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Sỏi tiết niệu là bệnh phổ biến, được đề cập từ 4.500 năm trước công nghuyên, bệnh gây nhiều 
biến chứng nặng nề như suy thận, nhiễm khuẩn. Bệnh nhân sỏi tiết niệu chiếm số lượng nhiều nhất 
trong khoa Tiết niệu. 

Điều trị sỏi tiết niệu có những bước phát triển vượt bậc nhất là từ những năm 1980, từ chỗ chủ 
yếu là phẫu thuật đến nay chỉ còn 5-10% bệnh nhân sỏi tiết niệu cần phẫu thuật. Việt Nam là 
nước đang phát triển, nằm trong vùng nhiệt đới nên sỏi tiết niệu có những đặc điểm riêng như bệnh 
nhân thường tới viện muộn, chính vì vậy tỷ lệ phẫu thuật sỏi tiết niệu còn cao (khoảng 30-50%).

Hiện nay các tài liệu hướng dẫn quốc tế về sỏi tiết niệu đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, các quốc gia 
cần có các tài liệu của riêng mình. Các tài liệu này cần được thiết kế để phù hợp với đặc điểm riêng 
của hệ thống y tế, năng lực, chi phí, tình hình dịch tễ của từng nước. Chính vì vậy, việc soạn thảo 
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu” mang ý nghĩa thiết thực ở Việt Nam. Tài liệu 
hướng dẫn này được các chuyên gia của Hội Tiết niệu -Thận học Việt Nam phối hợp soạn thảo 
một cách thận trọng và nghiêm túc.

Hy vọng tài liệu hướng dẫn này sẽ rất hữu ích cho những bác sĩ tiết niệu, thận học và những bác sĩ 
chuyên ngành liên quan trong công tác điều trị thực tế lâm sàng sỏi tiết niệu ở Việt Nam. 

Thay mặt Hội Tiết niệu -Thận học Việt Nam, xin cảm ơn quý chuyên gia đã đóng góp xây 
dựng và rất mong nhận được thêm những đóng góp từ quý bạn đọc nhằm ngày càng hoàn thiện hơn 
tài liệu hướng dẫn này.

TM. Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam
Chủ tịch

PGS.TS. Vũ Lê Chuyên

lời mở đầu
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KhÔnG 
ThỪa 
DẤu 
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một số tHuẬt nGỮ
Tiếng Việt Tiếng nước ngoài Viết tắt

Chụp cắt lớp vi tính Computerized Tomography Scan CT-scan 
Triệu chứng đường tiết niệu dưới LUTS
Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt Benign Prostatic Hyperplasia BPH
Chụp cắt lớp vi tính không thuốc cản quang Non-Contrast Computerized Tomography NCCT 
Chụp cộng hưởng từ Magnetic Resonance Imaging MRI 
Chụp niệu đồ tĩnh mạch Urographie Intraveneusse UIV 
Chụp X-quang hệ tiết niệu thường Kidney-Ureter-Bladder X-ray KUB 
Lấy sỏi thận qua da Percutaneous Nephrolithotomy LSTQD 
Mức độ chứng cứ Level of Evidence LE 
Mức độ khuyến cáo Grade of Recommendation GR 

Y HỌC CHỨnG CỨ
Mức độ chứng cứ (LE)*

Mức độ Loại chứng cứ

1a Chứng cứ thu được từ phân tích gộp của các thử nghiệm ngẫu nhiên
1b Chứng cứ thu được từ ít nhất một thử nghiệm ngẫu nhiên
2a Chứng cứ thu thập từ một nghiên cứu có đối chứng được thiết kế tốt nhưng không ngẫu nhiên
2b Chứng cứ thu thập từ ít nhất một loại nghiên cứu bán thực nghiệm được thiết kế tốt

3 Chứng cứ thu thập từ nghiên cứu không thực nghiệm được thiết kế tốt, chẳng hạn như 
nghiên cứu so sánh, nghiên cứu tương quan và báo cáo các trường hợp

4 Chứng cứ thu thập từ các báo cáo của ban chuyên gia, ý kiến   hoặc kinh nghiệm lâm sàng của 
các tác giả đầu ngành

Cấp độ khuyến cáo (Gr) *
Cấp độ Loại khuyến cáo

A Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng có chất lượng tốt và tính thống nhất của các khuyến cáo và 
bao gồm ít nhất là một thử nghiệm ngẫu nhiên.

B Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện tốt, nhưng không có thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên.

C Không có các nghiên cứu lâm sàng chất lượng tốt.

Sackett et al. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001). Produced by 
Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since 
November 1998. [access date January 2011]
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dịCH tỄ HỌC sỎi tiẾt niỆu

1. tỉ lỆ mắC BỆnH

1.1.  tỉ lệ chung

Tỉ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu là số bệnh nhân sỏi tiết niệu mới mắc trên một số lượng dân trong một 
khoảng thời gian là 1 năm (Albert M & Thomas W.J - 2007). Trên thế giới, tỉ lệ mắc bệnh sỏi nói chung 
thường dao động 2-12% dân số, hoặc tới 14% (Albriquerque – Brasil). Có những vùng có tỉ lệ mắc bệnh sỏi 
tiết niệu cao gọi là vành đai sỏi (Humberger và Higgins). 

Nguy cơ mắc bệnh sỏi tiết niệu là 12% đối với nam giới và 4-5% đối với nữ giới (Stephen W Leslie - 2006).

1.2. tỉ lệ mắc bệnh sỏi đường tiết niệu tại Việt nam

Việt Nam, là một nước nằm trong khu vực vành đai sỏi của thế giới nên tỉ lệ sỏi tiết niệu cao, bệnh nhân 
điều trị sỏi tiết niệu chiếm khoảng 40-60% số bệnh nhân điều trị trong khoa tiết niệu (Ngô Gia Hy,1980) 
phân bố sỏi tiết niệu tại các vị trí như sau: 

Sỏi thận chiếm 40%.

Sỏi niệu quản chiếm 28%.

Sỏi bàng quang 26%.

Sỏi niệu đạo 4%.

Nguyễn Thị Kim Hoa đã ghi nhận tỉ lệ mắc sỏi ở người lớn tại một số vùng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế là 
6,29% (trong đó vùng đồng bằng 8,60%, miền núi 5,84%, ven biển 5,03%), nam mắc bệnh nhiều hơn nữ 
(nam 52,68%, nữ 47,32%), tuổi trung bình của bệnh nhân sỏi hệ tiết niệu là 47,37.

2. Vị trí Và kHả nănG đào tHải

80% sỏi được hình thành trong thận, một phần trong số đó có thể đi xuống niệu quản và tự đào thải ra 
ngoài theo đường tự nhiên. Hiện nay, các kỹ thuật tiết niệu hiện đại đã làm thay đổi các đặc điểm hình thái 
học (kích thước, vị trí của sỏi) và phương pháp bài xuất của sỏi. 

Sỏi tiết niệu có kích thước dưới 5mm có khả năng tự trục xuất là rất cao. 78,5% tổng số sỏi đã bài xuất 
tự phát và chỉ có 21,5% cần sử dụng một can thiệp tiết niệu. Sự tống sỏi tự phát có thể phải mất vài ngày 
đến vài tuần. 
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3. ảnH HưởnG Của CáC tHànH pHần Cấu tạo sỎi

Khả năng sỏi được tống ra ngoài một cách tự phát phụ thuộc vào bản chất của sỏi. Donsimoni (1997) đã 
chỉ ra rằng các viên sỏi ở nam giới được tống xuất dễ dàng hơn so với phụ nữ. Tỉ lệ sỏi tự đào thải thay đổi từ 
15% với sỏi struvite, tới gần 90% với các viên sỏi dehydrate của acid uric. Sỏi cystine và brushite là loại khó 
bị tống xuất tự phát nhất, luôn cần sự can thiệp của các kỹ thuật niệu khoa, khoảng 16% sỏi cystine và 21% 
sỏi brushite của thận được tống ra tự phát. 

Thành phần hoá học của sỏi tiết niệu cũng thay đổi theo từng vùng lãnh thổ, theo tập quán ăn uống của 
các cộng đồng khác nhau. 

4. tHànH pHần Hoá HỌC 

Oxalat calci là thành phần chính của hầu hết các loại sỏi, trong đó whewellite là một loại tinh thể phụ 
thuộc oxalate, trong khi weddellite là tinh thể phụ thuộc calci.  

4.1. Các số liệu tổng quan

Trong một nghiên cứu Pháp trên 51.747 viên sỏi năm 2001 - 2004 thấy: canxi oxalat là thành phần phổ 
biến nhất, chiếm 71,8% số sỏi; phosphat calci đại diện cho 13,6% số trường hợp, carbapatite chiếm 11,4%. 
Acid uric là thành phần lớn thứ ba với 10,8% tổng số sỏi.

Bảng 1. Tần suất (%) thành phần chính trong sỏi tiết niệu ở Pháp

Loại sỏi Tần suất (%)
Calci oxalat 71,8
Whewellite 50,1
Weddellite 21,7
Calci phosphat 13,6
Carbapatite 11,4
Brushite  1,5
Calci phosphat khác 0,7
Ammoniac magnésien phosphat (struvite) 1,3
Sự hiện diện của struvite 4,5
Uric acid 10,8
Sự hiện diện của acid uric 12,8
Khác (bao gồm cystine, purine) 2,6

Struvite chiếm 1,3% các loại sỏi, tức là sỏi sinh ra do nhiễm khuẩn sinh ure đã giảm một cách đáng kể. 

4.2. sỏi nhiễm khuẩn

Sỏi nhiễm khuẩn là sỏi có thành phần Struvite. Tỉ lệ sỏi nhiễm khuẩn thay đổi tùy theo quốc gia (tại Pháp 
là 1,3%, Đức là 15%). Sỏi chứa thành phần cacbonat của các phosphat chiếm tỉ lệ trên 15% được coi như 
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là có nhiễm khuẩn niệu. Dựa trên các tiêu chuẩn này, 17,6% sỏi của các bé trai sơ sinh có liên quan đến lây 
nhiễm vi khuẩn sinh urease. Tỉ lệ sỏi nhiễm khuẩn lên tới ít nhất là 55,6% ở lứa tuổi lớn hơn, tỉ lệ sỏi nhiễm 
khuẩn của các bé trai từ 2-5 tuổi là 46,4%, từ 5 - 10 tuổi là 28, 9% và giữa 10-15 tuổi là 14,7%. Đối với các 
bé gái, tỉ lệ này lần lượt là 35,1% trong hai năm đầu đời, sau đó là 29,5%, 19,4% và 12,6% ở các nhóm tuổi 
tương ứng.

Tại Việt Nam, sỏi tiết niệu nhiễm khuẩn chiếm tỉ lệ khá cao: theo Ngô Gia Hy (1980), tỉ lệ nhiễm khuẩn 
niệu trong bệnh lý sỏi tiết niệu là 70%. Theo Nguyễn Kỳ, Nguyễn Phương Hồng (1993), tỉ lệ nhiễm khuẩn 
niệu là 61,37%. Tại Quảng Ninh, theo Đỗ Phú Đông (1993), tỉ lệ nhiễm khuẩn niệu trong sỏi tiết niệu là 
63,38%. 
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CáC YẾu tố nGuY CƠ                                                  
HÌnH tHànH sỎi tiẾt niỆu

1. CáC YẾu tố nGuY CƠ nội sinH

1.1. tuổi và giới

Sỏi tiết niệu thường gặp ở độ tuổi 20-40 (Fetter & Zimskind, 1961; Blacklock, 1969; Pak, 1987), tuy 
nhiên khởi phát từ tuổi thanh thiếu niên (13-19 tuổi). Tỉ lệ nam/nữ là 3/1, những trường hợp sỏi tiết niệu 
xuất hiện trên nền của viêm đường tiết niệu mạn tính thì tỉ lệ bệnh ở nữ giới lại cao hơn nam giới (Baker, 1993). 

Nồng độ testosteron trong huyết thanh thấp góp phần ngăn ngừa sỏi oxalate hình thành ở trẻ em và 
phụ nữ (Liao & Richardson,1972). Androgen có tác dụng làm tăng bài tiết oxalate niệu, nồng độ oxalate 
huyết thanh, sự tích tụ tinh thể calci oxalate ở thận; còn estrogen có tác dụng ngược lại (Finlayson,1974; 
Fan,1999).

Nồng độ citrate nước tiểu của nữ giới cao hơn nam giới do đó sỏi tiết niệu ít gặp ở nữ giới hơn ở nam giới 
(Van Aswegen và CS, 1989). Bệnh nhân nữ bị sỏi tái phát có nồng độ citrate nước tiểu thấp hơn ở những 
bệnh nhân nữ mới bị mắc bệnh lần đầu (Welshman và McGeown, 1975; Yagisawa và CS, 1998). 

1.2. Chủng tộc

Bệnh sỏi tiết niệu tương đối ít gặp ở những người thổ dân châu Mỹ, người da đen (châu Phi, Mỹ), người 
Israel bản xứ. Ngược lại, tỉ lệ mới mắc cao nhất ở những vùng có nhiệt độ thấp hơn như người châu Á và 
người da trắng.

Tỉ lệ mới mắc của sỏi bàng quang có liên quan đến chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, Khi chế độ ăn uống 
được cải thiện, vị trí xuất hiện của sỏi thường gặp hơn ở thận thay vì ở bàng quang (Sutor, 1972).

1.3. di truyền

Bệnh sỏi tiết niệu liên quan đến việc thiếu hụt một số gen (Resnick, 1968; Mc.Geown, 1960). 25% bệnh 
nhân sỏi thận có tiền sử gia đình (Curhan, 1997; Resnick, 1968). Tuy nhiên, White (1969) cho rằng không 
nên dễ dàng chấp nhận thuyết hình thành sỏi mang yếu tố gia đình, chế độ ăn và những thói quen sinh hoạt 
trong gia đình cần được xem như một yếu tố trong thuyết hình thành sỏi tiết niệu. 

1.4. Các  yếu tố nguy cơ nội sinh khác tạo điều kiện hình thành sỏi tiết niệu

 – Béo phì.

 – Tăng huyết áp.
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Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
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 – Bệnh cường tuyến cận giáp.

 – Bệnh viêm đại - trực tràng.

 – Bệnh viêm khớp mạn tính.

 – Đã phẫu thuật cắt một phần dạ dày.

 – Các dị tật bẩm sinh đường tiết niệu.

 – Các bệnh lý gây tắc nghẽn đường tiết niệu.

 – Tỉ trọng nước tiểu cao.

 – Nồng độ phosphate máu và nước tiểu thấp.

 – Thể tích nước tiểu ít, v.v.

2. CáC YẾu tố nGuY CƠ nGoại sinH (môi trườnG)

2.1. địa dư

Theo Schneider, tần số mắc bệnh từ 1-14%, tuỳ theo từng vị trí địa dư. Dân cư sống ở vùng núi cao, sa 
mạc hay vùng nhiệt đới có tỉ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao hơn những vùng khác. Những vùng có tỉ lệ mắc 
bệnh sỏi tiết niệu thấp bao gồm Trung Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và một số vùng thuộc Australia mà người thổ 
dân sinh sống.

2.2. khí hậu và mùa

Có sự liên quan giữa tỉ lệ mới mắc bệnh sỏi tiết niệu theo yếu tố nhiệt độ môi trường và yếu tố mùa. 
Prince và CS (1956) nhận thấy tỉ lệ mới mắc bệnh sỏi tiết niệu tăng lên trong những tháng mùa hè. Tỉ lệ mới 
mắc cao ở tháng 7, tháng 8 và tháng 9; trong đó tỉ lệ mới mắc cao nhất gặp trong vòng 1-2 tháng sau khi 
nhiệt độ đạt tới đỉnh cao nhất trong năm (Scardino, 1960).

Việc để da hở tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời làm tăng tổng hợp vitamin D3 nội sinh và do đó làm 
tăng bài calci niệu. Hiện tượng đó có thể là nguyên nhân làm tăng tỉ lệ mới mắc bệnh sỏi tiết niệu trong 
những tháng mùa hè (Parry&Lister -1975).

2.3. uống ít nước

Uống ít nước (<1200ml/ngày) làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Các khoáng chất có trong nước cũng 
góp phần tăng nguy cơ tạo sỏi. Nước quá cứng (chứa natri carbonate) làm tăng tỉ lệ mới mắc sỏi (Siera-
kowski và CS, 1978). Uống nhiều “nước cứng” (hàm lượng calci cao) ít có nguy cơ tạo sỏi do tác dụng làm 
giảm oxalate nước tiểu. 

2.4. Yếu tố nghề nghiệp

Những người mà có công việc tĩnh tại, ít vận động có nhiều khả năng mắc bệnh sỏi tiết niệu hơn những 
người khác (Blacklock ,1969); Lonsdale (1968).
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Nguy cơ hình thành sỏi calcareous tăng chủ yếu ở những quốc gia, vùng miền, tầng lớp xã hội hay cá 
nhân giàu có. Nguyên nhân là do ăn nhiều protein động vật, dẫn đến hiện tượng tăng nồng độ calci, oxalate 
và uric acide trong nước tiểu (Robertson và CS, 1980).

2.5. stress và bệnh sỏi thận

Có sự liên quan rõ rệt giữa bệnh sỏi thận với thu nhập thấp, cầm cố thế chấp tài sản và cuộc sống có 
nhiều xáo trộn về tâm lý, tình cảm (Najem -1997).

2.6. Chế độ ăn uống

Chế độ ăn nhiều đạm động vật làm tăng khả năng mắc bệnh sỏi tiết niệu (nồng độ oxalate trong nước 
tiểu cao, độ pH thấp, nồng độ citrate thấp). Ăn mặn cũng làm tăng nguy cơ tăng calci niệu. Trái ngược với 
quan điểm trước đây, chế độ ăn ít calci tăng nguy cơ tạo sỏi và ngược lại, chế độ ăn nhiều calci làm giảm 
nguy cơ này.

2.7. một số yếu tố nguy cơ ngoại sinh khác 

 – Thường xuyên lao động trong điều kiện nóng.

 – Thức ăn nhiều đạm và mỡ động vật.

 – Thức ăn ít chất xơ.

 – Thường xuyên dùng một số loại thuốc như thiazide, vitamin C, vitamin D.
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pHÂn loại sỎi tiẾt niỆu

Sỏi niệu thường được phân loại dựa theo kích thước, vị trí, đặc tính cản tia X, thành phần hoá học, căn 
nguyên tạo sỏi, và nguy cơ tái phát. 

1. pHÂn loại sỎi tHeo kíCH tHướC

Mỗi viên sỏi được đo kích thước theo 1 hoặc 2 chiều không gian; dựa theo kích thước lớn nhất, sỏi được 
phân chia vào các nhóm: <5mm, 5-10mm, 10-20mm và >20mm.

2. pHÂn loại sỎi tHeo Vị trí

Theo vị trí giải phẫu, sỏi được phân chia ra: sỏi thận (đài thận trên - giữa - dưới, bể thận), sỏi niệu quản 
(đoạn trên - giữa - dưới), sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo.

3. pHÂn loại sỎi tHeo đặC tínH Cản tia X

Đặc tính cản quang với tia X phụ thuộc vào thành phần hoá học của sỏi. Trên phim chụp X-quang hệ tiết 
niệu thường, sỏi được phân chia làm 3 loại: cản quang, cản quang yếu và không cản quang.

Bảng 2. Đặc tính cản tia X theo thành phần hoá học của sỏi

Cản quang Cản quang yếu Không cản quang
Calci oxalat dihydrate Magnesi ammonium phosphate Uric acid
Calci oxalat monohydrate Apatite Ammoni urate
Calci phosphate Cystine Xanthine

2,8-dihydroxyadenine
Sỏi do thuốc

4. pHÂn loại sỎi tHeo tHànH pHần Hoá HỌC

Có tới 35 loại tinh thể đã được xác định có mặt trong thành phần của sỏi, tuy nhiên, chỉ có khoảng 
10-12 loại là thường gặp, ví dụ: calcium oxalate monohydrate, calcium oxalate dihydrate, calci hydrogen 
phosphate dihydrate, calci dihydrogen phosphate dihydrate, uric acid dihydrate, ammonium acid urate,v.v.

5. pHÂn loại sỎi tHeo nGuYên nHÂn

Một số nguyên nhân tạo sỏi đã xác định được, bao gồm: nhiễm khuẩn niệu, thiếu hụt gene, và do tác 
dụng phụ của thuốc điều trị.
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Bảng 3. Phân loại sỏi theo nguyên nhân

Sỏi nhiễm khuẩn 
Magnesi ammoni phosphate
Carbonate apatite
Ammoni urate

Sỏi không do nhiễm khuẩn
Calci oxalate
Calci phosphate
Uric acid

Sỏi do thiếu hụt gene 
Cystin 
Xanthine 
2,8-dihydroxyadenine 

Sỏi do thuốc

6. pHÂn loại sỎi tHeo nGuY CƠ tái pHát 
Bảng 4. Phân loại sỏi theo nguy cơ tái phát

Các yếu tố chung 
Sỏi khởi phát sớm (trẻ em, thiếu niên)
Sỏi có yếu tố gia đình 
Sỏi có chứa tinh thể brushite (CaHPO4.2H20)
Sỏi acid uric hoặc trong thành phần có urat 
Sỏi nhiễm khuẩn 
Sỏi trên thận đơn độc (mặc dù thận đơn độc không làm tăng nguy cơ tái phát sỏi; nhưng dự phòng tái 
phát sỏi trên những bệnh nhân này rất quan trọng)
Các bệnh tạo thuận lợi cho sỏi hình thành 
Cường tuyến cận giáp 
Calci hoá ống thận (nephrocalcinosis)
Các bệnh đường tiêu hoá (bệnh Crohn, rối loạn hấp thụ ở ruột non, sau phẫu thuật nối tắt hỗng-hồi 
tràng, phẫu thuật cắt đoạn ruột non, phẫu thuật điều trị béo phì)
Bệnh sarcoid
Các yếu tố về gene 
Cystin niệu
Tăng oxalate niệu nguyên phát 
Nhiễm acid ống thận (renal tubular acidosis)
Sỏi 2,8-dihydroxyadenine 
Xanthine niệu 
Hội chứng Lesch-Nyhan 
Bệnh xơ nang (cystic fibrosis)
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Các bất thường về giải phẫu 
“Thận bọt” (medullary sponge kidney - tubular ectasia)
Hội chứng khúc nối bể thận niệu quản 
Túi thừa/ nang đài thận 
Hẹp niệu quản 
Trào ngược bàng quang - niệu quản - bể thận 
Thận móng ngựa 
Túi sa niệu quản
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CHẨn đoán sỎi tiẾt niỆu
Bệnh nhân có sỏi đường tiết niệu thường biểu hiện lâm sàng đau vùng thắt lưng, nôn và đôi khi có sốt. 

Cũng có thể không có triệu chứng và được phát hiện tình cờ khi đi khám sức khỏe định kì. Ngoài việc thăm 
khám lâm sàng, khai thác tiền sử chi tiết được xem là đánh giá chuẩn thì việc áp dụng các phương pháp 
chẩn đoán hình ảnh thích hợp lại là một công cụ đắc lực giúp chẩn đoán và định hướng xử trí. Khi bệnh nhân 
có sốt hoặc thận duy nhất mà chẩn đoán lâm sàng còn nghi ngờ thì cần chỉ định thực hiện chẩn đoán hình 
ảnh ngay.

1. CHẨn đoán lÂm sànG

1.1. Cơ năng
Sỏi thận thường biểu hiện đau âm ỉ vùng thắt lưng do ứ đọng nước tiểu trong khi đó sỏi niệu quản biểu 

hiện điển hình là cơn đau quặn thận do sỏi di chuyển gây co thắt và viêm phù nề. Bệnh nhân đau thành 
từng cơn dữ dội vùng thắt lưng trong vài phút đến hàng giờ, nếu không điều trị giảm đau thì khó cắt được 
cơn đau. Cơn đau thường có hướng lan rõ rệt ra trước, xuống dưới hố chậu, cơ quan sinh dục ngoài và mặt 
trong đùi.

 – Bụng trướng và nôn trong cơn đau.
 – Đái máu toàn bãi thường ít và thoáng qua.
 – Đắt rắt, buốt khi sỏi niệu quản nằm sát bàng quang gây kích thích.
 – Đái đục khi có nhiễm khuẩn niệu.

1.2. thực thể
 – Trong cơn đau quặn thận khám thấy có dấu hiệu co cứng cơ vùng hố thắt lưng, co cứng nửa bụng 

hoặc bụng chướng.
 – Khám toàn diện để loại trừ các nguyên nhân khác.
 – Sỏi gây tắc nghẽn bể thận hoặc niệu quản sẽ gây biến chứng ứ nước, ứ mủ thận. Khám sẽ thấy 

dấu hiệu chạm thắt lưng và bập bềnh thận. Khi bệnh nhân đến muộn sẽ biểu hiện viêm tấy quanh 
thận, áp xe quanh thận vùng thắt lưng căng nề tấy đỏ và đau hoặc vỡ mủ ra ngoài da.

1.3. toàn thân 
 – Ít thay đổi khi chỉ có sỏi thận hoặc niệu quản một bên.
 – Huyết áp tăng là một yếu tố dự báo có ý nghĩa biến chứng sỏi thận. 
 – Sốt cao, rét run khi sỏi gây tắc nghẽn đường bài xuất và gây biến chứng nhiễm khuẩn niệu, nhiễm 

khuẩn máu. Khi bệnh nhân đến muộn sẽ biểu hiện sốc nhiễm trùng: mạch nhanh, huyết áp tụt, 
nổi vân tím toàn thân, hôn mê. 

 – Sỏi thận - niệu quản hai bên sẽ gây ảnh hưởng toàn thân nhanh chóng suy thận, phù, thiểu niệu, 
vô niệu, rối loạn tinh thần hoặc hôn mê.
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1.4. Hỏi tiền sử bệnh

Tiền sử bệnh nội khoa, gia đình và xã hội có vai trò quan trọng để xác định các yếu tố nguy cơ cho bệnh 
nhân sau lần mắc sỏi đầu tiên và dự phòng sỏi tái phát. Đồng thời có thể giúp bệnh nhân thay đổi được thói 
quen sinh hoạt và là cơ sở để đánh giá thêm các rối loạn chuyển hóa.

1.4.1. Tiền sử nội khoa

Sỏi có thể kết hợp với các bệnh lý nội khoa. Bệnh viêm ruột mạn tính, tiêu chảy mạn tính là nguyên nhân 
gây giảm thể tích nước tiểu, làm toan hóa nước tiểu dẫn đến nguy cơ tạo sỏi acid uric và giảm citrate niệu 
hoặc tăng Oxalate niệu gây nên nguy cơ tạo sỏi oxalate calci. Cắt đoạn hồi tràng là nguyên nhân chung của 
sỏi thận và có thể kết hợp với bệnh thận mãn tính. Một số phẫu thuật như nối ruột kiểu Roux-en-Y có nguy 
cơ làm tăng oxalate niệu, bệnh xương chuyển hóa và sỏi thận [1]. Tiền sử bệnh sỏi túi mật và có nồng độ 
triglyceride huyết thanh cao có thể kết hợp với sỏi thận mặc dù sinh bệnh lý là không rõ ràng. Bệnh sarcoid 
sẽ dẫn đến tăng calci máu và nước tiểu.

Bệnh cao huyết áp và tiểu đường thường xuyên kết hợp với hội chứng chuyển hóa biểu hiện béo bụng và 
kháng insulin. Chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn sẽ làm tăng bài tiết oxalate calci ra nước tiểu dẫn đến tăng 
nguy cơ tạo sỏi acid uric và sỏi oxalate calci [1]. 

Bệnh thận mạn tính sẽ làm giảm nguy cơ tạo sỏi do giảm cô đặc nước tiểu và giảm lượng calci bài tiết ra 
nước tiểu là kết quả của bệnh cường cận giáp thứ phát. Tuy nhiên, có một số bệnh lý thận kết hợp với bệnh 
sỏi như bệnh thận đa nang hay bệnh xốp tủy thận (Medullary sponge kidney). Hội chứng Sjogren và viêm 
ống thận kẽ đi kèm với sỏi do tình trạng toan ống thận (Renal tubular acidosis - RTA).

Một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ sỏi tái phát bao gồm thuốc ức chế tổng hợp protein điều 
trị AIDS như atazanavir, thuốc ức chế sinh anhydrat carbon như acetazolamide, topiramete, triamterene, 
felbamete chống động kinh. Vitamin C và calci bổ sung sẽ làm tăng nguy cơ tạo sỏi trong khi vitamin B6 và 
chế độ ăn kiêng calci làm giảm nguy cơ này. Vitamin D không ảnh hưởng tới bài xuất calci 24 giờ và không 
có nguy cơ tạo sỏi [2]. 

1.4.2. Tiền sử gia đình
Các nghiên cứu về cặp sinh đôi cho thấy nguy cơ cao hơn về mắc bệnh sỏi giữa sinh đôi đơn hợp tử so với 

sinh đôi lưỡng hợp tử. 56% mắc sỏi cũ có thể quy cho yếu tố di truyền. Tuy nhiên, cơ sở di truyền này vẫn 
còn chưa chắc chắn và test di truyền không có trong nội dung đánh giá trên lâm sàng ngoại trừ kiểu gen 
trong bệnh tăng oxalate niệu nguyên phát và bệnh Dent do rối loạn này có di truyền qua nhiễm sắc thể lặn, 
không có tiền sử gia đình. Hiếm khi bệnh thận đa nang di truyền nhiễm sắc thể trội có thể kết hợp với sỏi. 
Bệnh toan ống thận (RTA) có thể mang tính chất gia đình và đi kèm với sỏi [2].

1.4.3. Nghề nghiệp và nơi cư trú

Những bệnh nhân có nghề nghiệp liên quan uống ít nước và không tiểu tiện thường xuyên sẽ làm giảm 
bài tiết nước tiểu và hình thành nên sỏi như lái xe, giáo viên tiểu học. Những người sống trong môi trường 
có nhiệt độ cao bị mất nước nhiều và rất khó giữ được pha loãng nước tiểu như nghề xây dựng, vận động 
viên điền kinh và các công việc làm ngoài trời. Hiểu biết về nghề nghiệp giúp đưa ra những khuyến cáo cần 
thiết giữ cho bệnh nhân uống đủ nước và pha loãng nước tiểu với thể tích lớn.
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1.4.4. Chế độ ăn
Chế độ ăn là một yếu tố nguy cơ hình thành sỏi. Thay đổi chế độ ăn sẽ trợ giúp điều trị và dự phòng sỏi 

tái phát. Chế độ ăn nhiều muối sẽ góp phần làm tăng quá mức bài tiết calci. Những người trẻ tuổi ít kiểm 
soát chế độ ăn và thường dùng đồ ăn sẵn chứa nhiều natri, họ tiêu thụ nhiều muối natri cho đến khi có biểu 
hiện trong xét nghiệm nước tiểu 24 giờ.

Protein động vật là nguyên nhân làm tăng calci niệu, tăng oxalate niệu và acid uric niệu, tất cả các yếu tố 
này làm tăng nguy cơ hình thành sỏi calci. Protein làm tăng bài tiết acid và làm giảm pH nước tiểu dẫn đến 
hình thành sỏi acid Uric. Chế độ ăn Atkins và chế độ giàu protein khác không được khuyến cáo như chế độ 
giảm cân đối với bệnh nhân có bệnh thận trừ khi có thể điều trị bằng kali citrate [2]. Tiêu thụ nước bưởi ép 
có nguy cơ cao hơn hình thành sỏi ở cả nam và nữ tuy không rõ ràng. Đồ uống nhiều đường fructose và chế 
độ ăn có chứa oxalate gồm có quả hạch, rau màu xanh sẫm (rau Bina) hoa quả cô đặc, sấy khô và Chocolate 
cũng liên quan đến hình thành sỏi. 

Chế độ ăn hấp thu ít calci sẽ giảm được nguy cơ tạo sỏi do giảm hấp thu oxalate tại ruột. Mặc dù chế độ 
ăn chay sẽ bài tiết oxalate ra nước tiểu nhiều hơn nhưng sẽ ít gặp sỏi hơn vì thể tích nước tiểu lớn hơn và 
có tăng bài tiết citrate niệu. Thay đổi chế độ ăn, giảm tiêu thụ muối natri, đồ uống ngọt, thịt đỏ và thịt chế 
biến sẽ làm giảm nguy cơ tạo sỏi [2].

2. CHẨn đoán HÌnH ảnH
Chẩn đoán hình ảnh là chìa khóa phù hợp để chẩn đoán bệnh nhân sỏi tiết niệu nhanh, chính xác đưa 

lại thông tin quan trọng về kích thước, số lượng, vị trí và đôi khi thành phần cấu tạo của sỏi để quyết định 
phương pháp điều trị sỏi phù hợp nhất và để loại trừ bệnh thận đa nang đi kèm hoặc những thay đổi giải 
phẫu khác. Chẩn đoán hình ảnh còn được thực hiện để theo dõi phát hiện biến chứng trong quá trình điều 
trị và giúp cho dự phòng sỏi đạt thành công. 

2.1. siêu âm
Là phương tiện chẩn đoán hình ảnh cùng chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (KUB) để chẩn đoán ban đầu 

sỏi tiết niệu. Siêu âm được thực hiện thường xuyên vì tính an toàn, không có nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ, 
rẻ tiền và có thể làm nhiều lần nếu cần thiết. Siêu âm phát hiện sỏi ở bất kì vị trí nào trên đường tiết niệu và 
đánh giá được mức độ giãn của đường tiết niệu trên. Đối với những sỏi ở thận >5mm, siêu âm có độ nhậy 
khoảng 96% và độ đặc hiệu gần 100%. Còn ở các vị trí khác, độ nhậy và độ đặc hiệu giảm đi tương ứng còn 
78% và 31% thấp hơn so với chụp cắt lớp vi tính (CT) không tiêm thuốc cản quang (NCCT) [3]. 

2.1.1. Siêu âm chẩn đoán cơn đau quặn thận 

Siêu âm có độ nhạy xác định sỏi niệu quản ở bệnh nhân có cơn đau quặn thận thấp hơn so với NCCT. Tuy 
nhiên, nó vẫn đóng vai trò chính để chẩn đoán bệnh nhân đau quặn thận và đồng thời phát hiện được bệnh 
lý đi kèm trong ổ bụng và tiểu khung như viêm ruột thừa, viêm túi mật viêm phần phụ và xoắn buồng trứng 
có độ nhạy là 85%. Nghiên cứu so sánh chẩn đoán sỏi niệu quản cho thấy siêu âm có độ nhạy là 61% thấp 
hơn có ý nghĩa so với NCCT (96%) với p=0,02. Khi bệnh nhân đau quặn thận được chẩn đoán có sỏi niệu thì 
siêu âm rất hiệu quả để xác định vị trí sỏi trong quá trình theo dõi về sau với độ nhạy là 94,3% và độ đặc hiệu 
là 99,1%. Siêu âm Doppler được sử dụng để làm tăng khả năng phát hiện sỏi niệu quản. Siêu âm Doppler 
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phát hiện sỏi cao hơn (97%) so với siêu âm thường (66%). Dấu hiệu lấp lánh trên siêu âm Doppler được biểu 
hiện như màu được mã hóa ngẫu nhiên ở vùng sau sỏi [3].

2.1.2. Siêu âm đánh giá tình trạng tắc nghẽn
Siêu âm phát hiện rất chính xác dấu hiệu tắc nghẽn niệu quản với độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới 100% 

biểu hiện ở 95% có ứ nước thận, niệu quản giãn trong 89% và dịch quanh thận trong 23% [3].
Đo chỉ số trở kháng (RI) trên siêu âm Doppler có thể làm tăng khả năng phát hiện tắc nghẽn niệu quản 

ở bệnh nhân có cơn đau quặn thận. Siêu âm xác định RI có độ nhạy là 88% và độ đặc hiệu là 98% phát hiện 
tắc nghẽn niệu quản với kết quả chụp UIV được coi là tiêu chuẩn. RI ở thận bị tắc nghẽn (0,73) cao hơn có 
ý nghĩa so với thận không tắc nghẽn (0,64) với p <0,001. Đánh giá tắc nghẽn niệu quản bằng đo RI trên 
siêu âm Doppler cũng tốt ngang bằng với NCCT. Độ nhạy và độ đặc hiệu của NCCT đều là 96% so với siêu âm 
Doppler là 90% và 100%. Khi sử dụng RI=0,7 với 10% khác biệt giữa 2 thận để chẩn đoán tắc nghẽn đã cải 
thiện được độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm từ 94,8% và 55,5% lên 98,9% và 90,9%. Siêu âm Doppler có 
thể xác định được dòng niệu quản giúp loại trừ tắc nghẽn niệu quản [4,5].

2.1.3. Hạn chế của siêu âm đánh giá sỏi tiết niệu
Khi xác định vị trí, kích thước của sỏi, siêu âm có độ nhạy phát hiện sỏi niệu quản thấp hơn so với sỏi thận. 

Nghiên cứu đánh giá 228 bệnh nhân siêu âm chẩn đoán cơn đau quặn thận và nghi ngờ cơn đau quặn thận 
cho thấy độ nhạy xác định sỏi niệu quản của siêu âm là 86,4%. Siêu âm không chẩn đoán được sỏi nhỏ hơn 
4mm so với 6mm có ý nghĩa thống kê với p <0,001. Siêu âm có độ nhạy thấp hơn NCCT khi đánh giá sỏi nhỏ. 
Siêu âm đo kích thước sỏi trung bình là 9,2±5mm, chênh 2mm so với đo trên NCCT là 7,4±4mm (p=0,18).  

Bề ngoài cơ thể và chỉ số khối cơ thể BMI là các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của siêu âm. Khoảng 
cách từ da đến sỏi tăng thêm tương ứng với độ chênh lệch kích thước sỏi giữa siêu âm và NCCT. Khả năng 
phát hiện sỏi của siêu âm là thấp hơn ở bệnh nhân có BMI cao [6].     

2.2. Chụp X-quang hệ tiết niệu

2.2.1. Chụp X-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị (KUB)
Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bị (KUB) được coi là phương pháp lựa chọn để chẩn đoán ban đầu 

sỏi tiết niệu vì phần lớn sỏi calci có thể thấy được trên phim KUB. Kỹ thuật này không đắt và cần liều phóng 
xạ rất thấp thích hợp để chẩn đoán sỏi cản quang hay không và so sánh giữa các lần chụp trong khi theo 
dõi. Tính cản quang của sỏi trên phim chụp KUB là một yếu tố giúp phân biệt được các loại sỏi khác nhau. 

Bảng 5. Phân loại sỏi trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (KUB)

Sỏi cản quang mạnh Sỏi cản quang yếu Sỏi không cản quang
Calci oxalate dihydrate Magnesi ammoniphosphate Uric acid
Calci oxalate monohydrate Apatite Ammoni urate
Calci phosphates Cystine Xanthine

2.8-dihydroxyadenine
Sỏi do thuốc
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Tuy nhiên, khả năng phát hiện sỏi tiết niệu của KUB thấp hơn so với siêu âm và NCCT với độ nhạy và độ 
đặc hiệu dao động từ 45-58% và từ 69-77%. Có nhiều yếu tố làm giảm độ nhạy và độ đặc hiệu của KUB như 
hơi trong lòng ruột, hình cản quang calci hóa ngoài thận, niệu quản và bề ngoài cơ thể bệnh nhân. Siêu âm 
kết hợp với KUB có giá trị chẩn đoán sỏi niệu quản ở bệnh nhân đau quặn thận cao hơn với độ nhạy là 96% 
và độ đặc hiệu là 91%. Nếu tán sỏi ngoài cơ thể sử dụng màn tăng sáng thì cần thực hiện KUB trước can thiệp 
để xác định sỏi và chỉ định tán nếu sỏi thấy được trên màn tăng sáng [7].     

2.2.2. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)
Trước khi ra đời NCCT thì UIV được coi là kỹ thuật chuẩn để đánh giá bệnh nhân đau quặn thận. Hiện 

nay NCCT đã thay thế hoàn toàn UIV vì có độ nhạy phát hiện sỏi tiết niệu cao hơn. Trong nghiên cứu tiến 
cứu so sánh giữa NCCT và UIV đánh giá cơn đau cấp vùng thắt lưng cho thấy NCCT có độ nhạy và độ đặc hiệu 
xác định sỏi là 94,1% và 94,2% cao hơn so với UIV là 85,1% và 90,4%. Tuy nhiên, UIV vẫn còn có một số lợi 
ích như đánh giá được chức năng thận, tình trạng tắc nghẽn của thận niệu quản và phim chụp thì muộn có 
thể cho biết đặc điểm giải phẫu chi tiết của đài bể thận niệu quản, thông tin này có ích để xác định phương 
pháp phẫu thuật, đặc biệt khi có bất thường của đường tiết niệu. Hiện nay, chụp CT có thuốc cản quang đã 
thay thế UIV về chỉ định này [8].

Căn cứ trên siêu âm và UIV, có thể phân chia mức độ ứ nước thận do sỏi tiết niệu thành 4 mức độ [9].
Bảng 6. Phân độ thận ứ nước dựa trên siêu âm và UIV

Mức độ ứ 
nước thận

Kích thước 
thận Bài tiết thuốc Hình dạng                         

đài bể thận
Độ dày                       

nhu mô thận

Độ I

Thận không 
to hay hơi 
to hơn bình 
thường

Còn ngấm thuốc tốt, thuốc đầy 
đài bể thận - niệu quản sau 15 
phút, rõ hình đài bể thận

Đài bể thận giãn 
<14mm, hình chùy

Nhu mô thận 
dày >10mm

Độ II Thận to, 
12×10cm

Ngấm thuốc chậm sau 30 phút, 
còn rõ hình đài bể thận

Đài bể thận giãn 
>14mm,  hình 
chùm nho

Nhu mô thận 
dày 5-10mm

Độ III Thận to rõ rệt 
15×12cm

Chức năng thận giảm nhiều, bài 
tiết thuốc chậm sau 45 phút, 
không rõ hình đài bể thận

Đài bể thận giãn 
>14mm, hình cầu 
hay hình bóng

Nhu mô thận 
mỏng 3-5mm

Độ IV Thận to rõ rệt
Chức năng thận giảm nhiều, 
không tiết thuốc sau 120 phút, 
không thấy hình đài bể thận

Đài bể thận giãn 
quá mức, không 
còn thấy hình đài 
bể thận

Nhu mô thận 
mỏng <3mm 
hoặc không đo 
được

2.3. Chụp X-quang cắt lớp vi tính 
Chụp X-quang cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (NCCT) chẩn đoán sỏi tiết niệu đầu tiên từ 

năm 1970. Dựa vào đơn vị đo HU (Hounsfield Units) có thể đánh giá được tỉ trọng và độ cứng của từng viên 
sỏi. Đây cũng là phương tiện hữu hiệu cho biết nhiều thông tin có giá trị cần cho chẩn đoán và điều trị. Chụp 
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CT-scan cần căn cứ trên đặc điểm lâm sàng và chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, không nên lạm dụng để giảm 
nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. 

2.3.1. Chẩn đoán bệnh nhân đau vùng sườn thắt lưng cấp
Hiện nay chụp cắt lớp vi tính không bơm thuốc cản quang (NCCT) là phương tiện chẩn đoán hàng đầu 

cơn đau sườn thắt lưng cấp tính nghi ngờ do sỏi niệu và có thể thay thế cho chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) 
được coi là tiêu chuẩn vàng trong nhiều năm trước đây. NCCT được thực hiện rất nhanh và không cần tiêm 
thuốc cản quang tĩnh mạch. NCCT không những phát hiện ra sỏi mà còn đánh giá được đường kính và tỉ 
trọng của sỏi. NCCT có độ nhạy 95-98% và độ đặc hiệu 96-98% chẩn đoán sỏi niệu quản ở bệnh nhân đau 
thắt lưng cấp. Giá trị chẩn đoán sỏi cao hơn so với UIV (độ nhạy 51-87%, độ đặc hiệu 92-94%) [10].

NCCT có thể xác định được tất cả các loại sỏi với mọi thành phần cấu tạo ngoại trừ sỏi hình thành do ức 
chế tiêu protein như trong dùng thuốc Indinavir điều trị AIDS. NCCT có thể phát hiện được sỏi acid uric và 
xanthine là những sỏi không cản quang trên phim KUB. Ngoài ra, NCCT có thể xác định được tỉ trọng của sỏi, 
cấu trúc bên trong và khoảng cách từ ngoài da đến sỏi. Tất cả các yếu tố trên đều ảnh hưởng đến sỏi kết quả 
tán sỏi ngoài cơ thể. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc giữa lợi ích và những điểm hạn chế của NCCT là không 
đánh giá được chức năng thận và giải phẫu của hệ thống bài xuất cũng như sự phơi nhiễm với nồng độ cao 
tia phóng xạ (Bảng 6). Nguy cơ phơi nhiễm với phóng xạ giảm đi khi sử dụng CT liều thấp. Ở bệnh nhân có 
chỉ số khối cơ thể (BMI) <30, chụp CT liều thấp có độ nhạy là 86% phát hiện sỏi niệu quản <3mm và đạt 
100% đối với sỏi >3mm. Tổng hợp các nghiên cứu tiến cứu cho thấy CT liều thấp phát hiện sỏi tiết niệu với 
độ nhạy trung bình là 96,6% (95-97,8) và độ đặc hiệu là 94,9% (92-97) [11].

Bảng 7. Độ phơi nhiễm phóng xạ của phương tiện chẩn đoán hình ảnh 

Phương tiện Phơi nhiễm phóng xạ (mSv)

KUB 0,5-1
UIV 1,3-3,5
NCCT liều thông thường 4,5-5
NCCT liều thấp 0,97-1,9
CT có cản quang 25-35

Bên cạnh phát hiện sỏi, NCCT đánh giá được các mức độ tắc nghẽn kết hợp. NCCT xác định được 82,7% 
giãn niệu quản và 80% ứ nước thận, dấu hiệu thâm nhiễm, phù nề quanh niệu quản là 59% và thận to một 
bên trong 57,2%. 

NCCT còn đánh giá được các bất thường khác trong ổ bụng và tiểu khung và chẩn đoán được các nguyên 
nhân khác gây đau bụng cấp. Nghiên cứu trên 1.500 lần chụp NCCT đánh giá đau thắt lưng cấp nghi do sỏi 
tiết niệu phát hiện thấy 24% bệnh nhân có các nguyên nhân khác, 69% bệnh nhân có sỏi tiết niệu và trong 
số có sỏi này phát hiện các bệnh lý khác đi kèm chiếm 47% [12]. 

2.3.2. Chẩn đoán bệnh nhân sỏi tiết niệu cần phải điều trị
Chỉ định thăm dò có dùng thuốc cản quang khi quyết định lấy sỏi chủ động và khi chưa đánh giá được 

giải phẫu hệ thống đài bể thận. Trong trường hợp này chụp CT có bơm thuốc cản quang sẽ là lựa chọn ưu 
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tiên bởi vì hiện hình được rõ hệ thống đài bể thận theo cấu trúc không gian 3 chiều, cũng như cho biết được 
các thông tin về kích thước, số lượng, vị trí và tỉ trọng của sỏi. Đồng thời xác định được các bất thường giải 
phẫu hoặc các dị dạng bẩm sinh hệ tiết niệu là nguyên nhân hình thành nên sỏi như: hẹp khúc nối bể thận 
niệu quản, túi thừa đài thận, nang đài bể thận, hẹp niệu quản, trào ngược bàng quang - niệu quản, giãn 
niệu quản bẩm sinh, thận móng ngựa, túi thừa niệu quản và bàng quang thần kinh.

Khi chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể thì khoảng cách từ da đến sỏi sẽ được xác định trên NCCT. Đây là yếu tố 
dự báo độc lập khả năng thành công của tán sỏi ngoài cơ thể. Khoảng cách từ da đến sỏi ≥11cm sẽ đi kèm 
với kết quả sạch sỏi thấp hơn so với khoảng cách này dưới 11cm [13].

Chụp NCCT nằm sấp có ích để đánh giá trước khi tán sỏi qua da nhờ xác định được liên quan giải phẫu 
của các cơ quan lân cận và màng phổi với đài thận cực trên. Do đó, đánh giá được khả năng thực hiện và các 
nguy cơ biến chứng khi chọc dò đài trên để tán sỏi qua da [14]. 

Xác định được thành phần cấu tạo của sỏi trước mổ sẽ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật tốt 
nhất để lấy sỏi. NCCT sẽ đem lại những thông tin để xác định các thể loại sỏi khác nhau. Đơn vị đo Hounsfield 
hay độ cản quang trên CT được sử dụng thường xuyên để xác định thành phần của sỏi. Loại sỏi cứng hơn sẽ 
có mức độ cản quang cao hơn. Sỏi calci oxalate và brushite thường có độ cản quang cao nhất, trung bình là 
trên 1.400 HU. Sỏi acid uric có độ cản quang thấp nhất, trung bình là 409 HU. Hiệu quả của tán sỏi ngoài cơ 
thể giảm đi khi độ cản quang của sỏi gia tăng. Tỉ lệ tán vỡ sỏi thành công thấp hơn có ý nghĩa đối với sỏi có 
độ cản quang trên 1.000 HU khi so sánh với loại sỏi có độ cản quang thấp hơn. Hiện nay, NCCT năng lượng 
kép là một kỹ thuật mới được sử dụng để phân biệt chính xác hơn các loại sỏi có thành phần khác nhau. 
Nghiên cứu trong cơ thể cho thấy NCCT năng lượng kép có giá trị xác định và phân biệt chính xác cả các loại 
sỏi cấu tạo hỗn hợp, đặc biệt là sỏi acid uric 15]. 

2.4. Chụp cộng hưởng từ
Chụp cộng hưởng từ (MRI) hệ tiết niệu chỉ định hạn chế để phát hiện sỏi tiết niệu. Mặc dù sỏi không thể 

nhìn thấy được trực tiếp trên MRI ở bệnh nhân đau quặn thận nhưng MRI vẫn có thể đem lại những thông 
tin chi tiết về giải phẫu hệ tiết niệu, vị trí của tắc nghẽn, hẹp của niệu quản, đánh giá tình trạng nhu mô 
thận và chẩn đoán được các bệnh phối hợp. Hiện nay, có nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá sỏi. Kỹ thuật 
thường dùng nhất là đánh giá hình ảnh ở T2 và dấu hiệu tắc nghẽn hoặc thấy hình ảnh khuyết thuốc của 
sỏi. Đánh giá hình ảnh lấp đầy ở T2, phát hiện dấu hiệu dịch quanh thận và giãn niệu quản có độ nhạy và 
độ đặc hiệu chẩn đoán sỏi niệu quản là 93% và 95%. Nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật chụp 3D FLASH với 
gadolinium có độ nhạy và độ đặc hiệu là 96,2% và 100%. Chụp 3D FLASH kết hợp với hình ảnh T2 có độ 
nhạy và độ đặc hiệu chẩn đoán sỏi như của NCCT. Sử dụng thêm gadolinium trong chụp 3D FLASH sẽ giúp 
xác định sỏi trên MRI [16]. 

2.5. Chụp đồng vị phóng xạ
Chụp ĐVPX với 99mTc dimercaptosuccinyl acid phát hiện bất thường vùng vỏ thận như sẹo nhưng 

không giúp chẩn đoán đầu tiên sỏi tiết niệu. Chụp thận bài tiết với tiêm chất phóng xạ MAG3 (Mercaptoa-
cetyltriglycin) hoặc DTPA (Diethylen-triaminpenta-acetat) dùng để đánh giá chức năng thận, xác định tắc 
nghẽn ở thận sau khi tiêm furosemide và cho thấy mức độ giải phẫu của tắc nghẽn.
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Bảng 8. Độ nhạy và độ đặc hiệu của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh sỏi đường tiết niệu

Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh Độ nhạy Độ đặc hiệu

NCCT 95-98% 96-98%
CT liều thấp 97% 95%

Siêu âm
Sỏi thận 29-81% 82-90%
Sỏi niệu quản 11-93% 87-100%

X-quang
hệ tiết niệu

KUB 45-58% 69-77%
UIV 85,2% 90,4%

Cộng hưởng từ (MRI) 93-100% 95-100%

2.6. Chẩn đoán sỏi tiết niệu ở phụ nữ có thai
Lựa chọn phương pháp chẩn đoán sỏi tiết niệu ở bệnh nhân có thai bị hạn chế do nguy cơ bào thai nhiễm 

phóng xạ có thể gây quái thai, ung thư hoặc đột biến. Nguy cơ này phụ thuộc chủ yếu vào tuổi thai và liều 
lượng tia xạ giải phóng. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh an toàn được lựa chọn đầu tiên để 
chẩn đoán bệnh nhân có thai lên cơn đau quặn thận và có vai trò đánh giá tình trạng tắc nghẽn cấp tính gây 
dãn thận - niệu quản do sỏi hoặc do thai nghén. Chụp X-quang trong 3 tháng đầu chỉ nên thực hiện khi các 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác thất bại. Hạn chế tối đa chụp phim thì bài tiết và NCCT do liều phơi 
nhiễm phóng xạ cao hơn. Chụp cộng hưởng từ hệ tiết niệu (MRI) có thể được sử dụng để xác định rõ mức 
độ tắc nghẽn đường tiết niệu và để thấy được sỏi biểu hiện là một hình khuyết trên đường bài tiết. MRI sẽ 
tránh được nhiễm xạ và chất cản quang iode. Tuy nhiên, thông tin đem lại là không đặc hiệu và thực tế còn 
ít kinh nghiệm sử dụng phương pháp này ở phụ nữ có thai [17]. 

2.7. Chẩn đoán sỏi tiết niệu ở trẻ em
Khi lựa chọn phương pháp chẩn đoán hình ảnh để xác định sỏi cần lưu ý rằng bệnh nhân trẻ em có thể 

không hợp tác, đòi hỏi phải gây mê và tính nhạy cảm với tia phóng xạ. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán 
đầu tiên khi nghi ngờ có sỏi do có nhiều lợi điểm như không chiếu tia và không cần gây mê sẽ cho biết hình 
ảnh về vị trí, kích thước của sỏi, mức độ ứ nước của thận do tắc nghẽn của đường bài tiết và mức độ calci hóa 
của thận. Siêu âm Doppler màu cho thấy sự khác biệt của dòng nước tiểu và chỉ số trở kháng động mạch 
cung của hai thận biểu thị mức độ tắc nghẽn. Tuy nhiên, siêu âm xác định sỏi thất bại gặp trên 40% bệnh 
nhân trẻ em và không đánh giá được chức năng thận. Khi đó chỉ định NCCT nếu được hoặc KUB xác định sỏi 
và mức độ cản quang thường dùng trong theo dõi. UIV là phương tiện chẩn đoán quan trọng, tuy nhiên cần 
tiêm thuốc cản quang là điểm hạn chế chính. Liều phát xạ của UIV là tương đương với chụp bàng quang 
niệu đạo thì bài tiết (0,33mSv). 

Chụp CT xoắn ốc là phương tiện chụp mới giảm được phơi nhiễm phóng xạ một cách có ý nghĩa. Ở người 
lớn nó có độ nhạy là 94-100% và độ đặc hiệu là 92-100%. Ở trẻ em, chỉ có 5% sỏi không phát hiện được 
trên NCCT. Đối với thế hệ máy CT tốc độ cao ít khi cần dùng đến thuốc an thần và gây mê cho bệnh nhân 
trẻ em [18]. 
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2.8. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh mới hiện nay
Các biện pháp mới đều nhằm mục đích tăng hiệu quả chẩn đoán đồng thời giảm tối đa nguy cơ phơi 

nhiễm phóng xạ. Từ năm 1996-2007, tại Mỹ việc sử dụng NCCT để chẩn đoán sỏi tiết niệu đã làm tăng có 
ý nghĩa nguy cơ nhiễm xạ từ 4% lên đến 42,5%. Năm 2006, ở Mỹ có khoảng 62 triệu lượt chụp CT và có 
khoảng 29.000 ung thư liên quan đến chụp CT. Lựa chọn các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thích hợp 
đánh giá sỏi tiết niệu là phương thức quan trọng để giảm nhiễm xạ [19]. 

Kỹ thuật không sử dụng phóng xạ như siêu âm và MRI cần được sử dụng. Siêu âm là phương pháp lựa 
chọn để chẩn đoán sỏi hoặc cơn đau quặn thận ở trẻ em và phụ nữ có thai. Cả 2 phương pháp này đều có độ 
nhạy cao chẩn đoán tắc nghẽn niệu quản. Phối hợp siêu âm và KUB chẩn đoán sỏi niệu quản có độ nhạy cao 
và nguy cơ nhiễm xạ ít hơn NCCT.

Gần đây, NCCT liều thấp được đề nghị sử dụng như là phương pháp đầu tiên chẩn đoán cơn đau quặn 
thận nghi ngờ sỏi niệu quản nếu BMI <30kg/m² và dùng liều chuẩn nếu bệnh nhân béo phì. Chụp KUB đồng 
thời với NCCT nếu không thấy rõ sỏi trên hình ảnh ban đầu. Để theo dõi những sỏi cản quang nên kết hợp 
siêu âm và KUB. Đối với sỏi không cản quang cần theo dõi hình ảnh bằng NCCT.

NCCT vẫn là phương pháp có độ nhạy và độ đặc hiệu phát hiện sỏi cao nhất nên rất có giá trị chẩn đoán 
sỏi tiết niệu trước mổ. Mức độ phơi nhiễm phóng xạ khi chụp NCCT vùng bụng - chậu phụ thuộc vào phác đồ 
và loại máy chụp cũng như đặc điểm của bệnh nhân. Liều NCCT chuẩn để chẩn đoán sỏi tiết niệu là 9,6mSv 
ở nam và 12,6mSv ở nữ. Sự ra đời của CT thế hệ mới và phần mềm chẩn đoán đã làm giảm được liều xạ mà 
vẫn đảm bảo chẩn đoán chính xác. CT liều thấp đã làm giảm đáng kể lượng nhiễm xạ cho bệnh nhân chụp. 
Hiện nay, không có định nghĩa chuẩn về CT liều thấp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy liều thấp là liều có tác 
dụng chẩn đoán tốt <3mSv cho một thăm khám toàn diện [19, 20]. Nghiên cứu so sánh giữa NCCT chuẩn 
với liều 7,3-10mSv và NCCT liều thấp 1,4-1,97mSv cho thấy NCCT liều thấp có độ nhạy ngang với NCCT 
chuẩn trong chẩn đoán sỏi niệu quản. Ngoại trừ với sỏi có đường kính <2mm thì độ nhạy chẩn đoán của 
liều thấp là 68-79% thấp hơn so với liều chuẩn có độ nhạy là 95%. Cho dù liều chiếu xạ giảm đi 56% nhưng 
không thấy khác biệt có ý nghĩa về phát hiện sỏi và có thể chẩn đoán đau thắt lưng ở bệnh nhân có thai với 
độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Tuy nhiên, độ nhạy và độ đặc hiệu giảm đi ở bệnh nhân có BMI >30kg/m² chỉ 
đạt 50% và 89% so với 95-97% ở bệnh nhân không béo phì. NCCT liều thấp cũng đã cho thấy hiệu quả theo 
dõi những thể sỏi tái phát, đánh giá được sỏi mới hoặc đang hình thành [19, 21]. 

Chụp X-quang cắt lớp kỹ thuật số (Digital Tomosynthesis - DT) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới giống 
như chụp KUB nhưng là cắt lớp đồ. Thực hiện chụp X-quang không chuẩn bị đơn lớp quét với khoảng vòng 
cung là 60°, đầu kỹ thuật số ghi nhận dữ liệu từ chụp quét và phần mềm máy tính sẽ tái tạo lại thông tin để 
đưa ra “lớp cắt” phân giải cao hoặc hình ảnh cắt đứng ngang ở các mức độ sâu khác nhau. Hơi trong lòng 
ruột được loại bỏ khỏi các lớp cắt sẽ cho hình ảnh sâu hơn cải thiện được độ phân giải và thấy rõ sỏi. Thông 
tin về bề sâu là rất có ích để phân biệt hình cản quang  niệu quản nằm phía trên mỏm ngang cột sống [22].

So sánh giữa chụp DT với chụp KUB và NCCT cho thấy chụp DT có giá trị cao hơn KUB khi xác định sỏi 
trong thận. Kỹ thuật chụp DT có thể sử dụng trong chụp UIV để cải thiện chất lượng hình ảnh. Chất lượng 
chẩn đoán của UIV + DT là 95,5% cao hơn nhiều so với UIV thông thường là 46,5%. Hơn nữa liều lượng chiếu 
xạ của UIV + DT là thấp hơn và tốn ít thời gian hơn so với NCCT liều thấp [22].  
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2.9. Hướng dẫn chẩn đoán hình ảnh sỏi tiết niệu
Chẩn đoán hình ảnh được chỉ định ngay khi bệnh nhân có biểu hiện sốt, thận căng to và nghi ngờ có sỏi 

tiết niệu (LE 4, GR A*).
NCCT nên được sử dụng để xác định chẩn đoán sỏi ở bệnh nhân đau thắt lưng cấp vì có giá trị cao hơn 

UIV (LE 1a, GR A).
Sử dụng liều thấp nếu NCCT được chỉ định ở bệnh nhân có có chỉ số khối cơ thể (BMI) < 30 (LE 1b, GR A).
Chụp cản quang được khuyến cáo khi chỉ định lấy sỏi và giải phẫu hệ thống bài tiết của thận cần được 

đánh giá. CT có thuốc cản quang được khuyên dùng vì có thể tái tạo 3D hệ thống bài tiết cũng như đo được 
tỷ trọng của sỏi và khoảng cách từ da đến sỏi, UIV cũng có thể được sử dụng (LE 3, GR A*).

3. CHẨn đoán CẬn lÂm sànG Hỗ trợ

3.1. Xét nghiệm cơ bản ở bệnh nhân sỏi tiết niệu [23]
Các xét nghiệm sinh hóa máu, nước tiểu hỗ trợ chẩn đoán tìm nguyên nhân gây sỏi tiết niệu là giống 

nhau cho tất cả các bệnh nhân. Tuy nhiên, các xét nghiệm như: natri, kali, CRP, máu, thời gian đông máu có 
thể không cần làm trong trường hợp bệnh nhân không có chỉ định can thiệp. 

3.1.1. Xét nghiệm máu
 – Xét nghiệm urê và creatinine đánh giá chức năng thận là theo dõi cơ bản. Giảm kali, bicarbonate 

máu là đặc trưng của toan ống thận (RTA).
 – Xét nghiệm đường máu và hemoglobin A1c (HbA1c) có thể phát hiện được bệnh tiểu đường tiềm 

ẩn từ trước, một yếu tố nguy cơ tạo sỏi.
 – Giảm phosphate máu không chỉ do cường tuyến cận giáp; phosphate niệu liên quan đến sự biến 

đổi hấp thu lại phosphate ở ống lượn gần.
 – Xét nghiệm acid uric có ích khi điều trị kết hợp gout, điều trị ức chế xanthine dehydrogenase và 

điều trị với thiazide.
 – Hormon tuyến cận giáp (PTHi) nếu calci máu tăng trên 10mg/dl để loại trừ cường tuyến cận giáp 

nguyên phát là nguyên nhân góp phần hình thành sỏi. 
 – 25-Hydroxy-vitamin D nếu nếu PTHi cao, calci máu và nước tiểu thấp để loại trừ cường tuyến cận 

giáp thứ phát.
 – Công thức máu, nhóm máu.
 – Protein phản ứng C (CRP).
 – Các xét nghiệm đông máu (PTT và INR).

3.1.2. Xét nghiệm nước tiểu bao gồm
 – Xét nghiệm pH nước tiểu, protein, hồng cầu hoặc vi khuẩn sẽ giúp chẩn đoán phân biệt nguyên 

nhân gây bệnh thận và cơn đau quặn thận.  
 – Xét nghiệm cặn nước tiểu có thể thấy các loại tinh thể và biết được các thuốc sinh ra tinh thể đó. 

Tinh thể acid uric có thể gặp khi nước tiểu toan hóa pH ≤ 5,5 và tinh thể phosphat calci gặp trong 
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nước tiểu kiềm hơn thường là pH từ 6,5-7. Ngoài nguyên nhân nhiễm khuẩn với tác nhân sản sinh 
ure thì pH nước tiểu cao hơn có thể kết hợp với tình trạng toan ống lượn xa. Tinh thể lục giác là đặc 
trưng bệnh của sỏi cystin niệu. Tinh thể Struvite có dạng hình chữ nhật thường đi kèm với tác nhân 
vi khuẩn như Proteus sinh ure và làm cho pH nước tiểu cao 7-9. Tinh thể oxalate calci dihydrate có 
dạng hình tứ diện trong khi loại monohydrate được mô tả như quả tạ.

 – Phân tích nước tiểu 24 giờ bao gồm: calci, oxalate, phosphate, urate, thể tích nước tiểu, pH và đánh 
giá chế độ ăn hấp thu natri, kali, protein. Căn cứ trên kết quả phân tích sẽ tính được mức độ quá 
bão hòa của tinh thể liên quan đến nguy cơ tạo sỏi phù hợp và có giá trị chẩn đoán sỏi tái phát, 
nhiều sỏi, sỏi có biến chứng. Xét nghiệm nước tiểu 24 giờ là thước đo có giá trị để biết được thành 
phần nước tiểu đặc hiệu của bệnh nhân để tiếp cận được các yếu tố nguy cơ gây tái phát và thực 
hiện điều trị dự phòng. Thành phần của sỏi thường xuyên tương quan với quá bão hòa của tinh thể 
trong nước tiểu. Xét nghiệm nước tiểu 24 giờ cũng cần thực hiện 4-6 tuần sau bất kì điều trị can 
thiệp nào để xác định hiệu quả và đưa ra lời khuyên bệnh nhân về điều trị dự phòng tiếp về sau.

3.2. phân tích thành phần cấu tạo của sỏi
Xét nghiệm phân tích chuyên sâu được chỉ định cho những bệnh nhân có nguy cơ cao sỏi tái phát sau 

khi dùng thuốc chống tái phát thích hợp, tái phát sớm sau khi đã can thiệp làm sạch sỏi hoàn toàn và tái 
phát muộn sau một giai đoạn dài hoàn toàn hết sỏi. Khi biết được thành phần khoáng trong viên sỏi thì sẽ 
xác định được các rối loạn chuyển hóa tiềm tàng. Các phương pháp phân tích sỏi thường dùng là quang phổ 
hồng ngoại (infrared spectroscopy) và nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction).

Bảng 9. Độ chính xác của phân tích thành phần hóa học sỏi

Thành phần (%) Phương pháp                     
hóa học

Phương pháp                    
quang phổ

Phương pháp                             
nhiễu xạ tia X

Uric acid 81,0 97,6 97,9
Ammoni urate 83,1 95,0 96,0
Cystine 93,5 99,1 98,5
Xanthine 28,4 96,3 93,2

2.8 Dihydroxyadenine 6,0 80,0 69,6

Whewellite 85,6 97,8 98,7
Struvite 89,5 97,9 98,0
Brushite 69,6 97,4 100,0
Apatite 79,4 93,9 100,0
Calcite 66,0 98,5 98,2
Cholesterol 38,9 98,6 82,4
Silici dioxide 21,6 95,6 98,1
Gypsum 38,6 96,0 77,1
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Xác định thành phần cấu tạo của sỏi và rối loạn chuyển hóa luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong 
quá trình hình thành sỏi. Việc đánh giá chuyển hóa là một yêu cầu bắt buộc để loại trừ bất kì rối loạn nào 
khác. Ngoài ra, khi phân tích sỏi tỉ mỉ trong mối tương quan với bất kì một quá trình rối loạn chuyển hóa nào 
sẽ là cơ sở cho các quyết định chẩn đoán và điều trị trong tương lai.

3.3. đánh giá mật độ khoáng của xương
Đối với những bệnh nhân có tăng calci niệu và có sỏi calci việc đo mật độ khoáng của xương (Bone Min-

eral Density - BMD) là rất cần thiết. Mối liên quan chặt chẽ giữa tăng calci niệu, BMD thấp và tăng tỉ lệ gãy 
xương dẫn đến chỉ định chụp X-quang hấp thụ năng lượng đôi ở những bệnh nhân này. 
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tHeo dÕi Và điỀu trị nội kHoa                       
sỎi tiẾt niỆu

1. tHeo dÕi

1.1. theo dõi sỏi niệu quản 
Bảng 10. Khả năng sỏi niệu quản tự đào thải theo kích thước sỏi [17]

Kích thước sỏi Thời gian đào thải trung bình Tỉ lệ sạch sỏi (%)
<5mm (n=224) 68 (46–85)
>5mm (n=104) 47 (36–58)
<2mm 31 ngày
2–4mm 40 ngày
4–6mm 39 ngày

Khoảng 95% sỏi niệu quản có kích thước ≤ 4 mm sẽ tự đào thải ra ngoài sau 40 ngày [13].

Khuyến cáo LE GR
Những trường hợp sỏi niệu quản mới phát hiện và chưa có biến chứng, kích thước <10mm, 
nếu chưa có chỉ định điều trị can thiệp, có thể theo dõi và kiểm tra định kì.

1a A

Những bệnh nhân này nên được dùng thuốc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi tự đào thải

1.2. theo dõi sỏi thận

Vấn đề hiện nay vẫn còn chưa thống nhất là có cần thiết điều trị hay không đối với các trường hợp sỏi đài 
thận không triệu chứng (và không tiến triển sau 6 tháng theo dõi).

Khuyến cáo GR
Chỉ định chung trong điều trị sỏi thận là khi sỏi to lên, gây tắc nghẽn đường niệu, biến chứng 
nhiễm khuẩn, gây đau cấp hoặc mạn tính.

A

Sỏi thận vẫn phải theo dõi định kì khi chưa có chỉ định điều trị A

2. điỀu trị tốnG sỎi BằnG tHuốC

Cơ chế của các thuốc trong phương pháp điều trị này là làm giãn cơ trơn niệu quản thông qua việc ức 
chế kênh calci hoặc chẹn thụ thể α1. Bệnh nhân sỏi niệu quản được điều trị bằng thuốc chẹn thụ thể α hoặc 
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nifedipine có khả năng tự đào thải tốt hơn, tần suất bị cơn đau quặn thận ít hơn so với nhóm không điều trị 
bằng các loại thuốc này [11, 19].

2.1. Các loại thuốc 

Tamsulosin là thuốc thuộc nhóm chẹn thụ thể α được dùng phổ biến nhất [7, 10, 12, 19, 20]; ngoài ra 
còn có các thuốc khác cùng nhóm như alfuzosin, doxazosin, terazosin, silodosin, v.v cũng được sử dụng trên 
lâm sàng; trong khi đó, mới chỉ có nifedipine (trong nhóm chẹn kênh calci) được thử nghiệm lâm sàng [2, 
4, 15, 16, 19, 22].

Tamsulosin có tác dụng tốt hơn nifedipine trong làm giảm nguy cơ xuất hiện cơn đau quặn thận, và hỗ 
trợ tống sỏi [4,16,22].

Khuyến cáo LE GR
Trong điều trị nội khoa tống sỏi bằng thuốc, ưu tiên dùng nhóm chẹn thụ thể α. 1a A
Bệnh nhân cần được khám lại sau 2 tuần để xác định vị trí (mới) của sỏi, tình trạng ứ 
nước thận. 4 A

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị tống sỏi bằng thuốc

2.2.1. Kích thước sỏi

Sỏi <5mm có thể tự đào thải mà không cần dùng thuốc; tuy nhiên dùng thuốc nhóm chẹn α có tác dụng 
làm giảm nguy cơ xuất hiện cơn đau quặn thận, giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau [7, 19] (LE: 1a).

2.2.2. Vị trí sỏi

Hầu hết các nghiên cứu đều đánh giá tác dụng của thuốc trên sỏi niệu quản đoạn 1/3 giữa – dưới [19]. 
Hiện mới có 1 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng đánh giá hiệu quả của tamsulosin trên sỏi niệu quản 
1/3 trên có kích thước 5–10mm. Tác dụng chủ yếu là làm sỏi di chuyển xuống niệu quản đoạn thấp hơn 
[23] (LE: 1b).

2.2.3. Điều trị sau tán sỏi ngoài cơ thể 

Điều trị tống sỏi bằng thuốc sau tán sỏi ngoài cơ thể (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản) có tác dụng thúc đẩy 
nhanh quá trình đào thải sỏi, làm tăng tỉ lệ sạch sỏi và làm giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau [6,14] (LE: 1a).

2.2.4. Điều trị sau nội soi tán sỏi niệu quản 

Điều trị tống sỏi bằng thuốc sau nội soi niệu quản ngược chiều tán sỏi bằng laser Ho: YAG làm tăng tỉ lệ 
sạch sỏi và làm giảm đau quặn thận do phản hồi [9] (LE: 1b). 

2.2.5. Thời gian điều trị tống sỏi bằng thuốc 

Hầu hết các nghiên cứu đều xác định thời gian điều trị tống sỏi bằng thuốc kéo dài tối đa 30 ngày.
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3. điỀu trị Hoá tan sỎi đườnG uốnG

Hoá chất tan sỏi đường uống chỉ áp dụng được cho sỏi acid uric, dựa trên nguyên tắc kiềm hoá nước tiểu 
bằng kali - citrate, kali citrate (Urokit) hoặc natri-bicarbonate[1, 3, 8, 18]. Chỉ số pH nước tiểu nên được điều 
chỉnh trong khoảng 6,5-7,2; trong khoảng này, pH càng cao thì hiệu quả điều trị càng tăng, nhưng lại có 
nguy cơ hình thành sỏi calcium phosphate.

Trong trường hợp sỏi acid uric gây tắc nghẽn đường tiết niệu, nên chỉ định đặt thông dẫn lưu nước tiểu 
hỗ trợ (ví dụ đặt thông DJ khi sỏi gây tắc nghẽn niệu quản) [21]; phác đồ kết hợp hoá tan sỏi đường uống 
với tamsulosin đạt được tỉ lệ sạch sỏi cao nhất đối với sỏi niệu quản 1/3 dưới [5].

Khuyến cáo GR
Bệnh nhân tự điều chỉnh liều dùng các thuốc kiềm hoá nước tiểu đường uống, dựa trên pH nước tiểu A
Thử pH nước tiểu bằng que thử nên làm vào những thời gian cố định trong ngày, bao gồm cả nước 
tiểu buổi sáng A
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tán sỎi nGoài CƠ tHỂ
Tán sỏi ngoài cơ thể (Extracorporeal shockwave lithotripsy - ESWL) là một kỹ thuật điều trị sỏi niệu ít 

xâm hại đã được áp dụng lần đầu tiên năm 1982 tại Khoa Niệu trường Đại học Munich (Cộng hòa Liên bang 
Đức), từ đó phổ biến tại các nước phát triển như là lựa chọn đầu tiên trong việc điều trị sỏi niệu vì những lợi 
ích to lớn của nó. Tại Việt Nam, phương pháp này được áp dụng từ năm 1990 và ngày càng tỏ ra là một trong 
những phương tiện hữu ích và có vị trí thích hợp trong phác đồ điều trị sỏi niệu.

1. sƠ lượC đặC điỂm CáC máY tán sỎi tHườnG dùnG HiỆn naY

Hiện nay có 3 loại máy chính là: áp điện, thủy điện lực và điện từ trường. Hiệu quả của mỗi máy dựa trên 
các đặc điểm kỹ thuật như vùng tán sỏi to hay bé và phương tiện định vị. Việc chọn lựa máy tùy tình hình 
kinh tế của mỗi bệnh viện, nhưng hiệu quả điều trị lại phụ thuộc vào năng lực của bác sĩ, bao gồm huấn 
luyện, chỉ định và kỹ thuật theo dõi trong khi tán.

2. tiêu CHuẨn CHỌn BỆnH
 – Chức năng thận còn tốt
 – Không có tắc nghẽn dưới sỏi
 – Sỏi thận: kích thước ≤20mm
 – Sỏi niệu quản: kích thước ≤15mm

 + Thận ứ nước nhẹ
 + Vị trí 1/3 trên và 1/3 dưới (ưu tiên đối với 1/3 trên)

 – Các yếu tố độ cản quang của sỏi, hình thể sỏi không làm yếu tố loại trừ.

3. CHốnG CHỉ địnH CHunG Của tán sỎi nGoài CƠ tHỂ
 – Bệnh nhân quá mập
 – Một số dị dạng cột sống hoặc xương chậu nặng như gù, vẹo cột sống.
 – Có bệnh lý về tim mạch nhất là bệnh nhân có rối loạn dẫn truyền, hoặc bệnh nhân đặt máy tạo 

nhịp tim.
 – Đang dùng thuốc chống đông.
 – Bệnh nhân đang có thai.
 – Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa điều trị ổn định.
 – Rối loạn đông máu chưa được điều trị ổn định.
 – Phình ĐM chủ hoăc hóa vôi các mạch máu gần sỏi.

4. pHưƠnG pHáp tHựC HiỆn
4.1. Chuẩn bị bệnh nhân trước tán
4.1.1. Xét nghiệm trước tán 

Công thức máu, đường huyết, chức năng thận, chức năng đông máu toàn bộ, ECG, X-quang phổi, xét 
nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu, cấy nước tiểu. 
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Nếu có nhiễm khuẩn niệu, cần điều trị bằng kháng sinh trước khi tán.

4.1.2. Chẩn đoán hình ảnh học 
Bao gồm siêu âm tổng quát và niệu đồ tĩnh mạch (UIV). 

4.1.3. Thủ thuật bằng nội soi trước tán

Không chủ trương làm thủ thuật đặt thông niệu quản hay thông JJ vượt qua sỏi trước tán một cách hệ 
thống trừ một số trường hợp đặc biệt.

4.2. Vô cảm 
Đa số bệnh nhân tán sỏi không cần thực hiện vô cảm, chỉ cho uống giảm đau nhóm 1 (paracetamol) 30 

phút trước khi tán. Trong những trường hợp chọn lọc, bệnh nhân được vô cảm bằng tiền mê bằng seduxen 
10mg (TM) và Dolargan 50-100mg (TM).

4.3. Chiến lược tán 

 – Số lần tán: nói chung chỉ nên tán tối đa ba đợt, mỗi đợt cách nhau 3-8 tuần.

 – Số xung: mỗi đợt tán tối đa 3000 xung.

 – Tần số: 60-90 lần/phút.

 – Năng lượng tán tùy thuôc vào: kích thước sỏi, mật độ cản quang của sỏi, sức chịu đựng của từng 
bệnh nhân.

 Theo dõi sự vỡ của sỏi bằng siêu âm hoặc X-quang để điều chỉnh cường độ, tần số, và định vị lại vị trí 
mảnh sỏi để quyết định tiếp tục hay ngừng tán.

4.4. theo dõi sau tán 
Sau lần tán đầu bệnh nhân được hẹn tái khám sau 3-4 tuần với phim KUB và siêu âm để xác định sỏi đã 

tan và đào thải hết mảnh sỏi hoặc có cần tán bổ sung (tối đa hai lần tán bổ sung). 

4.5. đánh giá kết quả 

Thành công: khi mảnh sỏi ≤4mm. 

Sạch sỏi: (“stone-free”): không còn mảnh sỏi trên phim X-quang.

4.6. Biến chứng gần sau tán:
 – Tiểu máu thoáng qua gặp trong hầu hết các trường hợp:
 – Đau: 6,74%.
 – Sốt: 3,17%.
 – Nhiễm trùng: 0,79%.
 – Chuỗi sỏi: 1,18%.

Một số tai biến và biến chứng ít gặp như: tụ máu dưới bao thận, vỡ thận, tổn thương các cơ quan lân cận.
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5. một số tÌnH HuốnG riênG BiỆt

5.1. sỏi san hô

Chỉ nên tán trong những trường hợp đặc biệt. Cần phải loại trừ yếu tố nhiễm trùng và bế tắc. Nên cân 
nhắc khả năng vỡ của sỏi qua mức độ cản quang, hiệu quả của lần tán đầu tiên. Chiến lược là tán từ từ nhiều 
lần để tránh nghẽn niệu quản, tán từng góc sỏi theo nhóm đài thận nào dễ thoát lưu. Chỉ nên áp dụng ở 
những cơ sở y tế lớn có nhiều kinh nghiệm.

5.2. sỏi trên thận độc nhất 

Khả năng suy thận cấp sau thận  là rất cao, cần theo dõi kỹ bệnh nhân trong viện. Đặt thông JJ trước tán 
là chỉ định bắt buộc trong trường hợp này.

5.3. sỏi sót sau phẫu thuật 

Tán sỏi có vai trò hỗ trợ tốt cho phẫu thuật mở hoặc lấy sỏi nội soi qua da. Chúng ta cần lưu ý một số sỏi 
trên X-quang sau mổ là sỏi rớt trong vùng mổ hoặc nằm ở những đài thận cô lập không thể lấy được qua 
phẫu thuật thì cũng không hiệu quả khi tán. Để an toàn, tránh tán sỏi ngoài cơ thể sớm hơn 2 tháng sau mổ.

5.4. tán sỏi nhiều lần

Nhiều chứng cớ y học cho thấy tán lại sớm hơn 6 tuần sẽ gây tổn hại cho thận khó hồi phục, do đó nên 
lưu ý thời gian giữa hai lần tán, tốt nhất vẫn là chờ sỏi vụn ra hết trước khi tán tiếp. Nếu sau 3 lần mà sỏi 
hoàn toàn không vỡ hoặc vỡ ít hơn 25% thì nên chuyển phương pháp. Còn nếu sỏi có khả năng tan tiếp thì 
có thể tiếp tục thực hiện.
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nội soi nGượC CHiỀu                                                
tronG điỀu trị sỎi đườnG tiẾt niỆu

Nội soi ngược chiều là một thủ thuật trong tiết niệu. Dùng máy soi niệu quản đưa qua niệu đạo vào bàng 
quang rồi đưa lên niệu quản qua miệng niệu quản.

Chỉ định nội soi ngược chiều để điều trị sỏi đường Tiết niệu là một phương pháp ít xâm hại. 

1. CáC loại ốnG soi niỆu quản

1.1. ống soi cứng

Ống soi cứng có kích thước từ 7,5-13Fr có thể soi lên đến bể thận. Góc quan sát của kính soi thay đổi từ 
0-6,5o. Những ưu điểm của ống soi cứng có đường kính càng lớn có nhiều kênh thao tác, thị trường quan sát 
rộng rãi. Khuyết điểm là khó đưa lên niệu quản, cần phải nong niệu quản cho nhiều biến chứng hẹp niệu 
quản, thủng niệu quản, v.v.

1.2. ống soi bán cứng

Ống soi bán cứng được cấu tạo bằng những sợi quang học, vỏ bao ngoài làm bằng kim loại bán cứng có 
thể bẻ cong được nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Kích thước ống soi bán cứng từ 6-10Fr 
ở phần đầu ống soi nhưng phần thân ống soi từ 7,8-14,5Fr, có thể soi lên đến bể thận (chiều dài 32cm).

1.3. ống soi mềm

Ống soi mềm có kích thước thay đổi từ 4,9-11Fr ở đầu ống soi nhưng phần thân ống soi từ 5,8-11Fr, 
chiều dài ống soi mềm thay đổi từ 54-70cm. Đa số ống soi mềm chỉ có một kênh thao tác 1,5-4,5Fr. Đặc biệt 
đầu ống soi mềm bẻ cong được với góc soi 120-270o.

1.4. Các loại dây dẫn đường

1.4.1. Dây dẫn đường có 4 chức năng chính

 – Đưa qua miệng niệu quản để mở rộng miệng niệu quản.

 – Làm thẳng góc giữa niệu quản - bàng quang để dể đưa ống soi qua miệng niệu quản.

 – Làm thẳng đường đi của niệu quản khi đưa ống soi vào niệu quản.

 – Hạn chế ống soi niệu quản đi lạc đường.
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1.4.2. Dây dẫn đường có một số đặc tính như sau

 – Đường kính từ 0,018-0,038 inches (1,4-2,9Fr) và có chiều dài từ 145-180cm.

 – 3cm đầu của dây dẫn đường rất mềm để dễ dàng đưa vào niệu quản và tránh tổn thương cho niệu quản.

 – Chất liệu bọc ngoài dây dẫn được làm bằng PTFE hoặc nhựa polymer ưa nước.

2. CHỉ địnH Và CHốnG CHỉ địnH 

2.1. Chỉ định

Nội soi ngược chiều được chỉ định trong điều trị bệnh sỏi đường tiết niệu trên là phổ biến, đặc biệt là hỗ 
trợ sau tán sỏi ngoài cơ thể để lấy ra những mảnh sỏi còn nằm lại niệu quản.

 – Sỏi niệu quản kích thước ≤1,5cm; ưu tiên cho những trường hợp sỏi đoạn 1/3 giữa - dưới.

 – Đối với sỏi >1,5cm, cần cân nhắc tính chất sỏi, biến chứng đường tiết niệu trên, và kinh nghiệm 
cũng như trang thiết bị tại cơ sở.

 – Trong những trường hợp phức tạp, nên thực hiện tán sỏi nội soi ngược chiều có sử dụng X-quang 
tăng sáng để kiểm tra.

2.2. Chống chỉ định

 – Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa điều trịổn định.

 – Chưa kiểm soát được rối loạn đông máu.

 – Bất thường về giải phẫu học và hẹp niệu quản.

3. CHuẨn Bị BỆnH nHÂn

 – Các xét nghiệm về máu:

 + Yếu tố đông máu.

 + CTM, nhóm máu

 + BUN, creatinine, ion đồ.

 – Xét nghiệm nước tiểu và cấy nước tiểu.

 – ECG và X-quang tim phổi.

 – Hình ảnh:

 + Siêu âm.

 + KUB, IVP.

 + CT scan.
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 – Kháng sinh đường tĩnh mạch: nên sử dụng kháng sinh dự phòng hoặc theo kháng sinh đồ (nếu có).

 – Vô cảm: tốt nhất nên vô cảm toàn thân vì an toàn cho bệnh nhân hơn trong khi thao  tác. Tuỳ vị trí 
và kích thước sỏi, phương pháp can thiệp, để lựa chọn phương pháp vô cảm thích hợp.

 – Phải dự đoán được những yếu tố gây bất lợi trong lúc nội soi:

 + Bệnh nhân có phẫu thuật niệu quản trước.

 + Hẹp niệu quản.

 + Bệnh nhân nam có tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt.

 + Hẹp niệu đạo.

 + Các bất thường về giải phẫu khác.

4. CHuẨn Bị dỤnG CỤ

Phẫu thuật viên cần chọn dụng cụ có sẵn, thích hợp khi thao tác:

 – Máy soi niệu quản: máy soi cứng hoặc mềm(kênh thao tác thích hợp nhất là 2 kênh).

 – Dây dẫn (2 dây dẫn, dây 1 an toàn, dây 2 đi theo máy).

 – Đầu tán sỏi (xung hơi, siêu âm), dây cáp quang (laser).

 – Rọ bắt sỏi (rọ Dormia), kìm gắp sỏi.

 – Nguồn năng lượng (xung hơi, thủy lực, Holmium: YAG laser).

5. tán sỎi niỆu quản

5.1. một số nguyên tắc cần thiết khi tán sỏi niệu quản

 – Phải thấy thật rõ ràng miệng niệu quản

 – Lòng niệu quản phải đủ rộng để thao tác

 – Bắt buộc phải đặt được dây dẫn an toàn trước khi tán sỏi

 – Sau nội soi tán sỏi, phẫu thuật viên cần cân nhắc đặt ống thông niệu quản (JJ) trong một số trường 
hợp: thận ứ nước nhiều, còn mảnh sỏi vụn, mức độ thương tổn niệu quản, chức năng thận…

5.2. một số triệu chứng khi đặt ống thông niệu quản thường gặp

 – Đi tiểu nhiều lần vì kích thích bàng quang.

 – Đi tiểu máu từ nhẹ đến nặng (Cho thuốc kháng cholinergic và chẹn alpha để điều trị những triệu 
chứng này).

 – Rút thông niệu quản từ 4-8 tuần tùy theo tính chất phức tạp của điều trị.
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6. BiẾn CHỨnG

Có 2 dạng biến chứng nặng và biến chứng nhẹ. Qua theo dõi trong 10 năm tại Mayo-clinic cho kết luận 
càng giảm biến chứng khi:

 Dụng cụ thích hợp.

 Đặt dây dẫn đúng.

 Kinh nghiệm phẫu thuật viên.

 Dùng kháng sinh.
Bảng 11. Biến chứng của nội soi niệu quản tán sỏi

TÁC GIẢ Blute Razzak Harman Grasso
Năm 1988 1992 1997 1998
Số bệnh nhân 346 290 209 584
Biến chứng nhẹ
Đau 9 3,5 5,5
Sốt 6,2 6,9 2 1,4
Thất bại 0,9 0,4
Tiểu máu nhẹ 0,5 2,1 0,7
Tiểu máu nặng 0,3 1 0,2
Rò nước tiểu 0,6 1
Nhiễm trùng tiểu 1 1,6
Viêm thận - bể thận 0,5
Biến chứng nặng
Thủng niệu quản 4,6 1,7 1
Hẹp niệu quản 1,4 0,7 0,5 0,5
Sa niêm mạc niệu quản 0,6
Nang giả niệu 0,6
Tai biến mạch máu 0,5 0,2
Tắc tĩnh mạch sâu 0,2

Biến chứng nặng nhất là thủng niệu quản, sa niêm mạc niệu quản ra ngoài miệng niệu quản và mảnh 
vỡ ra ngoài vị trí thủng niệu quản (1%).
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Bảng 12. Kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng Holmium YAG Laser

Niệu quản Trường hợp Đường kính ống soi Tỉ lệ thành công
1/3 trên 75 I1,3 95-96%
1/3 giữa 45 10,7 98-100%
1/3 dưới 91 10,3 99-100%

Tổng cộng : 211 trường hợp (New York University).

7. sỎi tHẬn

Thường dùng là ống nội soi mềm với nguồn tán sỏi là Ho:YAG Laser
Bảng 13. Kết quả nội soi ngược chiều tán sỏi thận

Vị trí sỏi Trường hợp Đường kính ống soi Tỉ lệ thành công
Đài trên 58 10,6 90-97%
Đài giữa 30 11,1 90-93%
Đài dưới 103 14,8 79-85%
Bể thận 37 20,5 81-90%

Tổng cộng 228 trường hợp (New York University).

8. sỎi BànG quanG Và sỎi niỆu đạo

Chỉ định trong trường hợp sỏi bàng quang có kích thước dưới 20mm. Nguồn tán cũng từ xung hơi, siêu 
âm hoặc Ho:YAG laser.

Sỏi niệu đạo đoạn gần nên đẩy vào bang quang rồi tán sỏi. Nếu sỏi nằm đoạn xa nên tán trực tiếp.

9. kẾt luẬn

Với đà phát triển không ngừng của kỹ thuật, dụng cụ soi niệu quản càng ngày càng cải tiến, nguồn tán 
sỏi tốt hơn, đường kính ống soi nhỏ hơn, nhiều kênh thao tác hơn. Trong tương lai sỏi đường tiểu trên không 
còn đặt vấn đề mổ mở nữa.
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lấY sỎi tHẬn qua da

1. mở đầu

Từ khi Goodwin cùng cộng sự lần đầu tiên chọc vào thận năm 1955, và Harris cùng cộng sự dùng ống soi 
phế quản để soi thận vào năm 1975, sự tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng đã tạo nên cuộc cách mạng trong nội 
soi tiết niệu. Ngày nay, lấy sỏi thận qua da (LSTQD) là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn để lấy sỏi thận 
[10], [11]. Cũng có sự phát triển các ống soi thận cứng và mềm với nhiều kích thước khác nhau.

1.1. ống soi thận cứng

Các ống soi thận cứng có đường kính đến 28Fr, cho phép kích thước tối đa của các kênh thao tác và tưới 
rửa. Các ống soi thận có đường kính nhỏ hơn thích hợp cho LSTQD dụng cụ nhỏ (cũng được biết đến như 
Mini-perc), mà sử dụng các ống soi thận có đường kính từ 11-18Fr. Thuật ngữ LSTQD dụng cụ nhỏ (Mini-
perc), mặc dù không được xác định chính xác, cho biết là sử dụng các ống soi thận có đường kính nhỏ hơn so 
với LSTQD tiêu chuẩn. Đường kính nhỏ hơn giúp tăng các kênh thao tác nhỏ hơn để hút sỏi.

LSTQD dụng cụ nhỏ xuất hiện liên quan với ít biến chứng hơn là LSTQD tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lợi ích 
của sử dụng ống soi thận có đường kính nhỏ hơn với mục đích duy nhất là bảo tồn nhu mô thận chưa được 
chứng minh [12], [13], [14]. 

1.2.  ống soi thận mềm

Trong một vài trường hợp phức tạp, như là nhiều sỏi hoặc sỏi san hô, hoặc bất thường giải phẫu, ví dụ 
như thận móng ngựa, sử dụng các ống soi thận cứng có thể đòi hỏi nhiều phương pháp tiếp cận. Tuy nhiên, 
sử dụng các ống soi thận mềm, hoặc kết hợp sử dụng  ống nội soi niệu quản ngược chiều mềm với ống soi 
thận tiêu chuẩn, giảm sự cần thiết dùng nhiều phương pháp tiếp cận. Các ống nội soi mới “vi mạch gắn ở 
phần đầu” được trang bị máy quay phim ở phần đầu dụng cụ và phát sáng lưỡng cực (LED) để cải thiện tầm 
nhìn và xử trí. Sạch sỏi hoàn toàn được quan sát bằng đèn nội soi và X-quang.

1.3. máy tán sỏi nội soi

Trong suốt quá trình LSTQD,  các máy tán sỏi bằng siêu âm hoặc xung hơi thường được sử dụng nhất.

Máy tán sỏi nội soi bằng thủy điện lực rất có hiệu quả thậm chí với các sỏi thận cứng. Tuy nhiên, do khả 
năng phá hủy mô xung quanh, thủy điện lực học chỉ nên được trong các trường hợp chọn lọc rất cẩn thận, 
ví dụ như các sỏi cystine cứng.

Với việc tăng sử dụng các ống soi thận mềm, laser Ho:YAG (holmium: yttrium-aluminium-garnet laser) 
trở nên quan trọng hơn, không chỉ trong nội soi tán sỏi niệu quản mà còn trong LSTQD. Nó có thể được dùng 
để tán vỡ sỏi trong hệ thống đài thận mà chỉ có các ống soi thận mềm tới được. Gần đây sử dụng các ống soi 
thận mềm để LSTQD, laser Ho:YAG trở nên được ưa chuộng trong máy tán sỏi nội soi [14].
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Khuyến cáo GR
Năng lượng siêu âm, điện thủy lực và Ho:YAG được khuyến cáo để tán sỏi nội soi dùng các 
ống soi thận cứng. A
Khi dùng các ống soi thận mềm, laser Ho:YAG là dụng cụ có hiệu quả nhất hiện nay.

1.4. Các dụng cụ khác 

Sỏi và các mảnh sỏi được hút khỏi thận qua vỏ của ống soi thận bằng cách dùng kẹp hoặc rọ, tưới rửa 
sạch với dung dịch, hoặc dùng dụng cụ hút. Các rọ mới được chế tạo bằng ninitol (hợp kim nickel-titanium) 
có thêm các ưu điểm so với các rọ có dây bằng thép. Các rọ ninitol loại không có phần đầu cũng có thể sử 
dụng được trong các đài thận.

2. CHỉ địnH Và CHốnG CHỉ địnH

2.1. Chỉ định

Về nguyên tắc, tất cả các loại sỏi thận đều có thể lấy được bằng đường qua da.

Chỉ định LSTQD hiện tại bao gồm:

 – Sỏi trong túi thừa đài thận

 – Sỏi thận kèm theo hẹp khúc nối niệu quản - bể thận cần phải can thiệp phẫu thuật chỉnh sửa.

 – Sỏi san hô, bán san hô, sỏi thận kích thước lớn, sỏi thận nhiều viên.

 – Bệnh nhân sỏi thận đã tán sỏi ngoài cơ thể thất bại hoặc chống chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể.

2.2. Chống chỉ định 

Tất cả các chống chỉ định của gây mê toàn thân, bao gồm các rối loạn đông máu. Điều trị kháng đông 
phải được ngừng trước khi LSTQD. Các bệnh nhân có điều trị kháng đông phải được theo dõi cẩn thận cả 
trước và sau mổ [15].

Các chống chỉ định quan trọng khác bao gồm:

 – Nhiễm khuẩn đường tiết niệu chưa được điều trị;

 – Có ruột xen vào bất thường;

 – Khả năng có bướu ác tính ở thận;

 – Có thai (trong suốt thai kì, điều trị bảo tồn nên được ưu tiên khi có thể được (GR: A).

3. quY trÌnH 

3.1. Chẩn đoán hình ảnh trước mổ

Đối với LSTQD, chụp thận cản quang là bắt buộc để đánh giá hình ảnh hệ thống đài bể thận. Siêu âm 
hoặc chụp cắt lớp vi tính thận và các cấu trúc xung quanh có thể cung cấp thông tin về các cơ quan xen vào 
trong mặt phẳng của hướng đi qua da (ví dụ như lách, gan, đại tràng, màng phổi, phổi) [16], [17].
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Khuyến cáo GR
Chẩn đoán hình ảnh trước mổ, mà bao gồm chụp cản quang, là bắt buộc để đánh giá toàn 
diện, nhìn thấy giải phẫu hệ thống đài bể thận, và đảm bảo đường vào an toàn cho sỏi thận. A*

* Nâng cấp dựa trên ủy ban đồng thuận.

3.2. tư thế bệnh nhân

Nằm sấp hay ngửa?

Theo kinh điển, bệnh nhân được đặt nằm sấp để LSTQD. Dùng tư thế nằm ngửa cũng có thể được và đã 
được mô tả, có hoặc không có độn gối ở dưới sườn. Tư thế nằm ngửa an toàn như tư thế nằm sấp. So với tư 
thế nằm sấp, các ưu điểm của tư thế nằm ngửa đối với LSTQD là:

 – Thời gian mổ ngắn hơn;

 – Có thể đồng thời thao tác ngược chiều qua ngả niệu đạo;

 – Thuận lợi hơn cho tư thế của phẫu thuật viên;

 – Dễ gây mê hơn.

Khi được thực hiện, tư thế nằm ngửa tạo ra một số ưu điểm [18], [19]. Tuy nhiên, sử dụng tư thế nằm 
ngửa phụ thuộc vào dụng cụ thích hợp sẵn có để kê tư thế bệnh nhân chính xác, ví dụ như máy X-quang và 
bàn mổ. Ngoài ra, tư thế nằm ngửa có thể giới hạn tính linh hoạt của các dụng cụ [20].

3.3. quy trình

3.3.1. Chọc đài thận

Sau khi đặt một ống thông có bóng, đài thận thích hợp được chọc vào, dưới hướng dẫn của màn huỳnh 
quang hoặc siêu âm. Dưới hướng dẫn của siêu âm sẽ giảm nguy hiểm của bức xạ [21].

Sự xen vào của đại tràng trong đường vào của LSTQD có thể dẫn đến các tổn thương đại tràng. Mặc dù 
hiếm, các tổn thương như vậy có vẻ thường gặp hơn khi mổ ở thận trái. Đại tràng thì không được phát hiện 
chắc chắn bằng siêu âm, vì vậy chẩn đoán hình ảnh trước mổ được khuyến cáo. Cụ thể, chụp cắt lớp vi tính 
trước mổ có thể cung cấp thêm thông tin [22], [23].

3.3.2. Nong

Nong đường vào qua da có thể đạt được bằng cách dùng một ống kim loại, các dụng cụ nong riêng lẻ, 
hoặc một dụng cụ nong niệu quản bằng bóng. Sử dụng dụng cụ nong bằng bóng có thể giảm tỉ lệ truyền 
máu [24]. Mỗi giai đoạn nong phải cho thấy được sự an toàn và hiệu quả, ngay cả với các bệnh nhân có tiền 
căn mổ mở thận bên đó [25], [26].

3.3.3. Lấy sỏi thận

Sỏi có kích thước £10mm, có thể được lấy trực tiếp ra ngoài bằng kìm hoặc rọ.

Những viên sỏi có kích thước lớn hơn được tán vỡ thành những mảnh nhỏ và lấy ra ngoài.
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Các nguồn năng lượng tán sỏi hiện đang được sử dụng bao gồm: siêu âm (ultrasound lithotripsy - USL), 
laser (laser lithotripsy), xung hơi (pneumatic lithotripsy). Trong các phương pháp trên, tán sỏi bằng laser 
và siêu âm có nhiều ưu điểm hơn.

Kiểm tra sỏi sót bằng soi trực tiếp, siêu âm và X-quang.

Rút máy soi và Amplatz, đặt dẫn lưu thận.

3.3.4. Mở thận ra da và đặt thông niệu quản

Quyết định có mở thận ra da hay không tuỳ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 – Có sót sỏi;

 – Có khả năng mổ lại;

 – Mất máu trong mổ đáng kể;

 – Có thoát nước tiểu;

 – Tắc nghẽn niệu quản;

 – Có khả năng nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính do sỏi nhiễm khuẩn.

Ống thông JJ là ống thông niệu quản thường được sử dụng nhiều nhất trong LSTQD. Chúng thường được 
đặt bằng đường xuôi dòng khi kết thúc cuộc mổ. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đặt ống thông nòng niệu 
quản là sót các mảnh sỏi vỡ, dẫn lưu qua niệu quản không đủ, hoặc các thay đổi đối với khúc nối bể thận niệu 
quản. Ống thông niệu quản bên ngoài có thể được sử dụng thay thế cho ống thông JJ [27].

LSTQD không đặt ống là lấy sỏi thận qua da sau đó không mở thận ra da cũng như đặt ống thông niệu 
quản. Trong các trường hợp sỏi thận đơn giản (sỏi nhỏ, không nhiễm khuẩn, không chảy máu, sạch sỏi sau 
LSTQD), các nghiên cứu lâm sàng cho thấy LSTQD không đặt ống có kết quả nằm viện ngắn hơn, với không 
có bất lợi nào được báo cáo [18]-[22].

Khuyến cáo LE GR
Trong các trường hợp đơn giản, không ống (không có ống mở thận ra da) hoặc hoàn 
toàn không ống (không có ống mở thận ra da và ống thông nòng niệu quản), LSTQD 
đưa ra một chọn lựa an toàn.

1b A

4. BiẾn CHỨnG Và CáC pHưƠnG pHáp Xử lý

Các biến chứng sau mổ thường gặp nhất liên quan với LSTQD là rò rỉ nước tiểu, các vấn đề do sót sỏi, sốt 
và chảy máu. Rò rỉ nước tiểu và sự sạch sỏi có thể được quan sát qua nội soi và bằng X-quang khi kết thúc 
cuộc mổ. Trong các trường hợp nghi ngờ, các biến chứng có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện LSTQD 
chuẩn thay vì chọn LSTQD hoàn toàn không ống.

Sốt trước và sau mổ có thể xuất hiện, ngay cả có kết quả cấy nước tiểu trước mổ không có vi trùng và dự 
phòng kháng sinh trước mổ, do bản thân sỏi thận có thể là nguồn nhiễm khuẩn. Vì vậy cấy vi khuẩn trên 
sỏi thận trong khi mổ có thể giúp chọn lựa kháng sinh sau mổ [33], [34]. Áp lực tưới rửa trong mổ dưới 30 
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mmHg và dẫn lưu nước tiểu sau mổ thông suốt có thể là các yếu tố quan trọng trong phòng ngừa nhiễm 
khuẩn huyết sau mổ. Kê tư thế tốt hoặc hoặc các vỏ ngoài đường vào được thiết kế đặc biệt có thể phòng 
ngừa được áp lực tưới rửa cao trong bể thận [35]-[37].

Chảy máu sau LSTQD có thể do tổn thương trong nhu mô hoặc do hình thành phình giả mạch trong thận. 
Với chảy máu trong nhu mô, kẹp ống thông mở thận ra da có thể ngăn chảy máu. Phình giả mạch trong 
thận biểu hiện bằng chảy máu dữ dội, có thể được điều trị bằng thuyên tắc mạch siêu chọn lọc động mạch 
cấp máu cho túi phình [38].
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pHẪu tHuẬt nội soi Ổ BỤnG                                
lấY sỎi tiẾt niỆu

Phần này đề cập đến phẫu thuật nội soi qua đường xuyên phúc mạc hoặc sau phúc mạc thông qua các 
lỗ tạo nên bằng cách đặt các trocar.

Phẫu thuật nội soi ổ bụng có nhiều ưu điểm như tỉ lệ mắc bệnh sau mổ thấp hơn, thời gian nằm viện 
ngắn và phục hồi sức khỏe sớm, thẩm mỹ hơn... [14]. Và do vậy phẫu thuật nội soi ổ bụng trong điều trị các 
bệnh lý tiết niệu nói chung và sỏi nói riêng được áp dụng ngày càng rộng rãi. 

1. kHuYẾn Cáo

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi có thể được xem xét trong một số ít trường hợp khi các phương pháp khác như 
tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi niệu quản, và lấy sỏi qua da thất bại hoặc khó có khả năng thành công  (LE:3; GR:C).

Nếu có kinh nghiệm thì phẫu thuật nội soi nên là lựa chọn ưu tiên trước khi tiến hành phẫu thuật mở, 
ngoại trừ trường hợp sỏi thận phức tạp (LE:3; GR:C).

Đối với sỏi niệu quản, nội soi ổ bụng nên được áp dụng cho sỏi lớn hoặc khi nội soi tán sỏi hoặc tán sỏi 
ngoài cơ thể thất bại. (LE:2; GR:B).

2. CHỉ địnH

2.1. Chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi thận

 – Thất bại sau điều trị bằng các phương pháp xâm nhập tối thiểu khác như tán sỏi ngoài cơ thể, và 
hoặc nội soi qua đường niệu đạo, lấy sỏi thận qua da. 

 – Bất thường giải phẫu của hệ tiết niệu.

2.2. Chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi niệu quản

 – Sỏi lớn, dính.

 – Có thể chỉ định với sỏi niệu quản nhiều viên gần nhau.

 – Khi các thủ thuật không xâm nhập hoặc xâm nhập tối thiểu thất bại, hoặc không thực hiện được.

Nếu được chỉ định, thì phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi niệu quản 1/3 trên hiệu quả hơn so với tán sỏi 
ngoài cơ thể và nội soi niệu quản tán sỏi.

Admin
Highlight
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3. CHốnG CHỉ địnH

Bệnh nhân có các bệnh lý nội khoa nặng không cho phép phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ở vị trí bị sỏi (phẫu thuật lấy sỏi, phẫu thuật tái tạo đường tiết niệu…).

4. một số pHưƠnG pHáp

4.1. mở bể thận lấy sỏi qua nội soi ổ bụng (laparoscopic pyelolithotomy)

Gaur và cộng sự báo cáo trường hợp mở bể thận qua nội soi ổ bụng đầu tiên vào năm 1994 [7]. 

Phẫu thuật mở bể thận lấy sỏi đôi khi là cần thiết ở những bệnh nhân sỏi thận phức tạp hoặc đã được 
điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể nhưng thất bại. Khoảng 4-6% bệnh nhân thuộc loại này. Mở bể thận nội 
soi ổ bụng là sự kết hợp giữa những ưu điểm của phẫu thuật mở và tính chất xâm lấn tối thiểu của phẫu 
thuật nội soi. Phẫu thuật có thể được thực hiện hoặc qua phúc mạc hoặc bằng đường sau phúc mạc. Ngoài 
ra, trong một số trường hợp có thể phối hợp thực hiện tái tạo bể thận. 

4.2. mở niệu quản lấy sỏi qua nội soi ổ bụng

Wickham đã mô tả trường hợp mở niệu quản lấy sỏi bằng nội soi sau phúc mạc đầu tiên năm 1979, sau 
đó Gaur phổ biến rộng vào những năm 1990 [6]. Trường hợp mở niệu quản lấy sỏi bằng nội soi xuyên phúc 
mạc được Raboy và CS thực hiện đầu tiên vào năm 1992 [10]. Tỉ lệ thành công của 88-100% đã được ghi 
nhận trong y văn. Phẫu thuật nội soi đường sau phúc mạc không gây thương tổn các cơ quan, không ảnh 
hưởng đến ruột cũng như các tạng khác trong ổ phúc mạc, không gây dính ruột, cho nên được chúng tôi lựa 
chọn, tuy nhiên do phẫu trường hẹp nên sẽ gặp một số khó khăn lúc thao tác. 

Phẫu thuật lấy sỏi qua nội soi ổ bụng có thể được tiến hành qua đường xuyên phúc mạc hay sau phúc 
mạc. Đối với nhiều phẫu thuật viên tiết niệu, đi vào đường sau phúc mạc thường được chọn lựa nhiều hơn 
có lẽ do thói quen phẫu thuật. 

4.3. mở nhu mô thận lấy sỏi bằng nội soi ổ bụng

Mở nhu mô thận bảo tồn chức năng thận lấy sỏi lần đầu tiên được Boyce và Smith mô tả. Trong những 
năm gần đây, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, kỹ thuật này đã được một số tác giả sử dụng trong 
mở nhu mô thận lấy sỏi [6]. 

Đây là một phẫu thuật phức tạp cho nên chỉ định thường rất chặc chẽ, cũng như đòi hỏi trình độ của 
phẫu thuật viên và dụng cụ phù hợp, đầy đủ. Chỉ định chính cho sỏi san hô loại struvit (struvite staghorn) 
mà dự kiến khó có thể điều trị bằng  tán sỏi qua da và/hoặc tán sỏi ngoài cơ thể. Bệnh nhân béo phì có sỏi 
san hô cũng là một đối tượng được xem xét do khó thậm chí không thể tiếp cận được thận. 

Đây là một phẫu thuật khá phức tạp và cho đến nay, các công bố về phẫu thuật này vẫn còn hạn chế.
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pHẪu tHuẬt mở lấY sỎi tHẬn

1. pHẪu tHuẬt mở lấY sỎi tHẬn

1.1. Vị trí phẫu thuật mở

Những tiến bộ trong tán sỏi ngoài cơ thể và phẫu thuật lấy sỏi thận qua da hay nội soi tán sỏi ngược 
chiều đã giảm đáng kể tỉ lệ các phẫu thuật mở [1].

Phẫu thuật mở, hiện có vị trí là một lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba, chỉ chiếm từ 1,0-5,4% các trường hợp 
[2],[3],[4],[5],[6]. Tỉ lệ phẫu thuật mở lấy sỏi chỉ chiếm 1,5% trong tất cả các phương pháp can thiệp lấy sỏi 
ở các nước phát triển và ở các nước đang phát triển. Có tác giả đã báo cáo tỉ lệ phẫu thuật mở đã giảm từ 
26% xuống còn 3,5% [4],[6].

Tuy nhiên, phẫu thuật mở vẫn còn cần thiết cho những trường hợp sỏi khó, điều đó đòi hỏi phải duy trì 
trình độ và các kỹ năng phẫu thuật mở thận, niệu quản như: phẫu thuật mở cắt bể thận lấy sỏi (pyeloli-
thotomy), phẫu thuật cắt mở bể thận - nhu mô thận lấy sỏi (pyelonephrolithotomy), phẫu thuật mở thận 
lấy sỏi thận không teo nhu mô (anatrophic nephrolithotomy), phẫu thuật cắt mở thận hướng tâm nhiều chỗ 
(multiple radial nephrotomy), phẫu thuật cắt một phần thận (partial nephrectomy), và phẫu thuật thận hạ 
thân nhiệt [7], [8], [9], [10], [11] (Bảng 14).

Hiệu quả của phẫu thuật mở so với liệu pháp can thiệp ít xâm hại dưới tên SFR, dựa vào chứng cứ lịch sử, 
nhưng không có nghiên cứu so sánh có giá trị [14],[15],[16],[17] .

Tại Việt Nam, trong hơn 3 thập kỷ qua, một số công trình công bố liên quan đến phương pháp mổ mở 
trên sỏi san hô, có bảo tồn tối đa chức năng thận: đường mổ “Turner Warwich” cải biên [30], [33]; đường mổ 
kết hợp mở bể thận và nhu mô thận cực dưới [33]; chiến thuật trong mổ mở bằng cách sử dụng các kỹ thuật 
của Gil Vernet, “Turner Warwich cải biên, Dufour, kết hợp nội soi khoang thận lấy sỏi tại bàn [30], [31], vẫn 
còn giá trị một khi phải sử dụng phẫu mổ mở lấy sỏi thận.

1.2. Chỉ định phẫu thuật mở

Chỉ định mổ mở được sự đồng thuận cho hầu hết các trường hợp sỏi thận phức tạp: sỏi san hô toàn phần 
hay bán phần.

Phẫu thuật mở có thể là một lựa chọn điều trị hợp lý nếu đã qua tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua da 
không thành công.  
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Bảng 14. Chỉ định phẫu thuật mở

Sỏi phức tạp
Thận ứ nướcnhiễm trùng, ứ mủ do sỏi 
Sau thất bại của tán sỏi ngoài cơ thể (SWL), tán sỏi qua da (PCNL), hoặc sau tán sỏi nội soi ngược chiều (URS).
Bất thường giải phẫu bên trong thận: hẹp cổ đài thận; sỏi túi thừa đài thận (đặc biệt là ở một đài phía 
trước); hẹp khúc nối bể thận niệu quản.
Béo phì. 
Biến dạng xương, co rút và biến dạng khớp háng và cẳng chân. 
Do bệnh kèm theo.
Chỉ định mổ mở do thất bại của phẫu thuật ít xâm hại; bệnh nhân chọn lựa 1 lần mổ thay vì có thể nhiều 
lần nếu với tán sỏi qua da. 
Sỏi trên thận lạc chỗ.

2. CáC pHưƠnG pHáp pHẪu tHuẬt mở lấY sỎi tại tHẬn

2.1. mở bể thận lấy sỏi

 Kỹ thuật tương đối đơn giản, ít chảy máu, không gây tổn thương nhu mô, không ảnh hưởng đến chức 
năng và hình thái thận, ít tai biến và biến chứng. Thường mở bể thận mặt sau, còn mở bể thận mặt trước, 
bờ trên, bờ dưới ít sử dụng hơn. 

2.2. mở nhu mô thận lấy sỏi

Boyce.W.h (1969) nêu nguyên tắc khi rạch nhu mô thận lấy sỏi: đường rạch  không gãy góc, đường 
rạch có thể nằm trong một phân thuỳ hay nằm giữa 2 phân thuỳ thận nhưng các đường mở nhu mô không 
được đi ngang qua đường ranh giới giữa hai phân thuỳ, đường rạch tránh các mạch máu lớn và vùng nhu 
mô dày, nếu phải mở nhu mô trên 3 đường thì nên thay bằng 1 đường rạch nhu mô dọc theo bờ lồi thận.

 – Các đường mở nhu mô theo chiều dọc: Mở nhu mô theo chiều dọc không vượt quá 2/3 chiều dài thận  

 + Mở nhu mô không quá 2/3 chiều dài thận không dùng hạ nhiệt (Extended nephrolithotomy).

 + Mở nhu mô thận không quá 2/3 chiều dài thận có hạ nhiệt độ (Anatrophic nephrolithotomy).

 – Các đường mở nhu mô theo chiều ngang:

 + Mở nhu mô theo hình nan hoa.

 + Mở nhu mô tối thiểu.

2.3. Các đường mở từ bể thận kéo dài vào nhu mô 

Mở theo Turner-Warwick.

Mở theo Marion.
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Mở theo Boyce.W.H.

Mở theo Resnick.M.I.

Mở theo Gil-Vernet cải tiến.

2.4. Cắt thận bán phần

Có hai phương pháp cắt thận bán phần: cắt hình chêm và cắt hình phẳng, các tác giả ưa thích cắt theo 
hình phẳng hơn vì nhu mô thận đỡ co kéo, ít hoại tử.
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CHẨn đoán Và điỀu trị                                       
CƠn đau quặn tHẬn 

Quặn thận là cơn đau dữ dội đột ngột xảy ra ở vùng hông có hoặc không lan đến vùng bẹn cùng bên, gây 
nên bởi tắc nghẽn thận cấp, có kèm với buồn nôn và nôn. Nguyên nhân cơn đau là do tăng áp lực đột ngột 
niệu quản bể thận gây co rút các cơ trơn bên trên chỗ tắc nghẽn.

1. CHẨn đoán

Về bệnh sử, bệnh nhân mô tả một cơn đau đi từ vùng hông lưng đến rốn rồi khu trú ở vùng bẹn cùng 
bên, cơn đau dữ dội đột ngột, không đỡ dù thay đổi bất cứ tư thế nào và được mô tả là xoay xở trăn trở như 
điên dại vậy. Bệnh nhân có thể khai thêm rằng có tiểu nhiều lần và tiểu gấp mỗi lúc có cơn đau.

Hỏi tiền sử về bệnh sỏi thận, bất thường về chuyển hóa, nhiễm trùng niệu, ung thư đường niệu, lạm 
dụng thuốc giảm đau, bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm... thường có liên quan đến cơn quặn thận.

Khám lâm sàng: Để khẳng định và phân biệt những bệnh cảnh tương tự:

Nhạy cảm da thường hay có, nhưng áp lực của tay khám không làm tăng cơn đau, còn không có đau khi 
giật tay hay triệu chứng khác của viêm phúc mạc. Lưu ý là khi cơn quặn thận có rò rỉ nước tiểu (vỡ góc phễu 
đài thận) có thể có bệnh cảnh bụng ngoại khoa.

Khám trực tràng khi nghĩ đến viêm tuyến tiền liệt cấp.

Nghe âm ruột và âm phế bào khi để loại trừ tắc ruột và viêm phổi thùy.

Khám bụng cũng cố gắng tìm kiếm một khối đập theo nhịp tim để loại trừ phình động mạch chủ bụng.

Khám triệu chứng toàn thân sốt, mạch nhanh, huyết áp hạ, người suy kiệt là những triệu chứng báo 
động bệnh cảnh viêm thận - bể thận tắc nghẽn. Hạ huyết áp trong bệnh cảnh đau bụng dữ dội và đau lưng 
phải nghĩ đến vỡ phình động mạch chủ.

Xét nghiệm: Chẩn đoán cơn quặn thận thông thường dựa trên tiêu chuẩn lâm sàng, siêu âm bụng và 
phim Xquang hệ niệu không chuẩn bị. Để loại trừ các nguyên nhân khác cần phải xét nghiệm hướng về các 
nguyên nhân đó. Những xét nghiệm về gan, về huyết học (hồng cầu lưỡi liềm), chất hòa tan trong nước tiểu. 
Đái máu là triệu chứng thường gặp và có ý nghĩa đặc biệt.

Chẩn đoán hình ảnh: Để có một cái nhìn toàn cảnh trên bệnh sỏi và cơn quặn thận.

Siêu âm bụng và phim X-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị đôi khi cũng đủ.

Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) được sử dụng khi có nghi vấn.

Chụp X-quang cắt lớp vi tính đa lát cắt không bơm thuốc cản quang là phương tiện tối ưu hiện nay trong 
chẩn đoán (GR: A). Nhiều ưu điểm như lợi thời gian cho bệnh cấp cứu, không cần thuốc cản quang, cho hình 
ảnh toàn cảnh ổ bụng để làm rõ nguyên nhân cũng như chẩn đoán phân biệt với những bệnh cảnh tương tự.

Admin
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2. điỀu trị

2.1. Cơn quặn thận

2.1.1. Giảm đau

Bệnh nhân đến cấp cứu cần được dùng thuốc ngay (GR: A) trước khi thăm khám. Thuốc kháng viêm 
không steroid  (NSAID: diclofenac,..) là lựa chọn đầu tiên (GR: A) thay vì những dẫn xuất của morphin               
(meperidin…).

Tán sỏi sỏi ngoài cơ thể (SWL) cấp cứu có thể làm giảm đau.

2.1.2. Ngăn cơn đau tái phát

Tốt nhất là tống sỏi

Thuốc kháng viêm không steroid (diclofecnac sodium 100-150mg/ngày) uống hay đặt hậu môn có tác 
dụng giảm viêm và giảm nguy cơ tái phát.

Thuốc chẹn α (alfusosin, tamsulosin) dùng hàng ngày có tác dụng hỗ trợ tống sỏi.

Nếu các biện pháp nội khoa thất bại, nghĩ đến biện pháp dẫn lưu bằng thông niệu quản JJ hay dẫn lưu 
thận qua da.

2.2. điều trị đe dọa nhiễm trùng trên thận tắc nghẽn

Thận tắc nghẽn có triệu chứng nhiễm khuẩn là một cấp cứu niệu khoa. Dẫn lưu thận tắc nghẽn cấp cứu 
là cần thiết.

2.2.1. Dẫn lưu thận tắc nghẽn

Thường có hai cách cho kết quả giống nhau (LE: 1b):

 – Đặt một ống thông JJ qua niệu quản

 – Đặt một ống dẫn lưu thận qua da.

Lấy sỏi nên trì hoãn lại cho đến khi nhiễm trùng ổn định.

2.2.2. Điều trị kháng sinh

Máu và nước tiểu khi dẫn lưu được cấy và làm kháng sinh đồ.

Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

Điều trị và chế độ theo dõi sát để điều chỉnh thích hợp.

tài liỆu tHam kHảo
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CHẨn đoán Và điỀu trị                                  
sỎi đườnG tiẾt niỆu ở trẺ em

1. CHẨn đoán

1.1. triệu chứng lâm sàng

Sỏi đường tiết niệu ở trẻ em tùy thuộc vào lứa tuổi: trẻ em trên 10 tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi.

 – Đau một bên hông lưng và tiểu máu thường gặp ở trẻ em lớn tuổi hơn (trên 10 tuổi). Trong khi 
triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như kích thích, nôn ói thường gặp ở trẻ em nhỏ tuổi (dưới 
10 tuổi).

 – Đái máu thường là đại thể có hoặc không có kèm theo đau một bên hông lưng. Một số trường hợp 
nhiễm khuẩn đường tiết niệu có thể là một gợi ý để phát hiện ra sỏi đường tiết niệu ở trẻ em; hoặc 
rối loạn đi tiểu.

1.2. Hình ảnh

Siêu âm là phương tiện đầu tay cần khảo sát trước tiên.

Chụp X-quang hệ tiết niệu không chuẩn bị để phát hiện sỏi cản quang.

Niệu đồ đường tĩnh mạch (UIV) được chỉ định khi cần thiết.

Chụp X-quang cắt lớp vi tính không có thuốc cản quang giúp xác định sỏi với độ nhạy 97% và độ đặc 
hiệu 96% cho sỏi, nếu được dựng hình hệ niệu 3 chiều có thể xác định được các nguyên nhân khác như dị 
dạng đường tiết niệu trên.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không được khuyến cáo.

2. điỀu trị

Trong điều trị sỏi tiết niệu ở trẻ em cần lưu ý đến dị dạng bẩm sinh của đường tiết niệu và các bệnh 
chuyển hoá có thể gây ra sỏi niệu.

Thuốc chẹn α1 được khuyến cáo không nên dùng trong điều trị sỏi tiết niệu ở trẻ em.

2.1. tán sỏi ngoài cơ thể (esWl)

Đây là phương pháp ít xâm hại nhất trong điều trị sỏi thận và sỏi niệu quản đoạn trên ở trẻ em. Tuy nhiên 
sỏi niệu quản đoạn giữa và đoạn dưới được khuyến cáo không nên áp dụng phương pháp này.
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2.1.1. Một số điểm cần lưu ý

 – Nên dùng năng lượng thấp.

 – Số lượng sóng chấn động từ 1800-2000.

 – Nên gây mê toàn thân cho trẻ em dưới 10 tuổi. Trẻ em trên 10 tuổi có sự hợp tác tốt nên dùng thuốc 
an thần và thuốc giảm đau.

2.1.2. Kết quả

 – Sỏi dưới 1cm: 90% thành công.

 – Sỏi từ 1-2cm: 80%.

 – Sỏi trên 2cm: 60%.

2.1.3. Biến chứng sau tán sỏi ngoài cơ thể

 – Cơn đau quặn thận.

 – Thận ứ nước thoáng qua.

 – Tụ máu dưới da.

 – Nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

 – Nhiễm khuẩn huyết.

 – Chuỗi sỏi kẹt tại niệu quản.

2.2. nội soi ngược chiều (urs)

Kỹ thuật áp dụng nội soi ngược chiều trong điều trị sỏi  thận, niệu quản và sỏi bàng quang ở trẻ em cũng 
tương tự như người lớn. Tuy nhiên cần sử dụng dụng cụ nhỏ (7,5-4,5Fr).

Nong miệng niệu quản bằng bóng và đặt thông niệu quản trước phẫu thuật hiện còn tranh luận.

Nguồn năng lượng tán sỏi: xung hơi, siêu âm và laser vẫn an toàn và hiệu quả.

Ống soi mềm cho phép tán được sỏi niệu quản đoạn trên, sỏi thận, kể cả sỏi đài dưới (dưới 15mm).

Kết quả: 

Tỉ lệ sạch sỏi tại niệu quản từ 86-100%; 

Sỏi niệu quản trên 10mm, khảm và có bất thường về giải phẫu học nên mổ mở.

2.3. lấy sỏi qua da (pCnl)

Thường áp dụng cho sỏi thận lớn và phức tạp (kích thước trên 15mm).

Ống soi thận sử dụng ở trẻ em có kích thước từ 15-18F.
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Kết quả:

Tỉ lệ sạch sỏi từ 86,9-98,5%; ngay cả sỏi san hô kết quả là 89%.

Biến chứng: 

Sốt và nhiễm khuẩn hậu phẫu: 5,5-29,3%.

Rò nước tiểu.

Ngày nay, điều trị sỏi thận ở trẻ em thường phối hợp lấy sỏi qua da và tán sỏi ngoài cơ thể.

2.4. mổ mở (open)

Ngày nay mổ mở trong điều trị sỏi đường tiết niệu ở trẻ em ít dần đi. Tuy nhiên trong những trường hợp 
có sỏi thận lớn và phức tạp, có bất thường về cấu trúc giải phẫu học đường tiết niệu, sỏi  niệu quản khảm, 
sỏi bàng quang kích thước lớn (trên 20mm), nhiễm khuẩn niệu, và các trường hợp thất bại của các phương 
pháp điều trị khác, v.v. cần thiết phải mổ mở.

Bảng 15. Bảng tóm tắt điều trị sỏi đường tiết niệu ở trẻ em

Kích thước và vị trí sỏi Phương pháp chọn lựa Điều trị lần 2 Ghi chú

Sỏi san hô Lấy sỏi qua da Mổ mở/tán sỏi ngoài cơ thể Cần phối hợp với 
tán sỏi ngoài cơ thể

Sỏi bể thận kích thước 
< 10mm Tán sỏi ngoài cơ thể Lấy sỏi qua da

Sỏi bể thận kích thước 
10-20mm Tán sỏi ngoài cơ thể Lấy sỏi qua da/mổ mở Tán sỏi ngoài cơ thể 

lần 2, lần 3
Sỏi bể thận kích thước 
> 20mm Lấy sỏi qua da Phối hợp với tán sỏi 

ngoài cơ thể
Sỏi thận đài 
dưới<10mm Tán sỏi ngoài cơ thể Lấy sỏi qua da

Sỏi thận đài dưới 
>10mm Lấy sỏi qua da Tán sỏi ngoài cơ thể

Sỏi niệu quản trên Tán sỏi ngoài cơ thể Nội soi ngược chiều/mổ mở
Sỏi niệu quản                                 
giữa và dưới Nội soi ngược chiều Mổ mở 

Sỏi bàng quang Nội soi ngược chiều Mổ mở 
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sỎi đườnG tiẾt niỆu                                               
ở pHỤ nỮ manG tHai

Sỏi đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai thường gặp vào 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kì.

1. CHẨn đoán

Thường ít có triệu chứng.

Chẩn đoán hình ảnh:

 – Siêu âm với bàng quang đầy nước tiểu là phương tiện được dùng để chẩn đoán. Tuy nhiên với sinh 
lý bình thường của phụ nữ mang thai có giãn nhẹ niệu quản mà siêu âm không phân biệt được.

 – Chụp X-quang tuyệt đối không nên dùng vì ảnh hưởng đến thai nhi (trong 3 tháng đầu), những 
tháng sau có thể cân nhắc.

 – Chụp cộng hưởng từ hệ tiết niệu có thể áp dụng được để phát hiện ra sỏi.

2. điỀu trị

Thông thường 70-80% sỏi đường tiết niệu có thể thoát ra được bằng đường tự nhiên.

Điều trị nội khoa (cơn đau quặn thận, nhiễm khuẩn).

Nếu sản phụ không có biến chứng (như sinh sớm) có thể:

 – Đặt ống thông JJ để giải áp, xử trí sỏi sau khi hết thai kì.

 – Mở thận ra da tối thiểu nếu thật cần thiết.

 – Nội soi ngược chiều (URS) hoặc lấy sỏi qua da (PCNL) chỉ thực hiện tại những trung tâm lớn có kinh 
nghiệm.

 – Tán sỏi ngoài cơ thể là chống chỉ định tuyệt đối.
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sỎi đườnG tiẾt niỆu                                               
ở BỆnH nHÂn CÓ BànG quanG                       

do nGuYên nHÂn tHần kinH
Bệnh nhân có bàng quang do nguyên nhân thần kinh dễ có sỏi tiết niệu vì 2 yếu tố nguy cơ chính là ứ 

đọng nước tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Sỏi có thể hình thành ở mọi vị trí của hệ tiết niệu nhưng 
thường gặp nhất là ở bàng quang, đặc biệt là ở trường hợp đã phẫu thuật làm tăng thể tích bàng quang 
[1,2]. Các yếu tố khác được xem như là nguy cơ góp phần hình thành sỏi ở bệnh nhân bàng quang thần kinh 
được đề cập đến gồm nhiễm khuẩn đường tiết niệu, giãn đài bể thận, trào ngược bàng quang niệu quản, 
các tổn thương gây sẹo ở thận, đã được phẫu thuật tái tạo đường niệu dưới, và khuyết tật cột sống ngực [3].

Các phương pháp điều trị sỏi có thể được áp dụng ở bệnh nhân bàng quang thần kinh với chỉ định tương 
tự như bệnh nhân bình thường.

Đối với sỏi thận và sỏi niệu quản, các phương pháp điều trị như tán sỏi ngoài cơ thể, lấy sỏi thận qua da, 
nội soi niệu quản ngược chiều, phẫu thuật nội soi ổ bụng, v.v. đều có thể được áp dụng và chỉ định tương tự 
như trường hợp sỏi ở bệnh nhân thông thường. Cần chú ý khi áp dụng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể vì 
việc đào thải sỏi từ bàng quang ra ngoài có thể sẽ trở ngại.

Đối với sỏi bàng quang, tốt nhất là nên áp dụng các phương pháp ít xâm hại như nội soi bàng quang 
bóp sỏi cơ học, nội soi tán sỏi, v.v Cần thận trọng đối với chỉ định phẫu thuật mở bàng quang lấy sỏi vì khả 
năng liền bàng quang sau phẫu thuật rất khó, đôi khi bệnh nhân phải chấp nhận mang dẫn lưu bàng quang 
do rò nước tiểu.

Ở bệnh nhân có bàng quang do nguyên nhân thần kinh cần lưu ý 2 vấn đề là:
 – Điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
 – Điều trị, dự phòng tái phát sỏi.

Khuyến cáo      
 – Bệnh nhân có bàng quang do nguyên nhân thần kinh có nguy cơ hình thành sỏi tái phát (LE: 3). 
 – Nên theo dõi bệnh nhân cẩn thận, sử dụng các phương pháp tiếp cận và loại bỏ sỏi thích hợp, và 

thực hiện chiến lược phòng ngừa có hiệu quả là điều quan trọng của việc điều trị sỏi ở bệnh nhân 
này (LE: 3).

tài liỆu tHam kHảo
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sỎi đườnG tiẾt niỆu                                      
trên BỆnH nHÂn GHÉp tHẬn 

1. tần suất Và CƠ CHẾ BỆnH sinH

Tần suất gặp không nhiều trên những người ghép thận: 2% (n = 794 bệnh nhân), theo các tác giả Tây 
Ban Nha [1].

Hai nguyên nhân của sỏi trên thận ghép là:

 – Thận hiến tặng có sỏi. Những nguyên nhân gây ra sỏi thận ghép (nguyên nhân ngoại khoa như 
hẹp khúc nối niệu quản-bể thận); nội khoa như sỏi trong các ống thận, v.v có thể tiếp tục tạo ra 
sỏi sau ghép. 

 – Sỏi mới phát sinh sau khi ghép thận do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, chít hẹp sau ghép, dị vật 
đường tiết niệu (như ống thông đặt làm nòng cho niệu quản ghép, khâu chỉ không tan, v.v.).

2. CHẨn đoán

 – Sỏi trên người hiến thận có thể gặp, cần chẩn đoán hình ảnh trước khi lấy thận để ghép. Tuy 
nhiên trong ghép thận từ tử thi không phải lúc nào cũng thực hiện được do tình trạng khẩn cấp 
khi lấy thận.

 – Các phương tiện chẩn đoán thông thường có thể thực hiện được trên thận ghép.

Các kỹ thuật có xâm hại để chẩn đoán sỏi trên thận ghép cần hạn chế vì bệnh nhân đang trong tình trạng 
suy giảm miễn dịch như: chụp X-quang ngược chiều, nên thực hiện trong điều kiện vô trùng.

3. điỀu trị

3.1. Các phương pháp điều trị

3.1.1. Điều trị nội khoa

Sỏi nhỏ, theo dõi và điều trị nội khoa (xem chương điều trị nội khoa).

3.1.2. Điều trị ngoại khoa

Tán sỏi ngoài cơ thể: ESWL được khuyến khích cho sỏi vừa và nhỏ ở thận ghép. Cần thiết phải đặt thông 
JJ cho thận ghép với sỏi lớn hơn 10mm, phòng ngừa biến chứng vô niệu do sỏi vụn gây tắc nghẽn niệu quản 
vì thận ghép là thận độc nhất còn chức năng.

Tán sỏi nội soi qua da có thể thực hiện trên thận ghép (nằm trong hố chậu).
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Tán sỏi nội soi ngược chiều sỏi niệu quản.

Mổ lấy sỏi thận, sỏi niệu quản khi các biện pháp can thiệp ít xâm hại không khả thi.

Mở thận ra da tối thiểu (với thông mono-J, thông Pezze hoặc Malecot hay Foley): thực hiện tạm thời 
trong ttrường hợp cấp cứu (suy thận cấp sau thận), nhiễm khuẩn đường tiết niệu trong tắc nghẽn cấp tính); 
khi các giải pháp can thiệp khác không khả thi.
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sỎi tiẾt niỆu ở BỆnH nHÂn                    
CÓ CHuYỂn lưu nướC tiỂu 

1. nGuYên nHÂn

 Nguy cơ cao tạo sỏi ở những bệnh nhân có chuyển lưu nước tiểu, do những yếu tố chuyển hóa (calci niệu 
cao, oxalat niệu cao, citrat niệu thấp), nhiễm trùng vi khuẩn tạo urease, dị vật, niêm dịch trong nước tiểu, 
ứ đọng nước tiểu, v.v.

2. điỀu trị

Sỏi nhỏ ở thận và niệu quản điều trị bằng tán sỏi ngoài cơ thể.

Để điều trị triệt để phải tán sỏi qua nội soi niệu, khó khăn khi tìm đường vào vì quai ruột dài và lỗ niệu 
quản không thấy được.

Trường hợp khó khăn tán sỏi thận qua da cho những sỏi lớn ở niệu quản thì sử dụng nội soi niệu xuôi dòng.

Sỏi trong quai ruột chuyển lưu, tiếp cận qua lỗ dẫn lưu, dùng ống mềm tán bên trong. Đối với quai có 
kiểm soát hay bàng quang trực vị, sử dụng kỹ thuật tinh tế hơn.

Lấy sỏi qua da hay mổ hở cũng nên đặt ra trong những trường hợp đặc biệt.

tài liỆu tHam kHảo
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sỎi đườnG tiẾt niỆu                             
trên BỆnH nHÂn dị tẬt BẨm sinH 

đườnG tiẾt niỆu 

Dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nhất là đường tiết niệu trên thường gây ra tắc nghẽn, nhiễm khuẩn và 
là một trong những nguyên nhân tạo sỏi. Do đó việc điều trị sỏi trong những trường hợp này cần có những 
chiến lược riêng vì:

 – Điều trị sỏi phải gắn với điều trị dị dạng bẩm sinh đường tiết niệu để giải quyết những tắc nghẽn.

 – Dị tật bẩm sinh đường tiết niệu đặt ra những khó khăn đặc thù trong điều trị sỏi.

1. Hẹp kHúC nối BỂ tHẬn niỆu quản 

Là dị dạng bẩm sinh thường gặp nhất. Sỏi thường gặp ở những bệnh nhân qua tuổi trưởng thành. Khi 
đã có sỏi, yếu tố nhiễm khuẩn (trùng) sẽ làm thận ứ nước mất chức năng nhanh chóng, do đó cần phải điều 
trị càng sớm càng tốt khi đã có sỏi.

Mổ mở lấy sỏi và tạo hình khúc nối là chỉ định đúng đắn khi sỏi lớn.

Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối kèm lấy sỏi có thể thực hiện khi sỏi bé, dễ lấy qua nội soi ổ bụng 
hoặc hông lưng.

Nếu sỏi nhỏ và thận không ứ nước nhiều, có thể thực hiện nội soi ngược dòng tán sỏi kèm xẻ rộng khúc 
nối qua nội soi và đặt JJ 3 tháng. Phương pháp này thuận lợi nếu cơ sở có thể thực hiện nội soi ống mềm 
và LASER.

Lấy sỏi qua da và xẻ khúc nối nội soi xuôi dòng có thể thực hiện nếu đủ phương tiện và kinh nghiệm.

Không có chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể.

2. BỆnH nanG tHẬn

Nang thận đơn độc hoặc đa nang có thể phối hợp với sỏi.

Nếu sỏi hình thành trong nang gây biến chứng: có thể mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi cắt chóp nang 
và lấy sỏi.

Nếu sỏi hình thành trong hệ thống bài tiết do nang chèn ép cổ đài, bể thận gây tắc nghẽn: phẫu thuật 
lấy sỏi cần kèm theo cắt chỏm những nang gây chèn ép. 

Không có chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể.
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3. tHẬn đôi

Sỏi thường hình thành trong phần thận niệu quản bị ứ nước do tắc nghẽn. Sỏi có thể nằm trong phần 
thận bệnh, niệu quản bệnh, hoặc trong nang niệu quản.

Nếu phần thận bệnh còn chức năng tốt, phẫu thuật lấy sỏi cần được phối hợp với việc giải quyết dị tật 
gây bế tắc, thường là cắm lại niệu quản phần thận bệnh nhất là khi niệu quản lạc chỗ vào âm đạo, tử cung, 
tuyến tiền liệt, cổ bàng quang.

Nếu phần thận bệnh kém chức năng, nhiễm khuẩn nặng, nên cắt toàn bộ phần thận và niệu quản 
bệnh. Có thể cắt đến sát bàng quang và phục hồi sàn tam giác, cắm lại niệu quản lành nếu là một nang 
niệu quản to.

4. tHẬn mÓnG nGựa 

Rất dễ có sỏi do bệnh lý hẹp khúc nối bể thận kèm theo. 

Nếu không có hẹp cổ bể thận thì việc đường đi của niệu quản vòng ra trước eo thận móng ngựa gây cản 
trở dòng nước tiểu cũng dễ tạo sỏi trên thận. Do đó phẫu thuật phải bao gồm:

 – Lấy hết sỏi.

 – Tạo hình khúc nối bể thận.

 – Có thể phải cắt eo thận để tái lập đường đi thẳng cho niệu quản.

5. tHẬn XoaY kHônG Hoàn toàn 

Dị dạng này khiến bể thận và đoạn niệu quản lưng hướng ra phía trước. Trong loại dị dạng này, nếu sỏi 
bé nên tán sỏi ngoài cơ thể. Trong phẫu thuật nội soi, nên đi ngả xuyên phúc mạc. Với sỏi cần mổ mở, phẫu 
thuật viên thường phải đi vào mặt trước để tiếp cận sỏi, cần lưu ý mạch máu cung cấp cho thận. Tôn trọng 
những mạch máu này sẽ giúp thận bảo tồn chức năng sau mổ tối đa.

6. tHẬn lạC CHỗ VùnG Hố CHẬu 

Cũng thường có sỏi. 

Mổ mở là phương pháp an toàn.
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sÓt sỎi sau điỀu trị
1. lÂm sànG

Mảnh vỡ còn lại thường thấy ở thận (chủ yếu là trong đài thấp hơn) sau khi tán sỏi ngoài cơ thể và đôi 
khi sau khi lấy sỏi qua da. Báo cáo về mảnh vỡ còn lại khác nhau giữa các tổ chức và theo phương pháp hình 
ảnh. Tuy nhiên, giá trị lâm sàng phát hiện mảnh rất nhỏ vẫn còn gây tranh cãi.

Về vấn đề lâm sàng, nguy cơ phát triển của sỏi sót ở thận có liên quan đến: 

 – Sỏi mới từ Nidi (mầm không đồng nhất); 

 – Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dai dẳng; 

 – Trật mảnh vỡ có/không có tắc nghẽn và các triệu chứng [1,2,3,4,5,6].

Khuyến cáo LE GR
Xác định các yếu tố nguy cơ sinh hóa và phòng ngừa sỏi thích hợp đặc biệt ở những 
bệnh nhân với những mảnh còn sót lại hay sỏi [3,4,5] 1b A

Bệnh nhân với những mảnh còn sót lại hoặc sỏi nên được theo dõi thường xuyên 4 C

Bảng 16. Điều trị của các mảnh vỡ còn sót lại

Mảnh vỡ còn sót lại, sỏi       
(đường kính lớn nhất) Triệu chứng Không triệu chứng LE GR

< 4-5 mm Loại bỏ sỏi Theo dõi tiếp (phụ thuộc 
vào các yếu tố nguy cơ) 4 C

> 6-7 mm Loại bỏ sỏi

2. điỀu trị

Mảnh vỡ còn sót lại sau khi lấy sỏi qua da có thể điều trị lần hai (second look) bằng cách sử dụng đường 
qua da đã có sau 1-3 ngày [7]. Điều trị hỗ trợ thuốc và vật lý có thể được đề nghị.

Các chỉ định để điều trị sỏi và lựa chọn các phương pháp dựa trên các tiêu chí cùng như xử lý sỏi cơ bản 
và bao gồm tán sỏi ngoài cơ thể lại [8].

Nếu can thiệp không cần thiết, điều trị nội khoa theo phân tích sỏi, nhóm nguy cơ bệnh nhân, và đánh 
giá trao đổi chất có thể giúp ngăn ngừa tái phát triển của các mảnh vỡ còn lại [9,10,11,12].

Khuyến cáo LE GR
Sau khi điều trị tán sỏi ngoài cơ thể và tán sỏi nội soi ngược dòng, các mảnh vỡ còn 
sót lại được khuyến cáo điều trị tống xuất sỏi sử dụng thuốc chẹn thụ thể α để cải 
thiện tỉ lệ sạch sỏi

1a A
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1. CƠ CHẾ BỆnH sinH

Suy thận cấp do sỏi là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong các trường hợp sỏi đường tiết niệu trên 
gây tắc nghẽn hai bên, hoặc tắc nghẽn thận duy nhất còn chức năng. 

2. CHẨn đoán

Theo dõi lượng nước tiểu mỗi giờ và mỗi 24 giờ.

Tổng phân tích nước tiểu. Cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn đường tiết niệu. 

Xét nghiệm máu: công thức máu, ion đồ máu, urê máu (hoặc BUN), creatinine huyết thanh.

Siêu âm bụng và hệ tiết niệu: đánh giá độ ứ nước 2 thận và niệu quản, tìm nguyên nhân gây bế tắc: sỏi 
(vị trí, kích thước, số lượng…).

CT scans: không cản quang, và dựng hình 3 chiều để định vị sỏi và xem hệ tiết niệu.

3. điỀu trị 

3.1. nội khoa

Hồi sức: cân bằng nước và điện giải trước và sau mổ.

Chạy thận nhân tạo hỗ trợ trước và sau mổ: thận nhân tạo là kỹ thuật cần thiết trong một số trường hợp 
suy thận cấp do sỏi.           

Chỉ định chạy thận nhân tạo cần sớm, nhằm phục hồi hằng định nội môi gần bình thường và hỗ trợ cho 
phẫu thuật.

Chỉ định thận nhân tạo  khi: thừa nước (CVP cao, dọa  phù phổi cấp, phù phổi cấp đang diễn tiến, v.v.), 
kali máu cao (≥5mEq), toan chuyển hóa (CO2 Content <10mMol/L).

3.2. ngoại khoa

3.2.1. Nguyên tắc can thiệp ngoại khoa 

 – Ưu tiên cho các can thiệp tối thiểu.

 – Nên cân nhắc chọn lựa bên để can thiêp, dựa vào:

 + Độ khó của kỹ thuật lấy sỏi.

 + Khả năng phục phục hồi của từng bên thận có sỏi.
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3.2.2. Các phương pháp can thiệp ngoại khoa 

 – Mở thận ra da tối thiểu: thận ứ nước nhiều, thận ứ nước nhiễm trùng.

 – Đặt thông niệu quản ngược chiều qua nội soi để dẫn lưu trong, có ưu điểm là có thể can thiệp hai 
bên cùng một lúc. Không khuyến cáo trong trường hợp thận ứ mủ.

 – Tán sỏi nội soi ngược chiều: nếu không có chống chỉ định.

 – Các phẫu thuật nội soi: không khuyến cáo.

 – Phẫu thuật mở lấy sỏi: khi cần thiết.

Theo dõi sau can thiệp ngoại khoa: tiếp tục hồi sức, điều chỉnh nước - điện giải, thăng bằng kiềm toan 
và đánh giá tình trạng phục hồi chức năng thận.

tài liỆu tHam kHảo

1. Türk C. (chair), Knoll (vice-chair) T.), Petrik A., Sarica K., Skolarikos A., Straub M., Seitz C. 
(2014):Guidelines on urolithiasis. © European Association of Urology 2014.
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dự pHÒnG sỎi tái pHát

1. đánH Giá nGuY CƠ tạo sỎi

Những yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân sỏi tiết niệu cần được quan tâm vì những yếu tố này cho phép ước 
tính xác suất cũng như khả năng tái phát hoặc tái phát triển sỏi, và cần thiết phải điều trị dự phòng bằng 
các biện pháp trong đó có dùng thuốc.

Bệnh nhân sỏi tiết niệu có kèm một trong các yếu tố sau được xem là nhóm có nguy cơ tạo sỏi cao [1,2]:

1.1. Yếu tố chung 

 – Xuất hiện sỏi sớm (đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên).

 – Sỏi brushite chứa (canlci hydro phosphate; CaHPO42H2O).

 – Sỏi axít uric và sỏi chứa urat. 

 – Sỏi nhiễm trùng. 

 – Thận đơn độc (bản thân thận đơn độc không làm tăng nguy cơ hình thành sỏi, nhưng dự phòng sỏi 
tái phát ở những bệnh nhân này là quan trọng hơn).

1.2. Bệnh liên quan đến hình thành sỏi 

 – Cường cận giáp. 

 – Bệnh calci thận (Nephrocalcinosis).

 – Bệnh đường tiêu hóa (ví dụ trường hợp có nối tắt ruột, cắt bỏ ruột, bệnh Crohn, rối loạn hấp thu 
ruột, tăng oxalat niệu sau chuyển lưu dòng tiểu). 

 – Bệnh sarcoid.

1.3. Yếu tố di truyền 

 – Tăng cystin niệu (loại A, B, AB). 

 – Tăng oxalat niệu nguyên phát. 

 – Nhiễm toan ống thận typ I. 

 – 2,8-dihydroxyadenine. 

 – Tăng xanthin niệu. 

 – Hội chứng Lesch-Nyhan.

 – Xơ nang (Cystic fibrosis).
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1.4. sử dụng thuốc liên quan đến hình thành sỏi 

1.5. Bất thường giải phẫu liên quan đến hình thành sỏi

 – Bệnh xốp tủy thận (Medullary sponge kidney). 

 – Bệnh lý khúc nối bể thận - niệu quản. 

 – Túi thừa đài thận, nang đài thận. 

 – Hẹp niệu quản.

 – Trào ngược bàng quang - niệu quản - thận. 

 – Thận móng ngựa. 

 – Túi sa niệu quản.

Phần lớn các tác giả khuyến cáo chỉ ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mới cần những đánh giá tiếp các 
chuyển hóa đặc biệt. 

2. nHỮnG BiỆn pHáp CHunG dự pHÒnG tái pHát sỎi

Tất cả bệnh nhân có sỏi, phụ thuộc vào nguy cơ, nên theo những biện pháp dự phòng chung. Một số 
bệnh nhân có nguy cơ cao cần phải có biện pháp dự phòng đặc biệt, thông thường là điều trị bằng thuốc 
trên cơ sở thành phần sỏi.

2.1. uống nước

Người ta nhận thấy có mối quan hệ nghịch giữa uống nước nhiều và hình thành sỏi [3]. Tác động của 
nước trái cây được cho là nhờ sự có mặt của citrate hoặc bicarbonate. Nếu có mặt các ion hydro thì kết quả 
là sự trung hòa. Tuy nhiên nếu có mặt kali thì cả pH và citrate đều tăng. 

2.2. Chế độ ăn cân bằng

Khuyến cáo:

 – Dùng thức ăn cân bằng. Tránh dùng quá nhiều vitamin.

 – Nhiều chất xơ và rau.

 – Lượng calci bình thường: 1-1,2g/ngày (ngoại trừ bệnh nhân tăng calci niệu do hấp thu, tăng tiết 
calci  >8mmol/ngày).

 – Lượng muối NaCl hạn chế: 4-5g/ngày.

 – Lượng protein động vật hạn chế: 0,8-1,0g/kg/ngày (chú ý: nhu cầu protein phụ thuộc vào nhóm 
tuổi, vì vậy hạn chế protein nên cân nhắc kỹ).

 – Thay đổi cách sống [4].  

 – BMI: 18-25kg/m2 (chỉ áp dụng đối với người lớn).

 – Các biện pháp giảm stress.
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 – Hoạt động thể lực đầy đủ.

 – Bồi phụ đủ nước.

 – Cần đạt được lượng nước tiểu 24g > 2,5l  (LE 1b; GR A).

 – Nếu tăng oxalate niệu: hạn chế oxalate (LE2b; GR B).

 – Nếu tăng thải natri: ăn muối hạn chế (LE1b; GR A).

 – Nếu lượng nước tiểu ít: tăng lượng nước uống (LE1b; GR A).

 – Nếu ăn nhiều protein động vật gây tăng ure: tránh dùng protein động vật quá mức (LE1b; GR A).

3. một số tHuốC tronG dự pHÒnG tái pHát sỎi

Điều trị bằng thuốc là cần thiết ở bệnh nhân có nguy cơ cao sỏi tái phát. Thuốc lý tưởng là loại kìm chế 
được sự hình thành sỏi, không có tác dụng phụ, dễ sử dụng.

Bảng 17. Một số thuốc trong dự phòng tái phát sỏi

Thuốc Lý do Liều Tác dụng phụ Loại sỏi
Các citrate 
kiềm
(Potassium 
Citrate)

Kiềm hóa
Hạ citrat niệu
Ức chế sự lắng 
đọng tinh thể 
oxalate calci

5-12g/ngày    
(14-36mmol/d)
Trẻ em: 
0,1-0,15g/kg/ngày

Liều hàng này để kiểm hóa 
phụ thuộc vào pH nước tiểu

Oxalate calci
Adic uric
Cystine

Allopurinol Tăng acid uric 
niệu
Tăng acid uric 
máu

100-300mg/ngày
Trẻ em:
1-3 mg/kg/ngày

100mg trong trường hợp 
tăng acid  uric niệu riêng 
biệt
Suy thận cẩn điều chỉnh liều

Oxalate calci
Acid uric
Urate ammoni 
2,8-Dihydroxyadenine

Calci Tăng oxalate 
niệu nguyên 
nhân từ ruột

500mg/ngày Uống 30 phút trước khi ăn Oxalate calci

Captopril Tăng cystin 
niệu
Giảm chủ 
động cystine 
niệu

75-150mg Lựa chọn số 2 do tác dụng 
phụ

Cystine

l-Methionine Acid hóa 600-1500mg/ngày Tăng calci niệu, tiêu hủy kim 
loại từ xương, nhiễm toan 
hệ thống
Không điều trị thời gian dài

Nhiễm trùng
Urate ammoni 
Calci phosphate
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Thuốc Lý do Liều Tác dụng phụ Loại sỏi
Magnesi Giảm magnesi 

niệu riêng biệt
Tăng oxalate 
niệu do 
nguyên nhân 
từ ruột

200-400mg/ngày
Trẻ em: 
6mg/kg/ngày

Suy thận cần đièu chỉnh liều
Tiêu chảy,  mất kiềm mạn, 
giảm citrat niệu

Oxalate calci

Sodium 
bicarbonate

Kiềm hóa
Giảm citrat 
niệu

4,5g/ngày Oxalate calci
Acid uric
Cystin

Pyridoxine Tăng oxalate 
niệu nguyên 
phát

Liều khởi đầu 
5mg/kg/ngày
Tối đa:                     
20mg/kg/ngày

Bệnh đa rễ thần kinh Oxalate calci

Thiazide
(Hydrochloro-
thiazide)

Tăng calci 
niệu

25-50mg/ngày
Trẻ em: 
0,5-1mg/kg/d

Nguy cơ hạ huyết áp do 
thuốc, đái tháo đường, tăng 
acid uric máu, giảm kali 
máu hậu quả của nhiễm 
toan và giảm citrat niệu, 

Oxalate calci
calci 
phosphate

Tiopronin Tăng cystine 
niệu
Giảm chủ 
động cystine 
niệu

Liều khởi đầu:  
250mg/ngày
Tối đa:                 
2000mg/ngày

Nguy cơ giảm tác dụng 
nhanh và tăng protein niệu

Cystine

Bảng 18. Điều trị sỏi niệu ở bệnh nhân có thành phần nước tiểu thay đổi

Yếu tố nguy cơ Đề xuất điều trị LE GR
Tăng calci niệu Thiazide + kali citrate 1a A
Tăng oxalat niệu Hạn chế oxalate 2b A
Tăng oxalat niệu từ ruột Kali citrate 3-4 C

Bổ sung  calci 2 B
Hạn chế oxalate 3 B

Giảm citrate niệu Kali citrate 1b A
Tăng thải natri Hạn chế ăn muối 1b A
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Yếu tố nguy cơ Đề xuất điều trị LE GR
Lượng nước tiểu ít Tăng uống nước 1b A
Tăng ure do ăn nhiều protein động vật Tránh ăn nhiều protein động vật 1b A
Không xác định được các bất thường Tăng uống nước  

4. CáC BiỆn pHáp dự pHÒnG một số loại sỎi

4.1. sỏi calci oxalate

Các phương pháp dự phòng chung được khuyến cáo bằng uống nước và chế độ ăn. Bệnh nhân có sỏi tăng 
oxalate niệu nên ăn các thức ăn chứa ít oxalate, trong khi những bệnh nhân có sỏi tăng axít uric niệu lại có 
lợi do ăn chế độ ăn giảm purin.

Bảng 19. Khuyến cáo dự phòng sỏi calci oxalat

Yếu tố nguy cơ Lý do dùng thuốc Thuốc
Tăng calci niệu Đào thải calci 5-8mmol/ngày Citrate kiềm uống 9-12g/ngày                                

hoặc natri bicarbonate 1,5g, 3 lần/ngày
Đào thải calci > 8mmol/ngày Hydrochlorothiazide, 25mg/ngày khởi đầu, 

tăng lên đến 50mg/ngày
Giảm citrat niệu Đào thải citrate < 2,5mmol/ngày Citrate kiềm 9-12g/ngày
Tăng oxalat niệu Đào thải oxalate > 0,5mmol/ngày Calci > 500mg/ngày 

Đào thải oxalate > 1mmol/ngày Pyridoxine, khởi đầu 5mg/kg/ngày                   
tăng đến 20mg/kg/ngày 

Tăng acid uric niệu Đào thải acid uric > 4mmol/ngày Citrate kiềm, uống 9-12g/ngày
Hoặc natri bicarbonate 1,5g,
3 lần/ngày kèm Allopurinol 100 mg/ngày

Tăng acid uric niệu  và tăng acid uric  
máu > 380 µmol

Citrate kiềm, 9-12g/ngày kèm
allopurionol, 100-300mg/ngày, 

Giảm magnesi niệu Đào thải magnesi < 3,0 mmol/ngày Magnesi 200-400mg/ngày

4.2. sỏi calci phosphate

Cường cận giáp và nhiễm toan ống thận là những nguyên nhân thường gặp của sỏi calci phosphate. 
Mặc dù phần lớn bệnh nhân có cường cận giáp nguyên phát cần phẫu thuật. Nhiễm toan ống thận có thể 
được điều chỉnh bằng thuốc. Nếu loại trừ cường cận giáp và nhiễm toan ống thận tiên phát, thì sử dụng 
thiazide để  giảm nồng độ calci niệu. Nếu pH nước tiểu duy trì hằng định > 6,2, thì acid hóa nước tiểu bằng 
L-methionine có thể có ích. Đối với sỏi calci phosphate liên quan đến nhiễm trùng, cần phải điều trị theo 
hướng sỏi nhiễm trùng.
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Các phương pháp phòng ngừa chung gồm nước uống và chế độ ăn.
Bảng 20. Khuyến cáo dự phòng sỏi calci phosphate

Yếu tố nguy cơ Đề nghị điều trị LE GR
Tăng calci niệu Thiazide 1a A
pH nước tiểu không đạt Acid hóa 3-4 C
Nhiễm trùng niệu Kháng sinh 3-4 C

4.3. rối loạn và bệnh liên quan đến sỏi calci

4.3.1. Cường cận giáp

Có thể chỉ điều trị bằng phẫu thuật [10].

4.3.2. Tăng oxalate niệu nguyên phát [11]  

Chế độ điều trị gồm:

 – Pyridoxine ở bệnh nhân tăng oxalate niệu nguyên phát typ I: 5-20mg/kg/ngày tùy thuộc vào mức 
đào thải oxalate nước tiểu và mức dung nạp của bệnh nhân.

 – Citrate kiềm, kali citrate (Urokit): 9-12g/ ngày đối với người lớn, 0,1-0,15meq/kg/ngày cho trẻ em.

 – Magnesi: 200-400 mg/ngày  (không dùng cho bệnh nhân suy thận).

4.3.3. Tăng oxalate niệu do hấp thu từ ruột 

Những biện pháp gồm[12]:

 – Hạn chế ăn các thức ăn giàu oxalate.

 – Hạn chế ăn mỡ.

 – Cung cấp calci bằng thức ăn để giúp hình thành phức hợp calci oxalate ruột.

 – Uống nước đầy đủ để cân bằng mất nước vào lòng ruột do tiêu chảy.

 – Citrate kiềm nhằm làm tăng pH nước tiểu và citrate.

4.3.4. Bệnh nhiễm toan ống thận
Bảng 21. Thuốc điều trị

Yếu tố nguy cơ Lý do điều trị Thuốc
Tăng calci niệu Đào thải calci > 8 mmol/ngày Hydrochlorothiazide:

- người lớn: 25mg/ngày lúc khởi đầu,               
tăng lên đến 50mg/ngày
- trẻ em: 0,5-1mg/kg/ngày

pH nước tiểu không đạt Nhiễm toan nội tế bào                    
trong đơn vị thận

Citrate kiềm uống 9-12g/ngày
Natri bicarbonate: 1,5g, 3 lần/hàng ngày
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4.3.5. Bệnh calci hóa thận [12]

Bệnh calci hóa thận (Nephrocalcinosis) do sự lắng đọng tinh thể tăng lên trong phần vỏ hay tủy thận, và 
xảy ra đơn lẻ hoặc phối hợp với sỏi thận. Chú ý điều trị phải tập trung vào các bệnh lý chuyển hóa hoặc gen, 
trong khi làm giảm thiểu những yếu tố nguy cơ hóa sinh.

4.3.6. Sỏi acid uric acid và ammoni urate 

Khuyến cáo điều trị

Yếu tố nguy cơ Lý do điều trị Thuốc
pH nước tiểu 
không đạt

pH  nước tiểu <6,0 Citrate kiềm (kali citrate) uống  9-12g/ngày
Natri bicarbonate, 1,5g, 3 lần/ ngày 
Dự phòng: pH nước tiểu đạt 6,2-6,8
Làm tiêu sỏi bằng hóa chất: pH nước tiểu đạt 6,5-7,2

pH nước tiểu >6,5                         
ở sỏi ammoni urate 

Kháng sinh đủ liều khi có nhiễm vi khuẩn có thể 
phân cắt ure 
L-methionine, 200-500mg, 3 lần/ngày; pH nước tiểu 
đạt pH 5,8-6,2

Tăng acid uric 
niệu 

Đào thải uric acid >4,0mmol/
ngày

Allopurinol, 100mg/ngày

Đào thải uric acid 
>4,0mmol/ngày                                                        
Tăng acid uric máu >380µmol

Allopurinol, 100-300mg/ngày

4.3.7. Sỏi nhiễm trùng

Khuyến cáo

 – Phẫu thuật lấy hết sỏi nếu có thể  (LE 3,4; GR A).

 – Dùng kháng sinh ngắn hạn  (LE 3; GR B).

 – Dùng kháng sinh dài hạn (LE 3; GR B).

 – Acid hóa nước tiểu: amoni clorua, 1g x 2-3 ngày (LE 3; GR B).

 – Acid hóa nước tiểu: methionine, 200-500 mg, 1-3 lần mỗi ngày (LE 3; GR B).

 – Ức chế urease (LE 1b; GR B).

4.3.8. Sỏi cystine 

Khuyến cáo điều trị:
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Điều trị LE GR
Pha loãng nước tiểu 
Uống đủ nước để khối lượng nước tiểu 24 giờ vượt quá 3L. 
Nên uống >150ml/giờ

3 B

Kiềm hóa
Đối với bệnh trường hợp đào thải cystine  <3mmol/ngày
kali citrate 3-10mmol 2 hoặc 3 lần mỗi ngày, để đạt được pH>7,5. 

3 B

Sỏi cystine phức tạp
Đối với bệnh nhân bài tiết cystine >3mmol/ngày, hoặc khi các biện pháp khác không 
đủ: tiopronin, 250-2000mg/ngày; 
Captopril, 75-150mg là lựa chọn thứ hai trong trường hợp tiopronin không sử dụng 
được hoặc không thành công

3 B

4.3.9. Các loại sỏi hiếm gặp

Sỏi 2,8-dihydroyadenine và sỏi xanthine:

Tất cả bệnh nhân sỏi 2,8 dihydroxyadenine và xanthine được coi là có nguy cơ tái phát cao. Cả hai loại sỏi 
đều hiếm. Chẩn đoán và phòng ngừa cụ thể là tương tự như những bệnh nhân sỏi acid uric.

Sỏi 2,8-dihydroxyadenine:

Allopurinol liều cao là một lựa chọn, nhưng chỉ điều trị khi có giám sát thường xuyên. 

Sỏi xanthine:

Bệnh nhân bị sỏi xanthine thường cho thấy mức giảm acid uric huyết thanh. 

Không có thuốc điều trị  đặc hiệu.
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