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1.- Trước nay Xơ Gan vẫn được biết đến là một cơ địa dễ Chảy Máu

2.- Tuy nhiên, BN Xơ Gan cũng bị Tắc Tỉnh Mạch

3.- Chảy Máu vs Tắc Mạch / Xơ Gan : biến chứng nào đáng sợ hơn ?

Đặt Vấn Đề



Mục tiêu trình bày

Những gì đã thuần thục 

Những nội dung bị 

che khuất
Góp phần làm sáng tỏ các nội dung cần 

bổ khuyết, về Huyết học Đông máu 



Mục tiêu cụ thể

1.- Nêu lại vai trò của gan trong Tổng hợp các Yếu tố Đông Máu và 

các Chất Kháng Đông Tự Nhiên

2.- Ôn lại ý nghĩa các Xét nghiệm Đông Máu

3.- Nhìn lại tổng thể các Rối loạn Đông máu và Huyết khối Tắc mạch 

trong Xơ Gan ở góc độ Huyết Học

4.- Lược lại các cách Xử Trí



Cách trình bày

1.- Đặt các Câu Hỏi  FAQ  (Frequently Asked Questions)

2.- Tìm cách Trả Lời, Lý Giải các vấn đề đặt ra ấy

3.- Bằng phương thức đơn giản nhất, để dễ nhớ và dễ vận dụng



Q-1 : Các yếu tố đông máu từ đâu ra ?

❖ TẤT CẢ các yếu tố đông máu đều do GAN s/x ra

❖ Trừ yếu tố Von Willebrand





Q.2.- : Vậy ... Suy gan có gây Chảy máu ?

- Có ! Tất nhiên !

- Dù do bất cứ nguyên nhân nào (viêm gan, xơ gan, K gan ...) 

đều gây nguy cơ chảy máu, ... mức độ nặng nhẹ khác nhau

... Vậy thăm dò nguy cơ ấy ra sao ???



aPTT
 30 sec

VIIIa

Va

Cách làm : cho Đông Máu tự nhiên  

 aPTT



- Cho Đông Máu tự nhiên : aPTT  30 sec

Đến đây : tưởng là máu không thể  
đông nhanh hơn  30 sec



Nhưng, từ nhận xét : 

có mô dập nát  đông nhanh hơn, 12 sec 

PT  12 sec

+ TF
(tissue factor) Phát hiện đường đông máu thứ nhì :

Đường Ngoại sinh



VIIIa

Va



Q.3.- : Làm sao phân biệt Rối Loạn Đông Máu 
do Suy Gan hay do Thiếu Vitamin K ?

F.II, VII, IX, X

F.V

X

* F.V được gan s/x độc lập với vitamin K 

F.II, VII, IX, X

F.V

(1)

(2)

- Vậy mình đi đo F.V  ! 



 : Suy Gan

 : Thiếu vitamin K, hoặc VKA



Điều trị Chảy Máu

** Truyền plasma (replacement therapy)

+ Vitamin K (có thể có thiếu vitamin K do kết hợp tắc mật)

+ Truyền tiểu cầu, nếu có giảm tiểu cầu kết hợp, nhất là nếu có lách to

 Thrombopoietin, uống



Q.4.- : Xơ Gan có gây nguy cơ Huyết khối Tắc mạch ? 

– Có ! 

Xơ gan, gây suy tế bào gan, KHÔNG đơn thuần 
là cơ địa Chảy Máu

mà ... còn gây nguy cơ Huyết khối Tắc mạch 



Q.5.- : Có thể hiện đúng Tam giác Virchow ?

Rudolf Virchow
1821-1902

1856, một khám phá thiên tài !



Q.6.- : Tổn thương Nội mạc Mạch TM Cửa 
gây nguy hiểm ra sao ở BN Xơ Gan ?



Q.6.- : Tổn thương Nội mạc TM Cửa 
gây nguy hiểm ra sao ở BN Xơ Gan ?

... Kích hoạt liên tục cả 2 đường 
Đông Máu Nội + Ngoại Sinh

Fibrin



Q.7.- : Vận tốc Dòng Máu qua TM Cửa BN Xơ Gan ?

Lưu lượng máu (Blood Flow) qua Tỉnh Mạch Cửa bị giảm



Q.8.- : Vận tốc Dòng Máu qua TM Cửa BN Xơ Gan ?

LL Máu    =  Vận tốc x  Thiết diện
( cm3/sec cm/sec x     cm2 )

Thiết diện 

LL Máu 
Vận tốc  =



Q.8.- : Vận tốc Dòng Máu qua TM Cửa BN Xơ Gan ?

Cross area

Blood Flow 



< 15 cm/sec

Lưu lượng giảm, vận tốc máu chậm,

làm tăng nguy cơ Huyết khối TM Cửa lên rất nhiều

Velocity  =



Q.9.- : Vì sao KHÔNG PHẢI tất cả BN Xơ Gan 
đều có Huyết Khối ?

- Vì còn một yếu tố thứ 3
(ngoài Gan)



Q.10- : Tình trạng tăng đông có 
ảnh hưởng gì khi BN bị Xơ Gan ?

Thăng bằng  

* chống Chảy máu
và

* chống Huyết khối



i.- Các yếu tố nguy cơ ngoài hệ Huyết học

Cơ địa :

Hút thuốc lá,

Thuốc ngừa thai

Sản khoa

Ung thư

SLE

Covid ; vaccin

...

Chuyển hóa :

Tiểu đường

LDL-Cholesterol

Tăng lipid-máu

Tăng homocystein

Tăng viscosity-máu

....



ii.- Các yếu tố nguy cơ từ hệ Máu

Tăng nguy cơ nghẽn mạch:

* Hồng cầu, Hct 



Tăng nguy cơ nghẽn mạch:

* Tiểu cầu 

* Bạch cầu 

ii.- Các yếu tố nguy cơ từ hệ Máu



Thăng bằng :

❖ Yếu tố đông máu 

(tự nhiên)

(coagulation factors)

❖ Yếu tố kháng đông 

tự nhiên 

(natural anticoagulants )

ii.- Các yếu tố nguy cơ từ hệ Máu



F.XI

F.IX

F.VIII

Fibrinogen

...
(VWF)

Nhóm bảo vệ 

chống Chảy máu

Protein C

Protein S

AT III

Plasmin

...

Nhóm bảo vệ 

chống Huyết khối

Cùng do GAN 

tổng hợp ra



Nếu mất Thăng bằng ấy : 

❖ hoặc ... Chảy máu

❖ hoặc ... Huyết khối tắc mạch

F.VIII
F.vW
F.IX
F.VII
Fibrinogen 
...

Protein C
Protein S
AT III
Plasmin
...



Các yếu tố nguy cơ từ hệ Máu

Giảm các yếu tố kháng đông tự nhiên (natural anticoagulants) :

Protein C

Protein S

AT III

Plasmin

F.V Leiden

F.II G20210A

Lý giải



Thiếu Antithrombin III
(AT III)

AT III

AT III



Thiếu Protein C

aPC

aPC (activated Protein C)

PC



Thiếu Protein S (PS)
(cofactor của Protein C)

aPC

PC

PS



Giảm Plasmin, tPA (Tissue Plasminogen Activator)

Transamin

GAN

Endothelial 
dysfunction

X

X

X



*  Hội chứng Anti-Phospholipid và

Lupus Anticoagulant  ?

ii.- Các yếu tố nguy cơ từ hệ Máu



Tình huống lâm sàng :

❖ Tắc mạch : cả ĐM  lẫn TM, tái đi tái lại nhiều lần

❖ Vị trí tắc : rất lạ (unusual sites) = tắc TM cửa, tắc mạch mạc treo, 
não, mạch vành (ở người không có yếu tố nguy cơ), ĐM mắt (gây 
mù đột ngột), ... xảy ra ở nhiều nơi cùng lúc

❖ Sẩy thai liên tiếp (tắc vi mạch tử cung), dù tất cả các thông số Sản 
khoa đều bình thường.



Tình huống Sinh học : trái ngược Lâm sàng

❖ In vivo : tắc mạch huyết khối, tắc TM Cửa, Raynaud, ... 

(tuổi BN còn trẻ, không thuốc lá, ... )

❖ In vitro : xét nghiệm đông máu dài ngoằn, tiểu cầu giảm

 Tìm và cho chỉ định XN chẩn đoán bệnh tự miễn, SLE và 

Kháng Đông Anti-phospholipid



Q-11.- D-Dimer là gì, và thăm dò sự kiện gì ?



Giá trị chẩn đoán của D-Dimer

* Có đông máu xảy ra 

* Có tiêu sợi huyết thứ phát đi kèm (secondary 
fibrinolysis)



Giá trị chẩn đoán của D-Dimer

Có đông máu xảy ra gần đây:

- bị va đập gây máu tụ (hematoma)

- mới mổ, mới sanh … có một lượng máu trong các khoang 
của cơ thể

- huyết khối trong lòng mạch .... , lấp mạch phổi

- DIC ( disseminated intravascular coagulation + tiêu sợi huyết 
thứ phát ) 

# tiêu sợi huyết nguyên phát (primary fibrinogenolysis)



Khi điều trị, 

D-Dimer sẽ giảm lại



Q.12.- Có dùng Kháng Đông không ?

Tắc TM Hệ Cửa  gây lưỡng lự vì :

1.- nguy cơ chảy máu

2.- một số trường hợp chỉ phát hiện tình cờ, diễn tiến 
không gây biến chứng



Q.12.- Có dùng Kháng Đông không ?

Câu trả lời toàn thể :  Có !

Xét theo từng ca

1.- diễn tiến cấp, bán cấp

2.- khối thrombus tiến triển 

3.- chuẩn bị ghép

4.- sau cắt lách



Q.13.- Cần cẩn thận điều gì trước khi khởi động 
Kháng Đông ?

Xem xét kỹ, cẩn thận nếu

1.- BN đã có tiền căn XH Tiêu hóa

2.- BN bị rối loạn đông máu do suy gan rồi, INR gần = 2

3.- số tiểu cầu < 50.000/L



Q.14.- Thuốc Kháng Đông nào cho BN xơ gan ?

1.- LMWH

2.- Anti Vitamin K (warfarin, acenocoumarol)

3.- DOACs (FDA approved)



Q.15.- Vì sao không được bắt đầu với VKA đơn độc ?

❖ Cách làm dưới đây gây nguy hiểm !



Q.15.- Vì sao không được bắt đầu với VKA đơn độc ?

❖ Vì có thể sẽ gây hoại tử do tắc mạch lan rộng cấp tính, 
cục huyết khối bành trướng to và xa hơn



Q.16- Vậy làm cách nào tránh  ?

❖ Luôn luôn khởi đầu heparin (LMWH...)
trước, rồi switch qua VKA nối theo sau

❖ Đến khi đạt target INR mới cắt heparin



Q.17.- Thời gian điều trị kháng đông bao lâu ?

Quy luật  3 số  “6”  :

❖ 6 giờ : khởi động thrombolytic khi gặp ca cấp tính

❖ 6 ngày : khởi động heparin ngay, đừng để quá chậm, quá 2 tuần

❖ 6 tháng : duy trì ít nhất 6 tháng ; nếu có yếu tố đặc biệt, dùng 
dài hạn luôn



Q.18- Dùng Kháng Đông có hiệu quả & an toàn không ?

- CÓ !

❖ Hiệu quả tái thông (recanalization) : 2/3 số ca

❖ An toàn, nếu theo đúng các hướng dẫn cần thiết



Q.19- Các điểm then chốt ? 

❖ Xơ Gan : gây chảy máu

❖ Về huyết học, chỉ có 2 cách điều trị : 

* Bổ sung các yếu tố đông máu thiếu hụt

* Kích thích sản xuất tiểu cầu (Eltrombopag)



Q.19.- Các điểm then chốt ? 

❖ Xơ Gan : cũng gây Huyết khối Tắc mạch

❖ Quyết định xử trí rất khó : 

* Nội Khoa can thiệp

* Thuốc kháng đông : quy luật 3 số “6”

* Heparin dẫn đầu, nối theo bằng VKA

* Theo dõi aPTT và / hoặc Anti-Xa

* Có Hiệu quả và An toàn : theo dõi D-dimer



Trân trọng Cảm ơn 


