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Nội dung

➢Điểm khác biệt và tương đồng trong dinh dưỡng trong bệnh nhân 

COVID-19 so với bệnh nhân khác

➢Các vấn đề cần lưu ý trong dinh dưỡng trong BN COVID-19

• Nuôi dưỡng quá mức (over feeding)

• Hội chứng nuôi ăn lai (refeeding syndrome)

• Kiểm soát cân bằng dịch trong dinh dưỡng tĩnh mạch



Dinh dưỡng trong bệnh nhân COVID-19 có gì khác biệt?



Tính chất đại dịch COVID-19

➢Quá tải BN→ quá tải công việc cho nhân viên y tế

• Hạn chế các phương pháp đánh giá đo lường không thiết yếu

➢Nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 qua tiếp xúc, khí dung

• Hạn chế sử dụng các thiết bị dùng chung do cần khử khuẩn sau mỗi lần 

sử dụng

• Hạn chế các phương pháp/ thủ thuật tạo khí dung

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Các nguy cơ lây nhiễm trong chăm sóc dinh dưỡng BN COVID-19

➢Đo cân nặng và chiều cao bằng các thiết bị dùng chung bị hạn chế 

• Đo cân nặng ở giường được tích hợp (nếu có sẵn)

➢Không khuyến cáo đo kháng trở điện sinh học và đo sức mạnh cơ với 

handgrip

➢Hạn chế đo năng lượng gián tiếp giai đoạn đầu nằm ICU

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Đánh giá dinh dưỡng

➢Hỏi BN/ thân nhân BN:

• Cân nặng thường ngày, BMI 

• Mức độ sụt cân

• Đánh giá mức độ ăn kém bằng các phương pháp bán định lượng

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Các nguy cơ lây nhiễm trong chăm sóc dinh dưỡng BN COVID-19

• Các chăm sóc dinh dưỡng nguy cơ tạo khí 

dung:

• Đặt thông dạ dày:

• Đeo khẩu trang cho BN trong lúc đặt NKQ, 

dùng box aerosol

• Đo dịch dạ dày tồn lưu

• Không khuyến cáo đo thường qui ở các BN 

COVID-19

• Cân nhắc ở BN: nằm sấp, huyết động không 

ổn định

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Bài giảng Nutrition of the critically ill COVID-19 patient - Making it simple
tác giả: BERGER Mette, PICHARD Claude, SWITZERLAND



Sử dụng Propofol để an thần trong BN COVID-19 ICU

➢Propofol:

• HC truyền propofol

• Theo dõi triglycerid /72 h ở BN COVID-19 nhập ICU

• không quên tính năng lượng từ Propofol

➢Large administration of omega-6 fatty acids is not recommended in the 

context of strong inflammatory response to virus load.

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Bài giảng Nutrition of the critically ill COVID-19 patient - Making it simple
tác giả: BERGER Mette, PICHARD Claude, SWITZERLAND



Đo năng lượng gián tiếp: nguy cơ tạo khí dung và lây nhiễm

A-BN thở máy A-BN thở tự nhiên

J. Clin. Med. 2019, 8, 1387; doi:10.3390/jcm8091387



Đo năng lượng gián tiếp: nguy cơ tạo khí dung và lây nhiễm

➢Do nguy cơ lây nhiễm qua khí dung khi đo IC:

• Cần sử dụng bộ lọc vi rút

• Kẹp ống khi kết nối và ngắt kết nối với dụng cụ

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Đo năng lượng gián tiếp: nguy cơ tạo khí dung và lây nhiễm

➢Đo năng lượng gián tiếp (Indirect calorimetry) chỉ nên dùng cho BN:

• Nằm ICU> 10 ngày

• Dinh dưỡng TM hoàn toàn để tránh nuôi dưỡng quá mức (overfeeding)

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Tránh nuôi dưỡng quá mức (over feeding)



Các định nghĩa về các cách cung cấp dinh dưỡng theo năng lượng cung cấp

Loai Định nghĩa

Nuôi dưỡng đủ

Isocaloric diet 

Năng lượng cung cấp quanh mức năng lượng đích

Nuôi dưỡng chưa đủ

Underfeeding

Năng lượng dưới 70% năng lượng đích

Nuôi dưỡng ruột

Trophic feeding 

Nuôi dưỡng tối thiểu để có được lợi ích của nuôi ăn tiêu hoá: bảo 

tồn lớp biểu mô ruột và liên kết tế bào, tăng miễn dịch đường tiêu 

hoá, ngừa chuyển khuẩn đường ruột

Nuôi dưỡng quá mức

Overfeeding

Năng lượng > 110% năng lượng đích

Chế độ ăn ít đạm

Low protein diet

Đạm< 0,5g/kg/ngày

Clinical Nutrition 38 (2019) 48e79 

Espen guidelines on clinical nutrition in the intensive care uni 



Tránh overfeeding

Clinical Nutrition 38 (2019) 48e79 

Espen guidelines on clinical nutrition in the intensive care uni

Guidelines của ESPEN-2019:

• Tránh nuôi dưỡng quá mức, nuôi ăn đầy đủ sớm EN và PN không nên được sử 

dụng trong BN nặng, nhưng nên đạt được trong 3-7 ngày 



Elke et al. Critical Care (2016) 20:117

❖ Phân tích gộp 11 nghiên cứu:

A. Năng lượng  PN>EN

B. Năng lương  PN # EN

C. Năng lượng không đươc báo cáo

❖ Biến chứng nhiễm trùng:

• Cao ở nhóm PN khi năng lượng 

PN> EN

• Không gặp ở nhóm năng lượng 

PN#EN

❖ →Biến chứng nhiễm trùng có thể do 

overfeeding khi PN



Biến chứng của overfeeding

➢HC nuôi ăn lại (refeeding syndrome-RS) với giảm phosphte máu

➢Nhiễm trùng

➢Nhu cầu thông khí tăng do tăng CO2

• Kéo dài thời gian thở máy

➢Tăng đường huyết

➢Tăng triglycerid: 

• BN COVID-19 nguy cơ tăng triglycerid

Crit Care. 2015; 19(1): 35.



HỘI CHỨNG NUÔI ĂN LẠI

REFEEDING SYNDORME (RS)



BN COVID-19 trong ICU: nhiều khả năng suy dinh dưỡng

Ngăn ngừa HC nuôi ăn lại (Refeeding syndrome-RS)

EN>PN

EN sớm trong vòng 48h sau nhập 

ICU
kể cả BN nằm sấp

Nếu EN CCĐ hay không đủ:

• PN theo từng ca

• Bổ sung PN không nên bắt đầu 

trước 4 ngày

• Cần bổ sung Vitamin và yếu tố vi 

lượng khi PN

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



BN COVID-19 trong ICU: nhiều khả năng suy dinh dưỡng

Thibault et al. Critical Care (2020) 24:447



Định nghĩa HC nuôi ăn lại (Refeeding syndrome-RS)

➢Rối loạn chuyển hoá và điện giải xuất hiện như là kết quả của việc 

cung cấp lại năng lượng sau một thời kỳ giảm hay không nhập năng 

lượng

➢Năng lượng được cung cấp lại có thể từ bất kỳ nguồn nào: 

• Ăn đường miệng (oral diet) Ăn tiêu hoá (EN)

• Nuôi dưỡng TM (PN)

• Truyền glucose

Aspen guidelines 2020, Nutrition in Clinical Practice Volume 35 Number 2 

April 2020 178–195



Ca lâm sàng 1

➢Nữ 28 tuổi, NV vì sụt cân kéo dài với tiêu chảy, đau bụng, nôn ói thời gian 

dài (lifelong)

➢CN 23 kg (40% cân nặng lý tưởng-IBW)-BMI< 10kg/m2

➢Kali: 2.9 , P: 2.7

➢PN: Glucose 500mg, Kali: 130mEq, phospho 30mmol, Mg 16mEq, B1 135mg + 

vitamin khác được truyền vào tối nhập viện

Aspen guidelines 2020, Nutrition in Clinical Practice Volume 35 Number 2 

April 2020 178–195



Ca lâm sàng 1

➢ 12 giờ sau: 

• BN đau ngực & P: 1.1 mg/dl

➢Vài giờ sau đó: tụt HA, rối loạn nhịp tim, toan chuyển hoá

➢PN được giảm dần (không rõ chi tiết)

➢Không bổ sung phosphate→ P: 0.4 mg/dl

➢Diễn tiến: SHH, thở máy, viêm phổi, cơ tim không ổn định, hạ HA và tử 

vong vào tuần thứ 3 sau nhập viện

Aspen guidelines 2020, Nutrition in Clinical Practice Volume 35 Number 2 April 2020 178–195



European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 687–694 29

Đối tượng có nguy cơ vào hộ chứng nuôi 

ăn lại (RS)



Cơ chế của RS

Z Stanga et al, European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 687–694

• Rối loạn điện giải:

o ↓ kali/máu

o ↓ phosphate/máu

o ↓ magie/máu

• Thiếu vitamin B1

• Ứ muối nước



Cơ chế RS: Giảm kali/máu



Cơ chế RS: Giảm Mg/máu



Cơ chế RS: Giảm Mg/máu



Cơ chế RS: Giảm phosphate/máu

Nutrition Reviews , Vol. 61, No. 9 34

• Ít được chú ý và ít được theo dõi như kali 



Cơ chế RS: Thiếu vitamin B1

➢ Bệnh não Wernicke 

• Tam chứng: đau mắt, mất điều hòa và lú lẫn • 

➢ Đôi khi kết hợp với

• HC Korsakoff: rối loạn tri nhớ (chỉ có thể nhớ tức thời)

• Teo đồi thị

• Bệnh thần kinh ngoại vi 

➢ Suy tim Beri beri

➢ Toan chuyển hoá do tăng lactate



Triệu chứng và dấu hiệu của RS

➢Không đặc hiệu

➢Triệu chứng và dấu hiệu của :

• Rối loạn điện giải (giảm Kali, Mg, Phospho)

• Thiếu vitamin B1

• Ứ muối nước



Triệu chứng và dấu hiệu của RS

• Tim mạch: 

• Rối loạn nhịp tim

• Suy tim, phù phổi

• Tụt HA

• Ngưng tim

• Hô hấp:

• Khó thở, Suy HH

• Thần kinh:

• Rối loạn tri giác, hôn mê

• Đông kinh, co giật

• Wernicke’s syndrome

• Korsakoff psychosis

• Rung giật nhãn cầu

• Bệnh thần kinh



Triệu chứng và dấu hiệu của RS

• Cơ :

• yếu cơ

• Ly giải cơ, hoại tử cơ

• Tiêu hoá:

• Chán ăn

• Nôn ói, ói

• Bón

• Ứ muối nước

• Quá tải dịch

• Suy tim 

• Phù phổi

• Rối loạn chuyển hoá

• Toan chuyển hoá tăng 
lactate



Chẩn đoán RS theo ASPEN Consensus 

Đặc điểm LS/CLS

Triệu 

chứng/ dấu 

hiệu

➢ Giảm bất kỳ 1, 2 hay 3 điện giải máu P , K , và/ hay Mg

➢ Và xuất hiện trong vòng 5 ngày của tái khởi động cho ăn lai hay 

đang tăng dần năng lượng cung cấp cho BN

Mức độ RS ➢ Tiêu chuẩn LS/CLS

Nhẹ ➢ Giảm điện giải máu P , K , và/ hay Mg 10-20%

Trung bình ➢ Giảm điện giải máu P , K , và/ hay Mg 20-30%

Nặng

➢ Giảm điện giải máu P , K , và/ hay Mg >30%

➢ và /hay rối loạn chức năng cơ quan hậu quả từ giảm một trong bất 

kỳ điện giải trên và/ hay do thiếu B1 

Aspen guidelines 2020, Nutrition in Clinical Practice Volume 35 Number 2 

April 2020 178–195



Điều trị RS

➢Điều trị phòng ngừa hơn là để xảy ra rồi điều trị

➢Bù điện giải kali, Mg, phospho

➢Vitamin B1 100-400mg/ngày trước khi cho ăn lại 30 phút

➢Multi vitamin và yếu tố vi lượng

➢Bù dịch thận trọng

➢Ăn năng lượng thấp rồi tăng dần, mức năng lượng khởi đầu khuyến cáo 

tuỳ thuộc mức độ nguy cơ và khác nhau giữa các hướng dẫn

➢Theo dõi sát điện giải, triệu chứng lâm sàng trong quá trình cho ăn lại

Aspen guidelines 2020, Nutrition in Clinical Practice Volume 

35 Number 2 April 2020 178–195



Điều trị RS

➢Khi có dấu hiệu nghi ngờ RS

• Giảm năng lượng nhập

• Điều chỉnh điện giải

• Khi hết triệu chứng thì tăng lại dần năng lượng



Điều trị Nguy cơ cực cao 

(extreme cases)

Nguy cơ cao Nguy cơ TB

Điện giải,

vitamin và yếu 

tố vi lượng

• Theo dõi điện giải (Phospho, Mg, kali)-điều chỉnh điện giải

• Vitamin B1 (100-400mg/ngày, tuỳ tác giả)

• Multi vitamin và yếu tố vi lượng

Kcal/kg/ngày 5 10 20

Tăng năng 

lượng

• Tăng dần 5kcal/kg/2-3 ngày hay 200-300kcal/ mỗi 2-3 ngày

• Không tăng năng lượng nếu điện giải giảm/ thấp đáng kể đến 

khi bổ sung/điều chỉnh điện giải

• Không ngừng nuôi ăn

Dịch • Bù dịch thận trọng

*Cân nặng tính theo cân nặng thực tế

* Extreme cases: Ví dụ BMI<14, Ăn không đáng kể > 15 ngày



Tóm lại về HC nuôi ăn lại (RS)

➢ Luôn cảnh giác với nguy cơ RS:

• Ăn kém/ kéo dài, sụt cân nặng+  Giảm Kali. Mg, phospho

➢Đánh giá mức độ nguy cơ BN vào RS

➢Chẩn đoán RS:

• Triệu chứng của RS+ ↓ K/Mg/P trong 5 ngày khi bắt đầu cho ăn lại

➢Bổ sung vitamin B1, multiviamin, yếu tố vi lượng

➢Điều chỉnh điện giải trước và theo dõi sát điện giải

➢Nuôi ăn năng lượng thấp và tăng dần, tuỳ diễn tiến LS và điện giải



Nguy cơ quá tải dịch khi dinh dưỡng

Nguy cơ quá tải 

dịch/over feeding

Nuôi dưỡng/ đủ năng 

lượng-protein



Tác hại của quá tải dịch

➢Phù ngoại biên

➢Tràn dịch các màng

➢Phù các cơ quan, Phù phổi

➢Khó cai máy thở

➢Chậm lành vết thương

➢kéo dài, nằm viện và ICU



Cân bằng dịch và cai máy thở

Anupama Upadya et al, Intensive Care Med (2005) 31:1643–1647

➢NC tiến cứu

➢87 BN test thở tự nhiên (ống T hay PSV, PS 7)

➢Bilan dịch 24, 48 và 72 giờ trước cai máy

➢Dịch tích luỹ từ nhập viện đến trước cai máy

➢38 BN rút NKQ thành công sau test thở tự nhiên



Cân bằng dịch và cai máy thở

Anupama Upadya et al, Intensive Care Med (2005) 31:1643–

1647

Rút NKQ 
thành công

Rút NKQ 
thất bại

P

Trung vị cân 

bằng dịch trước  
rút NKQ (ml)

24h -625 + 242 0.01

48h -828,50 +733 0.01

Tích luỹ toàn bộ -633 +920 0.06

• BN có cân bằng dịch tích luỹ âm :

• Khả năng cai máy thành công gấp 2 lần so với cân bằng 

dịch dương 

• RR=2.2; 95%CI=1.3–3.8



Phù là cần bổ sung dinh dưỡng?

Phù/ ăn 
tiêu hoá

Bổ sung 
DD TM

bilan dịch 
+

49

➢Việc phối hợp PN khi EN đã 

đủ năng lượng:

• Quá tải dịch→ phù→ suy hô 

hấp hay khó cai máy 

• Over feeding 

• Nuôi dưỡng không phù hợp, 

ngay cả overfeeding có thể 

gây tác hại cho BN



Cần cân bằng giữa viêc nuôi dưỡng và nguy cơ quá tải dịch/overfeeding

Nguy cơ quá tải 

dịch/over feeding

Nuôi dưỡng/ đủ năng 

lượng-protein



Điểm tương đồng trong dinh dưỡng 
BN COVID-19 và BN không COVID-19



Điểm tương đồng trong dinh dưỡng 
BN COVID-19 và BN không COVID-19

➢EN>PN

➢EN sớm trong 24-48h sau nhập viện/ICU

➢Tính năng lượng dựa vào cân nặng thực tế:

• 20 kcal/kg/ ngày trong giai đoan đầu 

• 25-30kcal/kg/ngày trong giai đoạn ổn định

• 35 kcal/kg/ngày trong giai đoạn phục hồi



Điểm tương đồng trong dinh dưỡng 
BN COVID-19 và BN không COVID-19

➢PN:

• khi không thể EN

• EN chống chỉ định

• EN không đủ sau 3-7 ngày 

• Không PN trước 3-4 ngày nếu BN không suy dinh dưỡng trước đó

• Bổ sung multivitamin và các yếu tố vi lượng khi PN



Tóm lại

➢Lưu ý các vấn đề lây nhiễm trong lúc chăm sóc dinh dưỡng ở BN 

COVID-19

➢Tránh overfeeding và underfeeding

➢Ngăn ngừa hội chứng nuôi ăn lại ở BN có nguy cơ

➢Cần tránh quá tải dịch khi dinh dưỡng cho BN



Cảm ơn quí thầy cô và đồng nghiệp


