88,5%) không đáp ứng với pulse steroid. Với 

cyclophosphamide, 21/31 viêm thận Lupus (72,4%) đáp ứng với 2/29 (6,9%) đáp ứng hoàn toàn và 19/29 

(65,5%) đáp ứng không hoàn toàn. Giảm được 7/11 (63,3%) BN chạy thận nhân tạo so với ban đầu. Chỉ 1 

trong 3 bệnh nhân bệnh thận IgA đáp ứng không hoàn toàn với pulse steroid và CYC. Tỷ lệ nhiễm trùng cao 

nhất trong lần nhập viện đầu tiên (22/34), chủ yếu là nhiễm trùng hô hấp, và giảm dần trong 6 tháng. Các tác 

dụng ngoại ý của cyclophosphamide ít. 

Kết luận: Cyclophosphamide truyền tĩnh mạch có hiệu quả hồi phục chức năng thận ở BN suy thận tiến 

triển nhanh do viêm thận Lupus. Cần cân nhắc việc dùng pulse steroid và nguy cơ nhiễm trùng gia tăng sau 

pulse ở các BN suy thận tiến triển nhanh. 

Từ khóa: Suy thận tiến triển nhanh, viêm thận Lupus, bệnh thận IgA, pulse steroid, cyclophosphamide 

 

ABSTRACT 
EVALUATE THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF PULSE METHYLPREDNISOLONE AND 

INTRAVENOUS CYCLOPHOSPHAMIDE IN RAPIDLY PROGRESSIVE RENAL FAILURE 

Tran Thi Bich Huong, Tran Van Vu, Nguyen Ngoc Lan Anh, Bui Thi Ngoc Yen,  

Nguyen Minh Tuan 

Bachground: Pulse methylprednisolone and monthly intravenous cyclophosphamide are 

immunosuppressive treatments for rapidLy progressive renal failure (RPRF) relating to immunologic 

etiolology.  

Objectives: To evaluate the effectiveness and safety of pulse methylprednisolone (pulse steroid) and 

monthly intravenous cyclophophamide (CYC) for 6 months in 34 RPRF cases at Nephrology Department, 

Cho Ray Hospital.  

Method: An uncontrolled, interventional, prospective cohort study.  

Results: From 1/2014 to 3/2016, of 34 RPRF patients, we had 31cases of Lupus nephritis, 3 of IgA 

nephropathy. Among them, 26/34 cases were indicated for pulse steroid and 31/34 cases completed monthly 
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intravenous cyclophosphamide for 6 months. Median accumulative dose of CYC was 3.8g. Most of them 

(23/26, 88.5%) did not respond to pulse steroid. In terms of CYC, 21/31 cases of Lupus nephritis (72.4%) 

responded with 2/29 (6.9%) complete and 19/29 (65.5%) partial remission. A reduction of 7/11 (63.3%) 

discontinued hemodialysis compared to the recruited time. Only 1 in 3 cases of IgA nephropathy obtained a 

partial resmission to pulse steroid and CYC. The infection rate was highest in the first hospitalization (23/34 

cases), mainly pulmonary infection, and this rate gradually decreased over 6 months. Other adverse effects of 

CYC were rare.  

Conclusion: Intravenous CYC was effective to recover kidney function in Lupus nephritis with RPRF. It 

is crucial to balance between the effect of pulse steroid and the risks of infection in these patients. 

Keywords: RapidLy progressive renal failure, Lupus nephritis, IgA nephropathy, pulse steroid, 

cyclophosphamide. 

* Bộ môn Nội, Đại Học Y Dược, Tp Hồ Chí Minh, **Khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy, 

*** Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy  

Tác giả liên lạc: PGS. Trần Thị Bích Hương, ĐT: 0938817385, E-mail: huongtrandr@yahoo.com 
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4T-02 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG  

MÔ BỆNH HỌC MỘT SỐ BỆNH LÝ THẬN Ở NGƯỜI CAO TUỔI 
Nguyễn Bách*, Huỳnh Ngọc Linh**, Trần Hiệp Đức Thắng*** 

TÓM TẮT 

Sinh thiết thận được thực hiện ở 39 bệnh nhân người cao tuổi (NCT), các bệnh phẩm được nhuộm thường 

và miễn dịch huỳnh quang. Kết quả cho thấy biểu hiện lâm sàng của bệnh lý thận với HCTH chiếm tỷ lệ cao 

nhất 82,05%. Có 71,79% bệnh nhân có hệ số thanh thải creatinin tại thời điểm sinh thiết thận < 60 mL/phút. 

Tất cả các dạng tổn thương mô bệnh học ở người trẻ đều có thể gặp ở NCT như viêm thận Lupus, bệnh thận 

IgA, viêm vi mạch huyết khối…nhưng 3 tổn thương theo thứ tự thường gặp nhất ở NCT là thể sang thương 

tối thiểu (23,08%), xơ cứng cầu thận ổ đoạn (20,51%) và bệnh thận đái tháo đường (10,26%). Đặc biệt có tỷ 

lệ kết hợp cả 2 tổn thương xơ cứng cầu thận ổ đoạn và bệnh thận đái tháo đường (12,82%). Đáng chú ý là 

viêm cầu thận màng chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 2,56%. Dưới kính hiển vi quang học, ở NCT phần lớn cầu thận 

bị xơ hóa, ống thận teo và mô kẽ xơ hóa. 

Từ khóa: Bệnh cầu thận, sinh thiết thận, tổn thương mô bệnh thận. 

SUMMARY 

STUDYING ON FEATURES OF HISTOLOGIC PATTERNS OF SOME 

ELDERLY KIDNEY DISEASES 

Nguyen Bach, Huynh Ngoc Linh, Tran Hiep Duc Thang 

      Renal biopsy was performed on 39 elderly patients, routin stain and immunofluorescent stain were done. 

The results showed that indication of renal biopsy by nephrotic syndrome is highest rate 82.05%. Several renal 

histopathological patterns such as Lupus nephritis, IgA nephropathy, thrombotic microangiopathy, etc. could 

be occurred in the elderly patients with kidney diseases. However, the most common renal histopathology was 

minimal change glomerulopathy (23.08%), focal segmental glomerulosclerosis (20.51%) and diabetic 

nephropathy (10.26%). There were 4 patients (12.26%) with focal segmental glomerulosclerosis superimposed 

diabetic nephropathy. Membranous nephropathy was still uncommon. The light microscopy also showed high 

percentage of glomerular sclerosis, tubular atrophy and interstitial fibrosis in elderly renal specimen. 

Key words: glomerular diseases, elderly, renal biopsy, renal histological pattern. 
* Bệnh viện Thống nhất, ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, *** Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

Tác giả liên lạc: TS Nguyễn Bách,  ĐT: 0918209808,  E-mail: nguyenbach69@gmail.com 
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4T-03 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHỨC NĂNG THẬN TỒN LƯU QUA ĐÁNH GIÁ THỂ 

TÍCH NƯỚC TIỂU TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN Ở BỆNH NHÂN STMGĐC 
Bùi Thị Ngọc Yến*, Trần Thị Bích Hương* 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Bảo tồn chức năng thận tồn lưu (Renal Residual Function, RRF) ở bệnh nhân (BN) suy thận 

mạn giai đoạn cuối (STMGĐC) là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm cải thiện sống còn ở BN này.  

Mục tiêu nghiên cứu: (1) Đánh giá RRF và nước tiểu 24 giờ ở thời điểm bắt đầu và 3 tháng sau khi điều 

trị thay thế thận, (2) Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi thể tích nước tiểu sau 3 tháng điều trị 

thay thế thận. 

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang. Đo lường RRF, thể tích 

nước tiểu ở thời điểm bắt đầu điều trị thay thế thận và ghi nhận nước tiểu qua phỏng vấn sau 3 tháng điều trị 

thay thế thận.  

Kết quả: 106 BN STMGĐC khởi đầu điều trị thay thế thận trễ với RRF 3,3 mL/ph/1,73m2, nhưng có thể 

tích nước tiểu tốt, trung vị nước tiểu 960 mL/24 giờ. 87,73% BN “còn RRF” (RRF > 1 mL/min/1,73m2), 

13/106 BN (12,26%) “mất RRF”. 93 BN "còn RRF" được theo dõi nước tiểu 3 tháng sau, trung vị nước tiểu 

24 giờ sau 3 tháng giảm còn 500 mL. 66/93 (70,79%) BN giảm nước tiểu còn < 200 mL/24h, chủ yếu ở nhóm 

chạy thận nhân tạo. Mọi BN lọc màng bụng đều bảo tồn nước tiểu. Qua phân tích đa biến, chạy thận nhân tạo 

làm tăng nguy cơ mất nước tiểu so với lọc màng bụng (OR = 4,4, p = 0,0006).  

Kết luận: Mặc dù khởi đầu điều trị thay thế thận trễ, phần lớn BN đều bảo tồn RRF và thể tích nước 

tiểu. Lọc màng bụng là phương pháp được chọn để bảo vệ RRF và thể tích nước tiểu ở BN STMGĐC.  

ABSTRACT 

EVALUATE THE RESIDUAL RENAL FUNCTION BY THE URINE VOLUME CHANGE PRE- AND 

POST-DIALYSIS IN END STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS. 

Bui Thi Ngoc Yen, Tran Thi Bich Huong  

Background: To protect the residual renal function in end stage renal disease patients is one of the major 

aims to improve the survival of these patients. 

Purposes: (1) To evaluate the RRF and 24 h urine volume at the starting time of renal replacement 

therapy (RRT) and 3 months after that. (2) To identify factors affecting the change of urine volume 3 months 

after dialysis. 

Methods: A prospective, cross sectional study was conducted. We measured the RRF and urine volume 

at the starting time of RRT and interviewed for the self-reported urine volume 3 months later. 

 Results: 106 end stage renal disease patients started RRT with very low RRF 3.3 mL/min/1.73m2, but 

high urine volume (median 960 mL/24h). 93/106 (87.73%) patients "preserved RRF"(RRF > 1 

mL/min/1,73m2), 13/106 (12.26%) “Loss RRF”. The 93"preserved RRF" patients were followed 3 months 

later, 66/93 patients (70.79%) decreased urine volume to less them 200 mL/24h, mainly in hemodialysis 

group. All PD patients preserved urine volume. Median of 24h urine volume decreased to 500 mL. In 

multivariate analysis, the risk of losing urine is higher for HD patients (OR = 4.4, p = 0.0006).  

Conclusion: Even though starting the RRT late, the majority of the ESRD patients well preserved RRF 

and urine volume. PD was the modality of choice to protect RRF in ESRD patients.  
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4T-04 HỒI PHỤC CHỨC NĂNG THẬN SAU LÀM TPPM, KẾT QUẢ TẠI 

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 
Trương Hoàng Minh*, Trần Thanh Phong**, Trần Lê Duy Anh**, Nguyễn Phước Hải**, 

 Hồ Thị Minh Châu**, Văn Thị Hồng Nghi**, Nguyễn Thị Hồng Nhung** 
TÓM TẮT 

Mục tiêu: Tỉ lệ hồi phục chức năng thận ở bệnh nhân suy thận có chỉ định lọc máu mạn là hiếm. 

Chúng tôi muốn khảo sát đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố tiên lượng hồi phục chức năng thận sau làm 

thẩm phân phúc mạc (TPPM) tại bệnh viện Nhân Dân 115. 

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu mô tả 8 trường hợp (TH) lâm sàng. 

Kết quả: Tuổi trung bình: 37,63 tuổi ± 4,08 (26 – 63 tuổi), với: 5 nữ và 3 nam 

Nguyên nhân suy thận: 1 TH bị tăng sinh tuyến tiền liệt, 1TH bị Lupus còn lại 6 TH không rõ nguyên 

nhân. Xét nghiệm trước TPPM, Hồng cầu :3,93 tr ± 0,37, HgB: 10,53g ± 0,71 và sau TPPM hồng 

cầu:4,25 tr ± 0,29, Hgb:10,98 g ± 0,71. Siêu âm trước TPPM: 8/8 TH bệnh thận mạn, sau TPPM có 2/8 

TH bình thường, 6/8 TH bệnh thận mạn. Thời gian làm TPPM trung bình: 5,6 ± 2,8 tháng (0-11 tháng). 

Kết luận: Tỉ lệ hồi phục chức năng thận ở bệnh nhân suy thận mạn làm TPPM là thấp (8 TH/ 15 

năm làm TPPM). Các yếu tố: hồng cầu và Hgb/ huyết thanh trước làm TPPM, cải thiện nước tiểu trong 

quá trình TPPM là những yếu tố tiên lượng hồi phục chức năng thận. Theo dõi nước tiểu trong suốt quá 

trình TPPM và xét nghiệm định kỳ nhằm phát hiện hồi phục chức năng thận trong quá trình lọc máu. 

Từ khóa: Hồi phục chức năng thận, TPPM. 

ABSTRACT 
RECOVERY OF RENAL FUNCTION IN PATIENTS TREATED BY CAPD, RESULTS AT 115 

PEOPLE’S HOSPITAL 

Truong Hoang Minh, Tran Thanh Phong, Tran Le Duy Anh, Nguyen Phuoc Hai,  

Ho Thi Minh Chau, Van Thi Hong Nghi, Nguyen Thi Hong Nhung 

Background: The rate of recovery of renal function on the patients with maintenance hemodialysis 

and peritoneal dialysis is very little. We present clinical characteristics and predictors of renal function 

recovery on the patients with CAPD at 115 People’s Hospital. 

Patients and Methods: Retrospective 8 cases of recovery of renal function. 

Results: Eight patients with a mean age of 37.63 ± 4.08 years (26 – 63), 5 females and 3males. The 

causes of renal failure: 1 case with BPH, 1 case with Lupus 

Paraclinical before CAPD: Red blood cell: 3.93 mill ± 0.37, HgB: 10.53g ± 0.71 and after CAPD: Red 

blood cell: 4.25 millions ± 0.29, Hgb:10.98 g ± 0.71. Ultra-sound before CAPD: 8/8 cases with chronic 

nephropathy and after CAPD: 2/8 cases is normal, 6/8 cases with chronic nephropathy. The mean time of 

CAPD: 5.6 ± 2.8 months (0-11). 

Conclusions: The rate of recovery of renal function in patients treated by dialysis is very little (8 

cases/15 years). The factors: Red blood cell and Hgb/ serum before CAPD, good urine output in CAPD is 

predictors of renal function recovery. To follow urines and test renal function every month to detect 

recovery of renal function in patients treated by dialysis. 

Key words: recovery of renal function, CAPD 
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8T-01 CƠ CHẾ BỆNH SINH, CHỈ ĐỊNH SINH THIẾT THẬN ĐẾN CHIẾN 

LƯỢC ĐIẾU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
Trần Thị Bích Hương* 

TÓM TẮT 
Hội chứng thận hư là một trong các hội chứng thận học thường gặp trên lâm sàng. Chẩn đoán dựa 

vào protein niệu 24h>3g, kèm các thay đổi do tình trạng mất protein niệu nhiều, như giảm protein máu, 

albumine máu, tăng lipid máu, tiểu lipid, rối loạn tăng đông và phù nhiều toàn thân. 

Nội dung tổng quan: 

1- Sinh lý bệnh: Cơ chế bệnh sinh của phù và tiểu protein trong hội chứng thận hư. Cơ chế bệnh sinh của 

tổn thương tế bào chân giả trong HCTH, vai trò của các yếu tố gây tăng tính thấm thành mạch lưu hành 

trong huyết tương trong 1 số sang thương của HCTH và HCTH tái phát sau ghép thận. 

2- Chỉ định sinh thiết thận ở bn hội chứng thận hư và các bước tiếp cận chẩn đoán HCTH ở người 

trưởng thành 

3- Chiến lược điều trị bao gồm:  

 Chỉ định điều trị ức chế miễn dịch, và cơ chế của các thuốc này  

 Các biện pháp điều trị nâng đỡ, giảm protein không chuyên biệt 

Từ hiểu biết cơ chế bệnh sinh, tổn thương bệnh học và nguyên nhân của HCTH, BS lâm sàng có thể chẩn 

đoán đầy đủ và điều trị hiệu quả hội chứng thận hư  

Từ khóa: Hội chứng thận hư, tiểu protein, tế bào chân giả 

ABSTRACT 

FROM PATHOPHYSIOLOGY, INDICATION OF KIDNEY BIOPSY 

TO THE STRATEGY OF THERAPY FOR NEPHROTIC SYNDROME IN ADULT 

Nephrotic syndrome (NS) is one of the most common syndromes in clinical practice. Its diagnosis 

is severe proteinuria (more than 3.5 g/day), accompanied by multiple consequences as hypoproteinemia, 

hypoalbuminemia, hyperlipidemia, lipiduria, hypercoagulation and anasarca. 

The review focus on:  

1- Pathophysiology of NS: Mechanism of edema, and massive proteinuria, of podocyte injury in 

NS, the role of serum circulatory hyperpermeability factors in some lesions of NS, and the recurrent of 

NS post kidney transplantation. 

2- Indication of kidney biopsy in NS, and the clinical approach to diagnose NS in adult 

3- The strategy of treatment: Indication and mechanism of immunosuppressive agents in NS, 

nonspecific supportive therapy to decrease proteinuria.  

From the pathophysiology, the pathology understanding and etiology findings of the NS, the 

clinicians could fully diagnose and select the effective therapy to the NS. 

Key words: Nephrotic syndrome, proteinuria, podocyte 
* Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM 

Tác giả liên lạc: PGS. Trần Thị Bích Hương, ĐT: 0938817385, E-mail: huongtrandr@yahoo.com 
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8T-02  TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO SANG 

THƯƠNG TỐI THIỂU Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
Bùi thị Ngọc Yến*, Trần Hiệp Đức Thắng** 

* Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM ** Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Tác giả liên lạc: BS Bùi Thị Ngọc Yến, ĐT: 0938052189,  E-mail: ngocyenbuithi2012@gmail.com 

 

12T-01 TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO BỆNH 

CẦU THẬN MÀNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
Nguyễn Thị Cẩm Tuyết*, Trần Hiệp Đức Thắng** 

* Bệnh viện Chợ Rẫy ** Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Tác giả liên lạc:,  ĐT:,  E-mail: 

 

12T-02 ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO BỆNH CẦU THẬN 

MÀNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
Nguyễn Thị Cẩm Tuyết*, Trần Thị Bích Hương** 

* Bệnh viện Chợ Rẫy ** Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM 

Tác giả liên lạc: PGS. Trần Thị Bích Hương, ĐT: 0938817385, E-mail: huongtrandr@yahoo.com 

12T-03 TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO XƠ 

CHAI CẦU THẬN KHU TRÚ TỪNG VÙNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG 

THÀNH  
Nguyễn Sơn Lâm*, Trần Hiệp Đức Thắng** 

* Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM ** Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Tác giả liên lạc:,  ĐT:,  E-mail: 

12T-04 ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO XƠ CHAI CẦU 

THẬN KHU TRÚ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH  
Nguyễn Sơn Lâm*, Trần Thị Bích Hương* 

* Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM 

Tác giả liên lạc: PGS. Trần Thị Bích Hương, ĐT: 0938817385, E-mail: huongtrandr@yahoo.com 
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16T-01 HỘI CHỨNG THẬN HƯ DO NON-HODGKIN LYMPHOMA 

THẬN NGUYÊN PHÁT: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG 
Nguyễn Bách*, Huỳnh Thị Mười*, Nguyễn Đức Công*, Huỳnh Ngọc Linh**, Trần Thị Bích Hương***,  

Vũ Văn Vũ**** 

TÓM TẮT 

Hiện tại y văn chỉ ghi nhận có khoảng báo cáo 50 ca lâm sàng Lymphoma nguyên phát tại thận. Chúng tôi 

báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp hội chứng thận hư thể sang thương tối thiểu do Non- Hodgkin lymphoma biểu 

hiện duy nhất tại thận. Đây là bệnh nhân (BN) nam, lớn tuổi, không có tiền sử bệnh lý gì đặc biệt, nhập viện 

vì đột ngột xuất hiện phù. Bệnh nhân có những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng phù hợp với các tiêu 

chuẩn chẩn đoán bệnh Lymphoma nguyên phát tại thận (1). Biểu hiện hội chứng thận hư và suy thận và 

không tìm thấy được các nguyên nhân khác (2). Không có biểu hiện bệnh lý thận niệu do tắt nghẽn trên siêu 

âm và CT scan ổ bụng, (3). PET (positron emission tomography) toàn thân không ghi nhận có biểu hiện 

lymphoma ngoài thận tại thời điểm chẩn đoán (4). Chẩn đoán xác định nhờ sinh thiết thận với sang thương 

tối thiểu dưới kính hiển vi quang học, không có lắng đọng phức hợp miễn dịch, có đám tế bào lympho xuất 

hiện mô kẽ khu trú, hóa mô miễn dịch cho thấy âm tính với CD3 và dương tính với CD20, (5). Cải thiện chức 

năng thận và biến mất hội chứng thận hư sau 3 tháng điều trị hướng đích bằng Rituximab. Bệnh nhân tiếp 

tục được theo dõi đầy đủ và điều trị duy trì bằng Rituximab trong vòng 2 năm với 17 liệu trình với kết quả 

hội chứng thận hư không tái phát và chức năng thận cải thiện rõ rệt, không ghi nhận tác dụng phụ của thuốc 

trong quá trình hóa trị. 

ABSTRACT  

NEPHROTIC SYNDROME DUE TO NON- HODGKIN LYMPHOMA (NHL) WITHOUT 

EXTRARENAL MANIFESTATIONS: A CASE REPORT 

Nguyen Bach, Huynh Thi Muoi, Nguyen Duc Cong, Huynh Ngoc Linh, Tran Thi Bich Huong,  

Vu Van Vu 

Currently, more than 50 cases with primary renal lymphoma (PRL) have been reported in the literature. 

We reported a rare case with minimal change nephrotic syndrome (NS) due to Non- Hodgkin lymphoma 

(NHL) without extrarenal manifestations. The elderly man with no past history of specific diseases was 

admitted to Thong Nhat hospital because of sudden edema. The patient was presented fulfilling the diagnostic 

criteria of PRL: (1) presentation with nephrotic syndrome, renal failure and absence of other causes of renal 

failure; (2) non-obstructive renal enlargement with no other organ/nodal involvement on abdominal 

ultrasound and CT scan; (3) no extrarenal localization confirmed by general PET (positron emission 

tomography) at the time of diagnosis; (4) diagnosis made on renal biopsy. Minimal change in the glomeruli 

was observed by light microscopy and no immune complex deposition by IF assay. The lymphoid cells were 

positive for CD20 but negative for CD3; (5) improvement of renal function after 3-month-therapy with 

Rituximab. The patient was followed up closely, continuously and treated by maintainnace therapy with 

Rituximab for almost 2 years. NS was in remission and renal function was preserved and improved without 

any side effect of chemotherapy.  

Key words: nephrotic syndrome, Primary renal lymphoma, Non- Hodgkin lymphoma, kidney biopsy 

* Bệnh viện Thống nhất,  ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

*** Đại học Y Dược TP HCM,  **** Bệnh viện Ung Bướu TP HCM 

Tác giả liên lạc: TS Nguyễn Bách,  ĐT: 0918209808,  E-mail: nguyenbach69@gmail.com 



10 
 

16T-02 HỘI CHỨNG THẬN HƯ SAU GHÉP THẬN  
Dư Thị Ngọc Thu*, Trần Hiệp Đức Thắng** 

* Bệnh viện Chợ Rẫy ** Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

Tác giả liên lạc: TS.BS Dư Thị Ngọc Thu,  ĐT: 0916191016,  E-mail: drduthingocthu2015@gmail.com 

 

16T-03 SUY THẬN TIẾN TRIỂN NHANH Ở MỘT PHỤ NỮ TRẺ 

Phan Thanh Nhựt*, Trần Hiệp Đức Thắng**, Trần Thị Bích Hương*** 

TÓM TẮT 

 Suy thận tiến triển nhanh đặc trưng bằng giảm chức năng thận hằng tuần, và dưới 3 tháng. Việc hồi 

phục chức năng thận tùy thuộc chẩn đoán sớm và điều trị đặc hiệu theo nguyên nhân. Nguyên nhân thường 

gặp là các bệnh lý cầu thận do phức hợp miễn dịch, viêm mạch máu do bệnh nghèo miễn dịch, bệnh do kháng 

thể kháng màng đáy cầu thận... 

 Chúng tôi trình bày 1 trường hợp suy thận tiến triển nhanh ở nữ trẻ, kèm tiểu protein nhiều, tiểu 

máu, loại trừ viêm thận lupus, viêm cầu thận cấp hậu nhiễm. Kết quả sinh thiết thận là viêm cầu thận tiến 

triển nhanh do bệnh thận IgA, bệnh nhân đáp ứng 1 phần sau pulse steroid. 

 Tuy đa số diễn tiến lành tính, nhưng bệnh thận IgA ở người trưởng thành có thể có dạng nặng như 

viêm cầu thận tiến triển nhanh. 

Từ khóa: suy thận tiến triển nhanh, bệnh thận IgA. 

ABSTRACT 

RAPID PROGRESSIVE RENAL FAILURE IN A YOUNG LADY 

Phan Thanh Nhut, Tran Hiep Duc Thang**, Tran Thi Bich Huong*** 

 
 Rapid progressive renal failure (RPRF) characterized by gradually reducing GFR per week, but less 

than 3 months. The remission of kidney function depended on the early etiologic diagnosis and specific 

treatment. The most common causes of RPRF are glomerulonephritis secondary to immune complex disease, 

vasculitis due to pauci immune disease, anti- glomerular basement membrane disease. 

 We reported a clinical case of RPRF in the young lady, with massive proteinuria, microscopic 

hematuria. After rule out lupus nephritis, postinfectious glomerulonephritis, pauciimmune disease, the kidney 

biopsy was done, and showed rapid progressive glomerulonephritis secondary to IgA nephropathy. The patient 

had partial remission to pulse steroid, not required dialysis. 

 Besides the common benign progression, IgA nephropathy could have severe clinical presentation as 

rapid progressive glomerulonephritis 

  

Key words: Rapid progressive renal failure, IgA nephropathy 
* Khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy, ** Khoa Giải phẫu Bệnh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định,  

*** Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược TP.HCM 

Tác giả liên lạc: PGS. Trần Thị Bích Hương, ĐT: 0938817385,  E-mail: 

huongtrandr@yahoo.com 
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17NHI-04 VIÊM CẦU THẬN TĂNG SINH MÀNG NGUYÊN PHÁT Ở 

TRẺ EM: 8 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I 
Nguyễn Đức Quang*, Lê Thanh Bình*, Huỳnh Thoại Loan*, Trịnh Đình Thế Nguyên* 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả điều trị các trường hợp viêm cầu thận tăng sinh màng (VCTTSM) 

nguyên phát ở trẻ em theo phân loại mới dựa trên miễn dịch huỳnh quang tại bệnh viện Nhi Đồng I. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả loạt ca. Tất cả các trường hợp được chẩn đoán VCTTSM trên 

sinh thiết thận và không xác định được nguyên nhân thứ phát của bệnh. 

Kết quả: Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2015, có 8 trường hợp VCTTSM nguyên phát trong 1332 sinh 

thiết thận tại bệnh viện Nhi Đồng I: 7 trường hợp VCTTSM do phức hợp miễn dịch, 1 trường hợp bệnh thận 

C3. Tuổi trung bình mắc bệnh là 9,75 tuổi (3-13 tuổi), tỷ lệ nam/nữ là 3/5. Các biểu hiện lâm sàng lúc chẩn 

đoán: hội chứng thận hư + viêm thận: 100%, tăng huyết áp: 100%, tiểu máu vi thể: 100%, tiểu máu đại thể 

37,5%. Giảm C3 trong máu được ghi nhận ở 7/8 (87,5%) trường hợp, giảm cả C3 và C4 trong máu được ghi 

nhận ở 5/8 (62,5%) trường hơp. 2/8 (25%) trường hợp có giảm độ lọc cầu thận phỏng đoán (eGFR) dưới 60 

mL/phút/1,73 m2. 75% trường hợp không đáp ứng điều trị Prednisone. Cyclosporine kết hợp Prednisone cách 

ngày gây sự lui bệnh hoàn toàn ở 2/5 (40%) trường hợp kháng steroid. Kết hợp điều trị Mycophenolate 

mofetil và ức chế Calcineurine không tạo ra sự lui bệnh ở các trường hợp kháng Cyclosporine trong khi 

Cyclophosphamide truyền tỉnh mạch lại gây ra sự lui bệnh hoàn toàn ở 50% trường hợp. 3/8 (37,5%) bệnh 

nhân của chúng tôi kháng với điều trị thuốc ức chế miễn dịch và giảm độ lọc cầu thận dưới 60 mL/phút/1,73 

m2 sau thời gian theo dõi trung bình 25 tháng (3 – 71 tháng). 

Kết luận: VCTTSM nguyên phát ở trẻ em với biểu hiện lâm sàng của hội chứng thận hư và viêm thận 

thường kém đáp ứng với các thuốc ức chế miễn dịch và có dự hậu xấu. 

Từ khóa: Viêm cầu thận tăng sinh màng do phức hợp miễn dịch, bệnh cầu thận C3, đặc trưng lâm sàng-

giải phẩu bệnh, điều trị, trẻ em.  

 

ABSTRACT 
IDIOPATHIC MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN: EIGHT 

CASES WERE TREATED AT CHILDEN’S HOSPITAL I. 

Nguyen Duc Quang, Le Thanh Binh, Huynh Thoai Loan, Trinh Dinh The Nguyen  

Background: To evaluate the therapeutic results of children with idiopathic membranoproliferative 

glomerulonephritis (MPGN) according to a new classification based on immunofluorescent microscopy at 

Children’s Hospital I. 

Methods: Retrospective, case series report. All patients who had a renal pathology diagnosis of MPGN 

without a defined etiology were enrolled in this study. 

Results: From January 2008 to December 2015, 8 cases with idiopathic MPGN from 1332 renal biopsies 

at Children’s Hospital I were enrolled: 7 cases with immune-complex-mediated MPGN, 1 case with C3 

glomerulopathy. Mean age at onset was 9.75 years (3 – 13 years), male to female ratio was 3/5. Clinical 

features at the time of diagnosis encompassed: nephrotic-nephritc syndrome 100%, hypertension 100%, 
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microscopic hematuria 100%, and gross hematuria 37.5%. Low serum C3 was observed in 7/8 (87.5%) cases, 

low both serum C3 and C4 in 5/8 (62.5%) cases. eGFR below 60 mL/min/1.73m2 was observed in 2/8 (25%) 

cases. 75% of patients did not respond with Prednisone. Cyclosporine combined with alternate-day Prednisone 

induced a complete remission in 2/5 (40%) steroid resistant cases. Mycophenolate mofetil combined with 

Calcineurin inhibitors did not create a remission in Cyclosporine resistant patients while monthly 

Cyclophosphamide intravenous infusion could induce a complete remission in 50% of these cases. Of our 8 

patients, 3 (37.5%) did not respond with immunosuppressive therapies and suffered from a low eGFR under 

60 mL/min/1.73m2 after a mean time follow-up of 25 months (3 – 71 months). 

Conclusions: Idiopathic MPGN in children with nephrotic-nephritic syndrome at the time of diagnosis 

usually had a poor response with immunosuppressive agents and a poor outcome. 

Keywords: immune-complex-mediated membranoproliferative glomerulonephritis, C3 glomerulopathy, 

clinicopathological features, treatment, children. 
* Bệnh viện Nhi Đồng I. 

Tác giả liên lạc: ThS. BS. Nguyễn Đức Quang, ĐT: 0908106434,  E-mail: drquang73@yahoo.com 

 

 

 

 

 

18TNT-02 NHỮNG LƯU Ý KHI HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH LỌC 

MÀNG BỤNG TẠI NHÀ 

Tạ Phương Dung*, Hán Thị Thu* 

TÓM TẮT 

Lọc màng bụng là một hình thức điều trị thay thế thận. Phương pháp này do người bệnh tự thực hiện tại 

nhà sau khi được hướng dẫn. Đây là bệnh mạn tính điều trị lâu dài, người bệnh trải qua nhiều giai đoạn diễn 

tiến bệnh lý. Một số người bệnh không tuân thủ đúng chế độ điều trị dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng 

đến sức khỏe và chất lượng sống.  

Mỗi người bệnh là một cá thể, việc hướng dẫn tùy thuộc ở từng người bệnh, thói quen sinh hoạt, hoàn 

cảnh sống để có cách điều chỉnh cho phù hợp. Điều dưỡng lọc màng bụng là người trực tiếp hướng dẫn người 

bệnh từ lúc ban đầu và suốt quá trình điều trị. Do đó có cái nhìn đầy đủ hơn về diễn tiễn bệnh qua từng giai 

đoạn. Quan sát, theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ xảy ra trên người bệnh, tái huấn luyện kịp thời qua từng 

thời điểm, giúp người bệnh biết cách chăm sóc toàn diện, phòng ngừa tai biến, biến chứng có thể xảy ra. 


