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Sinh thiết thận ở bn COVID-19
Larsen CP; et al. Kidney Int Rep (2020) 5, 935–939

a. Biểu mô ống thận 

mất bờ bàn chải, giảm 

tế bào chất và có nhân 

phản ứng bao gồm 

hình ảnh phân bào khu 

trú (mũi tên), 

(hematoxylin-eosin; 

X400). 

b. Búi cầu thận bị xẹp, 

phì đại và tăng sản biểu 

mô (Jones methenamine 

silver; X400). 

c. Chân tế bào 

có chân bị bẹt 

(X6000)

d. Hình ảnh lưới ống 

trong tế bào nội mô 

cầu thận (mũi tên) 

(X30,000). 

MÔ BỆNH HỌC TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở BN COVID-19



Bất thường bệnh lý ở thận bn tử vong do COVID-19

Renal histopathological analysis of 26 postmortem 

findings of patients with COVID-19 in China
Hua Su et al; Kidney International (2020) 98, 219–227

Ống thận gần:

(a) Mất bờ bàn 

chải 

(b) Thoái hoá không 

bào (mũi tên), 

các mảnh vụn tế 

bào biểu mô bị hoại 

tử trong lòng ống 

thận (dấu *)

hồng cầu ngưng kết 

làm tắt nghẽn mao 

mạch quanh ống 

thận (tam giác). 



Bất thường bệnh lý ở thận bn tử vong do COVID-19

Renal histopathological analysis of 26 postmortem 

findings of patients with COVID-19 in China
Hua Su et al; Kidney International (2020) 98, 219–227

(c) Có sự xâm 

nhập tế bào 

viêm vào ống 

thận 

(d) trong 1 trường 

hợp, ĐM cung (tam 

giác) có nhiều ổ vi 

khuẩn (dấu *) và trụ 

tế bào bạch cầu 

(mũi tên).



Bất thường bệnh lý ở thận bn tử vong do COVID-19

Renal histopathological analysis of 26 postmortem 

findings of patients with COVID-19 in China
Hua Su et al; Kidney International (2020) 98, 219–227

(e) Thỉnh 

thoảng

có các hạt 

hemosiderin 

(f) lắng đọng 

canxi (tam giác) 

trong ống thận 

với trụ sắc tố 

(mũi tên)



Bất thường bệnh lý ở thận bn tử vong do COVID-19

Nhuộm hematoxylin và eosin. 

Bars = (f)50 m, (a–c,e,g,h) 100 m, and (d) 250 m.

Renal histopathological analysis of 26 postmortem 

findings of patients with COVID-19 in China
Hua Su et al; Kidney International (2020) 98, 219–227

(g) Huyết khối fibrin 

từng phần tại cầu 

thận (tam giác)

(h) Cầu thận co lại 

do thiếu máu (mũi 

tên), ứ plasma bị 

rỉ vào khoang 

Bowman (dấu *). 



Nhuộm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp bằng kháng thể kháng–

SARS-CoV nucleoprotein: có sự hiện diện của virus tại mô thận 

bn COVID-19

Renal histopathological analysis of 26 postmortem 

findings of patients with COVID-19 in China
Hua Su et al; Kidney International (2020) 98, 219–227



COVID-19–Associated Kidney Injury: A Case Series of Kidney 

Biopsy Findings
Sharma P; et al. JASN 31: 1948–1958, 2020

Mô bệnh học thận ở bn COVID-19 và tổn thương thận cấp

A: Hoại tử ống thận 

cấp thường biểu hiện 

bởi sự tích luỹ xác tế 

bào trong lòng ống 

thận xa (periodic 

acid–Schiff [PAS]: 

X200).  

B: Xơ hoá cầu thận 

một phần, xẹp phần 

đang lành, có các hạt 

do tái hấp thu protein ở 

tế bào có chân (trái: 

PAS; phải: FITC IgG 

immunofluorescence 

stain: X400). 



COVID-19–Associated Kidney Injury: A Case Series of Kidney 

Biopsy Findings
Sharma P; et al. JASN 31: 1948–1958, 2020

Mô bệnh học thận ở bn COVID-19 và tổn thương thận cấp

(C) Cặn nâu đỏ trong 

ống thận bn bị huỷ cơ, 

nhuộm dương tính với 

myoglobin 

(phía trên, hematoxylin 

và eosin [H&E]; phía 

dưới, nhuộm hoá mô 

miễn dịch myoglobin: 

X200). 

(D) Xơ hoá cầu 

thận ở bn đái tháo 

đường dạng nốt 

sớm và lan toả 

(H&E, X400). 



COVID-19–Associated Kidney Injury: A Case Series of Kidney 

Biopsy Findings
Sharma P; et al. JASN 31: 1948–1958, 2020

Mô bệnh học thận ở bn COVID-19 và tổn thương thận cấp

(E) Hoại tử vỏ thận lan 

toả trên bn TMA nặng 

(H&E, X200). 

(F) Liềm tế bào tại cầu thận và 

xung quanh ống thận bị tổn 

thương, tế bào biểu mô ống 

thận bị dẹt trên bn ANCA 

(antineutrophil cytoplasmic 

antibodies) (PAS, X200). 

(G) Nhuộm hoá mô miễn 

dịch âm tính SARS-CoV-

2 (X200). 

Chứng

(H) Mô phổi nhuộm hoá 

mô miễn dịch dương tính 

SARS-CoV-2 (X200).



Mechanisms of AKI during severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 infection.

Gabarre P; et al. Intensive Care Med (2020) 46:1339–1348



Batlle D; et al. JASN July 2020, 31 (7) 1380-1383

Targeting of 

ACE2 by SARS-

CoV-2 results in 

angiotensin 

dysregulation, 

innate and 

adaptive immune 

pathway 

activation, and 

hypercoagulation 

to result in organ 

injury and AKI 

associated with 

COVID-19 



Ronco R; et al. Lancet Respir Med 2020; 8: 738–42



Cross-talk between the kidneys and remote organ systems in AKI

Leaf DE. Seminars in Nephrology, Vol 39, No 1, January 2019, pp 1−2 



Chatham WW et al. J Rheumatol. 2020

Siddiqi HK, et al. J Heart lung Transpl. 2020;39:405-407

Anti-viral therapy

Anti-cytokins storm  therapy

Day 5 10 15 

Mild symptoms

Fever > 99.6oF

Dry cough 

Lymphopenia
Lab test 

results

Clinical

symptoms

Shortness of breath 

without or with hypoxia

(PaO2/FiO2 < 300 )

Abnormal chest imaging

Hypertransaminasemia

Low-normal procalcitonin

ARDS

SIRS/Shock

Cardiac failure

Elevated inflammatory 

markers: CRP, LDH, 

IL-6, D-dimer, Ferritin





Pathogenesis of COVID-19 AKI
Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.
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ECOS: Extracorporeal Organ Support
Ronco C et al. Blood Purif DOI: 10.1159/000508125. Published online: May 26, 2020  
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Schematic representation of different ECOS systems 

CPFA

(Coupled plasma filtration absorption)



Acute Disease Quality Initiative 25. 

Nature Reviews Nephrology. 

Published 15 October 2020.

Potential extracorporeal blood purification treatment options based on underlying CoVID-19 pathophysiology 

DAMPs: damage-associated molecular patterns

HCO: high cut-off

HP: haemoperfusion

MCO: medium cut-off

PAMPs: pathogen-associated molecular patterns



Medium cut-off membranes provide clearance of large middle molecules without albumin loss. 

Martin Wolley et al. CJASN 2018;13:805-814



• Catheter: chọn TM cảnh P để đảm bảo đủ lưu lượng

• Do COVID 19 có tình trạng tăng đông:

✓ Liều heparin UF duy trì 10 IU/kg/giờ, nhưng có thể đến 15-20 

IU/kg/giờ để ngăn đông hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể

✓ Blood flow > 150 ml/phút, mode CVVHD để giảm đông quả 

lọc
Ronco C et al. Blood Purif DOI: 10.1159/000508125. Published online: May 26, 2020  

KHUYẾN CÁO VỀ RRT Ở BN COVID-19



Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.



Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.



Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.



Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.



Ronco R; et al. Lancet Respir Med 2020; 8: 738–42



What are possible biological and/or clinical criteria for initiating, 

monitoring, and discontinuing Extracorporeal blood purification  in 

critically ill patients with COVID-19? 

Recommendations:

No consensus exists on the use or thresholds of specific biological and 

clinical criteria for initiating, monitoring or discontinuing Extracorporeal 

blood purification in critically ill patients with COVID-19 (not graded). 

KHUYẾN CÁO VỀ LỌC – HẤP PHỤ CYTOKIN Ở BN COVID-19

Acute Disease Quality Initiative 25. Nature Reviews Nephrology. Published 15 October 2020.



• Thải cytokine ở các bn có phản ứng viêm mạnh: tăng IL-6, IL-8, 

điểm SOFA cao, có RL huyết động cần dùng vận mạch, có dấu 

khởi đầu của RL điều hoà miễn dịch, RL đông máu 

• Màng Polymycin có thể sử dụng trong trường hợp NKH (tăng

procalcitonin và /hoặc cấy ra VK) hoặc nồng độ endotoxin cao, 

sử dụng trong 2 – 3 ngày, mỗi ngày 2 giờ.

• Sau hấp phụ nội độc tố, tiếp tục sử dụng quả lọc hấp phụ 

cytokine CytoSorb hoặc HA-330/380. 

Ronco C et al. Blood Purif DOI: 10.1159/000508125. Published online: May 26, 2020  

KHUYẾN CÁO VỀ LỌC – HẤP PHỤ CYTOKIN Ở BN COVID-19



Hấp phụ nội độc tố

Quả lọc Polymyxin B

Abe T. et al. Int J Biomater 2011;2011:375390



Main results of a meta-analysis of polymyxin B treatment. 
Shimizu T et al. Ann Gastroenterol Surg. 2017 Jul 4;1(2):105-113



• Quả lọc hấp phụ cytokin

✓ Quả lọc HA330 (HA380)

✓ Quả lọc Cytosorb

• Quả lọc vừa hấp phụ cytokin, vừa lọc máu (thẩm tách, siêu 
lọc) trong tổn thương thận cấp: Oxiris 

LỌC HOÁ CHẤT TRUNG GIAN 
VÀ CÁC CYTOKIN 



HẤP PHỤ CYTOKIN

Quả lọc Cytosorb





CƠ CHẾ HẤP PHỤ CỦA CÁC HẠT RESIN 

Clark WR et al. Sorbents: From Basic Structure to Clinical Application in Critical care nephrology 2019, p.1142



Clark WR et al. Sorbents: From Basic Structure to Clinical Application in Critical care nephrology 2019, p.1146

Cách kết nối



Kết nối quả lọc hấp phụ cytokin với quả lọc máu



Quả lọc máu có khả năng hấp phụ nội độc tố và cytokine 

Monard C et al. Blood Purif 2019;47(suppl 3):2–15 

QUẢ LỌC OXIRIS: 4 properties in 1 device 



Fernandez J; et al. Crit Care Med 2020; XX:00–00

Subjects: 4 critically ill adults with COVD-19 pneumonia that 

failed conventional interventions. 

Interventions: Plasma exchange. 

2 to 6 sessions (1.2 plasma volumes). 

Human albumin (5%) was used as the main replacement fluid. 

Fresh frozen plasma and immunoglobulins were administered 

after each session to avoid coagulopathy and 

hypogammaglobulinemia.

Plasma Exchange: An Effective Rescue Therapy in Critically 

Ill Patients With Coronavirus Disease 2019 Infection



Fernandez J; et al. Crit Care Med 2020; XX:00–00



Vardanjani A; et al. Blood Purif. 2020 Jun 26;1-4.
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4 sessions of HP 330/380 + CRRT

Vardanjani A; et al. Blood Purif. 2020 Jun 26;1-4.



Vardanjani A; et al. Blood Purif. 2020 Jun 26;1-4.



3 bn thở máy, 2 có tổn thương thận cấp. 

Sử dụng màng Oxiris, CVVHDF, liều 35 ml/kg/giờ.

Kết cục: cai máy thở, rút nội khí quản 



KẾT LUẬN

- BN COVID-19 nhập ICU tổn thương thận cấp # 29% - 78%, cần điều 
trị thay thế thận 17% - 27%.

- Cơ chế gây tổn thương thận cấp do tác động trực tiếp của virus lên 
thận và nhiều cơ chế gián tiếp khác.

- Tổn thương thận cấp thường nằm trong bệnh cảnh suy đa cơ quan

- Có hiện tượng tăng đông nên cần chỉnh liều kháng đông, cài đặt các 
thông số lọc máu thích hợp để tránh đông quả lọc sớm

- Cơn bão Cytokin gây tổn thương đa cơ quan, ngoài điều trị bằng 
thuốc, các phương thức lọc máu CVVH, HVHF, sử dụng màng lọc 
có cut-off trung bình và cao, sử dụng quả lọc hấp phụ cytokin, thay 
huyết tương được thực hiện nhằm mục đích giảm tổn thương cơ 
quan.


