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CONTROLE CIBLE DE LA TEMPERATURE EN 
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TARGETED TEMPERATURE MANAGEMENT IN ICU 
(NEWBORNS EXCEPT) 

 

 

 

A Cariou, J-F Payen, K Asehnoune, G Audibert, A Botte, O Brissaud, G Debaty, S Deltour, N 

Deye, N Engrand, G Francony, S Legriel, B Levy, P Meyer, J-C Orban, S Renolleau, B 

Vigué, L De Saint Blanquat, C Mathien, L Velly 

 

 

Coordonateur d'experts SRLF :  
Alain Cariou, Hôpitaux Universitaires Paris Centre (APHP) & Université Paris Descartes, 

Réanimation Médicale - Site Cochin. 27 rue du Faubourg Saint Jacques, 75014 Paris 
Mail : alain.cariou@aphp.fr 

 

Coordonateur d'experts SFAR : 

Jean-François Payen de la Garanderie, Pôle Anesthésie-Réanimation, Hôpital Michallon, 
Boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche 
Mail : Jean-Francois.Payen@ujf-grenoble.fr 

 

Organisateurs 

SRLF : Cyrille Mathien, Service de Réanimation médicale. CH Mulhouse ; Laure De Saint 
Blanquat, Hopital Necker-Enfants Malades, Réanimation Pediatrique Polyvalente, 
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 



Hội đồng các chuyên gia

• Điều phối viên
– SRLF : Alain Cariou,
– SFAR : Jean-François Payen de la Garanderie

• Điều hành
– SRLF : Cyrille Mathien, Laure De Saint Blanquat
– SFAR : Lionel Velly

• Nhóm các chuyên gia
K Asehnoune (Nantes), G Audibert (Nancy), A Botte (Lille), O 
Brissaud (Bordeaux), G Debaty (Grenoble), S Deltour (Paris), 
N Deye (Paris), N Engrand (Paris), G Francony( Le Havre) , S 
Legriel (Le Chesnay), B Levy (Nancy), P Meyer (Paris), J-C 
Orban (Nice), S Renolleau (Paris), B Vigué (Bicêtre)



Hạ thân nhiệt và KSTNMT

• Việc chủ động hạ thân nhiệt ở mức trung bình hoặc
nhẹ, hoặc duy trì thân nhiệt ở mức bình thường
ngày càng phổ biến trong lãnh vực hồi sức tích cực
nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế những tổn thương
thứ phát (đặc biệt trên não) trong bệnh cảnh tổn
thương đa cơ quan

• Sử dụng thống nhất thuật ngữ điều trị: « Kiểm soát
thân nhiệt mục tiêu » (KSTNMT) là việc làm thích
hợp vì phương thức điều trị này bao gồm toàn bộ
những biện pháp nhằm đưa và duy trì nhiệt độ cơ
thể ở một mức nhất định



Những vấn đề được hội đồng chuyên 
gia giải quyết



Quy trình định mức chứng cứ
và ra khuyến cáo

• Sau khi tổng hợp kết quả làm việc từ các chuyên
gia và áp dụng quy trình định mức chứng cứ, có
30 khuyến cáo được đưa ra.

• Trong những khuyến cáo đó, 3 KC có mức chứng
cứ cao (Mức 1 +/-), 13 KC có mức chứng cứ
thấp (Mức 2 +/-) và, đối với 14 KC còn lại, không
thể áp mức chứng cứ và như vậy khuyến cáo
dựa trên ý kiến chuyên gia

• Toàn bộ các khuyến cáo được nhóm chuyên gia
định mức độ khuyến cáo. Sau 2 vòng thảo luận
và chỉnh sửa, 30 khuyến cáo (100%) đã có được
sự đồng thuận cao.



Các kết quả thực nghiệm chứng tỏ hạ thân nhiệt có tác dụng chính 
trên bảo vệ chức năng thần kinh theo nhiều cơ chế khác nhau 1/2

• Giảm đáp ứng viêm tại não cũng như đáp ứng
viêm hệ thống;

• Giảm sản xuất các gốc tự do;

• Giảm tính thấm thành mạch và màng tế bào,
rối loạn thường có trong tổn thương thiếu
máu não.



Các kết quả thực nghiệm chứng tỏ hạ thân nhiệt có tác dụng chính 
trên bảo vệ chức năng thần kinh theo nhiều cơ chế khác nhau 2/2

• Giảm mức chuyển hóa tế bào não, cho phép thiết 
lập lại cân bằng phù hợp với cung lượng máu não, 
vốn bị giảm đi trong quá trình tổn thương não; 

• Giảm áp lực nội sọ; 
• Hạn chế các hiện tượng khởi phát quá trình chết 

tế bào theo chương trình, đặc biệt là thông qua 
con đường họat hóa các caspase, và hoại tử; 

• Giảm tích tụ cục bộ những acid amine có tính kích 
thích TK, như glutamate và lactate, đi kèm với rối 
loạn chức năng các kênh ion Calci xảy ra trong quá 
trình thiếu máu não; 



• HẠ THÂN NHIỆT VÀ BẢO TOÀN CHỨC NĂNG THẦN KINH

• HẠ THÂN NHIỆT VÀ CHẾT TẾ BÀO CHƯƠNG TRÌNH

• HẠ THÂN NHIỆT: CHUYỂN HÓA VÀ STRESS OXY HÓA









Nhiều phương thức thực hiện 
phức tạp từ mức độ hóa sinh cho 

đến sinh lý

Tiềm năng ứng dụng trong nhiều 
lãnh vực khác nhau



KSTNMT sau ngưng tim

• Khuyến cáo 1.1 - Ở những BN hôn mê sau hồi sức
ngưng tim ngoại viện với nhịp ban đầu sốc điện
được (Rung thất hoặc nhanh thất vô mạch), cần
tiến hành KSTNMT với mục đích cải thiện sống
còn với hồi phục TK tốt

(Mức 1+) Đồng thuận MẠNH



KSTNMT sau ngưng tim

• Khuyến cáo 1.2 - Ở những BN hôn mê sau hồi sức
ngưng tim ngoại viện với nhịp ban đầu là không
sốc được (vô tâm thu hay hoạt động điện vô
mạch), có thể thực hiện KSTNMT, so với việc không
thực hiện, với mục đích cải thiện sống sót với hồi
phục TK tốt

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH



Resuscitation 2011



KSTNMT sau ngưng tim

• Khuyến cáo 1.4 - Ở những BN sau ngưng tim
được xử trí với KSTNMT, nên nhắm đến mức thân
nhiệt đích từ 32 đến 36°C với mục đích cải thiện
tỷ lệ sống có hồi phục TK tốt.

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH



Nielsen N. NEJM 2013



Nielsen N et al. NEJM 2013

Nielsen N. NEJM 2013



Methods: declarative survey performed using the webmail database of the French Intensive 

Care Society including 3229 physicians (from May 2014 to January 2015)

Results: 518 respondents (16%) from 264 ICUs in 11 countries fulfilled the survey



KSTNMT sau ngưng tim

• Khuyến cáo 1.5 – Trong những cách KSTNMT
có thể thực hiện ở giai đoạn trước viện, ở
những BN sau ngưng tim được xử trí với
KSTNMT, có thể không nên khởi đầu KSTN bằng
cách truyền các dung dịch lạnh trong quá trình
chuyển đến bệnh viện với mục đích cải thiện tỷ
lệ sống với hồi phục TK tốt

(Mức 2-) Đồng thuận MẠNH 



Hạ thân nhiệt điều trị trước viện sau ngưng tim

Prehospital therapeutic hypothermia after cardiac arrest:

A systematic review and meta-analysis of randomized
controlled trials

Diao M et al. Resuscitation 2014

“Xét tỷ lệ sống lúc xuất viện, tỷ lệ hồi phục TK tốt khi xuất viện, và tỷ lệ tái-ngưng tim,
phân tích gộp và tổng kết của chúng tôi chưa cho thấy các kết quả có ý nghĩa. Dựa
trên các mức thống kê, chúng tôi kết luận rằng mức chứng cứ là rất thấp.”





KSTNMT sau ngưng tim ở trẻ em
• Khuyến cáo 1.1 trẻ em - Ở những em bé hôn mê sau hồi sức ngưng

tim trong hay ngoài bệnh viện với nhịp ban đầu là sốc điện được

hoặc không sốc điện được, có thể thực hiện KSTNMT, với mục đích

duy trì thân nhiệt bình thường để cải thiện tiên lượng TK

(Ý kiến chuyên gia)

• Khuyến cáo 1.2 trẻ em - Ở những em bé hôn mê sau hồi sức ngưng

tim ngoài bệnh viện với nhịp ban đầu là sốc điện được hoặc không

sốc điện được, có thể không nên thực hiện KSTNMT nhằm mục tiêu

thân nhiệt ở mức từ 32 đến 34°C với mục đích cải thiện khả năng

sống có hồi phục thần kinh tốt.

(Mức 2-) Đồng thuận MẠNH



• 37 BV nhi, so sánh hai can thiệp kiểm soát 
thân nhiệt ở em bé có ngưng tim trong 
viện

• N = 329 ca, thân nhiệt 33o so với 36.8oC

N Engl J Med 2017;376:318-29.



Therapeutic Hypothermia after In-Hospital
Cardiac Arrest in Children

Moler F et AL  N Engl J Med 2017;376:318-29

Trong những em bé hôn mê sau hồi sức ngưng tim trong viện, hạ thân nhiệt
kiểm soát, so với duy trì thân nhiệt bình thường, không có sự khác biệt có ý
nghĩa về lợi ích sống còn với hồi phục chức năng TK tốt ở thời điểm 1 năm



KSTNMT sau CTSN

• Khuyến cáo 2.1 - Ở những BN CTSN nặng, có thể
thực hiện KSTNMT ở mức từ 35 đến 37°C với mục
đích ngăn ngừa TALNS.

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH

• Khuyến cáo 2.2 - Ở những BN CTSN nặng, có thể
thực hiện KSTNMT ở mức từ 35 đến 37°C với mục
đích cải thiện sống còn với hồi phục thần kinh tốt

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH



KSTNMT sau CTSN

• Khuyến cáo 2.3 - Ở những BN CTSN với tăng áp lực
nội sọ (TALNS) mặc dù đã điều trị nội khoa tích
cực, có thể cần thực hiện KSTNMT duy trì thân
nhiệt ở mức 34 đến 35°C nhằm làm giảm ALNS.

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH





KSTNMT sau CTSN ở em bé

• Khuyến cáo 2.1 trẻ em - Ở em bé CTSN nặng, cần
thực hiện KSTNMT nhằm duy trì thân nhiệt mức
bình thường.

(Ý kiến chuyên gia)

• Khuyến cáo 2.2 trẻ em - Ở em bé CTSN nặng,
không thực hiện KSTNMT với mục tiêu duy trì
thân nhiệt thấp từ 32 đến 34°C với mục đích cải
thiện tiên lượng hay nhằm kiểm soát TALNS.

(Mức 1-) Đồng thuận MẠNH



N Engl J Med 2008;358:2447-56.



Ở em bé CTSN nặng, hạ thân nhiệt bắt đầu trong vòng 8
giờ sau chấn thương và tiếp tục trong 24 giờ tiếp theo
không cho thấy cải thiện dự hậu thần kinh và có thể làm
tăng TLTV

Hutchison et AL N Engl J Med 2008;358:2447-56.



KSTNMT trong bệnh cảnh TBMMN nặng

• Khuyến cáo 3.1 - Ở những BN trong giai đoạn cấp
của đột quỵ nhồi máu não nặng, có thể thực hiện
KSTNMT nhằm duy trì thân nhiệt bình thường.

• Ở những BN hôn mê có xuất huyết trong nhu mô
não tự phát, có thể thực hiện KSTNMT duy trì ở
mức 35 đến 37°C nhằm giảm ALNS

• Khuyến cáo 3.3 - Ở những BN hôn mê có XH dưới
nhện, có thể cần thực hiện KSTNMT nhằm làm
giảm ALNS và/hoặc cải thiện tiên lượng về thần
kinh

Ý kiến chuyên gia 



Tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch kết hợp với hạ thân 
nhiệt trong xử trí cấp đột quỵ nhồi máu não (ICTuS-L)

Hemmen et Al  Stroke. 2010;41:2265-2270

Không khác biệt trong TL sống còn
Viêm phổi thường gặp hơn ở nhóm hạ thân nhiệt



Khuyến cáo của Hiệp hội Đột quỵ Châu Âu 
(European Stroke Organisation - ESO) về kiểm soát thân nhiệt 

ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp
Ntaios et Al 2015 2015, 

941–949 World Stroke Organization

Dữ liệu hiện nay về kiểm 
soát thân nhiệt ở BN đột 
quỵ thiếu máu não cấp 
còn hạn chế, do đó mức 
độ khuyến cáo yếu.



KSTNMT trong những bệnh cảnh tổn thương não 
khác (viêm màng não, trạng thái động kinh)

• Khuyến cáo 4.1 - Ở những BN ở trạng thái động kinh kháng hoặc
rất kháng trị, tái diễn dù đã gây mê toàn thân, có thể nên thực
hiện KSTNMT ở mức từ 32 đến 35°C nhằm kiểm soát cơn động
kinh.

• Khuyến cáo 4.4 - Ở những BN hôn mê do nhiễm trùng hệ TKTW và
có TALNS, có thể cần thực hiện hạ thân nhiệt, so với việc duy trì
thân nhiệt bình thường, với mục đích cải thiện TL sống có hồi
phục thần kinh tốt

• Khuyến cáo 4.1 trẻ em - Ở em bé có trạng thái động kinh, có thể
thực hiện KSTNMT ở mức bình thường nhằm bảo vệ não

Ý kiến chuyên gia 



KSTNMT trong tình trạng sốc
(sốc tim, sốc nhiễm khuẩn) 

• Khuyến cáo 5.1 - Ở những BN sốc tim, có thể không cần thực hiện
KSTNMT nhắm đến thân nhiệt dưới 36°C với mục đích cải thiện tỷ lệ 
sống còn. 

(Mức 2-) Đồng thuận MẠNH 

• Khuyến cáo 5.2 - Ở những BN sốc nhiễm khuẩn, có thể không cần 
thực hiện KSTNMT nhắm đến thân nhiệt dưới 36°C với mục đích cải 
thiện tỷ lệ sống còn. 

(Mức 2-) Đồng thuận MẠNH 

• Khuyến cáo 5.3 - Ở những BN sốc nhiễm khuẩn, có thể cần thực hiện
KSTNMT nhắm đến thân nhiệt bình thường với mục đích cải thiện 
huyết động.

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH 



Cách thực hiện và theo dõi quá trình 
KSTNMT

• Khuyến cáo 6.1 - Ở những BN được KSTNMT, 
cần sử dụng các phương thức kiểm soát, đo đạc 
chính xác nhiệt độ cơ thể với mục đích tăng chất 
lượng của KSTNMT. 

(Mức 1+) Đồng thuận MẠNH 





Cách thực hiện và theo dõi quá trình 
KSTNMT

• Khuyến cáo 6.3 - Ở những BN được KSTNMT, 
ưu tiên chọn lựa phương thức đo thân nhiệt 
trung tâm

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH 



• Khuyến cáo 6.4 - Ở những BN được KSTNMT, 
cần theo dõi sự xuất hiện của những biến 
chứng sau: nhiễm khuẩn huyết, tổn thương 
phổi, rối loạn nhịp, hạ Kali máu. 

(Mức 2+) Đồng thuận MẠNH 

Cách thực hiện và theo dõi quá trình 
KSTNMT



Holzer M 
NEJM

263, 113 , 2010 



Emerg Med J 2013;30:91–100

• 1742 bài báo cáo, gồm 63 nghiên cứu
• Không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tử vong trong

viện, xuất huyết, viêm phổi và rối loạn nhịp chậm



XIAO  et AL Emerg Med J 2013;30:91–100



XIAO  et AL Emerg Med J 2013;30:91–100



Kết luận
• Dựa trên những khuyến cáo mới nhất

• Kiểm soát thân nhiệt mục tiêu là một khái
niệm sẽ còn được mở rộng

• Những chỉ định cụ thể nhưng giới hạn

• Trên nhiều lãnh vực và cần nhiều nghiên cứu
khác


