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LỜI CẢM ƠN 

 
Thay mặt Hội Hô hấp Việt Nam và Ban biên dịch tài liệu Chiến lược toàn cầu về chẩn 

đoán, quản lý và dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bản cập nhật 2016, tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ủy ban khoa học của GOLD và GINA, Bà Rebecca 
Becker – Giám đốc chương trình GOLD và GINA đã tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất, cho 
phép Hội Hô Hấp Việt Nam được dịch và xuất bản tài liệu này sang phiên bản tiếng Việt. 

Hội Hô hấp Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy/Cô các nhà khoa học, các 
chuyên gia của Hội Hô hấp Việt Nam đã tham gia biên dịch và Quý vị đồng nghiệp đã dành 
thời gian, tâm huyết cho việc chuyển ngữ. Ban biên dịch làm việc với tinh thần nghiêm túc 
và khoa học nhằm đảm bảo truyền tải nguyên bản nội dung khoa học của tài liệu nhưng rất 
dễ hiểu và rõ nghĩa cho các bác sĩ Việt Nam.  

Xin gửi lời cảm ơn Nhà xuất bản Y học đã cấp phép và xuất bản để cuốn sách đến tay 
bạn đọc. Cảm ơn các công ty: GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, cổ phần dược phẩm 
Thiên Thảo, Omron Health care, AstraZeneca, Daiichi Sankyo, các Quý vị đồng nghiệp và 
Văn phòng Hội Hô hấp Việt Nam đã hỗ trợ và giúp đỡ in ấn cuốn tài liệu bổ ích này. 

Cuốn tài liệu sẽ là căn cứ cơ sở, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn cho các 
bác sĩ và cán bộ y tế tại Việt Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 
cũng như góp phần cải thiện sức khỏe của bệnh nhân, thực hiện hiệu quả chiến lược kiểm 
soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản và chương trình mục tiêu y tế phòng 
chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

Mặc dù rất cố gắng nhưng vì thời gian hạn hẹp nên trong quá trình biên dịch cuốn sách 
cũng còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý vị đồng nghiệp để 
lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 
 Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam 

      
GS.TS. Ngô Quý Châu 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh hô hấp phổ biến với tỷ lệ tử vong cao 

trong các bệnh hô hấp hiện nay. Dự đoán của WHO, số người mắc bệnh sẽ tăng 3-4 lần trong 
thập kỷ này, gây ra 2,9 triệu người chết mỗi năm và đến năm 2020 COPD sẽ là nguyên nhân 
gây tử vong đứng hàng thứ 3 trên toàn thế giới. Gánh nặng bệnh tật do bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính gây ra ngày càng gia tăng ở tất cả các quốc gia trong đó có Việt Nam. 

Hiện nay, nhiều nghiên cứu trên thế giới đã  được tiến hành và cung cấp những chứng 
cứ cho kiểm soát bệnh tại nhiều quốc gia. Nỗ lực chung toàn cầu nhằm quản lý, điều trị và 
dự phòng COPD hiệu quả hơn đã đưa đến sự thành lập của ủy ban Sáng kiến toàn cầu về 
bênh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD). Với sứ mệnh, vai trò và mục tiêu của mình, nhiều 
năm qua, đặc biệt là từ năm 2011, hàng năm ủy ban khoa học của GOLD đã tổng hợp, xây 
dựng, bổ sung và cập nhật tài liệu “Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản lý và dự 
phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Chiến lược này đã cung cấp hướng dẫn cụ thể cho 
các chương trình, các nhà lãnh đạo, các y bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa 
COPD trên toàn cầu.  

Ở Việt Nam, nhận thức được mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ phổ biến của COPD, từ 
năm 2011 chính phủ đã đưa COPD vào 1 trong 5 bệnh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 
phòng chống bệnh không lây nhiễm và Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị 
đầu mối phối hợp với các đơn vị trên cả nước chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đào 
tạo, tập huấn, giúp đỡ các tỉnh xây dựng mô hình quản lý, dự phòng và điều trị COPD,  
truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, đào tạo là nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ y tế trong chẩn đoán, dự phòng và quản lý COPD. Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng phê 
duyệt một số tài liệu đào tạo, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD. 

Tài liệu GOLD cập nhật, sửa đổi hàng năm là tài liệu tham khảo khoa học quốc tế 
quan trọng cho cán bộ y tế trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Mặc dù hướng dẫn rất cần 
thiết, tuy nhiên, tài liệu này được xuất bản bằng tiếng anh, nên nhiều cán bộ y tế Việt Nam 
gặp khó khăn trong việc tham khảo. Đứng trước tình hình đó, Hội Hô hấp Việt Nam đã xin 
phép và nhận được sự chấp thuận của hội đồng khoa học của GOLD và GINA để thực hiện 
chuyển ngữ bản cập nhật GOLD 2016 sang tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho quá trình 
giảng dạy, đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, góp phần quan trọng vào công tác 
khám chữa bệnh và thực hiện mục tiêu quốc gia về bệnh COPD. 

 Tài liệu này được xuất bản không lợi nhuận và gửi tới các nhà lãnh đạo, cán bộ y tế và 
hội viên của Hội Hô hấp Việt Nam. Tài liệu cũng sẽ được chia sẻ trên website của GOLD và 
Hội Hô hấp Việt Nam. 

 Thay mặt ban biên dịch 
Chủ biên bản dịch tiếng việt 

         

GS.TS. Ngô Quý Châu 
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Từ viết tắt Từ đầy đủ tiếng Anh Từ  tiếng Việt 
CAT COPD Assessment Test score Thang điểm đánh giá COPD 
COPD Chronic Obstructive Lung Disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
CPAP Continuous positive airway pressure Thông khí áp lực dương liên tục  
DPIs Dry Power Inhaler Bình hít thuốc bột khô 
FEV1  Forced Expired Volume in one second Thể tích thở ra gắng sức trong 

giây đầu tiên 
FEV1 /FVC Rate of Forced Expired Volume in one 

second/Forced Volume Capacity 
Tỷ lệ đánh giá mức độ hạn chế 
đường thở 

FVC Forced Volume Capacity Dung tích sống thở mạnh 
GERD Gastroesophageal reflux disease Hội chứng trào ngược dạ dày 

thực quản 
GOLD Global Initiative for Chronic 

Obstructiv Lung Disease 
Sáng kiến toàn cầu về bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính 

LVRS Lung volume reduction surgery Phẫu thuật giảm thể tích phổi 
MDI Metered dose inhaler Dụng cụ hít định liều 
MMP12 Gatrix metalloproteinase 12 genes  Gen mã hóa matrix 

metalloproteinase 12 
mMRC Modified British Medical 

Research Council 
Hội đồng nghiên cứu  
y khoa Anh  

NVI Noninvasive Ventilation Thở máy không xâm nhập 
RCT Randomized controlled trial Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối 

chứng 
VC Volume Capacity Dung tích sống  
WHO World health organization Tổ chức Y tế thế giới 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
Năm 2011, Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD) đã 

thống nhất xuất bản một báo cáo: Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản lý và dự phòng 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Tài liệu này nhắc lại một số các điểm then chốt 
trong chiến lược quản lý COPD được trình bày năm 2001. Bản cập nhật được giới thiệu vào 
tháng 1 năm 2013, 2014, và 2015 dựa trên những tài liệu khoa học được công bố từ năm 
2011 duy trì dựa trên một mô hình điều trị. Đánh giá COPD dựa trên những mức độ biểu 
hiện triệu chứng của bệnh nhân, nguy cơ tương lai, tắc nghẽn đường thở và bệnh đồng mắc. 
Bản cập nhật năm 2015 có một phụ lục về hen, COPD và hội chứng chồng lấp, tài liệu được 
tổng hợp từ ủy ban khoa học GOLD và GINA. 

Báo cáo GOLD được trình bày như một tài liệu chiến lược cho các chuyên gia y tế để 
sử dụng như một công cụ quản lý chương trình hiệu quả dựa vào hệ thống y tế sẵn có. Công 
cụ quản lý chiến lược trong báo cáo này được thiết kế sử dụng trong bất cứ bối cảnh lâm 
sàng nào, kèm theo một thước đo sự tác động của các triệu chứng trên bệnh nhân và đánh 
giá nguy cơ nghiêm trọng trong tương lai. Nhiều nghiên cứu đã đánh giá tiện ích của công 
cụ mới này, các quan sát của những nghiên cứu này được trình bày trong bảng. Bằng chứng 
sẽ tiếp tục được đánh giá bởi ủy ban khoa học của GOLD và khuyến cáo chiến lược quản lý 
sửa đổi nếu cần thiết. 

Bảng 1. Tổng hợp các quan sát 

Bảng. Tổng hợp các quan sát Tài liệu tham khảo 
Lựa chọn thang đo triệu chứng (mMRC và CAT.) Ảnh hưởng phân loại  2-5 
Sự phổ biến của 4 nhóm GOLD theo nhóm dân số cụ thể của nghiên cứu, 
nhóm C đang là nhóm phổ biến nhất. 

2; 4-10 

Nhóm bệnh nhân khác nhau trong một số đặc điểm lâm sàng, chức năng, 
hình ảnh, đặc điểm sinh học trong bổ sung cho xác định kể các các bệnh 
đồng mắc 

4;11;12 

Tỷ lệ các bệnh đồng mắc và viêm nhiễm dai dẳng ở mức cao nhất trong 
nhóm B 

11 

Hệ thống phân loại mới tương quan với khả năng gắng sức 5 
Nhóm A và nhóm D tương đối ổn định theo thời gian trong khi nhóm B và C 
biến đổi theo thời gian nhiều hơn 

11 

Dự đoán tốt các đợt cấp trong thời gian theo dõi 13 
Kết quả mâu thuẫn trong mối quan hệ với khả năng để dự đoán 
tỉ lệ tử vong 

5-7;14 

Bệnh nhân nhóm B liên tục có tỷ lệ tử vong và nhập viện tương tự như 
bệnh nhân nhóm C 

11;13 

Đơn thuốc phù hợp bởi các bác sĩ (ở Ý) là tốt hơn 
sử dụng phân loại GOLD mới 

9 

Một nghiên cứu quan sát thực tế trong một số quốc gia châu Âu và Mỹ cho 
thấy sự thường xuyên và khả năng sử dụng không phù hợp của steroid 
dạng hít và thuốc giãn phế quản ở bệnh nhân có nguy cơ thấp của đợt cấp 
(A và B) 

10 
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GOLD đã may mắn có được một mạng lưới chuyên gia quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực. 
Nhiều chuyên gia trong những người khởi xướng các nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân 
và mức độ lưu hành COPD tại nước sở tại và phát triển phương pháp tiếp cận sáng tạo cho 
việc phổ biến, thực hiện các chiến lược quản lý GOLD.  

GOLD sẽ tiếp tục làm việc với các lãnh đạo quốc gia, các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe khác để hướng sự chú ý của các chính phủ, các cơ quan y tế cộng đồng, các nhân viên 
y tế và công chúng để nâng cao kiến thức về gánh nặng bệnh COPD và phát triển chương 
trình cho việc phát hiện, ngăn chặn và giải pháp quản lý. 

Giáo sư, Tiến sĩ Marc Decramer 
Chủ tịch hội đồng giám đốc GOLD 
Giám đốc điều hành đại học Hospital Leuven 
University of Leuven, Leuven, Belgium 
 
Tiến sĩ Claus Vogelmeier 
Chủ tịch ủy ban khoa học 
Trưởng khoa Nội tổng hợp  
Đại học Gießen and Marburg, 
School of Medicine 
Standort Marburg Baldingerstraße 
D -35043 Marburg Germany 
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PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC KHUYẾN CÁO MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC 
TOÀN CẦU VỀ CHẨN ĐOÁN, QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG BỆNH PHỔI  

TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CẬP NHẬT 2016 
 
Khi chương trình Sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được thành lập 

năm 1998 với mục tiêu đưa ra những khuyến cáo cho quản lý COPD dựa vào những bằng 
chứng khoa học hiện có. Báo cáo đầu tiên chiến lược toàn cầu trong chẩn đoán, quản lý và 
dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được xuất bản năm 2001. Vào năm 2006, và hoàn 
thiện một lần nữa vào năm 2011 dựa trên những nghiên cứu được công bố. Báo cáo này và 
các dạng tài liệu đồng mắc đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có thể tìm kiếm trên website 
của GOLD (www.goldcopd.org). 

Ủy ban khoa học của GOLD được thành lập năm 2002 nhằm tổng quan các nghiên cứu 
đã được công bố về quản lý và dự phòng COPD để đánh giá tác động của nghiên cứu này 
trong khuyến cáo thuộc tài liệu của GOLD liên quan đến quản lý và dự phòng được cập nhật 
hàng năm trên website của GOLD. Thành viên của hội đồng bao gồm những lãnh đạo trong 
nghiên cứu, thực hành lâm sàng với các chứng nhận khoa học để đóng góp vào ủy ban và 
huy động những nguồn lực tự nguyện. 

Báo cáo năm 2011 được cập nhật năm 2013, 2014, 2015. Lần cập nhật thứ tư vào 
tháng 1 năm 2016 dựa trên những tác động của những tài liệu đã được công bố từ tháng 7 
năm 2014 đến tháng 6 năm 2015. Tài liệu này được đưa lên website dưới tất cả các dạng 
công bố đã duyệt bởi ủy ban khoa học. 

Quy trình: để xuất bản tài liệu cập nhật, phương pháp tìm kiếm trên Pub Med đã được 
sử dụng với những trường tìm kiếm do ủy ban khoa học xác lập: 1) COPD, All Fields, 
Adult: 19+ years, only items with abstracts, Clinical Trial, Meta-analyses, Human. Tìm 
kiếm đầu tiên bao gồm các tài liệu công bố từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015 
(những ấn phẩm được sử dụng cung cấp thông tin cho 2015 bị loại trừ) để thẩm định bởi ủy 
ban khoa học trong cuộc họp tháng 5 năm 2015. Trường tìm kiếm thứ 2 bao gồm các tài liệu 
được công bố từ tháng ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 được thẩm định bởi 
ủy ban khoa học trong cuộc họp tháng 9 năm 2015. Tài liệu được đồng thẩm định bởi các 
tạp chí không phải là Pub Med phải được trình lên chủ tịch hoặc ủy ban khoa học cung cấp 
kèm một bản tóm tắt và đầy đủ được trình bày bằng (hoặc dịch sang) tiếng anh. 

Thành viên của ủy ban khoa học tổng hợp tất cả các trích dẫn và bản tóm tắt.  Mỗi bản 
tóm tắt được phân công cho hai thành viên của ủy ban khoa học. Tất cả các thành viên đều 
có cơ hội được đưa ra ý kiến cho bất cứ bản tóm tắt nào. Các thành viên đánh giá các bản 
tóm tắt bởi nhận định cá nhân và trả lời bốn câu hỏi bằng cách viết trong một phiếu hỏi ngắn 
để biểu thị nếu những dữ liệu khoa học trình bày có tác động trong khuyến cáo GOLD hay 
không. Nếu có, thành viên ủy ban khoa học được hỏi để làm rõ những thay đổi nên được 
thực hiện. 

Ủy ban khoa học GOLD nhóm họp 2 lần để thảo luận về mỗi công bố khoa học được 
đưa ra bởi ít nhất một thành viên trong hội đồng, công bố có tiềm năng ảnh hưởng đến quản 
lý COPD. Hội đồng các thành viên sẽ đạt đến sự đồng thuận có nên thêm thông tin đó vào 
trong báo cáo, hoặc như một tài liệu tham khảo hỗ trợ thêm hoặc thay đổi báo cáo. Nếu 
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không đạt được sự đồng thuận, những ý kiến khác nhau sẽ được bỏ phiếu công khai bởi toàn 
bộ ủy ban khoa học. Trong cuộc họp hàng năm vào tháng 12, bản thẩm định và khuyến cáo 
được phê duyệt bởi ban giám đốc. 

Khuyến cáo được phê duyệt bởi ủy ban khoa học sử dụng bất kỳ loại thuốc nào dựa 
trên các bằng chứng tốt nhất có sẵn từ các tài liệu xuất bản và không dựa vào hướng dẫn từ 
các cơ quan chính phủ. Ủy ban khoa học không đưa ra khuyến cáo cho phương pháp điều trị 
chưa được sự chấp thuận của ít nhất một cơ quan quản lý. 

Ví dụ về khối lượng công việc của ủy ban khoa học, cho bản cập nhật năm 2016, giữa 
ngày 1 tháng 7 năm 2014 và 31 tháng 5 năm 2015, 173 bài báo đạt các tiêu chí tìm kiếm. 
Trong số 173 bài báo, có 15 bài được xác định có tác động trên Báo cáo GOLD được đăng 
trên các trang web trong tháng 1 năm 2016 bằng cách: A) thay đổi, đó là thay đổi văn bản 
hoặc giới thiệu một khái niệm đòi hỏi một khuyến cáo mới; B) khẳng định, thêm hoặc thay 
thế một tài liệu tham khảo hiện có; hoặc C) yêu cầu sửa đổi làm rõ văn bản. 

Tổng hợp những khuyến nghị sửa đổi trong GOLD năm 2016 

A. Những bổ sung 

Ho, và khạc đờm liên quan với tăng tỷ lệ tử vong ở mức độ COPD nhẹ đến trung bình616 

Tài liệu tham khảo số 616 : Putcha N, Drummond MB, Connett JE, Scanlon PD, 
Tashkin DP, Hansel NN, Wise RA. Chronic productive cough is associated with death in 
smokers with early COPD. COPD. 2014 Aug; 11(4):451-8 

Một sự khác biệt lâm sàng quan trọng tối thiểu (MCID) trong quá trình phục hồi chức 
năng của -0.4 cho CCQ đã được xác định.617 

Tài liệu tham khảo 617: Kon SS, Dilaver D, Mittal M, Nolan CM, Clark AL, Canavan 
JL, et al. The Clinical COPD Questionnaire: response to pulmonary rehabilitation and 
minimal clinically important difference. Thorax. 2014 Sep; 69(9):793-8. 

Dừng corticosteroid dạng hít, ở những bệnh nhân COPD có nguy cơ thấp, có thể 
khuyến cáo an toàn cho bệnh nhân còn đang điều trị duy trì bằng thuốc giãn phế quản tác 
dụng kéo dài.618 

Tài liệu tham khảo 618: Rossi A, Guerriero M, Corrado A; OPTIMO/AIPO Study 
Group. Withdrawal of inhaled corticosteroids can be safe in COPD patients at low risk of 
exacerbation: a real-life study on the appropriateness of treatment in moderate COPD 
patients (OPTIMO). Respir Res. 2014 Jul 8; 15: 77.  

ICS/LABA ngày một lần không thấy sự khác biệt có liên quan về hiệu quả so với hai 
lần mỗi ngày619. 

Tài liệu tham khảo: Dransfild MT, Feldman G, Korenblat P, LaForce CF, Locantore 
N, Pistolesi M, et al. Effiacy and safety of once-daily flticasone furoate/vilanterol (100/25 
mcg) versus twice-daily flticasone propionate/ salmeterol (250/50 mcg) in COPD patients. 
Respir Med. 2014 Aug; 108(8):1171-9 

Tuy nhiên, corticosteroid đường toàn thân để điều trị đợt cấp đã được chứng minh cải 
thiện triệu chứng, chức năng phổi, giảm tỷ lệ thất bại điều trị, và rút ngắn thời gian nằm 
viện. Tác dụng ngăn chặn đợt cấp tiếp theo đã được thể hiện trong nghiên cứu phân tích dữ 
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liệu gộp đã chứng minh rằng corticosteroid đường toàn thân khi đang được sử dụng để điều 
trị đợt cấp có thể giảm đợt cấp tái phát trong vòng 30 ngày. 

Tài liệu tham khảo 620 : Criner GJ, Bourbeau J, Diekemper RL, Ouellette DR, 
Goodridge D, Hernandez P, et al. Prevention of acute exacerbations of COPD: American 
College of Chest Physicians and Canadian Thoracic Society Guideline. Chest. 2015 Apr; 
147(4):894-2  

Trầm cảm là một yếu tố nguy cơ không hoàn thành các chương trình phục hồi chức 
năng621 

Tài liệu tham khảo 622: Busch AM, Scott-Sheldon LA, Pierce J, Chattillion EA, 
Cunningham K, Buckley ML, et al. Depressed mood predicts pulmonary rehabilitation 
completion among women, but not men. Respir Med. 2014 Jul; 108(7):1007-13. 

B. Tài liệu tham khảo cung cấp những xác nhận hoặc cập nhật khuyến cáo 
Tài liệu tham khảo 614: She L Yang P, Wang Y, Qin X, Fan L Wang Y, Gao G, Luo 

G, et al. Chinese waterpipe smoking and the risk of capo. Chest. 2014 Oct; 146(4):924-31. 
Tài liệu tham khảo 615: Ramirez-Venegas A, Sansores RH, 

Quintana-Carrillo RH, Velazquez-Uncal M, Hernandezxi Zenteno RJ, Sanchez-Romero C, et 
al. FEV1 decline in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
associated with biomass exposure. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Nov 1; 190(9):996-1002.  

Tài liệu tham khảo 621: Yu T, Fain K, Boyd CM, Singh S, Weiss CO, Li T, et al. Benefis 
and harms of roflmilast in moderate to severe COPD. Thorax. 2014 Jul; 69(7):616-22. 

Tài liệu tham khảo 623: Konecny T, Park JY, Somers KR, Konecny D, Orban M, 
Soucek F, et al. Relation of chronic obstructive pulmonary disease to atrial and 
ventricular arrhythmias. Am J Cardiol. 2014 Jul 15; 114(2):272-7. 

Tài liệu tham khảo 624: Walters JA, Tan DJ, White CJ, WoodBaker R. Different 
durations of corticosteroid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 10; 12:CD006897. 

Tài liệu tham gia 625: Ingebrigtsen TS, Marott JL, Nordestgaard BG, Lange P, Hallas 
J, Vestbo J. Statin use and exacerbations in individuals with chronic obstructive pulmonary 
disease. Thorax. 2015 Jan; 70(1):33-40.  

C. Bổ sung thêm  vào các bảng:  

Phương pháp giảm thể tích phổi qua nội soi phế quản không nên được sử dụng ngoài 
phạm vi thử nghiệm lâm sàng cho đến khi có đủ nhiều dữ liệu có sẵn. Bảng 3.3  Olodaterol 5 
mcg (SMI), 24 giờ Olodaterol/tiotropium 5mcg/5mcg (SMI), 24 hours. 

Tuy nhiên, dấu ấn sinh học về mặt lâm sàng hữu ích cho bệnh nhân COPD ở ổn định 
điều kiện vẫn chưa được xác định. 
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CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ CHẨN ĐOÁN, QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG  
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

GIỚI THIỆU 

Có nhiều thay đổi trong 10 năm kể từ khi báo cáo chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, 
quản lý và dự phòng COPD được công bố. Sự thay đổi được xây dựng dựa trên những thế 
mạnh từ các khuyến nghị ban đầu kết hợp với các kiến thức mới. 

Một trong những điểm mạnh là mục tiêu điều trị. Trải qua thời gian kiểm chứng, được 
chia thành 2 nhóm: mục tiêu hướng tới giảm ngay lập tức, giảm thiểu tác động của các triệu 
chứng và mục tiêu làm giảm nguy cơ biến cố bất lợi về sức khỏe có thể ảnh hưởng tới bệnh 
nhân trong tương lai (các đợt cấp). Điều này nhấn mạnh sự cần thiết các bác sĩ phải quan 
tâm, lưu ý đến ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn của COPD trên bệnh nhân. 

Điểm mạnh thứ hai của chiến lược ban đầu là hệ thống phân loại COPD đơn giản, trực 
quan, dựa trên FEV1 và được gọi là một hệ thống phân loại giai đoạn vì theo thời gian, phần 
lớn các bệnh nhân tin rằng tiến triển theo con đường của bệnh trong đó mức độ nghiêm 
trọng của bệnh được đánh giá theo dõi bằng mức độ nghiêm trọng của giới hạn lưu lượng 
khí thở. Hơn bao giờ hết, biết về những đặc điểm của bệnh nhân trong giai đoạn phân loại 
theo GOLD ví dụ: mức độ rủi ro khi bệnh tiến triển nặng, phải nhập viện và tử vong. Tuy 
nhiên, FEV1 là một dấu hiệu không đáng tin cậy của các mức độ khó thở, hạn chế vận động 
và suy giảm tình trạng sức khỏe. Báo cáo này vẫn giữ hệ thống phân loại GOLD bởi vì nó là 
một yếu tố dự báo các biến cố trong tương lai, nhưng thuật ngữ “giai đoạn” nên được 
chuyển thành “cấp độ”. 

Tại thời điểm báo cáo ban đầu, cải thiện triệu chứng và tình trạng sức khỏe là mục tiêu 
điều trị của GOLD nhưng việc đánh giá các triệu chứng không trực tiếp liên quan đến việc 
lựa chọn quản lý và đo lường tình trạng sức khỏe là một quá trình phức tạp chỉ giới hạn ở 
những nghiên cứu lâm sàng. Hiện tại, bộ câu hỏi đơn giản và đáng tin cậy được thiết kế sử 
dụng trong thực hành lâm sàng ngày thường xuyên. Nó đã được phổ biến bằng rất nhiều 
ngôn ngữ. 

Sự phát triển này đã kích hoạt một hệ thống đánh giá mới sẽ được phát triển đưa ra 
cùng một thước đo của sự tác động các triệu chứng của bệnh nhân và đánh giá nguy cơ tiến 
triển nặng của bệnh trong tương lai. Đổi lại hệ thống đánh giá mới định hướng xây dựng 
phương pháp tiếp cận mới trong quản lý – một trong những đánh giá phù hợp với mục tiêu 
điều trị. Các cách tiếp cận quản lý mới có thể được sử dụng trong bất kỳ bối cảnh lâm sàng 
nào, tại bất cứ nơi nào trên thế giới và định hướng điều trị COPD với những dược phẩm 
riêng biệt - phù hợp hơn với phác đồ của bệnh nhân. 

BỐI CẢNH 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu gây tử vong 
trên thế giới. Đây là thách thức ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng cho cả 
việc điều trị và dự phòng. COPD là một trong những nguyên nhân chính của gánh nặng 
bệnh tật tử vong các bệnh mạn tính trên toàn thế giới; nhiều người phải đối mặt với căn 
bệnh này hàng năm và tử vong sớm vì những biến chứng. Gánh nặng bệnh COPD toàn cầu 
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không ngừng gia tăng trong những thập kỷ tới do việc tiếp tục tiếp xúc với yếu tố nguy cơ 
COPD và sự già hóa của dân số. 

Năm 1998, với sự hợp tác của Viện tim phổi huyết học quốc gia, và tổ chức y tế thế 
giới, sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD) đã được thực hiện. Mục 
tiêu giúp tăng cường nhận thức gánh nặng bệnh COPD và để cải thiện dự phòng và quản lý 
COPD thông qua nỗ lực phối hợp toàn cầu của những người tham gia vào tất cả các khía 
cạnh chăm sóc sức khỏe. Một mục tiêu quan trọng và liên quan khác là để khuyến khích sự 
quan tâm nghiên cứu lớn hơn với căn bệnh rất phổ biến này. 

Năm 2001, GOLD phát hành báo cáo đầu tiên, chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản 
lý và dự phòng COPD. Báo cáo này không phải là một cuốn sách giáo khoa toàn diện về 
COPD nhưng nó tổng quát tình hình của bệnh lý này. Báo cáo được phát triển bởi các 
chuyên gia có chuyên môn trong nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân COPD và được dựa 
trên các khái niệm tốt nhất- xác nhận bệnh sinh của COPD tại thời điểm đó cùng với bằng 
chứng sẵn có về chiến lược quản lý và dự phòng thích hợp nhất. Cung cấp thông tin về bức 
tranh toàn cảnh COPD cho các chuyên gia hô hấp và các bác sĩ khác có quan tâm và sử 
dụng như một nguồn tài liệu để đưa ra các chỉ định khác nhau cho các đối tượng khác nhau 
bao gồm một sổ tay hướng dẫn dành cho cán bộ y tế và một hướng dẫn cho bệnh nhân.  

Ngay sau khi bản GOLD đầu tiên được báo cáo năm 2001, ban giám đốc của GOLD 
đã yêu cầu ủy ban khoa học bổ sung và giữ tài liệu GOLD cập nhật những nghiên cứu mới 
được công bố, đánh giá tác động của những nghiên cứu về quản lý, khuyến cáo trong tài liệu 
GOLD và đưa bản cập nhật hàng năm lên website. Bản cập nhật đầu tiên của GOLD được 
báo cáo năm 2003. Lần cập nhật thứ 2 vào tháng 7 năm 2004 và lần cập nhật thứ 3 vào 
tháng 7 năm 2005, lần cập nhật bao gồm tác động của việc phổ biến tài liệu từ tháng 1 đến 
tháng 12 của năm trước. Vào tháng 1 năm 2005, ủy ban khoa học bắt tay vào công việc 
chuẩn bị một phiên bản cập nhật đầy đủ các báo cáo GOLD, và được phát hành vào năm 
2006. Các phương pháp luận sử dụng để tạo ra các tài liệu cập nhật hàng năm, và năm 2006 
sửa đổi, xuất hiện ở phía trước của mỗi tập. 

Trong các năm từ 2006 đến 2010, bản cập nhật GOLD hàng năm được soạn thảo và 
đưa lên website của GOLD cùng với các phương pháp luận sử dụng để soạn thảo tài liệu và 
danh sách những tài liệu tham khảo để kiểm tra tác động của khuyến cáo cập nhật hàng 
năm. Năm 2009, ủy ban khoa học GOLD nhận ra rằng có những thông tin mới đáng kể liên 
quan đến chẩn đoán và tiếp cận quản lý COPD – điều này giúp thay đổi đáng kể báo cáo. 
Công việc chuẩn bị một báo cáo mới được bắt đầu trong khi ủy ban khoa học vẫn đang thực 
hiện cập nhật cho năm 2010. 

PHƯƠNG PHÁP 

Tháng 9 năm 2009 và tháng 5, tháng 9 năm 2010 trong khi chuẩn bị các bản cập nhật 
hàng năm trên website (http://www.goldcopd.org) các thành viên Ủy ban Khoa học bắt đầu 
xác định các tài liệu có tác động trên các khuyến nghị chính, đặc biệt là để chẩn đoán và 
quản lý bệnh COPD. Các thành viên ủy ban khoa học được chỉ định chương để xem xét và 
đưa ra đề xuất thay đổi cũng như sớm đạt được sự đồng thuận rằng cần thiết thay đổi đáng 
kể nội dung báo cáo để đạt được mục tiêu thống nhất - các chuyên gia về nội khoa và cá 
nhân tại các bệnh viện trên toàn thế giới những người đầu tiên tiếp xúc bệnh nhân có các 
triệu chứng hô hấp có thể dẫn đến chẩn đoán COPD. Vào mùa hè năm 2010, một ủy ban 
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được thành lập bằng văn bản để tạo ra một phác thảo của chương đề xuất, được trình bày 
trong một hội nghị chuyên đề của Hội Hô hấp châu Âu ở Barcelona năm 2010. Ban soạn 
thảo xem xét khuyến nghị từ phiên này trong suốt mùa thu 2010 và mùa xuân năm 2011. 
Trong thời gian này, Ban Giám đốc GOLD và lãnh đạo GOLD quốc gia đã được cung cấp 
bản tóm tắt của các hướng dẫn mới được đề nghị. Trong mùa hè năm 2011, các tài liệu đã 
được lưu hành để các nhà lãnh đạo GOLD quốc gia, các nhà lãnh đạo COPD các quốc gia 
khác nhau xem xét. Tên của các cá nhân đánh giá xuất hiện ở phần trước của báo cáo này. 
Trong tháng 9 năm 2011, của Ủy ban khoa học GOLD xem xét các ý kiến và đề xuất chính 
thức. Báo cáo này được đưa ra trong một hội nghị chuyên đề được tổ chức bởi hội hô hấp 
châu Á Thái Bình Dương trong tháng 11 năm 2011. 

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO NÀY 

 Tài liệu này đã được rút ngắn đáng kể bằng cách hạn chế Chương 1 thông tin cơ bản về 
COPD. Độc giả muốn truy cập thông tin toàn diện hơn về sinh lý bệnh COPD được giới thiệu 
đến một loạt các sách giáo khoa đã xuất bản trong thập kỷ qua. 

 Chương 2 bao gồm thông tin về chẩn đoán và đánh giá của COPD. Định nghĩa 
COPD chưa được sửa đổi đáng kể nhưng đã được mô tả rõ ràng. 

 Đánh giá của COPD dựa vào mức độ biểu hiện các triệu chứng, nguy cơ trong 
tương lai, mức độ nghiêm trọng của sự bất thường, và mô tả của bệnh đồng mắc. Trước đây 
đo phế dung kế được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán COPD, hiện tại cần thiết để chẩn đoán 
xác định COPD. 

 Phân loại của hạn chế dòng khí thở được chia thành bốn cấp độ (GOLD 1, nhẹ; 
GOLD 2, vừa; GOLD 3, nặng; và GOLD 4, Rất nặng) bằng cách sử dụng cố định tỷ lệ  
FEV1 / FVC <0.7 sau test giãn phế quản. Việc sử dụng tỷ lệ (FEV1/FVC) có thể dẫn đến 
chẩn đoán quá mức COPD ở người lớn tuổi do quá trình lão hóa bình thường ảnh hưởng đến 
dung tích phổi và luồng khí thở, và có thể dẫn đến bỏ sót chẩn đoán ở người lớn dưới 45 
tuổi. Khái niệm về giai đoạn đã bị bỏ vì một hệ thống dựa trên chỉ số FEV1 đơn thuần không 
đủ và các bằng chứng cho một hệ thống giai đoạn thay thế không tồn tại. Giai đoạn suy 
chức năng hô hấp nghiêm trọng nhất, GOLD 4, không bao gồm tài liệu tham khảo đến suy 
hô hấp vì điều này dường như là một sự kết hợp tùy ý. 

 Chương mới (Chương 3) về các phương pháp điều trị đã được thêm vào. Bao 
gồm thông tin mô tả về cả hai liệu pháp dùng thuốc và không dùng thuốc, xác định các 
tác dụng phụ, nếu có. 

 Quản lý COPD được trình bày trong ba chương: Quản lý COPD ổn định (Chương 
4); Quản lý COPD đợt cấp (Chương 5); và COPD và các bệnh đồng mắc (Chương 6), bao 
gồm cả quản lý của các bệnh đồng mắc ở bệnh nhân COPD và COPD ở những bệnh nhân có 
bệnh đồng mắc. 

 Trong Chương 4, Quản lý COPD ổn định, phương pháp tiếp cận với cả điều trị dùng 
thuốc và không dùng thuốc đều được khuyến khích. Các chương này bắt đầu với tầm quan 
trọng của việc xác định và làm giảm các yếu tố nguy cơ. Khói thuốc lá tiếp tục được xác 
định là yếu tố nguy cơ thường gặp nhất đối với COPD và loại bỏ các yếu tố nguy cơ này là 
một bước quan trọng hướng đến ngăn chặn và kiểm soát của COPD. Tuy nhiên, nhiều dữ 
liệu đang nhắc tới tầm quan trọng của các yếu tố nguy cơ khác của bệnh COPD cần được 
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đưa vào, bao gồm bụi nghề nghiệp, hoá chất và ô nhiễm không khí cho nấu ăn và sưởi 
ấm trong nhà thông khí kém, đặc biệt là ở phụ nữ ở các nước đang phát triển. 

 Trong các tài liệu GOLD trước đây, khuyến nghị để quản lý COPD chỉ dựa trên loại 
suy chức năng hô hấp. Tuy nhiên, có bằng chứng đáng kể rằng mức độ của FEV1 là một mô 
tả nghèo về tình trạng bệnh tật và vì lý do này việc quản lý COPD ổn định dựa trên một 
chiến lược xem xét cả hai tác động bệnh (xác định chủ yếu bởi mức độ triệu chứng và hạn 
chế hoạt động) và nguy cơ trong tương lai tiến triển của bệnh (đặc biệt là các đợt cấp) được 
khuyến khích. 

 Chương 5, Quản lý đợt cấp, trình bày một định nghĩa sửa đổi của đợt cấp COPD 
 Chương 6, các bệnh đồng mắc và COPD, tập trung vào các bệnh tim mạch, loãng 

xương, lo âu và trầm cảm, ung thư phổi, nhiễm trùng, hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu 
đường. 

 Phụ lục: các báo cáo chẩn đoán các bệnh thông khí hạn chế, hen, COPD và Hen 
kèm COPD cùng các hội chứng chồng lấp (ACOS) đã được thêm vào. 

CẤP ĐỘ CỦA BẰNG CHỨNG 

Mức độ bằng chứng được phân tích và khuyến cáo thích hợp. Mức độ bằng chứng 
được ghi trong dấu ngoặc đơn sau khuyến cáo có liên quan ví dụ: (Bằng chứng A). Các vấn 
đề phương pháp liên quan đến việc sử dụng các bằng chứng từ các phân tích được xem xét 
cẩn thận. Cấp độ bằng chứng này (Bảng A) đã được sử dụng trong các báo cáo trước đó, và 
được sử dụng trong suốt quá trình chuẩn bị của tài liệu này. 

 Bảng 2. Bảng A: Mô tả cấp độ bằng chứng 

Bảng A: Mô tả cấp độ bằng chứng 
Phân 
loại 

Nguồn của bằng chứng Định nghĩa chi tiết 

A Thử nghiệm ngẫu nhiên 
có đối chứng (RCT) và 
phân tích gộp. Nguồn dữ 
liệu dồi dào. 

Chứng cứ từ kết quả của các RCT hoặc phân tích gộp thiết kế tốt vốn 
cung cấp một cách nhất quán các phát hiện trong dân số mà khuyến 
cáo được thực hiện. Loại A đòi hỏi số lượng lớn các nghiên cứu có 
số lượng lớn người tham gia. 

B Thử nghiệm RCT và 
phân tích gộp. Nguồn dữ 
liệu hạn chế. 

Chứng cứ từ kết quả của các nghiên cứu can thiệp, bao gồm một số 
lượng hạn chế bệnh nhân, phân tích post-hoc hoặc dưới nhóm của 
các RCT, hoặc phân tích gộp của các RCT. Nói chung, Loại B được 
dùng khi có ít thử nghiệm ngẫu nhiên, cỡ mẫu nhỏ, được tiến hành 
trong dân số khác với nhóm dân số mục tiêu của khuyến cáo, hoặc 
kết quả không nhất quán ở một mức độ nhất định. 

C Thử nghiệm không ngẫu 
nhiên. Nghiên cứu quan 
sát. 

Chứng cứ từ kết quả của các thử nghiệm không đối chứng hoặc 
không ngẫu nhiên hoặc từ nghiên cứu quan sát. 

D Nhận định đồng thuận 
của nhóm. 

Loại này chỉ được sử dụng trong những trường hợp mà việc cung 
cấp một số hướng dẫn có vẻ có giá trị nhưng y văn lâm sàng đề cập 
chủ đề này không đầy đủ để đưa vào loại chứng cứ khác. Đồng 
thuận Nhóm đặt trên cơ sở kinh nghiệm lâm sàng hoặc kiến thức vốn 
không đáp ứng các tiêu chuẩn kể trên. 
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Chương 1 

 ĐỊNH NGHĨA VÀ TỔNG QUAN 

ĐIỂM CHÍNH 

 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một bệnh phổ biến có thể phòng ngừa và 
điều trị được, đặc trưng bởi sự tắc nghẽn luồng khí thở mạn tính, thường tiến triển nặng dần 
liên quan đến đáp ứng viêm mạn tính quá mức ở đường hô hấp và nhu mô phổi với các phần 
tử hoặc chất khí độc hại. Đợt cấp và các bệnh đồng mắc làm tăng mức độ nặng chung của 
bệnh ở mỗi bệnh nhân.  

 COPD là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới và là 
gánh nặng ngày càng nghiêm trọng về kinh tế xã hội.  

Khói thuốc lá và các phần tử độc hại khác như khói từ nhiên liệu sinh khói gây ra phản 
ứng viêm trong phổi, đây là một phản ứng bình thường nhưng đã bị biến đổi ở bệnh nhân 
COPD. Phản ứng viêm mạn tính này có thể gây ra sự phá hủy nhu mô (dẫn đến khí phế 
thũng), và làm rối loạn cơ chế sửa chữa và bảo vệ bình thường (dẫn đến xơ hóa đường thở 
nhỏ). Những biến đổi về mặt sinh bệnh học tạo thành các bẫy khí, tắc nghẽn luồng khí thở 
ngày càng tăng dẫn đến triệu chứng khó thở và các triệu chứng đặc trưng khác của COPD. 

ĐỊNH NGHĨA 

COPD là một bệnh phổ biến có thể phòng ngừa và điều trị được, đặc trưng bởi sự tắc 
nghẽn luồng khí thở mạn tính, thường tiến triển nặng dần liên quan đến đáp ứng viêm mạn 
tính quá mức ở đường hô hấp và nhu mô phổi với các phần tử hoặc chất khí độc hại. Đợt 
cấp và các bệnh đồng mắc làm tăng mức độ nặng chung của bệnh ở mỗi bệnh nhân. 

Tắc nghẽn luồng khí thở mạn tính trong COPD gây ra bởi sự kết hợp giữa bệnh lý 
đường thở nhỏ (viêm tiểu phế quản tắc nghẽn) và phá hủy nhu mô (khí phế thũng), vai trò 
của từng cơ chế bệnh sinh khác nhau ở từng cá thể (hình 1.1). Viêm mạn tính gây ra những 
thay đổi cấu trúc và làm hẹp đường thở nhỏ. Phản ứng viêm phá hủy nhu mô phổi dẫn đến 
mất sự liên kết của phế nang với đường thở nhỏ và giảm đàn hồi phổi, làm giảm khả năng 
duy trì sự thông thoáng của đường dẫn khí trong suốt thì thở ra. Sự giảm thông khí được 
đánh giá tốt nhất bằng đo hô hấp ký, vì đây là phương pháp thăm dò chức năng phổi phổ 
biến nhất và có thể thực hiện được nhiều lần. 

Nhiều định nghĩa COPD trước đây đã nhấn mạnh các thuật ngữ "khí phế thũng" và 
"viêm phế quản mạn tính", các thuật ngữ này không được nhắc tới trong định nghĩa sử dụng 
trong báo cáo này hoặc các báo cáo trước kia của GOLD. Khí phế thũng, hoặc phá hủy các 
bề mặt trao đổi khí của phổi (phế nang), là một thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trên 
lâm sàng (nhưng không chính xác) và chỉ mô tả được một trong số các bất thường cấu trúc ở 
bệnh nhân COPD. Viêm phế quản mạn tính, hoặc ho và khạc đờm ít nhất 3 tháng/năm trong 
hai năm liên tiếp, vẫn còn là một thuật ngữ lâm sàng và dịch tễ học hữu ích. Tuy nhiên, cần 
biết rằng ho khạc đờm mạn tính (viêm phế quản mạn tính) là một bệnh độc lập có thể xuất 
hiện trước hoặc sau khi xuất hiện sự tắc nghẽn luồng khí thở và có thể kết hợp với sự xuất 
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hiện và/hoặc gia tăng tắc nghẽn luồng khí thở cố định. Viêm phế quản mạn tính có thể gặp ở 
những bệnh nhân có chức năng hô hấp bình thường. 

Bảng 2.1. Các cơ chế gây ra tắc nghẽn luồng khí thở trong COPD 

Bệnh lý đường thở nhỏ 

Viêm đường thở 

Xơ hóa đường thở; tăng tiết nhầy 

Tăng sức cản đường thở 

 

Phá hủy nhu mô 

Mất thành phế nang 

Giảm sự đàn hồi phổi 

 

 

TẮC NGHẼN LUỒNG KHÍ THỞ 

 
GÁNH NẶNG CỦA COPD 

COPD là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế 
giới dẫn đến gánh nặng kinh tế và xã hội quan trọng và ngày một tăng2,5. Tỷ lệ COPD, tỷ lệ 
bệnh tật và tử vong khác nhau giữa các quốc gia và giữa các quần thể khác nhau trong cùng 
1 quốc gia. COPD là hậu quả của phơi nhiễm tích lũy qua nhiều thập kỷ. Thông thường, tỷ 
lệ COPD có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ hút thuốc lá, mặc dù ở nhiều nước, ô nhiễm không 
khí ngoài trời, tại môi trường nghề nghiệp và trong nhà - từ việc đốt củi và các nhiên liệu 
sinh khói khác – là những yếu tố nguy cơ chính gây COPD 6. Tỷ lệ mắc bệnh và gánh nặng 
của COPD được dự báo sẽ tăng trong những thập kỷ tới do liên tục tiếp xúc với các yếu tố 
nguy cơ COPD và sự già hóa của dân số thế giới (với nhiều người sống lâu hơn và do đó 
biểu hiện hậu quả lâu dài do phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ của COPD5). Thông tin về 
gánh nặng của COPD có thể được tìm thấy trên website quốc tế như của Tổ chức y tế thế 
giới (WHO) (http://www.who.int) và Ngân hàng thế giới/Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật 
toàn cầu của WHO (http://www.who.int/topics/global_burden_of_disease). Bản thân quá 
trình lão hóa là một yếu tố nguy cơ cho COPD và sự lão hóa đường thở, nhu mô phổi cũng 
tương tự như một số những thay đổi cấu trúc có liên quan với COPD7. 

Tỷ lệ mắc bệnh 

Số liệu hiện có về tỷ lệ COPD khác nhau ở các nghiên cứu do sự khác biệt trong 
phương pháp khảo sát, tiêu chuẩn chẩn đoán và phương pháp phân tích8. Ước tính tỷ lệ mắc 
bệnh thấp nhất là do dựa trên cơ sở các báo cáo về chẩn đoán COPD của bác sĩ hoặc điều 
kiện tương đương. Ví dụ, hầu hết các dữ liệu quốc gia cho thấy dưới 6% dân số trưởng 
thành được chẩn đoán COPD8. Điều này cho thấy COPD có thể không được phát hiện và 
chẩn đoán kịp thời9.  

Mặc dù phức tạp, dữ liệu đang có cho phép rút ra một số kết luận về tỷ lệ mắc COPD, 
vì chất lượng số liệu được kiểm soát tốt hơn. Một nghiên cứu phân tích gộp các nghiên cứu 
được thực hiện ở 28 quốc gia từ năm 1990 đến năm 20048 và một nghiên cứu từ Nhật Bản10, 
cung cấp bằng chứng cho thấy tỷ lệ COPD ở những người hút thuốc và đã từng hút thuốc 
cao hơn nhiều so với người không hút thuốc, ở những người trên 40 tuổi so với những người 
dưới 40 tuổi và ở nam giới nhiều hơn ở phụ nữ. Nghiên cứu đánh giá bệnh phổi tắc nghẽn ở 
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Mỹ Latin (PLATTINO)11  khảo sát tỷ lệ mắc rối loạn thông khí sau test hồi phục phế quản ở 
những người trên 40 tuổi tại 5 thành phố lớn của Mỹ Latin, mỗi thành phố thuộc những 
quốc gia khác nhau: Brazil, Chile, Mexico, Uruguay và Venezuela. Trong mỗi quốc gia, tỷ 
lệ COPD tăng cùng với tuổi, với tỷ lệ cao nhất ở những người trên 60 tuổi, dao động trong 
tổng dân số từ mức thấp 7,8% ở thành phố Mexico lên mức cao nhất là 19,7% ở 
Montevideo, Uruguay. Trong tất cả các thành phố/quốc gia tỷ lệ bệnh ở nam giới cao hơn 
đáng kể so với phụ nữ11, trái ngược với những phát hiện từ các thành phố ở châu Âu như 
Salzburg12. Chương trình gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn (BOLD) đã tiến hành khảo sát 
tại nhiều nơi trên thế giới13 đã ghi lại nhiều ca bệnh nặng hơn so với trước đây và một tỷ lệ 
đáng kể (3-11%) mắc COPD ở những người chưa bao giờ hút thuốc. 

Bệnh tật 

Cách truyền thống để xác định mắc bệnh bao gồm các biện pháp: đi khám bác sĩ, khám 
tại khoa cấp cứu và nhập viện. Mặc dù số liệu bệnh tật do COPD hiện còn ít và ít tin cậy 
hơn so với cơ sở dữ liệu về tỷ lệ tử vong, những số liệu hiện có cho thấy bệnh tật do COPD 
tăng theo tuổi10-12. Bệnh tật do COPD có thể bị ảnh hưởng bởi các bệnh mạn tính đồng mắc 
khác (ví dụ bệnh tim mạch, bệnh cơ xương khớp, đái tháo đường) liên quan đến COPD và 
có thể có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, cũng như gây trở ngại cho việc 
điều trị COPD. 

Tỷ lệ tử vong 

Tổ chức Y tế Thế giới công bố số liệu thống kê tỷ lệ tử vong cho các nguyên nhân gây 
tử vong hàng năm cho tất cả các khu vực của WHO; thông tin chi tiết tại WHO Evidence 
for Health Policy Department (http://www.who.int/evidence).Tuy nhiên, dữ liệu phải được 
phiên giải một cách thận trọng, do thuật ngữ COPD được sử dụng không nhất quán. Trong 
ICD-10, các trường hợp tử vong do COPD hoặc tắc nghẽn đường thở mạn tính được liệt kê 
trong chương “COPD và các tình trạng liên quan” (ICD-10 mã J42-46). 

COPD không được phát hiện và chẩn đoán kịp thời làm ảnh hưởng đến sự chính xác 
của dữ liệu về tỷ lệ tử vong14,15. Mặc dù COPD một nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng 
được coi như một nguyên nhân phụ hoặc bị bỏ qua trong giấy chứng tử16,504. Tuy nhiên, rõ 
ràng COPD là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở hầu hết các nước. Nghiên 
cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu dự đoán rằng COPD là nguyên nhân gây tử vong xếp thứ 6 
trong số các nguyên nhân gây tử vong trong năm 1990, sẽ trở thành nguyên nhân đứng hàng thứ 
3 gây tử vong vào năm 2020; một dự án mới hơn ước tính COPD sẽ là nguyên nhân đứng thứ 
tư gây tử vong vào năm 20305. Sự gia tăng tỷ lệ tử vong do COPD chủ yếu là do sự gia tăng hút 
thuốc, trong khi tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân phổ biến khác (ví dụ như bệnh tim thiếu máu 
cục bộ, bệnh truyền nhiễm) thì giảm dần, và sự già hóa của dân số thế giới.  

Gánh nặng kinh tế  

COPD có liên quan mật thiết đến gánh nặng về kinh tế. Trong Liên minh châu Âu, 
tổng chi phí trực tiếp của bệnh đường hô hấp được ước tính là khoảng 6% tổng ngân sách 
chăm sóc sức khỏe, trong đó COPD chiếm 56% (38,6 tỷ euro) của chi phí cho bệnh đường 
hô hấp17. Tại Mỹ các chi phí trực tiếp ước tính của COPD là 29,5 tỷ đô la và chi phí gián 
tiếp là 20,4 tỷ đô la18. Đợt cấp COPD chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng gánh nặng COPD trên 
hệ thống chăm sóc sức khỏe. Có mối liên quan trực tiếp nổi bật giữa mức độ nặng của 
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COPD và chi phí chăm sóc, và phân bổ chi phí thay đổi theo tiến triển của bệnh. Ví dụ, chi 
phí nằm viện và chi phí thở oxy cấp cứu tăng cao cùng với mức độ nghiêm trọng COPD 
tăng lên. Ước tính chi phí y tế trực tiếp cho việc chăm sóc tại nhà gây ảnh hưởng không thể 
hiện được chi phí thực sự của chăm sóc tại nhà đối với xã hội, vì không tính đến các giá trị 
kinh tế của người nhà chăm sóc cho bệnh nhân COPD.  

Ở các nước đang phát triển, chi phí y tế trực tiếp ít quan trọng hơn so với ảnh hưởng 
của COPD đối với năng suất lao động tại nơi làm việc và tại nhà. Các cơ sở y tế không cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người tàn phế nặng cho nên COPD làm cho 2 người 
phải nghỉ việc – bệnh nhân COPD và thành viên gia đình hiện đang phải ở nhà để chăm sóc 
cho bệnh nhân mất khả năng lao động. Nguồn nhân lực là tài sản quốc gia quan trọng nhất 
đối với các nước đang phát triển nên chi phí gián tiếp của COPD có thể là một mối đe dọa 
nghiêm trọng đối với nền kinh tế của các nước này.  

Gánh nặng xã hội  

Vì tỷ lệ tử vong chỉ nói lên một khía cạnh về gánh nặng của bệnh COPD lên người 
bệnh do đó cần tìm cách đánh giá khác về gánh nặng bệnh tật phù hợp và đo lường được 
giữa các quốc gia. Các tác giả của Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu đã thiết kế một 
phương pháp để ước tính tỷ lệ đóng góp có thể quy cho tử vong và tàn phế đối với các 
bệnh tật và thương tật chính bằng cách sử dụng một thước đo tổng hợp của gánh nặng với 
mỗi vấn đề sức khỏe, gọi là số năm tuổi thọ điều chỉnh theo tình trạng khuyết tật (DALY) 
2,19,20. DALYs cho một tình trạng bệnh cụ thể là tổng của những năm mất đi do chết sớm 
và số năm sống với khuyết tật, được điều chỉnh theo mức độ khuyết tật. Năm 1990, COPD 
là nguyên nhân hàng thứ mười hai gây ra mất DALYs trên thế giới, chiếm 2,1% tổng số. 
Theo dự đoán, COPD sẽ là nguyên nhân hàng thứ bảy gây mất DALYs trên toàn thế giới 
vào năm 20305. 

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ PHÁT SINH BỆNH 

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ đã được nghiên cứu kỹ nhất, nhưng không phải duy 
nhất, các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người không hút thuốc cũng xuất hiện tắc 
nghẽn luồng khí thở mạn tính21,24. Phần lớn bằng chứng liên quan đến yếu tố nguy cơ COPD 
đến từ nghiên cứu dịch tễ cắt ngang xác định mối liên quan hơn là mối quan hệ nguyên nhân 
và hậu quả. Mặc dù một số nghiên cứu theo dõi dọc của COPD đã theo dõi các nhóm bệnh 
nhân và các quần thể lên đến 20 năm25, nhưng chưa có nghiên cứu nào có thể theo dõi sự 
tiến triển của toàn bộ quá trình bệnh hoặc đã nghiên cứu được giai đoạn bào thai và chu sinh 
có thể là quan trọng trong việc định hình nguy cơ COPD trong tương lai của một cá nhân. 
Vì thế, sự hiểu biết hiện tại về những yếu tố nguy cơ đối với COPD trong nhiều khía cạnh 
vẫn chưa đầy đủ.  

COPD là kết quả từ mối tương tác giữa gen và môi trường. Trong số những người có 
tiền sử hút thuốc như nhau, không phải tất cả sẽ mắc COPD do sự khác biệt trong yếu tố di 
truyền, hoặc thời gian sống. Những yếu tố nguy cơ đối với COPD cũng có thể liên quan 
theo nhiều cách phức tạp hơn. Ví dụ, giới tính có thể ảnh hưởng đến việc một người có hút 
thuốc lá hoặc không, hoặc phơi nhiễm với các yếu tố nghề nghiệp hoặc môi trường nhất 
định; tình trạng kinh tế xã hội có thể liên quan đến trọng lượng sơ sinh của trẻ (như ảnh 
hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của phổi và tiếp đó thích ứng đến việc phát triển của 
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bệnh); và tuổi thọ dài hơn sẽ cho phép thời gian sống tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ lâu 
hơn. Cần nghiên cứu sâu hơn về các mối quan hệ và tương tác giữa các yếu tố nguy cơ. 

Gen 

Yếu tố nguy cơ di truyền được ghi nhận rõ nhất là sự thiếu hụt di truyền nghiêm trọng 
của alpha - 1 antitrypsin26, chất ức chế chính của serine proteases lưu hành trong máu. Mặc 
dù sự thiếu hụt men alpha-1 antitrypsin chỉ liên quan đến một phần nhỏ dân số, nó minh họa 
sự tương tác giữa gen và phơi nhiễm môi trường dẫn đến COPD.  

Đã quan sát thấy tính chất gia đình rõ rệt của sự tắc nghẽn luồng khí thở trong các anh 
chị em có hút thuốc của bệnh nhân COPD nặng27, cho thấy gen cùng với các yếu tố môi 
trường có thể ảnh hưởng đến tính nhạy cảm này. Gen đơn lẻ như các gen mã hóa matrix 
metalloproteinase 12 (MMP12) có liên quan đến suy giảm chức năng phổi28. Mặc dù một số 
nghiên cứu mối quan hệ tính đa hình thái về kiểu gen cho thấy vai trò của gen với receptor 
alpha-nicotinic acetylcholine cũng như sự tương tác bền vững giữa gen - protein và có thể ở 
một hoặc hai gen khác, vẫn có một sự khác nhau giữa kết quả từ những phân tích của COPD 
và chức năng phổi cũng như giữa các nghiên cứu phân tích mối liên quan trong đa hình về 
kiểu gen và các phân tích gen ở những người tình nguyện29-33. 

Tuổi và giới  

Tuổi cũng là một yếu tố nguy cơ COPD. Tuy nhiên không rõ sự lão hóa dẫn đến 
COPD hay tuổi tác phản ánh tổng của phơi nhiễm tích lũy trong suốt cuộc đời. Trong quá 
khứ, hầu hết các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc COPD và tỷ lệ tử vong ở nam giới cao hơn 
phụ nữ, nhưng dữ liệu từ các nước phát triển18,34 cho thấy tỷ lệ mắc căn bệnh này hiện nay 
gần như bằng nhau ở nam và nữ, có thể phản ánh sự thay đổi hiện trạng hút thuốc lá. Một số 
nghiên cứu thậm chí còn cho rằng phụ nữ nhạy cảm với khói thuốc lá hơn nam giới 35,38. 

Sự tăng trưởng và phát triển của phổi 

Sự tăng trưởng của phổi liên quan đến tiến trình phát triển trong giai đoạn bào thai, 
sinh đẻ và phơi nhiễm trong giai đoạn thơ ấu và vị thành niên39,40. Sự suy giảm mạnh chức 
năng phổi (đánh giá bởi đo chức năng thông khí) giúp phát hiện những người có nguy cơ 
cao mắc COPD14.  

Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi trong thai kỳ hoặc thời thơ ấu 
đều tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến bệnh COPD. Ví dụ, một nghiên cứu lớn và phân tích gộp đã 
khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa cân nặng lúc sinh và FEV1 ở người trưởng thành, 
những nghiên cứu khác đã tìm ra được sự ảnh hưởng của sự nhiễm trùng phổi ở trẻ nhỏ. 

Một nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố trong những năm tháng đầu đời được gọi là 
"những yếu tố bất lợi thời thơ ấu" cũng có vai trò quan trọng ngang bằng hút thuốc nặng 
trong dự đoán về chức năng phổi ở đầu giai đoạn trưởng thành. 

Phơi nhiễm với các phần tử 

Trên toàn thế giới, hút thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất của COPD. 
Những người hút thuốc lá có tỷ lệ mắc triệu chứng hô hấp và bất thường chức năng phổi cao 
hơn, tốc độ FEV1giảm hàng năm nhiều hơn và tỷ lệ tử vong COPD cao hơn những người 
không hút thuốc44. Các loại thuốc khác (như tẩu, xì gà, thuốc lào45), và cần sa46 cũng là 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 32 

những yếu tố nguy cơ của COPD47,48. Tiếp xúc thụ động với khói thuốc (hay còn gọi là khói 
thuốc trong môi trường - EST) cũng góp phần gây ra triệu chứng hô hấp49 và COPD50 bằng 
việc gia tăng tổng gánh nặng với phổi do hít các phần tử bụi và khí51,52. Hút thuốc trong giai 
đoạn mang thai cũng gây ra nguy cơ cho thai nhi, do ảnh hưởng đến sự tăng trưởng phổi và 
sự phát triển trong tử cung và có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống miễn dịch53,54. 

Sự phơi nhiễm nghề nghiệp, gồm bụi vô cơ và hữu cơ, chất hóa học và khói là yếu tố 
nguy cơ của COPD55,57chưa được đánh giá đầy đủ. Một nghiên cứu phân tích về dân số Mỹ 
trên diện rộng dựa trên khảo sát NHANES III trên hầu hết 10,000 người trưởng thành độ 
tuổi từ 30-75 tuổi ước tính tỷ lệ COPD do nghề nghiệp là 19,2% tổng số người, và 31,1% 
trong số những người chưa từng hút thuốc58. Những ước tính này phù hợp với một báo cáo 
đã xuất bản của Hội lồng ngực Mỹ kết luận phơi nhiễm nghề nghiệp gây ra 10-20% triệu 
chứng hoặc sự suy giảm chức năng phổi trong COPD59. Nguy cơ từ phơi nhiễm nghề nghiệp 
trong những khu vực còn chưa quản lý tốt trên thế giới có khả năng cao hơn nhiều so với 
báo cáo trong những nghiên cứu của Châu Âu và Bắc Mỹ. 

Củi, gỗ, phân động vật, rơm rạ sau thu hoạch và than thường được đốt cháy ngoài trời 
hoặc trong lò kém chất lượng có thể dẫn đến ô nhiễm không khí trong nhà mức độ rất cao. 
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí trong nhà từ việc nấu ăn, sởi 
ấm  bằng chất đốt sinh khói ở nơi có thông khí kém là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối 
với COPD60,66. Khoảng 3 tỷ người trên thế giới sử dụng chất đốt sinh khối hoặc than là 
nguồn năng lượng chính để nấu ăn, sưởi ấm và các nhu cầu khác của gia đình, vì thế số 
người có nguy cơ mắc COPD trên toàn thế giới là rất lớn63,67. 

Mức ô nhiễm không khí thành thị cao gây ảnh hưởng xấu cho những người có bệnh 
tim mạch và bệnh phổi. Vai trò của ô nghiễm không khí ngoài trời gây nên COPD chưa rõ 
ràng, nhưng có có vẻ gây nguy cơ ít hơn khi so sánh với hút thuốc lá. Cũng khó đánh giá 
ảnh hưởng của từng chất gây ô nhiễm đơn lẻ khi phơi nhiễm lâu dài với ô nhiễm không khí. 
Tuy nhiên, ô nhiễm không khí từ việc đốt cháy nhiên liệu, chủ yếu là từ khí thải động cơ xe 
tại các thành phố, có liên quan đến sự suy giảm của chức năng hô hấp68. Tác động tương đối 
của phơi nhiễm trong thời gian ngắn cường độ cao hay phơi nhiễm trong thời gian dài 
cường độ thấp vẫn còn chưa rõ. 

Tình trạng kinh tế xã hội 

Đói nghèo là yếu tố nguy cơ rõ ràng đối với COPD nhưng vai trò của những bộ phận 
cấu thành nên đói nghèo góp phần vào vấn đề này còn không rõ. Có chứng cứ rõ ràng cho 
thấy nguy cơ mắc COPD tương quan nghịch biến với tình trạng kinh tế xã hội69. Tuy nhiên, 
không rõ đói nghèo làm tăng phơi nhiễm với ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời, 
đông đúc, thiếu dinh dưỡng, nhiễm trùng hay là các yếu tố khác liên quan đến tình trạng 
kinh tế xã hội ở mức thấp. 

Hen/Tăng tính phản ứng phế quản 
Hen có thể là yếu tố nguy cơ mắc COPD, mặc dù chứng cứ chưa đủ thuyết phục. 

Trong một nghiên cứu theo dõi dọc của nghiên cứu dịch tễ Tucson về bệnh lý tắc nghẽn 
đường thở, những người trưởng thành bị hen được xác định tăng nguy cơ mắc COPD theo 
thời gian gấp 12 lần so với người không bị hen, sau khi hiệu chỉnh thông số về hút thuốc 
lá70. Một nghiên cứu dài hạn khác ở bệnh nhân hen cho thấy khoảng 20% số bệnh nhân xuất 
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hiện tắc nghẽn luồng khí thở không hồi phục71 và trong một nghiên cứu theo dõi dọc khác, 
bệnh hen (do bệnh nhân tự báo cáo) có liên quan đến việc giảm FEV1 trong dân số chung72. 
Trong Điều tra sức khỏe hô hấp cộng đồng Châu Âu, tăng tính phản ứng phế quản là yếu tố 
nguy cơ quan trọng chỉ đứng thứ hai sau hút thuốc lá dẫn đến COPD, gây ra 15% nguy cơ 
của cộng đồng (hút thuốc lá có nguy cơ đến 39% cộng đồng)73. Cơ chế bệnh sinh của sự tắc 
nghẽn dòng khí thở mạn tính trong người mắc hen không hút thuốc và người hút thuốc 
không bị bệnh hen khác nhau rõ rệt, cho thấy rằng hai kiểu hình bệnh có thể vẫn còn khác 
nhau ngay cả khi có mức giảm giống nhau về chức năng phổi74. Tuy nhiên, sự phân biệt về 
mặt lâm sàng giữa hen và COPD có thể không dễ dàng. 

Tăng phản ứng phế quản có thể vẫn tồn tại mà không có chẩn đoán hen trên lâm sàng 
và là môt yếu tố tiên lượng độc lập của COPD trong nghiên cứu dịch tễ cộng đồng cũng như 
là chỉ số giúp dự đoán nguy cơ suy giảm chức năng phổi ở bệnh nhân COPD nhẹ76. 

Viêm phế quản mạn tính 
Trong nghiên cứu chuyên đề của Fletcher và đồng nghiệp, viêm phế quản mạn tính 

không liên quản đến sự suy giảm chức năng phổi77. Tuy nhiên, những nghiên cứu bổ 
sung đã tìm ra mối liên quan giữa tăng tiết nhầy, giảm FEV1

78, ho và khạc đờm có liên 
quan với tăng tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân COPD nhẹ tới trung bình616. Ở người 
trưởng thành trẻ tuổi hút thuốc lá bị viêm phế quản mạn tính có liên quan với tăng nguy 
cơ mắc COPD79,80. 

Nhiễm trùng 
Tiền sử nhiễm trùng hô hấp nặng khi còn nhỏ có liên quan với giảm chức năng phổi 

và tăng các triệu chứng hô hấp khi trưởng thành39,73. Sự nhạy cảm với nhiễm trùng đóng 
vai trò quan trong trong đợt cấp COPD nhưng vai trò với nguy cơ mắc bệnh COPD thì 
chưa rõ ràng. 

BỆNH HỌC, SINH BỆNH HỌC VÀ SINH LÝ BỆNH 
Nhiễm HIV đẩy nhanh sự khởi phát khí phế thũng liên quan đến thuốc lá81. Lao cũng 

được chứng minh là một yếu tố nguy cơ của COPD82,83. Hơn nữa, lao vừa là chẩn đoán phân 
biệt với COPD vừa là một bệnh đồng mắc tiềm ẩn83,84. 

Hít phải khói thuốc lá và những phần tử khí độc hại khác như khói từ chất đốt sinh 
khói gây phản ứng viêm trong phổi, một đáp ứng bình thường nhưng bị biến đổi ở bệnh 
nhân COPD. Đáp ứng viêm mạn tính có thể làm tăng sự phá hủy nhu mô (gây khí phế 
thũng) và làm rối loạn cơ chế sửa chữa và bảo vệ bình thường (gây xơ hóa đường thở nhỏ). 
Những biến đổi về mặt bệnh học dẫn đến bẫy khí và suy giảm thông khí tiến triển. Dưới đây 
là tổng quan ngắn gọn về các thay đổi bệnh lý trong COPD, những cơ chế tế bào và phân tử,  
những bất thường sinh bệnh học và triệu chứng đặc trưng của bệnh85. 

Bệnh học 

Những thay đổi bệnh học đặc trưng của COPD là ở đường dẫn khí, nhu mô phổi, và 
mạch máu phổi86. Những thay đổi bệnh học bao gồm viêm mạn tính với việc gia tăng số 
lượng, chủng loại tế bào viêm đặc hiệu trong những cấu trúc khác nhau của phổi, sự thay 
đổi cấu trúc do hậu quả của sự tổn thương và sửa chữa lặp đi lặp lại. Nhìn chung, quá trình 
viêm và sự thay đổi cấu trúc trong đường dẫn khí ngày càng tăng tỷ lệ với mức độ nghiêm 
trọng của bệnh và tồn tại ở cả người đã cai thuốc lá. 
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Sinh bệnh học 

Quá trình viêm trong đường hô hấp của bệnh nhân COPD là đáp ứng viêm đã bị 
biến đổi của đường hô hấp đối với kích thích mạn tính như khói thuốc lá. Cơ chế gây đáp 
ứng viêm quá mức này chưa được biết rõ nhưng có thể quyết định bởi yếu tố di truyền. 
Rõ ràng bệnh nhân có thể mắc COPD mà không hút thuốc lá, nhưng bản chất của đáp 
ứng viêm ở những bệnh nhân này chưa được hiểu rõ. Stress oxy hóa và tăng các 
proteinase trong phổi làm biến đổi phản ứng viêm ở phổi. Các cơ chế này dẫn tới thay 
đổi bệnh học đặc trưng trong COPD. Đáp ứng viêm ở phổi còn tồn tại sau khi bỏ thuốc 
lá nhưng không rõ cơ chế, mặc dù các tự kháng nguyên và các vi sinh vật tồn tại dai 
dẳng có thể đóng vai trò quan trọng. 

Stress oxy hóa 

 Stress oxy hóa có thể là một cơ chế làm tăng đáp ứng viêm quan trọng trong COPD 88. 
Các dấu ấn sinh học của stress oxy hóa (ví dụ: hydrogen peroxide, 8-isoprostane) tăng trong 
xét nghiệm ngưng tụ khí thở ra, đờm, và máu của bệnh nhân COPD. Stress oxy hóa tăng 
trong các đợt cấp. Chất oxy hóa được tạo ra bởi khói thuốc lá và hít phải các phần tử bụi, và 
được phóng thích từ các tế bào viêm hoạt hóa như đại thực bào và bạch cầu trung tính. Cũng 
có thể có sự suy giảm các chất chống oxy hóa nội sinh ở bệnh nhân COPD do hậu quả của 
sự giảm yếu tố sao chép được gọi là Nrf2 là yếu tố quy định nhiều gen chống oxy hóa89.  

Sự mất cân bằng protease – anti protease 

Đã có bằng chứng thuyết phục về sự mất cân bằng trong phổi của những bệnh nhân 
COPD giữa các men proteases phá hủy mô liên kết và anti proteases là các men bảo vệ. 
Nhiều protease, bắt nguồn từ các tế bào viêm và tế bào biểu mô, tăng ở bệnh nhân COPD. 
Nhiều bằng chứng cho thấy chúng có thể tương tác với nhau. Sự phá hủy elastin (một thành 
phần quan trọng trong mô liên kết ở nhu mô phổi) thông qua sự điều hòa của protease là 
một đặc điểm quan trọng của khí phế thũng và không hồi phục. 

Tế bào viêm 

COPD được đặc trưng bởi một mô hình viêm đặc hiệu liên quan đến tăng số lượng 
lympho Tc1 CD8 + (gây độc tế bào) chỉ xuất hiện ở những người hút thuốc mắc bệnh85. 
Những tế bào này cùng với bạch cầu trung tính và đại thực bào giải phóng ra chất trung gian 
viêm và các enzym, tương tác với tế bào cấu trúc trong đường dẫn khí, nhu mô phổi và 
mạch máu phổi90. 

Chất trung gian gây viêm 

Nhiều chất trung gian gây viêm khác nhau (tăng ở bệnh nhân COPD)91 thu hút tế bào 
viêm từ hệ tuần hoàn (những yếu tố hóa hướng động), khuếch đại quá trình viêm (cytokines 
tiền viêm) và gây ra sự thay đổi cấu trúc (những yếu tố tăng trưởng)92. 

Sự khác nhau của quá trình viêm giữa COPD và hen 

Mặc dù cả COPD và hen đều liên quan đến quá trình viêm mạn tính của đường hô 
hấp, có sự khác nhau giữa các tế bào viêm và chất trung gian có trong hai bệnh, dẫn đến 
sự khác biệt về cơ chế bệnh sinh lý, triệu chứng và đáp ứng với điều trị74. Một số bệnh 
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nhân COPD có những đặc điểm phù hợp với hen và có thể có kiểu viêm hỗn hợp với 
tăng bạch cầu ái toan. 

Sinh lý bệnh 

Hiện nay đã có hiểu biết tương đối rõ cơ chế từ quá trình bệnh lý trong COPD dẫn đến 
những triệu chứng và sự bất thường sinh lý bệnh đặc trưng. Ví dụ, viêm và tắc nghẽn đường 
dẫn khí ngoại biên dẫn đến giảm FEV1. Sự phá hủy nhu mô do khí phế thũng cũng góp phần 
giảm thông khí và dẫn đến việc giảm trao đổi khí. 

Sự tắc nghẽn dòng khí thở và bẫy khí 

Mức độ của phản ứng viêm, xơ hóa và tiết nhầy trong đường thở nhỏ tương quan với 
sự suy giảm FEV1 và tỷ lệ FEV1/FVC, và có thể liên quan đến sự suy giảm FEV1 nhanh đặc 
trưng của COPD90. Tắc nghẽn đường thở ngoại biên dẫn tới bẫy khí trong thì thở ra, kết quả 
tăng khí phế thũng. Mặc dù khí phế thũng liên quan nhiều đến sự bất thường trong trao đổi 
khí hơn là với việc giảm FEV1, góp phần hình thành bẫy khí trong thì thở ra. Nhất là khi các 
phế nang gắn liền với đường dẫn khí nhỏ bị phá hủy khi bệnh trở nên nặng hơn. Tăng khí 
phế thũng làm giảm dung tích hít vào dẫn đến tăng dung tích cặn chức năng, đặc biệt trong 
khi gắng sức, dẫn đến tăng khó thở và hạn chế khả năng gắng sức. Những yếu tố này góp 
phần làm giảm khả năng co của cơ hô hấp; hậu quả làm tăng điều chỉnh của cytokine tiền 
viêm tại chỗ. Người ta cho rằng tăng khí phế thũng xuất hiện sớm trong bệnh và là cơ chế 
chính khó thở khi gắng sức93,94. Thuốc giãn phế quản tác động trên đường dẫn khí ngoại vi 
làm giảm bẫy khí, từ đó giảm căng giãn phổi và cải thiện triệu chứng và khả năng gắng 
sức93. 

Bất thường trao đổi khí  

Bất thường trong trao đổi khí dẫn đến thiếu oxy và tăng khí carbonic do nhiều cơ chế 
trong COPD. Nhìn chung, trao đổi khí oxy và carbonic xấu đi khi bệnh tiến triển. Giảm 
thông khí cũng có thể do giảm các thành phần thông khí cơ học. Điều này dẫn đến ứ đọng 
carbonic kết hợp với việc giảm thông khí do khó thở vì tắc nghẽn nặng và tăng khí phế 
thũng cùng với sự suy yếu cơ hô hấp. Sự bất thường trong thông khí phế nang và giảm 
giường mạch máu phổi làm nặng thêm bất thường sự thông khí tưới máu VA/Q95.  

Tăng tiết chất nhầy 

Sự tăng tiết chất nhầy, dẫn đến ho khạc đờm mạn tính là một đặc trưng của của viêm 
phế quản mạn tính và không nhất thiết phải liên quan đến sự hạn chế luồng khí. Ngược lại, 
không phải tất cả các bệnh nhân COPD đều có triệu chứng tăng tiết chất nhầy. Triệu chứng 
này xuất hiện là do tăng số lượng tế bào hình đài và tuyến chế nhầy dưới niêm mạc do đáp 
ứng với sự kích thích đường dẫn khí mạn tính do hút thuốc lá và những tác nhân độc hại 
khác. Nhiều chất trung gian và protease kích thích tăng tiết chất nhầy và nhiều chất trong số 
đó hoạt động thông qua sự hoạt động của yếu tố tăng trưởng biểu mô (EGFR)96. 

Tăng áp lực động mạch phổi 

Tăng áp lực động mạch phổi có thể xuất hiện muộn trong bệnh COPD và chủ yếu là do 
sự co mạch của tiểu động mạch phổi do thiếu oxy, cuối cùng dẫn đến sự thay đổi cấu trúc 
bao gồm sự tăng sản nội mạc mạch và phì đại/= quá sản cơ trơn97. Phản ứng viêm trong 
mạch máu cũng giống như phản ứng viêm trong đường thở và có bằng chứng của rối loạn 
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chức năng tế bào nội mạc. Sự mất giường mao mạch động mạch phổi trong khí phế thũng 
cũng có thể góp phần làm tăng áp lực trong vòng tuần hoàn động mạch phổi. Tăng áp lực 
động mạch phổi tiến triển có thể dẫn đến phì đại thất phải và cuối cùng suy tim phải. 

Đợt cấp 

Đợt cấp của triệu chứng hô hấp thường xảy ra trong quá trình tiến triển của  COPD, 
được kích hoạt bởi nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus (có thể cùng tồn tại), ô nhiễm môi 
trường, hoặc không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân nhiễm vi khuẩn và virus có đáp ứng đặc 
trưng với tăng phản ứng viêm. Trong suốt đợt cấp, có ứ đọng CO2 và bẫy khí, với giảm 
dòng thở ra, do đó làm cho khó thở tăng98. Cũng có sự xấu đi của những bất thường VA/Q, 
điều đó có thể dẫn đến thiếu oxy99. Một số bệnh lý khác (viêm phổi, huyết khối tắc mạch và 
suy tim cấp) có thể gây ra hoặc làm nặng thêm đợt cấp COPD. 

Triệu chứng toàn thân 

Bệnh nhân COPD có nhiều bệnh đồng mắc sẽ bị ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc 
sống và tỷ lệ sống sót100. Sự tắc nghẽn dòng khí thở và đặc biệt là tăng khí phế thũng ảnh 
hưởng tới chức năng tim và trao đổi khí101. Những chất trung gian gây viêm trong vòng tuần 
hoàn có thể góp phần gây tiêu cơ vân và suy kiệt có thể gây khởi phát hoặc làm nặng thêm 
những bệnh đồng mắc như bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, loãng xương, thiếu máu, đái 
tháo đường, hội chứng chuyển hóa và trầm cảm. 
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Chương 2 

 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM CHÍNH 

 Chẩn đoán lâm sàng COPD nên được nghĩ tới nếu bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng 
nào sau đây: khó thở, ho hoặc khạc đờm mạn tính, tiền sử phơi nhiễm những yếu tố nguy cơ. 

 Thăm dò dung tích phổi là yêu cầu bắt buộc để chẩn đoán trong lâm sàng, chỉ số 
FEV1/FVC<0.7 sau test phục hồi phế quản, khẳng định sự tồn tại của tình trạng giới hạn lưu 
lượng khí thở dai dẳng do COPD. 

 Mục tiêu của đánh giá COPD là xác định mức độ nặng của bệnh, bao gồm mức độ 
nặng của giới hạn lưu lượng khí thở, ảnh hưởng lên tình trạng sức khỏe bệnh nhân, và các 
nguy cơ trong tương lai (như đợt cấp, nhập viện hoặc tử vong) để hướng dẫn cách điều trị. 

 Bệnh đồng mắc thường xuất hiện ở bệnh nhân COPD, bao gồm bệnh lý tim mạch, 
rối loạn cơ xương, hội chứng chuyển hóa, loãng xương, trầm cảm và ung thư phổi. Có thể 
xảy ra ở những bệnh nhân có các mức độ giới hạn lưu lượng khí thở nhẹ, vừa và nặng và 
ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong và nhập viện một cách độc lập, những bệnh đồng mắc nên được 
tầm soát chủ động và điều trị thích hợp. 

 Các can thiệp nội soi phế quản làm giảm thể tích phổi ngoại trừ phẫu thuật, không 
nên áp dụng cho đến khi có thêm nhiều dữ liệu nghiên cứu.  

CHẨN ĐOÁN 

Chẩn đoán lâm sàng COPD nên được cân nhắc trên bất kì bệnh nhân nào có khó thở, 
ho hoặc khạc đờm mạn tính, và tiền sử phơi nhiễm những yếu tố nguy cơ (bảng 2.1). Đo 
chức năng thông khí là yêu cầu bắt buộc để chẩn đoán trên lâm sàng, chỉ số FEV1/FVC<0,7 
sau test phục hồi phế quản khẳng định sự tồn tại của hiện tượng giới hạn lưu lượng khí thở 
do COPD. 

Tiêu chuẩn khi thăm dò dung tích phổi đối với sự giới hạn lưu lượng khí thở dựa trên 
chỉ số FEV1/FVC<0,7 cố định sau test phục hồi phế quản. Tiêu chuẩn này đơn giản, không 
phụ thuộc vào các giá trị tham chiếu và được sử dụng trong nhiều nghiên cứu lâm sàng tạo 
nên những bằng chứng để đưa ra hầu hết các khuyến cáo. Chẩn đoán đơn giản và nhất quán 
là điểm mấu chốt đối với những bác sỹ lâm sàng không phải chuyên gia. 

Trong khi thăm dò dung tích phổi là bắt buộc để chẩn đoán và đánh giá mức độ trầm 
trọng của COPD, mức độ phục hồi của sự giới hạn lưu lượng khí thở (VD: như đo FEV1 
trước khi và sau khi dùng thuốc giãn phế quản hoặc corticoid) không được đề xuất506. Mức 
độ phục hồi chưa từng được đưa ra để bổ sung vào chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt với 
hen phế quản hay dự đoán đáp ứng với điều trị bằng thuốc giãn phế quản và corticoid. 
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Bảng 2.1. Các yếu tố chính hướng tới chẩn đoán COPD 

Nghĩ đến COPD và chỉ định đo chức năng thông khí, nếu bất kì yếu tố nào sau đây xuất hiện ở bệnh 
nhân trên 40 tuổi. Những yếu tố này không dùng để chẩn đoán nhưng sự xuất hiện của nhiều yếu tố làm 
tăng khả năng nghĩ đến COPD. Thăm dò dung tích phổi là bắt buộc để thiết lập chẩn đoán COPD. 
Khó thở: 
Tiến triển (Nặng dần theo thời gian).  
Nặng lên khi gắng sức.  
Dai dẳng. 
Ho mạn tính: Có thể ngắt quãng hoặc không có đờm. 
Khạc đờm mạn tính: 
Bất kỳ hình thái khạc đờm mạn tính nào cũng là gợi ý cho bệnh COPD. 
Tiền sử phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ: 
Hút thuốc lá (bao gồm các dạng khác nhau). 
Khói từ nấu nướng và chất đốt. 
Bụi và hóa chất nghề nghiệp. 
Tiền sử gia đình có người mắc COPD 

Vai trò của sàng lọc dựa vào thăm dò dung tích phổi trong quần thể là vấn đề đang 
được tranh luận. Cả hai chỉ số FEV1 và FVC dự đoán các nguyên nhân gây tử vong độc lập 
với hút thuốc lá và chức năng phổi bất thường liên quan đến nhóm hút thuốc tăng nguy cơ 
ung thư phổi. Đây là nền tảng của quan điểm sàng lọc dựa trên thăm dò dung tích phổi nên 
được sử dụng như một công cụ đánh giá sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên không có dữ liệu 
cho thấy hiệu quả của sàng lọc trong quyết định điều trị trực tiếp hoặc trong cải thiện kết 
cục của COPD ở bệnh nhân được xác định trước khi phát hiện các triệu chứng lâm sàng có 
ý nghĩa. Vì vậy GOLD tán thành tiến hành cho từng trường hợp nhưng không phải là để 
sàng lọc. 

Sử dụng chỉ số FEV1/FVC mặc định để định nghĩa giới hạn lưu lượng khí thở sẽ làm 
tăng tỉ lệ chẩn đoán COPD ở những người cao tuổi và làm giảm tỉ lệ chẩn đoán COPD ở 
những người trưởng thành < 45 tuối, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhẹ, so với sử 
dụng giá trị dựa trên giới hạn dưới của chỉ số FEV1/ FVC bình thường. Giá trị giới hạn dưới 
dựa trên sự phân bố và phân tầng 5% giá trị phía dưới trong quần thể khỏe mạnh và bệnh 
tật. Rất khó để xác định đâu là tiêu chuẩn đúng để chẩn đoán COPD từ các triển vọng khoa 
học 107, chưa từng có nghiên cứu nào so sánh chẩn đoán lâm sàng dựa vào 2 cách tiếp cận 
trên. Tuy nhiên, giá trị giới hạn dưới bình thường dựa vào sự lựa chọn giá trị tham chiếu sử 
dụng chỉ số FEV1 sau test phục hồi phế quản không có nghiên cứu dọc nào thừa nhận việc 
sử dụng giá trị giới hạn dưới bình thường, cũng không nghiên cứu nào sử dụng phương trình 
tham chiếu trong quần thể mà hút thuốc không phải là nguyên nhân lớn nhất của COPD. 
Nguy cơ chẩn đoán nhầm và điều trị quá mức ở bệnh nhân sử dụng chỉ số cố định để chẩn 
đoán là ít gặp vì thăm dò dung tích phổi chỉ là một thông khí số để giúp chẩn đoán lâm sàng 
COPD, những thông số khác là triệu chứng và yếu tố nguy cơ. 

Triệu chứng 

Đặc điểm của các triệu chứng COPD là mạn tính như: khó thở tăng dần, ho và khạc 
đờm có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác507, 508. Ho mạn tính và khạc đờm có thể 
xuất hiện trước khi có hiện tượng giới hạn lưu lượng khí thở nhiều năm. Những người có 
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những triệu chứng trên, đặc biệt là những người tiếp xúc với yếu tố nguy cơ của COPD, nên 
được khám để tìm kiếm căn nguyên và đưa ra can thiệp thích hợp. Ngược lại, sự giới hạn 
lưu lượng khí có thể xuất hiện mà không có các triệu chứng ho và khạc đờm. Mặc dù COPD 
được định nghĩa dựa trên giới hạn lưu lượng khí thở, trên thực tế quyết định đi khám bác sỹ 
(và nhờ đó cho phép chẩn đoán được thiết lập) thường được xác định bởi tác động của triệu 
chứng lên cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Một bệnh nhân có thể đi khám vì các triệu 
chứng mạn tính hoặc khi xuất hiện đợt cấp đầu tiên. 

Khó thở: khó thở, triệu chứng chính của COPD, là nguyên nhân chính dẫn đến sự tàn 
tật và lo âu do bệnh. Bệnh nhân COPD điển hình mô tả triệu chứng khó thở của họ là cảm 
giác gắng sức để thở, sự nặng nề, thiếu không khí, hoặc thở hổn hển108. Tuy nhiên, cách 
diễn tả khó thở rất đa dạng phụ thuộc vào từng cá nhân và từng nền văn hóa. 

Ho: Ho mạn tính, thường là triệu chứng đầu tiên của COPD, thường được kể bởi bệnh 
nhân và là hậu quả đã được dự báo của việc hút thuốc và/hoặc phơi nhiễm với yếu tố ô 
nhiễm môi trường. Ban đầu, ho có thể ngắt quãng, nhưng giai đoạn muộn hơn sẽ là ho hàng 
ngày, thường là suốt cả ngày. Ho mạn tính trong COPD có thể không có đờm111. Sự giới hạn 
lưu lượng khí thở có thể xuất hiện mà không có triệu chứng ho trong một số trường hợp. 
Bảng 2.2 liệt kê một vài nguyên nhân gây ho mạn tính. 

Khạc đờm. Bệnh nhân COPD thường có đờm ít và dính sau khi ho. Khạc đờm thường 
xuyên từ 3 tháng trở lên trong 2 năm liên tục (không có nguyên nhân khác gây khạc đờm) là 
định nghĩa dịch tễ học của viêm phế quản mạn tính112, nhưng đây là một định nghĩa hơi 
cứng nhắc và không thể hiện bản chất của dấu hiệu khạc đờm trong bệnh COPD. Khạc đờm 
thường khó đánh giá vì bệnh nhân có thể nuốt đờm nhiều hơn là khạc ra, một thói quen liên 
quan đến giới tính và văn hóa. Bệnh nhân khạc một lượng lớn đờm có thể có bệnh nền là 
giãn phế quản. Sự xuất hiện của đờm mủ biểu hiện quá trình tăng đáp ứng viêm113, và sự 
tiến triển của triệu chứng này có thể xác định một đợt cấp do vi khuẩn114. 

Bảng 2.2. Nguyên nhân ho mạn tính 

Trong lồng ngực 
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
Hen 
Ung thư phổi 
Lao  
Giãn phế quản 
Suy tim trái 
Bệnh phổi kẽ 
Xơ hóa kén 
Ho không rõ nguyên nhân 
Ngoài lồng ngực 
Viêm mũi dị ứng mạn tính 
Ho do bệnh lý đường hô hấp trên 
Trào ngược dạ dày thực quản 
Do thuốc (VD: Ức chế men chuyển) 
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Khò khè và tức ngực. Khò khè và tức ngực là triệu chứng không đặc hiệu và có thể 
thay đổi theo từng ngày và trong ngày. Tiếng khò khè có thể xuất phát từ thanh quản và có 
thể không kèm theo tiếng phổi bất thường. Mặt khác, tiếng thở rít kín đáo ở thì hít vào hoặc 
thở ra có thể xuất hiện khi nghe phổi. Tức ngực thường theo sau gắng sức, ít khu trú, kiểu 
co thắt, và có thể xuất phát do co cơ đẳng trương cơ liên sườn. Không có thở rít hay tức 
ngực không loại trừ được chẩn đoán COPD, và sự xuất hiện của những triêu chứng này 
cũng không khẳng định chẩn đoán hen. 

Các đặc điểm khác khi bệnh nặng. Mệt mỏi, sút cân và kém ăn là những vấn đề phổ 
biến ở những bệnh nhân COPD nặng và rất nặng115. Chúng có ý nghĩa tiên lượng quan 
trọng116 và cũng có thể là triệu chứng của những bệnh khác (VD: Lao, ung thư phổi), và vì 
thế luôn cần được quan tâm. Tím tái khi ho xảy ra do tăng nhanh áp lực trong lồng ngực khi 
gắng sức kéo dài khi ho. Ho liên tục cũng có thể gây ra gãy xương sườn, đôi khi không triệu 
chứng. Phù ở vùng mắt cá chân có thể là triệu chứng duy nhất duy nhất cho tâm phế mạn. 
Triệu chứng trầm cảm và/hoặc lo âu đáng để đặt ra câu hỏi đặc biệt trong tiền sử lâm sàng vì 
chúng hay gặp trong COPD117 và liên quan đến tăng nguy cơ gây đợt cấp và tình trạng sức 
khỏe kém. 

Tiền sử bệnh lý 

Tiền sử bệnh lý của một bệnh nhân đã bị COPD hoặc nghĩ tới COPD nên được khai thác: 
 Phơi nhiễm của bệnh nhân với yếu tố nguy cơ, như là hút thuốc hoặc khói bụi nghề 

nghiệp hoặc môi trường. 
 Tiền sử bệnh lý bao gồm hen phế quản, dị ứng, viêm xoang hoặc polyps mũi, nhiễm 

khuẩn hô hấp khi còn nhỏ, hoặc các bệnh hô hấp khác. 
 Tiền sử gia đình về COPD và các bệnh hô hấp mạn tính khác 
 Đặc điểm của triệu chứng: COPD xuất hiện một cách điển hình ở người trưởng 

thành và phần lớn bệnh nhân cảm thấy khó thở tăng, cảm lạnh thường xuyên hoặc kéo dài, 
và hạn chế về hoạt động xã hội trong nhiều năm trước khi đi khám bác sỹ. 

 Tiền sử đợt cấp hoặc những lần nhập viện trước đó do bệnh hô hấp: Bệnh nhân có 
thể biểu hiện các triệu chứng nặng lên mặc du thời điểm đó không được chẩn đoán là đợt 
cấp của COPD 

 Sự hiện diện của các bệnh đồng mắc, như bệnh lý tim mạch, loãng xương, bệnh cơ 
xương, và bệnh lý ác tính có thể góp phần hạn chế các hoạt động của bệnh nhân. 

 Tác động của bệnh lên cuộc sống của bệnh nhân, bao gồm giới hạn hoạt động, mất 
việc làm và kinh tế bị ảnh hưởng, tác động lên cuộc sống gia đình hàng ngày, cảm giác trầm 
cảm hoặc lo âu, cảm giác thoái mái và hoạt động tình dục. 

 Hỗ trợ của gia đình và xã hội dành cho bệnh nhân. 
 Khả năng hạn chế các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là ngừng hút thuốc. 

Khám lâm sàng 

Mặc dù là một phần quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân, khám lâm sàng ít khi được 
dùng để chẩn đoán COPD. Dấu hiệu lâm sàng của giới hạn lưu lượng khí thở hầu như không 
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có biểu hiện đáng kể cho đến khi có sự suy giảm chức năng phổi119, 120, và các triệu chứng 
có độ nhạy và độ đặc hiệu thấp. Một số các dấu hiệu lâm sàng có thể xuất hiện trong COPD, 
nhưng việc không có các triệu chứng không thể loại trừ chẩn đoán COPD. 

Thăm dò dung tích phổi 

Thăm dò dung tích phổi là biện pháp khách quan và được tiến hành lặp lại nhiều nhất 
trong đánh giá hạn chế lưu lượng khí thở. Đo lưu lượng đỉnh đơn thuần không được sử dụng 
một cách tin cậy vì đó là chỉ là một xét nghiệm chẩn đoán có độ nhạy tốt nhưng độ đặc hiệu 
kém121. Đo dung tích phổi chuẩn có thể thực hiện được ở mọi cơ sở y tế và bởi mọi nhân 
viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân COPD cần đo dung tích phổi. Bảng 2.3 tổng hợp một vài 
yếu tố cần thiết để đạt kết quả chính xác. 

Đo dung tích phổi cần đánh giá dựa trên thể tích thở ra tối đa từ điểm hít vào tối đa 
(dung tích sống thở mạnh, FVC) và thể tích thở ra trong giây đầu tiên của lần đo đó (thể tích 
thở ra tối đa trong giâu đầu tiên, FEV1), và tỷ số của hai giá trị đó (FEV1/FVC) cần được 
tính toán. Tỷ số giữa FEV1 và dung tích sống thở chậm (VC), FEV1/VC đôi khi được dùng 
để thay thế cho chỉ số FEV1/FVC. Điều này thường sẽ làm cho chỉ số có giá trị thấp, đặc 
biệt ở bệnh nhân có tình trạng giới hạn lưu lượng rõ rệt; tuy nhiên ngưỡng điểm 0,7 vẫn nên 
được áp dụng. Kết quả đo dung tích phổi được đánh giá bằng sự so sánh với các giá trị tham 
chiếu dựa trên tuổi, chiều cao, giới và chủng tộc.  

Bảng 2.3. Chú ý khi đo dung tích phổi 

Chuẩn bị 
Máy đo cần được định chuẩn thường xuyên. 
Máy đo nên cung cấp được đường cong thở ra dưới dạng bản cứng hoặc bản hiển thị số cho phép xác 
định những sai sót kỹ thuật hoặc có những gợi ý tự động để xác định những phép đo không đạt tiêu chuẩn 
và lý do của những sai sót này. 
Kỹ thuật viên đo cần được đào tạo để thực hiện một cách hiệu quả. 
Khi đo bệnh nhân bắt buộc phải gắng sức tối đa để tránh những kết quả thấp hơn giá trị thực và loại bỏ sai 
sót trong chẩn đoán và điều trị. 
Nghiệm pháp phục hồi phế quản 
Phác đồ liều lượng được chấp nhận là 400 mcg thuốc cường beta 2, hoặc 160 mcg thuốc kháng 
cholinergic hoặc kết hợp cả hai122. FEV1 nên được đo sau 10 – 15 phút dùng thuốc cường beta 2 tác dụng 
ngắn, hoặc sau 30 – 45 phút dùng thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn hoặc cả hai. 
Thực hiện 
Đo dung tích phổi nên được thực hiện với các kỹ thuật chuẩn  
Đường biểu diễn thể tích/thời gian thở ra mềm mại và đều 
Bản ghi nên được ghi lại đủ dài cho đến khi đường bình nguyên thể tích đạt được, có thể kéo dài hơn 15 
giây trong trường hợp bệnh nặng. 
Nên chọn giá trị FVC và FEV1 là giá trị lớn nhất có được trong ba đường cong đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và giá 
trị FVC và FEV1 trong ba đường cong nên dao động dưới 5% hoặc dưới 150ml, là tốt nhất. 
Chỉ số FEV1/FVC nên được tính từ các đường cong đạt tiêu chuẩn kỹ thuật với tổng của FEV1 và FVC là 
lớn nhất. 
Đánh giá   
Kết quả đo dung tích phổi được đánh giá dựa trên sự so sánh với các giá trị tham chiếu dựa vào tuổi, chiều 
cao, giới và chủng tộc 
Chỉ số FEV1/FVC <0,7 sau test phục hồi phế quản khẳng định sự giới hạn lưu lượng khí thở. 
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ĐÁNH GIÁ BỆNH 

Biểu đồ 2.1A cho thấy đường biều diễn dung tích phổi bình thường; Biều đồ 2.1B 
đường biểu diễn điển hình của một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn. Bệnh nhân bị COPD 
điển hình có giảm cả FVC và FEV1. 

Mục đích của đánh giá bệnh nhân COPD là xác định mức độ nặng của bệnh, tác động 
của bệnh lên tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và nguy cơ biến cố thực sự trong tương lai 
(như đợt cấp, nhập viện hoặc tử vong), để hướng dẫn điều trị. 

Để đạt được các mục tiêu đó, đánh giá COPD phải cân nhắc các khía cạnh sau đây của 
bệnh: 

 Mức độ triệu chứng hiện tại của bệnh nhân 
 Mức độ nặng trên thăm dò dung tích phổi 
 Nguy cơ đợt cấp 
 Các bệnh đồng mắc 

    Hình 2.1A. Hô hấp ký người bình thường         Hình 2.1B. Hô hấp ký của bệnh nhân tắc nghẽn đường thở 

 
Hình 2. Đo chức năng thông khí 

Đánh giá triệu chứng 

Trong tiền sử, COPD được xem như là tình trạng đặc trưng chủ yếu bởi tình trạng khó 
thở. Công cụ đơn giản để đánh giá khó thở như bộ câu hỏi biến đổi của hội đồng nghiên cứu 
y khoa Anh (mMRC) (Bảng 2.4) được cân nhắc để đánh giá triệu chứng, vì mMRC bao 
gồm nhiều đánh giá khác về tình trạng sức khỏe91 và dự đoán nguy cơ tử vong tương lai. 
Hiện nay, có sự thay đổi rằng bệnh nhân COPD chiu sự tác động của nhiều triệu chứng151, 
Vì lý do đó, đánh giá các triệu chứng một cách toàn diện được khuyến cáo hơn là chỉ đánh 
giá triệu chứng khó thở. 

Bộ câu hỏi tình trạng sức khỏe toàn diện nhất như CRQ236 và SGRQ347 đều phức tạp để 
sử dụng trên thực hành lâm sàng, nhưng hai bộ câu hỏi toàn diện ngắn hơn (đánh giá COPD, 
CAT và bộ câu hỏi kiểm soát COPD, CCQ) đã được triển khai và trở nên thích hợp. 

Đánh giá COPD (CAT). Đánh giá COPD là phương pháp đánh giá một chiều gồm 8 
nội dung về suy giảm sức khỏe ở bệnh nhân COPD124. Đánh giá này được phát triển để áp 
dụng trên toàn thế giới và các bản dịch có giá trị trong tất cả các phạm vi ngôn ngữ. Khoảng 
điểm từ 0 – 40, tương quan rất chặt chẽ với SGRQ, và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều ấn 
phẩm 548. (http://wwwcatestonline.org). Bộ câu hỏi kiểm soát COPD (CCQ). Bộ câu hỏi 
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kiểm soát COPD là bộ câu hỏi tự đánh giá gồm 10 nội dung được thiết lập để đánh giá mức 
độ kiểm soát trên lâm sàng của bệnh nhân COPD509,510. Mặc dù khái niệm “kiểm soát” vần 
còn nhiều tranh cãi, CCQ là bộ câu hỏi ngắn và dễ sử dụng. Bộ câu hỏi này đáng tin cậy và 
dễ trả lời, dùng được trong nhiều ngôn ngữ và được công nhận (http://www.ccq.nl). Với 
điểm CCQ – 0,4, đã xác định được sự khác biệt tối thiểu có ý nghĩa trên lâm sàng trong 
phục hồi chức năng.  

Bảng 2.4. Bộ câu hỏi được sửa đổi của hội đồng y khoa Anh 
 để đánh giá mức độ nặng của khó thở (mMRC) 

Điền vào ô vuông tương ứng với tình trạng của bạn. 
 mMRC độ 0. Tôi chỉ khó thở khi gắng sức mạnh. 
 mMRC độ 1. Tôi khó thở khi đi nhanh trên đường bằng hay đi lên dốc nhẹ. 
 mMRC độ 2. Tôi đi bộ chậm hơn người cùng tuổi vì khó thở hoặc phải dừng lại để thở khi đi cùng tốc 

độ  của người cùng tuổi trên đường bằng. 
 mMRC độ 3. Tôi phải dừng lại để thở khi đi bộ khoảng 100m hay vài phút trên đường bằng 
 mMRC độ 4. Tôi khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi nhà, khi thay quần áo. 

Lựa chọn điểm giới hạn 

Thang điểm CAT và CCQ đề xuất đánh giá tác động của triệu chứng lên bệnh nhân 
COPD nhưng không phân loại bệnh nhân ở mức độ ít hay nhiều triệu chứng để phục vụ cho 
mục đích điều trị. Thang điểm SGRQ được ghi nhận đánh giá toàn diện nhất, điểm dưới 25 
rất ít gặp ở bệnh nhân COPD131,549 và điểm ≥ 25 là rất hiếm gặp ở người bình thường549. 
Trong các thử nghiệm lâm sàng về thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài201,210,516,550-553, 
điểm SGRQ nền trung bình là 44, và độ lệch chuẩn trung bình là 26. Vì thế, điểm triệu 
chứng SGRQ ≥ 25 được khuyến cáo là điểm giới hạn để cân nhắc chỉ định điều trị thường 
xuyên các triệu chứng gồm có khó thở, do có sự tương ứng với mức độ nặng của bệnh nhân 
trong các nghiên cứu đề xuất khuyến cáo điều trị dựa trên bằng chứng. Điềm giới hạn cho 
thang điểm CAT là 10123,554. Điểm giới hạn tương đương cho thang điểm CCQ vẫn chưa 
được xác định, nhưng vào khoảng 1,0 – 1,5. 

Điểm giới hạn của thang điểm mMRC không thể tính được vì điểm giới hạn khó thở 
đơn thuần không tương đương với điểm giới hạn triệu chứng toàn diện. Phần lớn bệnh nhân 
với điểm SGRQ từ 25 trở lên sẽ có điểm mMRC từ 2 trở lên; tuy nhiên bệnh nhân có điểm 
mMRC < 2 cũng có thể có nhiều triệu chứng khác của COPD. Khi sử dụng mức mMRC ≥ 2 
là điểm giới hạn có thể thích hợp cho đánh giá khó thở, nó cũng dùng để phân loại bệnh 
nhân với các triệu chứng khác ngoài khó thở là nhóm có ít triệu chứng. Vì lý do này nên 
khuyến cáo việc đánh giá triệu chứng toàn diện. Tuy nhiên, vì việc sử dụng thang điểm 
mMRC còn hạn chế, điểm mMRC > 2 vẫn được sử dụng như điểm giới hạn để phân loại 
“khó thở nhiều” và “khó thở ít”.Tuy nhiên, cần chú ý rằng việc đánh giá các triệu chứng 
khác là bắt buộc554,558. 

Đánh giá chức năng hô hấp 

Bảng 2.5 cho thấy phân loại về mức độ giới hạn lưu lượng khí thở trong COPD. 
Ngưỡng giá trị khi đo dung tích phổi được sử dụng cho mục đích đơn giản. Đo dung tích 
phổi nên được thực hiện sau khi dùng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn với liều thích hợp 
để hạn chế sự dao động của kết quả. 
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Tuy nhiên, chỉ có một sự tương quan yếu giữa FEV1, triệu chứng và sự suy giảm chất 
lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe. Điều này được thể hiện trong biểu đồ 2.2, ở đó 
chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe là đường biểu diễn ngược lại với chỉ số FEV1 
sau test phục hồi phế quản126,127 với phân loại COPD dựa trên chức năng hô hấp. Biểu đồ 
thể hiện rằng, bệnh nhân trong bất kì nhóm nào cũng có khả năng được dự báo tình trạng 
sức khỏe tốt một cách tương đối. Vì lý do này, đánh giá triệu chứng đúng là bắt buộc.  

Bảng 2.5. Phân loại mức độ nặng của giới hạn lưu lượng khí thở trong COPD 
(Dựa vào chỉ số  FEV1 sau test phục hồi phế quản) 

GOLD 1: Nhẹ                      FEV1≥ 80% giá trị dự báo 
GOLD 2: Trung bình           50%≤  FEV1 < 80% giá trị dự báo 
GOLD 3: Nặng                    30%≤  FEV1 < 50%  giá trị dự báo 
GOLD 4: Rất nặng              FEV1 < 30% giá trị dự báo 

Biểu đồ 2.2. Tương quan giữa chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe, FEV1 sau test 
phục hồi phế quản và phân loại GOLD (theo Jones 127) 

 

Đánh giá nguy cơ đợt cấp 

Đợt cấp COPD được định nghĩa là một biến cố cấp tính đặc trưng bởi sự nặng lên của 
các triệu chứng hô hấp so với mức độ thường ngày và đòi hỏi thay đổi điều trị128,130. Tần số 
đợt cấp khác nhau nhiều giữa các bệnh nhân131,512.Thông số dự báo tốt nhất về số đợt cấp (từ 
2 đợt cấp trong một năm) là tiền sử các biến cố đã được điều trị trước đó.Thêm vào đó, sự 
nặng lên của giới hạn lưu lượng khí thở liên quan đến sự tăng tần số đợt cấp và nguy cơ tử 
vong. Nhập viện do đợt cấp trong COPD đồng nghĩa với tiên lượng kém và tăng nguy cơ tử 
vong556. 

Một lượng lớn các dữ liệu được ghi nhận ở bệnh nhân131,152 được phân nhóm theo 
GOLD dựa trên đo dung tích phổi. Các dữ liệu đó cho thấy sự nặng lên của giới hạn lưu 
lượng khí thở làm tăng nguy cơ đợt cấp, tỷ lệ nhập viện và tử vong. Dữ liệu trong bảng 2.6 

Rất kém 

Tốt 

Tình trạng 
sức khỏe 
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được đưa ra từ số liệu được thu thập tiến cứu trong một thử nghiệm lâm sàng trung hạn132-134. 
Đây không phải là một đánh giá chính xác áp dụng cho từng bệnh nhân, nhưng thể hiện rõ 
tăng nguy cơ đợt cấp và tử vong giữa các mức độ giới hạn lưu lượng khí thở khác nhau. 
Nguy cơ đợt cấp tăng lên có ý nghĩa trong nhóm GOLD 3 (nặng) và GOLD 4 (rất nặng) 
mặc dù đã nó đã tăng lên đến 20% ở bệnh nhân GOLD 2 (mức độ tắc nghẽn đường thở 
trung bình) có nhiều đợt cấp bắt buộc phải điều trị bằng kháng sinh hoặc corticoid toàn 
thân132. Đánh giá nguy cơ đợt cấp được xem như đánh giá nguy cơ tiên lượng xấu của bệnh 
vì đợt cấp làm nặng lên sự suy giảm chức năng phổi, làm giảm tình trạng sức khỏe và nguy 
cơ tử vong. 

 

Bảng 2.6. Nguy cơ trong COPD: Dữ liệu nhánh - đối chứng 
 từ TORCH 134*, UPLIFT 133± và ECLIPSE 132≠ 

Mức độ chức năng  
hô hấp theo GOLD 

Số đợt cấp  
(trong một năm)*±≠ 

Số lần nhập viện 
 (trong một năm)*≠ 

Tỷ lệ tử vong  
trong 3 năm*± 

GOLD 1: Nhẹ ? ? ? 

GOLD 2: Trung bình 0,7 -0,9 0,11 – 0,2 11%*± 

GOLD: Nặng 1,1 – 1,3 0,25 – 0,3 15%* 

GOLD: Rất nặng 1,2 – 2,0 0,4 – 0,54 24%* 

*Toward a Revolution in COPD Health (TORCH) study 134 nghiên cứu TORCH 
± Understanding Potential Long-Term Impacts on Function with Tiotropium (UPLIFT) study 133 
≠ Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) study132 

Đánh giá bệnh đồng mắc 

Vì COPD thường xuất hiện ở người hút thuốc nhiều năm tuổi trung niên, bệnh nhân 
thường có các bệnh khác liên quan đến tình trạng hút thuốc hoặc tuổi138. Bệnh nhân COPD 
cũng có những bệnh lý ngoài phổi như sút cân, rối loạn dinh dưỡng và rối loạn chức năng cơ 
xương. Rối loạn chức năng cơ xương đặc trưng bởi tình trạng mất tế bào cơ và rối loạn chức 
năng của những tế bào cơ còn lại136. Điều đó dẫn tới tác động nhiều mặt (giảm hoạt động, 
chế độ ăn kém, phản ứng viêm, giảm oxy) góp phần làm giảm khả năng gắng sức và giảm 
tình trạng sức khỏe ở bệnh nhân COPD. Cần nhấn mạnh rằng, rối loạn chức năng cơ xương 
là căn nguyên có thể điều trị được đối với tình trạng giảm khả năng gắng sức137. 

Bệnh đồng mắc hay gặp ở bệnh nhân COPD là bệnh tim mạch, rối loạn chức năng cơ 
xương, rối loạn chuyển hóa, loãng xương, trầm cảm và ung thư phổi. Sự tồn tại của COPD 
có thể làm tăng nguy cơ bị những bệnh khác; đây là một nét đặc biệt giữa COPD và ung thư 
phổi138 – 141. Hoặc là sự liên quan này cùng do một yếu tố nguy cơ chung (VD: hút thuốc), 
bao gồm cả tính nhạy cảm của gen, hoặc suy giảm hệ thống đào thải các yếu tố gây ung thư. 
Bệnh đồng mắc có thể xảy ra với bệnh nhân có giới hạn lưu lượng khí thở nhẹ, trung bình 
và nặng, tác động lên tỷ lệ nhập viện và tử vong một cách độc lập142, và xứng đáng với các 
điều trị đặc hiệu. Vì thế, bệnh đồng mắc nên được đánh giá thường quy, và được điều trị 
thích hợp, ở mọi bệnh nhân COPD. Hướng dẫn cho chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng, và 
điều trị từng bệnh đồng mắc ở bệnh nhân COPD cũng giống như ở các bệnh nhân khác.Điều 
trị COPD và bệnh đồng mắc được miêu tả chi tiết hơn ở chương 6.  
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Biều đồ 2.3. Đánh giá bệnh dựa vào triệu chứng, mức độ khó thở,  
mức chức năng hô hấp và nguy cơ đợt cấp 

 

Đánh giá toàn diện COPD 

Hiểu biết về tác động của COPD lên một bệnh nhân COPD bao gồm đánh giá triệu 
chứng cùng với phân loại chức năng hô hấp và/hoặc nguy cơ đợt cấp. Cách tiếp cận để đánh 
giá toàn diện được trình bày trong biểu đồ 2.3. 

Như đã mô tả chi tiết, thang điểm CAT được khuyến cáo là công cụ toàn diện để đánh 
giá triệu chứng, với điểm CAT ≥ 10 có nhiều triệu chứng. Tốt nhất nên đánh giá toàn diện 
tác động của triệu chứng bệnh, nếu không thì điểm mMRC cũng giúp đánh giá ảnh hưởng 
của triệu chứng khó thở. Việc sử dụng nhiều hơn một thang điểm là không cần thiết và gây 
phiền toái. 

Có ba phương pháp để đánh giá nguy cơ đợt cấp. Một là phương pháp sử dụng phân 
loại chức năng hô hấp của GOLD (bảng 2.5), với GOLD 3 hoặc GOLD 4 được xếp vào 
nhóm nguy cơ cao. Thứ hai là dựa trên tiền sử đợt cấp của từng bệnh nhân132, với từ hai đợt 
cấp trở lên trong năm trước đó được xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Thứ ba là tiền sử nhập 
viện do đợt cấp trong năm trước đó. (Nếu không có sự tương đồng khi đánh giá bằng các 
tiêu chí khác nhau, nên xếp vào nhóm nguy cơ cao hơn). Để sử dụng biều đồ 2.3, đầu tiên 
đánh giá triệu chứng dựa vào thang điểm CAT (hoặc khó thở dựa vào mMRC) và xếp bệnh 
nhân vào bên trái hộp vuông – ít triệu chứng (CAT<10) hoặc khó thở ít (mMRC độ 0-1); 
hoặc vào bên phải hộp vuông – nhiều triệu chứng (CAT≥10) hoặc khó thở nhiều (mMRC  
độ ≥2). 

Tiếp theo đánh giá nguy cơ đợt cấp để xác định nằm ở những phần trên - nguy cơ cao 
hay phần dưới của hộp vuông – nguy cơ thấp. Có thể đánh giá dựa vào một trong ba phương 
pháp: (1) đo dung tích phổi để phân độ mức độ giới hạn lưu lượng khí thở theo 
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GOLD(GOLD 1 và GOLD 2 chỉ điểm nguy cơ thấp, GOLD 3 và GOLD 4 chỉ điểm nguy cơ 
cao); (2) đánh giá số đợt cấp trong vòng một 12 tháng trước đó (nguy cơ thấp khi có 0 hoặc 
1 đợt cấp, nguy cơ cao khi có từ 2 đợt cấp trở lên); (3) xác định bệnh nhân có từ một đợt cấp 
phải nhập viện trong một năm trước đó hay không. Ở một số bệnh nhân, ba phương pháp 
trên không đưa ra cùng một mức độ nguy cơ, trong trương hợp đó nguy cơ nên được xác 
định bởi phương pháp cho thấy nguy cơ cao. 

VD: Một bệnh nhân có CAT là 18 điểm, FEV1 là 55% giá trị lý thuyết, và có 3 đợt cấp 
trong vòng 12 tháng vừa qua. Đánh giá triệu chứng dựa vào thang điểm CAT cho thấy bệnh 
nhân ở nhóm nhiều triệu chứng (CAT≥10) và vì thế bệnh nhân ở nhóm B hoặc D. Đo dung 
tích phổi cho thấy mức độ nguy cơ thấp vì bệnh nhân ở GOLD 2 (giới hạn lưu lượng khí thở 
mức độ trung bình) nhưng vì bệnh nhân có 3 đợt cấp trong 12 tháng vừa qua nên được xếp 
vào nhóm nguy cơ cao và có giá trị hơn việc đánh giá nguy cơ thấp dựa vào đo dung tích 
phổi. Vì vậy bệnh nhân được xếp vào nhóm D. 

Các nhóm được tóm tắt như sau: 
 Nhóm A: Nguy cơ thấp, ít triệu chứng 
Điển hình là GOLD 1 hoặc GOLD 2 (giới hạn lưu lượng khí thở mức độ nhẹ và trung 

bình); và/hoặc 0 đến 1 đợt cấp một năm và không có đợt cấp phải nhập viện, và điểm CAT 
<10 hoặc mMRC độ 0 – 1 

 Nhóm B: Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng 
Điển hình là GOLD 1 hoặc GOLD 2 (giới hạn lưu lượng khí thở mức độ nhẹ và trung 

bình); và/hoặc 0 đến 1 đợt cấp một năm và không có đợt cấp phải nhập viện, và điểm CAT 
≥10 hoặc mMRC từ độ 2 trở lên 

 Nhóm C: Nguy cơ cao, ít triệu chứng 
Điển hình là GOLD 3 hoặc GOLD 4 (giới hạn lưu lượng khí thở mức độ nặng và rất 

nặng); và/hoặc ≥2 đợt cấp một năm hoặc có từ một đợt cấp phải nhập viện, và điểm CAT 
<10 hoặc mMRC độ 0 – 1 

 Nhóm D: Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng 
Điển hình là GOLD 3 hoặc GOLD 4 (giới hạn lưu lượng khí thở mức độ nặng và rất 

nặng); và/hoặc ≥2 đợt cấp một năm hoặc có từ một đợt cấp phải nhập viện, và điểm CAT 
≥10 hoặc mMRC từ độ 2 trở lên 

Cơ sở ủng hộ cho hệ thống phân loại này là: 
 Bệnh nhân có nguy cơ đợt cấp cao có xu hướng được phân độ GOLD 3 hoặc 

GOLD 4 (giới hạn lưu lượng khí thở mức độ nặng và rất nặng, biều đồ 2.3) và có thể được 
xác định một cách tin cậy dựa vào tiền sử của bệnh nhân132 

 Tần suất đợt cấp cao liên quan đến tốc độ giảm nhanh FEV1 và suy giảm nhanh 
tình trạng toàn thân.144 

 Đợt cấp COPD nhập viện liên quan đến tiên lượng xấu của bệnh556. 
 Điểm CAT ≥10 liên quan có ý nghĩa đến suy giảm tình trạng toàn thân145 
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Thậm chí trong các trường hợp không có đợt cấp thường xuyên, bệnh nhân GOPD 3 
và 4 có nguy cơ cao nhập viện và tử vong (hình 2.3). Điều quan trọng này tăng dạng nguy 
cơ từ cơ bản đến những bệnh nhân trong nhóm “nguy cơ cao”. 

Cách tiếp cận này phối hợp với đánh giá bệnh đồng mắc tiềm ẩn, phản ánh sự phức tạp 
của COPD hơn là phân tích một chiều chỉ sử dụng tắc nghẽn đường thở trước đây để đánh 
giá giai đoạn bệnh và là cơ sở cho hưỡng dẫn điều trị cá thế được cung cấp trong chương 4. 

Các thăm dò bổ sung 

Các thăm dò bổ sung sau đây có thể được cân nhắc và đánh giá COPD 
Chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-QUANG thường không được dùng để chẩn đoán 

COPD, nhưng có giá trị loại trừ những chẩn đoán khác và xác định các bệnh đồng mắc như 
bệnh hô hấp đi kèm (xơ phổi, giãn phế quản, tràn dịch màng phổi), bệnh cơ xương (VD: gù 
vẹo cột sống) và bệnh tim mạch (tim to). Thay đổi trên X- QUANG trong COPD bao gồm 
dấu hiệu tăng ứ khí phổi (cơ hoành dẹt lại trên phim nghiêng và tăng khoảng sáng sau 
xương ức), phổi tăng sáng, mất vân phổi. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không được 
khuyến cáo thường quy. Tuy nhiên chụp cắt lớp vi tính có thể giúp chẩn đoán phân biệt 
COPD với các bệnh phổi kèm khác khi chẩn đoán COPD bị nghi ngờ. Thêm vào đó chụp 
CT ngực rất cần thiết khi cần tiến hành phẫu thuật giảm thể tích phổi, vì mức độ giãn phế 
nang là một dữ kiện quan trọng quyết đinh khả năng phẫu thuật. 

Các thể tích phổi và khả năng khuếch tán khí của phổi. Những bệnh nhân COPD 
có biểu hiện bẫy khí (tăng thể tích khí cặn) từ giai đoạn sớm của bệnh, và khi sự giới hạn 
luồng khí làm nặng lên tình trạng ứ khí ở phổi (sự tăng dung tích toàn phổi) xảy ra. Những 
thay đổi này có thể được đánh giá bằng phương pháp đo thể tích ký thân, hoặc kém chính 
xác hơn bằng phương pháp pha loãng khí Heli. Các phương pháp đo này giúp đánh giá cụ 
thể mức độ nặng của COPD nhưng không cần thiết cho quản lý bệnh nhân. Việc đo khả 
năng khuếch tán khí của phổi (DLCO) cung cấp những thông tin về ảnh hưởng lên chức năng 
phổi của tình trạng giãn phế nang và thường hữu ích ở những bệnh nhân có mức độ khó thở 
không tương xứng với mức độ giới hạn luồng khí thở. 

Đo khí máu động mạch và độ bão hòa oxy mao mạch. Đo độ bão hòa oxy mao 
mạch có thể được sử dụng để đánh giá độ bão hòa oxy của bệnh nhân và sự cần thiết của 
liệu pháp oxy. Độ bão hòa oxy mao mạch nên được sử dụng để đánh giá tất cả những bệnh 
nhân ổn định với FEV1 < 35% giá trị lý thuyết hoặc với các dấu hiệu lâm sàng gợi ý suy hô 
hấp hoặc suy tim phải. Nếu độ bão hòa oxy mao mạch< 92% thì cần xét nghiệm khí máu 
động mạch147. 

Sàng lọc thiếu hụt alpha-1 Antitrypsin. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo những 
bệnh nhân COPD từ những vùng với tỷ lệ lưu hành cao thiếu hụt alpha-1 antitrypsin cần 
được sàng lọc về các rối loạn gen này148. Tuy nhiên, bệnh nhân thiếu hụt alpha1-antitrypsin 
điển hình thường có xu hướng biểu hiện bệnh khi còn trẻ (< 45 tuổi) với giãn phế nang ở 
thùy dưới của phổi. Các thành viên trong gia đình có thể được xác định và sàng lọc gia đình 
là hữu ích cho các tư vấn thích hợp. Nồng độ trong huyết thanh của alpha-1 antitrypsin dưới 
15-20% giá trị bình thường là gợi ý cao của thiếu hụt alpha-1 antitrypsin đồng hợp tử. 

Nghiệm pháp gắng sức. Các rối loạn khi gắng sức được đo một cách khách quan, 
được đánh giá bởi sự giảm dần khoảng cách đi bộ149 hoặc đánh giá bằng nghiệm pháp gắng 
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sức trong phòng xét nghiệm150, là một chỉ dẫn mạnh mẽ về tình trạng suy giảm sức khỏe và 
dự đoán tiên lượng151; khả năng gắng sức có thể giảm trong năm trước khi tử vong557. 
Nghiệm pháp đi bộ có thể hữu ích để đánh giá sự mất chức năngvà được sử dụng để đánh 
giá hiệu quả của chương trình phục hồi chức năng hô hấp.Cả hai nghiệm pháp đi bộ: nghiệm 
pháp đi bộ có nhịp độ liên tục152,153 và nghiệm pháp đi bộ không theo một nhịp độ nhất định 
trong 6 phút154có thể được sử dụng. Vì độ dài của quãng đường có ảnh hưởng đáng kể lên 
khoảng cách đi được, phương trình tham khảo đã được thiết lập trước đó cho độ dài quãng 
đường là 30 mét không thể áp dụng để dự đoán khoảng cách đi bộ được trên những quãng 
đường ngắn hơn585.Nghiệm pháp gắng sức trong phòng xét nghiệm sử dụng xe đạp hoặc 
thảm chạy có thể giúp xác định các tình trạng đồng tồn tại hoặc chẩn đoán phân biệt, ví dụ 
các chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Giám sát hoạt động thể chất có thể thích hợp cho việc tiên 
lượng hơn là đánh giá về khả năng gắng sức155. Việc này có thể được thực hiện bằng sử 
dụng các dụng cụ gia tốc hoặc đa cảm biến. 

Thang điểm phối hợp. Một số chỉ số bao gồm FEV1, khả năng dung nạp gắng sức 
được đánh giá bởi khoảng cách đi bộ hoặc tiêu thụ oxy tối đa, sút cân, và giảm phân áp oxy 
máu động mạch xác định bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. Một cách tiếp cận tượng đối 
đơn giản để xác định tình trạng nặng của bệnh sử dụng sự phối hợp hầu hết các chỉ số trên 
đã được đề xuất. BODE là một thang điểm phối hợp (chỉ số khối cơ thể, sự tắc nghẽn đường 
thở, mức độ khó thở, và khả năng gắng sức) có giá trị tiên lượng tốt hơn các thành phần đơn 
lẻ về khả năng sống còn156, và các thành phần của nó với vai trò là một công cụ đo lường 
còn đang được đánh giá. Lựa chọn thay thế đơn giản hơn không bao gồm nghiệm pháp găng 
sức đã được gợi ý nhưng tất cả những cách tiếp cận này cần được xác nhận bởi các mức độ 
nặng khác nhau của bệnh và ở các cơ sở y tế khác nhau để xác định sự phù hợp của chúng 
cho đánh giá thường quy trên lâm sàng157,158. 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Ở một số bệnh nhân hen phế quản mạn tính, việc chẩn đoán phân biệt rõ ràng với 
COPD không thể sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật xét nghiệm 
sinh lý hiện tại, và người ta cho rằng hen phế quản và COPD đồng tồn tại trên những bệnh 
nhân này. Trong những trường hợp này, sự quản lý hiện nay sẽ bao gồm sử dụng các thuốc 
kháng viêm và các điều trị khác cần phải cá thể hóa.Các bệnh khác thường dễ chẩn đoán 
phân biệt với COPD hơn (Bảng 2.7).  
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Bảng 2.7. Chẩn đoán phân biệt COPD 

Chẩn đoán Đặc điểm nổi bật 
COPD Xuất hiện ở tuổi trung niên 

Triệu chứng tiến triên từ từ 
Tiền sử hút thuốc hoặc tiếp xúc với các dạng khói thuốc 

Hen 
 

Xuất hiện sớm (thường là ở trẻ em) 
Triệu chứng thay đổi nhiều từng ngày 
Triệu chứng nặng lên về đêm và gần sáng 
Có biểu hiện dị ứng, viêm mũi, và/hoăc chàm 
Tiền sử gia đình có người bị hen 

Suy tim  
xung huyết 

X- Quang ngực cho thấy bóng tim to, phù phổi 
Chức năng phổi chỉ ra rối loạn thông khí hạn chế, không có giới hạn lưu lượng khí thở. 

Giãn phế quản Ho đờm số lượng nhiều và đờm mủ 
Thường liên quan đến bội nhiễm 
X-Quang/CT cho thấy hình ảnh phế quản giãn, thành phế quản dày 

Lao Xuất hiện ở mọi lứa tuổi 
X-Quang ngực có hình ảnh thâm nhiễm 
Khẳng định bằng chẩn đoán vi sinh 
Trong vùng có tần suất nhiễm lao cao 

Viêm tiểu phế 
quản tắc nghẽn 

Khởi phát ở người trẻ tuổi, không hút thuốc lá 
Có thể có tiền sử viêm khớp dạng thấp hoặc phơi nhiễm với khói cấp tính 
Được quan sát thấy sau khi ghép phổi hoặc ghép tủy xương 
CT thì thở ra cho thấy nhiều vùng giảm tỉ trọng 

Viêm tiểu phế 
quản lan tỏa 

Phần lớn được quan sát thấy ở người châu Á 
Hầu hết là nam và không hút thuốc 
Hầu hết có viêm mũi xoang mạn tính 
X-Quang ngực và HRCT cho thấy những nốt sáng nhỏ trung tâm tiểu thùy lan tỏa và ứ 
khí. 

Những đặc điểm này hướng tới đặc tính của từng bệnh, nhưng không bắt buộc. Ví dụ: một người không 
hút thuốc bao giờ có thể bị COPD (đặc biệt trong vùng đang phát triển nơi có những yếu tố nguy cơ có thể 
quan trọng hơn hút thuốc lá); hen có thể phát triển ở người lớn và thậm chí ở người già.  
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Chương 3 

 LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ 

ĐIỂM CHÍNH 

 Ở bệnh nhân hút thuốc, việc cai thuốc rất quan trọng. Thuốc hỗ trợ cai thuốc lá và 
chế phẩm nicotin thay thế làm tăng tỷ lệ bỏ thuốc lâu dài. 

 Điều trị bằng thuốc phù hợp giúp giảm bớt triệu chứng COPD, giảm tần suất và độ 
nặng của các đợt cấp, cải thiện tình trạng sức khỏe và khả năng gắng sức. 

 Cho đến nay, chưa có loại thuốc nào dùng trong điều trị COPD được chứng minh có 
khả năng thay đổi sự suy giảm chức năng phổi trong thời gian dài. 

 Phác đồ điều trị thuốc cho mỗi bệnh nhân được xác định dựa vào mức độ nặng của 
triệu chứng, nguy cơ đợt cấp, hiệu lực của thuốc và đáp ứng của bệnh nhân. 

 Vacxin cúm và vacxin phế cầu nên được dùng cho tất cả bệnh nhân COPD; tiêm 
vacxin có hiệu quả hơn trên những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nặng hoặc có bệnh 
tim mạch kèm theo. 

 Mọi bệnh nhân có khó thở khi đi lại từ từ, trên đường bằng nên được phục hồi chức 
năng hô hấp; phương pháp này giúp cải thiện triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và 
giúp bệnh nhân có thể tham gia các hoạt động hàng ngày. 

CAI THUỐC 

Cai thuốc là biện pháp can thiệp có ảnh hưởng nhiều nhất đến diễn tiến tự nhiên của 
COPD. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cai thuốc lá dài hạn, một nghiên cứu đa 
trung tâm cho thấy có 25% trường hợp bệnh nhân bỏ thuốc lâu dài159 nếu nguồn lực và thời 
gian được sử dụng một cách hiệu quả. 

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá bằng thuốc 

Các chế phẩm nicotine thay thế: Chế phẩm Nicotine thay thể ở bất kỳ dạng nào (kẹo 
nicotine, thuốc hít, thuốc xịt mũi, miếng dán, viên ngậm dưới lưỡi hoặc thuốc viên) đều 
giúp tăng tỷ lệ bỏ thuốc dài hạn160-162 và đạt hiệu quả bỏ thuốc cao hơn so với giả dược. 
Bệnh nhân cần được thông tin đầy đủ về cách sử dụng của những loại thuốc này để đạt hiệu 
quả tối đa. Chống chỉ định của các chế phẩm nicotine thay thế bao gồm bệnh động mạch 
vành không ổn định, bệnh lý loét đường tiêu hóa không được điều trị, nhồi máu cơ tim hoặc 
tai biến mạch máu não mới xuất hiện163. Nhai liên tục các sản phẩm kẹo nicotine sẽ làm 
nicotin bị nuốt xuống nhiều hơn là hấp thụ qua niêm mạc miệng, kết quả là hấp thụ nicotin 
giảm và có thể gây tác dụng như buồn nôn. Những đồ uống có axit như cafe, nước hoa quả 
và đồ uống giải khát, cũng có thể làm giảm hấp thụ nicotine tại niêm mạc miệng.  

Dược lý. Varenicline164, bupropion165 và nortriptyline đã được chứng minh giúp tăng 
tỷ lệ bỏ thuốc dài hạn161,163,166 nhưng việc dùng các thuốc hỗ trợ chỉ là một phần trong 
chương trình can thiệp hỗ trợ. Cần thực hiện nhiều nghiên cứu với những loại thuốc hỗ trợ 
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cai nghiện, một thử nghiệm ngẫu nhiên với biện pháp tư vấn và can thiệp hỗ trợ trong điều 
trị cai nghiện đã chỉ ra tỷ lệ bỏ thuốc sau một năm là 30% với nhóm dùng bupropion dạng 
phóng thích chậm đơn thuần và 35% với nhóm dùng bupropion dạng phóng thích chậm phối 
hợp với miếng dán nicotine165. Hiệu quả của thuốc hạ áp nhóm clonidine bị hạn chế do các 
tác dụng phụ của thuốc hỗ trợ cai nghiện161.  

Bảng 3.1. Điều trị cai nghiện thuốc lá bằng thuốc  
Hướng dẫn thực hành lâm sàng - Các phát hiện chính và khuyến cáo160 

1. Nghiện thuốc lá là một tình trạng mạn tính cần phải điều trị lặp đi lặp lại trong thời gian dài cho đến khi 
đạt được sự bỏ thuốc dài hạn và vĩnh viễn. 
2. Cần thiết lập hệ thống điều trị hiệu quả đối với người nghiện thuốc và tất cả những người nghiện thuốc 
lá nên được cung cấp những điều trị này. 
3. Bác sỹ lâm sàng và hệ thống chăm sóc sức khỏe cần phải nhận biết, ghi chép và điều trị cho người hút 
thuốc tại mỗi lần khám.  
4. Tư vấn ngắn trong cai thuốc là biện pháp hiệu quả và mỗi người hút thuốc cần nhận những lời khuyên 
đó tại tất cả những lần gặp nhân viên y tế.  
5. Có mối liên quan rất chặt chẽ giữa tần suất tư vấn cai thuốc lá và tính hiệu quả. 
6. Ba hình thức tư vấn được ghi nhận có hiệu quả đặc biệt: Tư vấn hỗ trợ, hỗ trợ xã hội như một phần 
của điều trị, và hỗ trợ xã hội bố trí bên ngoài điều trị. 
7. Liệu pháp điều trị bằng thuốc thế hệ một trong nghiện thuốc lá - varenicline, bupropion SR, kẹo 
nicotine, thuốc hít nicotine, thuốc xịt mũi nicotine, và miếng dán nicotine được chúng minh có hiệu quả 
trong điều trị và trong trường hợp không có chống chỉ định nên chỉ định ít nhất một trong những loại 
thuốc này. 
8. Điều trị nghiện thuốc lá tốn ít chi phí hơn so với các can thiệp điều trị và dự phòng bệnh khác. 

Khuyến cáo điều trị sử dụng thuốc và sự phụ thuộc được tóm tắt trong bảng 3.1 
Chương trình can thiệp 5 bước (Bảng 3.2) cung cấp một kế hoạch chiến lược thực sự 

hữu ích cho nhân viên y tế - những người quan tâm đến việc giúp bệnh nhân bỏ hút thuốc160, 

167,169. Do nghiện thuốc lá là một tình trạng mạn tính160, các bác sỹ nên biết rằng sự tái 
nghiện rất thường gặp và phản ánh bản chất mạn tính do phụ thuộc thuốc và cơ chế gây 
nghiện, điều này không được xem là thất bại của bác sĩ hoặc bệnh nhân. 

Tư vấn của các bác sỹ và những chuyên viên tư vấn giúp tỉ lệ cai thuốc tăng cao hơn 
đáng kể so với việc người nghiện tự cai thuốc170 (bằng chứng A). Ngay cả những cuộc tư 
vấn ngắn (3phút) đưa ra lời khuyên bỏ thuốc cho người hút thuốc cũng đạt kết quả tỷ lệ cai 
thuốc thành công 5-10%171. Có mối liên quan rất chặt chẽ giữa tần suất tư vấn và tỉ lệ cai 
thuốc thành công172,173. Biện pháp tăng cường điều trị bao gồm tăng thời gian mỗi đợt điều 
trị, tăng số lần điều trị và thời gian điều trị phải tính theo tuần. Một nghiên cứu ghi nhận đạt 
tỷ lệ bỏ thuốc thành công là 10,9% trong 6 tháng với sự tư vấn của các bác sỹ và có thiết lập 
sự phản hồi thông tin tại các buổi tư vấn174. Với các can thiệp chuyên sâu hơn, tỷ lệ bỏ thuốc 
thành công có thể đạt 20-30%172. Một thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm có đối chứng cho 
thấy sự kết hợp giữa tư vấn của bác sỹ, hỗ trợ nhóm, huấn luyện kỹ năng và liệu pháp 
nicotine thay thế đạt được một tỷ lệ bỏ thuốc thành công là 35% trong 1 năm và 22% trong 
5 năm159. 
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BẢNG 3.2. Kế hoạch ngắn hạn giúp các bệnh nhân quyết tâm bỏ thuốc lá160,167-169 

1. HỎI: Nhận biết một cách hệ thống tất cả những người đang hút thuốc lá tại mỗi lần khám. Xây dựng 
một hệ thống văn phòng, mẫu bệnh án để đảm bảo MỖI bệnh nhân tại MỖI lần khám bệnh đều được hỏi 
kỹ về tình trạng hút thuốc và được ghi chép đầy đủ vào hồ sơ. 
2. KHUYÊN: Đưa ra những lời khuyên quyết liệt để động viên tất cả những người hút thuốc bỏ thuốc. Lời 
khuyên dành cho người hút thuốc phải rõ ràng, mạnh mẽ và phù hợp với từng người hút thuốc. 
3. ĐÁNH GIÁ: Xác định mức độ quyết tâm cai thuốc của người hút thuốc để đưa ra một kế hoạch thử bỏ 
thuốc. Hỏi người hút thuốc liệu anh ta hoặc chị ta có đồng ý thực hiện một chương trình thử bỏ việc hút 
thuốc trong thời gian này (trong 30 ngày tới). 
4. HỖ TRỢ: Hỗ trợ bệnh nhân trong việc cai thuốc. Giúp bệnh nhân xây dựng một kế hoạch bỏ thuốc; 
cung cấp tư vấn hỗ trợ; cung cấp hỗ trợ xã hội kết hợp điều trị nội trú; Hỗ trợ xã hội bên ngoài điều trị; đề 
nghị sử dụng thuốc hỗ trợ cai nghiện trừ những trường hợp đặc biệt; cung cấp tài liệu bổ sung cho người 
hút thuốc. 
5. SẮP XẾP: Lập lịch trình theo dõi, có thể theo dõi trực tiếp hoặc qua điện thoại. 

THUỐC ĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 

Tổng quan về các thuốc điều trị 

Điều trị thuốc trong COPD giúp giảm triệu chứng, giảm tần suất và độ nặng của các 
đợt cấp, cải thiện tình trạng sức khỏe chung và khả năng gắng sức. Hiện nay, các thuốc đang 
được sử dụng trong điều trị COPD chưa được kết luận làm thay đổi sự suy giảm chức năng 
phổi theo thời gian, kết luận này được rút ra qua các dữ liệu đầu ra chính hoặc phụ trong các 
thử nghiệm lâm sàng126,159,175,176. Bằng chứng về tính hiệu quả của thuốc giãn phế quản tác 
dụng kéo dài và/hoặc corticosteriod dạng hít133,134 cần phải xác định qua các thử nghiệm 
được thiết kế đặc biệt. 

Các nhóm thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị COPD được đưa ra trong bảng 
3.3. Sự lựa chọn điều trị loại thuốc nào phụ thuộc vào hiệu quả, chi phí và đáp ứng của bệnh 
nhân. Mỗi phác đồ điều trị cần phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể, ví dụ dựa vào mức độ 
nặng của triệu chứng, giới hạn lưu lượng thở, và mức độ nặng của các đợt cấp sẽ đưa ra 
phác đồ điều trị khác nhau giữa các bệnh nhân. 

Sử dụng các thuốc đường hít trong điều trị COPD, phải chú ý đến hiệu quả phân phối 
thuốc và cần phải giáo dục kỹ thuật hít177. Lựa chọn loại dụng cụ hít nào sẽ phụ thuộc vào 
hiệu quả, chi phí, kê đơn chỉ định của bác sỹ, kỹ năng và khả năng của bệnh nhân. Bệnh 
nhân COPD có thể gặp khó khăn trong phối hợp động tác khi sử dụng dụng cụ hít định liều 
(MDI). Điều quan trọng là bệnh nhân đảm bảo kỹ thuật hít đúng và cách bệnh nhân sử dụng 
dụng cụ hít phải được kiểm tra lại mỗi lần đến khám. 

Các dụng cụ dạng xịt/ hít và buồng đệm sẵn có. Sự lắng đọng các hạt nhỏ khi sử dụng 
bình hít thuốc bột khô (DPIs) có xu hướng tập trung hơn ở bệnh nhân COPD với tình trạng 
hạn chế lưu lượng thở cố định và tỷ lệ dòng hít vào thấp178,179. Tuy nhiên trong bệnh hen, 
các bệnh nhân cũng gặp một số khó khăn trong sử dụng bình hít thuốc bột khô. Đối với 
MDI, việc sử dụng thêm buồng đệm với thể tích lớn hoặc nhỏ thường khắc phục những khó 
khăn trong phối hợp động tác, giúp thuốc lắng đọng tại các đường thở xa hơn và đem lại 
hiệu quả trên lâm sàng. Sử dụng thuốc dưới dạng khí dung, về mặt lý thuyết, sử dụng khí 
dung mang lại hiệu quả đối với những bệnh nhân có tình trạng căng phồng phổi quá nặng có 
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tỷ lệ dòng hít vào quá thấp. Tuy nhiên, có một số thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy hiệu quả 
của các dụng cụ phân phối thuốc khác so với sử dụng khí dung thường phụ thuộc vào từng 
địa phương, sự sẵn có và giá cả. Hiệu quả điều trị được đánh giá bằng sự giảm các triệu 
chứng, thay đổi chức năng phổi có thể là nhỏ và hạn chế việc dùng thêm thuốc. Điều trị khí 
dung chỉ nên được tiếp tục chỉ định nếu bệnh nhân thông báo hiệu quả rõ ràng trên triệu 
chứng và điều này không thể đạt được bằng các biện pháp thay thế khác đơn giản hơn, rẻ 
tiền hơn và dễ mang theo. 

Thuốc giãn phế quản 

Các thuốc làm tăng FEV1 hoặc thay đổi các giá trị chức năng hô hấp khác, thường tác 
động vào trương lực cơ trơn đường dẫn khí, được gọi là thuốc giãn phế quản180, sự cải thiện 
dòng khí thở ra do sự mở rộng của đường khí hơn là thay đổi độ giãn nở đàn hồi phổi. Như 
vậy các thuốc giãn phế quản cải thiện sự thông thoáng phổi, giảm sự căng phồng ngực khi 
nghỉ ngơi và khi luyện tập181,182, cải thiện khả năng gắng sức của người bệnh. Phạm vi của 
những thay đổi này, đặc biệt là ở những bệnh nhân nặng và rất nặng, không dự đoán trước 
được từ việc cải thiện FEV1

183,184. 
Trong mối liên quan giữa đáp ứng điều trị và liều lượng thuốc dùng, FEV1 là yếu tố 

đầu ra cho kết quả tương đối đồng đều ở tất cả các nhóm thuốc giãn phế quản185-188. Ngộ 
độc thuốc giãn phế quản có liên quan đến liều lượng. Tăng dần liều thuốc nhóm cường 
beta2 hoặc thuốc kháng cholinergic, đặc biệt bằng khí dung, mang lại những hiệu quả trong 
giai đoạn cấp tính189 nhưng không cần thiết trong giai đoạn bệnh ổn định190. 

Bảng 3.3. Dạng thuốc và liều dùng của các thuốc trong điều trị COPD 

Thuốc Dạng hít (mcg) Dung 
dịch khí 

dung 
(mg/ml) 

Uống Lọ 
pha 
tiêm 
(mg) 

Thời gian 
tác dụng 

(giờ) 

Kích thích Beta2  

Tác dụng ngắn 

Fenoterol 100-200 (MDI)  1  0.05% (xi-rô)  4-6 

Levalbuterol 45-90 (MDI) 0.21, 0.42   6-8 

Salbutamol (albuterol) 100, 200  
(MDI & DPI) 

5 5 mg (viên), 
0.024% 
(xi-rô) 

0.1, 
0.5 

4-6 

Terbutaline 400, 500 (DPI)  2.5, 5 mg 
(viên) 

 4-6 

Tác dụng kéo dài 

Formoterol 4.5-12 (MDI & 
DPI) 

0.01   12 

Arformoterol  0.0075   12 

Indacaterol 75-300 (DPI)    24 

Olodatero 5 (SMI)    24 
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Salmeterol 25-50  
(MDI & DPI) 

   12 

Tulobuterol   2 mg  
(qua da) 

 24 

Kháng cholinergics 

Tác dụng ngắn 

Ipratropium bromide 20, 40 (MDI) 0.25-0.5   6-8 

Oxitropium bromide 100 (MDI) 1.5   7-9 

Tác dụng kéo dài 

Aclidinium bromide 322 (DPI)    12 

Glycopyrronium bromide 44 (DPI)    24 

Tiotropium 18 (DPI), 5 (SMI)    24 

Umeclidinium 62.5 (DPI)    24 

Kết hợp kích thích beta2 tác dụng ngắn với kháng cholinergic trong một lần hít 

Fenoterol/Ipratropium 200/80 (MDI) 1.25/0.5   6-8 

Salbutamol/Ipratropium 100/20 (SMI)    6-8 

Kết hợp kích thích beta2 tác dụng kéo dài với kháng cholinergic trong một lần hít 

Formoterol/aclidinium 12/340 (DPI)    12 

Indacaterol/ glycopyrronium 85/43 (DPI)    24 

Olodaterol/tiotropium 5/5 (SMI)    24 

Vilanterol/umeclidinium 25/62.5 (DPI)    24 

Methylxanthines 

Aminophylline   200-600 mg 
(viên) 

240 Thay đổi, có 
thể tới 24 

Theophylline (SR)   100-600 mg 
(viên) 

 Thay đổi, có 
thể tới 24 

Corticosteroids dạng hít 

Beclomethasone 50-400  
(MDI & DPI) 

0.2-0.4    

Budesonide 100, 200, 400 
(DPI) 

0.20. 0.25, 
0.5 

   

Fluticasone 50-500  
(MDI & DPI) 

    

Kết hợp kích thích beta2 tác dụng kéo dài với corticosteroids trong một lần hít 

Formoterol/beclometasone 6/100  
(MDI & DPI) 
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Formoterol/budesonide 4.5/160 (MDI) ; 
9/320 (DPI) 

    

Formoterol/mometasone 10/200, 10/400 
(MDI) 

    

Salmeterol/Fluticasone 50/100, 250, 500 
(DPI) 

    

Vilanterol/Fluticasone furoate 25/100 (DPI)     

Corticosteroids đường toàn thân 

Prednisone   5-60 mg 
(viên) 

  

Methyl-prednisolone   4, 8, 16 mg 
(viên) 

  

Ức chế Phosphodiesterase-4  

Roflumilast   500 mcg 
(viên) 

 24 

Các thuốc giãn phế quản được nêu ở trên được chỉ định điều trị khi cần hoặc thường 
xuyên để phòng ngừa hoặc giảm các triệu chứng185-188 (Mức bằng chứng A) (bảng 3.4). 

Kích thích Beta2. Tác dụng chủ yếu của kích thích beta2 làm giãn cơ trơn phế quản 
bằng cách kích thích những thụ thể cường beta2- adrenergic, tăng AMP vòng và sản xuất 
các chất có chức năng kháng lại sự co thắt phế quản. Tác dụng của các thuốc giãn phế quản 
nhóm kích thích beta2 tác dụng ngắn trong vòng 4-6 giờ191,192. Sử dụng thường xuyên và khi 
cần các thuốc kích thích beta2 tác dụng ngắn giúp cải thiện chỉ số FEV1 và triệu chứng 
(Mức bằng chứng B)193. Việc sử dụng liều cao kích thích beta2 tác dụng ngắn khi cần ở 
bệnh nhân đã được điều trị với thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài không được ủng hộ bởi 
các bằng chứng do xuất hiện các tác dụng phụ. Đối với liều đơn, sử dụng khi cần trong 
COPD, có vẻ như không có lợi ích trong việc sử dụng levalbuterol hơn thuốc giãn phế quản 
thông thường194. 

Bảng 3.4. Thuốc giãn phế quản trong COPD giai đoạn ổn định 

- Thuốc giãn phế quản chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng trong COPD. 

- Điều trị thuốc hít được ưa chuộng. 

- Lựa chọn giữa thuốc nhóm kích thích beta2, thuốc kháng cholinergic, theophylline, hoặc liệu pháp kết 
hợp phụ thuộc vào sự sẵn có, đáp ứng của từng bệnh nhân về giảm triệu chứng và tác dụng phụ. 

- Giãn phế quản chỉ định khi cần hoặc điều trị thường xuyên giúp phòng ngừa hoặc giảm các triệu chứng. 

- Thuốc giãn phế quản đường hít tác dụng kéo dài thích hợp và hiệu quả hơn trong việc duy trì giảm triệu 
chứng hơn là thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn. 

- Kết hợp các nhóm thuốc giãn phế quản khác nhau có thể giúp cải thiện hiệu quả điều trị và giảm nguy 
cơ xảy ra tác dụng phụ so với việc tăng liều của một thuốc giãn phế quản dùng đơn độc. 

Thuốc kích thích beta2 dạng hít tác dụng kéo dài có thời gian tác dụng 12 giờ hoặc dài 
hơn. Formoterol và salmeterol cải thiệt đáng kể chỉ số FEV1, các thể tích phổi, triệu chứng 
khó thở, chất lượng sức khỏe cuộc sống và số lần xuất hiện các đợt cấp195-200 (Mức bằng 
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chứng A), nhưng không ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong và suy giảm chức năng phổi theo thời 
gian. Một tổng quan hệ thống các thử nghiệm cho thấy salmeterol và formoterol làm giảm 
đáng kể số lượng bệnh nhân xuất hiện các đợt cấp cần điều trị và số lượng bệnh nhân cần 
nhập viện586. Salmeterol làm giảm tỷ lệ nhập viện195(Bằng chứng B). Indacaterol là cường 
beta2-agonists dùng liều một lần một ngày với thời gian tác dụng là 24 giờ201,202, hiệu quả 
giãn phế quản tốt hơn khi dùng Formoterol, Salmeterol và tương tự như khi dùng 
Tiotropium (Bằng chứng A). Indacaterol có hiệu quả cải thiện rõ ràng trên triệu chứng khó 
thở, tình trạng sức khỏe và tỷ lệ đợt cấp (Bằng chứng B). Tính an toàn của thuốc giống giả 
dược. Kết quả các thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy bệnh nhân sau hít indacaterol xuất 
hiện triệu chứng ho nhiều hơn so với giả dược (24% và 7%)513-516. 

Các tác dụng phụ: Kích thích các thụ thể cường beta2-adrenergic có thể gây nhịp 
nhanh xoang khi nghỉ ngơi và có khả năng gây ra rối loạn nhịp tim sớm trên các bệnh nhân 
nhạy cảm, mặc dù chỉ có một vài trường hợp có ý nghĩa lâm sàng đáng kể. Run tay là một 
trong những triệu chứng có thể gặp phải ở một số bệnh nhân lớn tuổi khi dùng liều cao của 
cường beta2-agonists, do vậy tác dụng phụ này có thể làm hạn chế liều dung nạp. Giảm 
nồng độ kali trong máu có thể gặp, đặc biệt khi điều trị phối hợp với thuốc lợi tiểu thiazide 
203, và tình trạng tiêu thụ oxy có thể tăng khi nghỉ ngơi204. Giảm nhẹ PaO2 có thể xuất hiện 
cả sau dùng cường beta2-agonists tác dụng kéo dài và tác dụng ngắn205,206 nhưng biểu hiện 
lâm sàng của những thay đổi này không chắc đã xảy ra. Mặc dù một vài năm trước đây có 
một số các quan ngại liên quan đến cường beta2-agonists trong việc kiểm soát hen, tiếp tục 
tiến hành các nghiên cứu đã không tìm thấy mối liên quan giữa dùng cường beta2-agonist 
với sự suy giảm chức năng phổi hay tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COPD. 

Kháng cholinergic. Tác động quan trọng nhất ở bệnh nhân COPD với thuốc kháng 
cholinergic như ipratropium, oxitropium và triotropium bromide, là ức chế hoạt động tại các 
thụ thể muscarinic. Các loại thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn hiện nay gây ức chế thụ 
thể M2 và M3207. Tiotropium -thuốc kháng cholinergic tác dụng kéo dài có tác động chọn 
lọc trên các thụ thể M3 và M1208. Hiệu quả giãn phế quản của thuốc kháng cholinergic 
đường hít tác dụng ngắn dài hơn so với thuốc beta2-agonists tác dụng ngắn, tác dụng giãn 
phế quản thường có thể kéo dài 8 giờ sau khi dùng thuốc191.  

Đối với thuốc kháng cholinergic tác dụng kéo dài, acclidinium có thời gian tác dụng 
ngắn nhất là 12 giờ552 trong khi tiotropium và glycopyronium có thời hạn tác dụng dài hơn 
24 giờ209-211. Tiotropium đã được chứng minh giảm số đợt cấp và tỷ lệ nhập viện do đợt cấp, 
cải thiện triệu chứng, cải thiện tình trạng sức khỏe chung212 (Bằng chứng A) và tăng cường 
hiệu quả của phục hồi chức năng hô hấp (Bằng chứng B). Trong thử nghiệm lâm sàng lớn 
với thời gian dài trên bệnh nhân COPD cho thấy khi dùng thêm nhóm tiotropium cùng với 
phác đồ chuẩn, không có bằng chứng cho thấy dùng phối hợp giúp cải thiện sự suy giảm 
chức năng hô hấp và thuốc cũng không làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch214. Trong các 
thử nghiệm lâm sàng lớn khác cho thấy tiotropium có ưu thế hơn salmeterol trong giảm các 
đợt cấp mặc dù sự khác biệt không nhiều215, 517. Thuốc kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
aclidinum588 và glycopyrronium dường như có tác dụng tương tự như tiotropium trên chức 
năng phổi và triệu chứng khó thở, trong khi ít dữ liệu có sẵn đưa ra kết quả khác552, 558.  

Các tác dụng phụ: Thuốc kháng cholinergic hấp thu kém, như vậy dùng thuốc sẽ hạn 
chế các tác dụng phụ toàn thân được ghi nhận khi dùng atropine216. Chỉ định rộng rãi loại 
thuốc này dưới dạng thuốc hít với khoảng liều rộng trên lâm sàng đã được chứng minh 
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thuốc rất an toàn. Tác dụng phụ thường gặp là khô miệng. Dùng tiotropium dạng hít bột khô 
18cmg/ngày trong 21 ngày nhận thấy thuốc không làm giảm tiết chất nhầy tại phổi144. Mặc 
dù những triệu chứng về bệnh lý tuyến tiền liệt thường được báo báo, không có dữ liệu để 
chứng minh mối liên quan trực tiếp với dùng thuốc kháng cholinergic. Một số bệnh nhân sử 
dụng ipratropium phàn nàn có cảm giác đắng miệng và có vị kim loại. Có sự gia tăng nhẹ 
các biến cố tim mạch không mong muốn ở bệnh nhân COPD điều trị dài ngày với 
ipratropium bromide đã được báo cáo và cần có thêm các kết quả nghiên cứu217,218. 
Tiotropium được phân phối bằng Respimat® dạng thuốc hít phun sương có liên quan đến 
tăng đáng kể nguy cơ tử vong so với giả dược trong một phân tích tổng hợp519. Tuy nhiên, 
những phát hiện của thử nghiệm TIOSPIR cho thấy rằng không có sự khác biệt về tỷ lệ tử 
vong hoặc tỷ lệ đợt cấp khi so sánh tiotropium dạng hít bột khô với hít Respimat559. Sử dụng 
thuốc kháng cholinergic dạng khí dung qua mặt nạ mặt đã có trường hợp được ghi nhận gây 
bệnh tăng nhãn áp cấp, có thể do tác động trực tiếp của dịch vào mắt. 

Methylxanthines: Những hiệu quả thực sự của các dẫn xuất xanhthine vẫn còn gây 
tranh cãi. Thuốc có thể tác dụng như chất ức chế phosphodiesterase không chọn lọc nhưng 
cũng được báo cáo có một loạt các tác động không gây giãn phế quản, vấn đề này vẫn còn 
nhiều tranh cãi220-224. Số liệu về thời gian tác dụng thông thường, hoặc thậm chí dạng phóng 
thích chậm của xanthine vẫn còn thiếu ở bệnh nhiếu ở bệnh nhân COPD.  

Theophylline là thuốc được sử dụng phổ biến nhất của methylxanthine được chuyển 
hóa bởi cytochrome P450 dưới sự xúc tác bởi các chất oxi hóa. Độ thanh thải của thuốc 
giảm theo tuổi. Nhiều biến đổi sinh lý khác và một số thuốc làm thay đổi chuyển hóa 
theophylline. Thay đổi chức năng của cơ hô hấp được ghi nhận ở bệnh nhân điều trị với 
theophylline220 nhưng tác động này dẫn đến thay đổi về chức năng hô hấp hoặc ảnh hưởng 
chính lên cơ hô hấp vẫn còn chưa rõ. Kết quả các nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của 
theophylline phóng thích chậm trong COPD. 

Theophylline kém hiệu quả và kém dung nạp hơn các thuốc giãn phế quản tác dụng 
kéo dài dạng hít và không được chỉ định nếu những loại thuốc kia có sẵn và giá cả hợp lý. 
Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy theophylin đạt hiệu quả giãn phế quản tốt hơn so với giả 
dược trong điều trị COPD giai đoạn ổn định226 (Bằng chứng A). Cũng có một số bằng 
chứng về lợi ích của thuốc trên triệu chứng so với giả dược227. Dùng phối hợp theophylline 
với salmeterol giúp cải thiện thực sự chỉ số FEV1 và triệu chứng khó thở so với dùng 
salmeterol đơn thuần228 (Bằng chứng B). Theophylline liều thấp giúp giảm số đợt cấp nhưng 
không giúp cải thiện chức năng phổi227 (Mức bằng chứng B).  

Tác dụng phụ: Ngộ độc thuốc liên quan đến liều là vấn đề vấn đề cần quan tâm khi 
điều trị thuốc nhóm xanthine vì khoảng cách giữa liều điều trị với liều độc là nhỏ và phần 
lớn hiệu quả của thuốc chỉ xuất hiện ở liều gần với liều độc221,223, 229. Methylxanthines là tác 
nhân ức chế không đặc hiệu với tất cả những enzym phosphodiesterase, điều này giải thích 
về phạm vi rộng của tác dụng gây độc. Tác dụng phụ bao gồm xuất hiện các rối loạn nhịp 
nhĩ và thất (có thể gây tử vong) và động kinh cơn lớn (có thể xuất hiện bất kể có tiền sử 
động kinh trước đó hay không). Các tác dụng phụ khác bao gồm đau đầu, mất ngủ, nôn và ợ 
nóng, những tác dụng phụ này có thể xuất hiện với liều điều trị của theophlline. Nhóm thuốc 
này có những tương tác khi sử dụng đồng thời với những thuốc như digitalis, 
coumadin...Không giống những loại thuốc giãn phế quản khác, dẫn suất xanthine có thể liên 
quan đến nguy cơ quá liều (chủ ý hoặc vô ý). 
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Liệu pháp điều trị kết hợp các thuốc giãn phế quản: Kết hợp những loại thuốc giãn 
phế quản có cơ chế khác nhau và thời gian tác dụng khác nhau có thể gia tăng mức độ giãn 
phế quản với tác dụng phụ không thay đổi hoặc ít tác dụng phụ hơn220. Ví dụ, phối hợp của 
beta2-agonists tác dụng kéo dài và một thuốc kháng cholinergic giúp cải thiện chỉ số FEV1 
nhiều hơn và bền vững hơn so với sử dụng một nhóm thuốc đơn độc và không có bằng 
chứng của miễn dịch nhanh khi điều trị trên 90 ngày191,231,232. Sự phối hợp của cường beta2-
agonists, một anticholinergic và/hoặc theolphylline có thể mang lại sự cải thiện trong chức 
năng phổi191,224,228,231-235 và tình trạng sức khỏe191,236. Liệu pháp kết hợp ngắn hạn sử dụng 
formoterol và tiotropium đã chỉ ra sự thay đổi chỉ số FEV1 tốt hơn khi dùng từng thành phần 
riêng lẻ237,238 (Bằng chứng B). Kết hợp thuốc cường beta2-agonists tác dụng ngắn và thuốc 
kháng cholinergic cũng vượt trội so với từng thuốc riêng lẻ trong việc cải thiện FEV1 và 
giảm triệu chứng231 (Bằng chứng B). Sự kết hợp của cường beta2-agonists tác dụng kéo dài 
và anticholinergic tác dụng kéo dài làm gia tăng đáng kể kết quả chức năng phổi trong khi 
báo cáo kết quả tác động trên bệnh nhân vẫn còn hạn chế560. Vẫn có quá ít bằng chứng để 
xác định kết hợp các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài hiệu quả hơn sử dụng thuốc 
kháng cholinergic tác dụng kéo dài đơn độc để ngăn ngừa các đợt cấp561. 

Corticosteroids 

Thuốc hít Corticosteroids. Sự liên quan đáp ứng- liều dùng và sự an toàn khi sử dụng 
thời gian dài thuốc hít corticosteroids trong COPD là chưa được biết đến. Chỉ có liều trung 
bình đến cao thuốc hít corticosteroids được sử dụng thời gian dài trong các thử nghiệm lâm 
sàng. Hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc hít corticostiroids trong hen là phụ thuộc vào liều 
lượng và loại cortiscosteroids239 nhưng trong điều trị COPD thì chưa rõ ràng. Những tác 
động của cortiscosteroids trên phổi và đáp ứng viêm hệ thống ở bệnh nhân COPD vẫn còn 
nhiều tranh cãi, và vai trò của chúng trong quản lý COPD giai đoạn ổn định bị hạn chế do 
các chỉ định cụ thể. 

Điều trị thường xuyên với thuốc hít corticosteroids giúp cải thiện triệu chứng, chức 
năng phổi, chất lượng cuộc sống và giảm mức độ trầm trọng của bệnh144 ở bệnh nhân COPD 
với FEV1 nhỏ hơn 60% giá trị dự đoán195,240-244 (Bằng chứng A). Dừng điều trị thuốc hít 
corticosteroids có thể dẫn đến đợt cấp ở một số bệnh nhân245, mặc dù trong một nghiên cứu 
khác trên bệnh nhân COPD nặng và rất nặng, corticoid dạng hít có thể rút dần khỏi điều trị 
sau giai đoạn 3 tháng mà không làm tăng nguy cơ trung hạn của các đợt cấp, mặc dù chức 
năng phổi suy giảm một cách có ý nghĩa590. Dừng corticoid dạng hít khỏi điều trị có thể an 
toàn ở bệnh nhân COPD có nguy cơ đợt cấp thấp và đang được điều trị bằng thuốc giãn phế 
quản tác dụng kéo dài618. Điều trị thường xuyên với thuốc hít Corticosteroids không thay 
đổi được sự suy giảm chỉ số FEV1 thời gian dài cũng như tử vong ở bệnh nhân 
COPD126,175,176,195,246,247,520 (Bằng chứng A). 

Các tác dụng phụ: Sử dụng thuốc hít corticosteroid gặp biến chứng nấm miệng họng, 
khàn tiếng, và bầm tím da126,175. Điều trị với thuốc hít corticosteroids có thể tăng nguy cơ 
viêm phổi195,246-248. Điều trị lâu dài với triamcinolone acetonide có thể gây tăng nguy cơ 
giảm mật độ xương, bằng chứng với thuốc hít loại corticosteroid khác vẫn còn tranh cãi. 
Một nghiên cứu trong thời gian dài cho thấy budesonide không ảnh hưởng trên mật độ 
xương và tỷ lệ gãy xương175,249 và điều trị kéo dài trên 03 năm với 500mcg fluticasone 
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propionate đơn độc 2 lần/ngày hoặc kết hợp với salmeterol không liên quan với giảm mật độ 
xương ở bệnh nhân COPD có tỷ lệ mắc bệnh loãng xương cao250.  

Liệu pháp kết hợp thuốc hít corticosteroid/ thuốc giãn phế quản: Corticosteroid dạng 
hít kết hợp với beta2-agonists tác dụng kéo dài có hiệu quả hơn sử dụng từng thành phần 
riêng lẻ trong việc cải thiện chức năng phổi, tình trạng sức khỏe và giảm các đợt cấp ở các 
bệnh nhân COPD mức độ trung bình (Bằng chứng B) và những bệnh nhân COPD mức độ 
rất nặng195,240,243,244,246,251-253,521,522 (Bằng chứng A). Sự kết hợp corticoid dạng hít/ thuốc 
cường beta2 tác dụng kéo dài dùng 1 lần/ngày không cho thấy sự khác biệt liên quan về mặt 
hiệu quả so với 2 lần/ngày. Một thử nghiệm lâm sàng tiến cứu lớn đã thất bại trong việc 
chứng minh hiệu quả có ý nghĩa thống kê của liệu pháp kết hợp trên tỷ lệ tử vong195, nhưng 
một phân tích tổng hợp tiếp theo đã chỉ ra rằng liệu pháp kết hợp có thể làm giảm tử vong254 

(Bằng chứng B). Liệu pháp kết hợp liên quan với gia tăng nguy cơ mắc viêm phổi255, nhưng 
không có tác dụng phụ nổi bật khác (Bằng chứng A). Sự bổ sung nhóm beta2-agonists tác 
dụng kéo dài/thuốc hít corticosteroid kết hợp tiotropium giúp cải thiện chức năng phổi và 
chất lượng cuộc sống256,257 và hơn nữa có thể giảm các đợt cấp (Bằng chứng B) nhưng cần 
thiết có nhiều nghiên cứu về liệu pháp phối hợp ba thuốc được tiến hành258.  

Corticosteroids đường uống: Corticosteroid dùng đường uống có rất nhiều tác dụng 
phụ592. Một tác dụng phụ quan trọng của điều trị COPD lâu dài với corticosteroids toàn thân 
là bệnh cơ steroid259-261, gây yếu cơ, giảm chức năng, và suy hô hấp ở các bệnh nhân COPD 
rất nặng. Với hiểu biết về tác dụng đã biết rõ khi điều trị corticosteroids đường uống trong 
thời gian dài, những nghiên cứu tiến cứu về những ảnh hưởng lâu dài của những loại thuốc 
này ở bệnh nhân COPD vẫn còn hạn chế262,263. 

Các thuốc ức chế Phosphodiesterase-4  

Tác động chính của các thuốc ức chế phosphodiesterase-4 là giảm quá trình viêm do 
ức chế sự phân hủy của AMP vòng trong tế bào264,265. Thuốc uống dùng một lần hàng ngày 
với tác dụng giãn phế quản không trực tiếp, mặc dù thuốc được chứng minh có cải thiện chỉ 
số FEV1 ở những bệnh nhân điều trị salmeterol hoặc tiotropium264. Roflumilast giảm các đợt 
cấp mức độ trung bình và nặng được điều trị với corticosteroids ở 15-20% bệnh nhân có 
viêm phế quản mạn tính, COPD nặng đến rất nặng và có tiền sử các đợt cấp266 (Bằng chứng 
A). Tác dụng trên chức năng phổi cũng được ghi nhân khi phối hợp thêm roflumilast với các 
thuốc giãn phế quản tác dụng dài (Bằng chứng A). Không có các nghiên cứu so sánh trực 
tiếp hoặc sử dụng phối hợp thêm thuốc roflumilast và thuốc hít corticosteroids. Các thuốc 
ức chế phosphodiesterase -4 nên được sử dụng kết hợp với ít nhất một thuốc giãn phế quản 
tác dụng kéo dài.  

Các tác dụng phụ: Các thuốc ức chế Phosphodiesterase-4 có nhiều tác dụng phụ hơn 
các thuốc hít trong điều trị COPD264-266. Tác dụng phụ thường gặp nhất là nôn, chán ăn, đau 
bụng, tiêu chảy, rối loạn giấc ngủ và đau đầu. Những tác dụng phụ thường là nguyên nhân 
làm các bệnh nhân rút khỏi các thử nghiệm lâm sàng ở nhóm được điều trị roflumilast. Tác 
dụng phụ dường như xuất hiện sớm trong điều trị và giảm dần theo thời gian khi điều trị kéo 
dài. Trong những nghiên cứu đối chứng, có tình trạng giảm cân trung bình 2kg không giải 
thích được và khuyến cáo cần theo dõi trọng lượng trong quá trình điều trị; tránh điều trị 
roflumilast trên bệnh nhân có cân nặng thấp. Roflumilast cũng được chỉ định thận trọng ở 
những bệnh nhân trầm cảm. Không nên phối hợp roflumilast và theophylline. 
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Các thuốc điều trị khác 

Vacxin. Vacxin cúm có thể giảm các tình trạng bệnh nghiêm trọng (như nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới cần phải nhập viện267) và giảm tử vong ở bệnh nhân COPD268-270 (Bằng 
chứng A). Vacxin gồm vacxin chết hoặc sống, các virus bất hoạt được khuyến cáo271 vì 
chúng hiệu quả hơn ở những bệnh nhân COPD lớn tuổi272. Các chủng được bổ sung vào mỗi 
năm cho hiệu quả phù hợp và nên tiêm mỗi năm một lần273. Vacxin polysaccharide phế cầu 
khuẩn được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân COPD trên 65 tuổi và cả những bệnh nhân trẻ 
hơn với các bệnh đồng mắc nặng như bệnh lý tim mạch274-276. Thêm vào đó, vacxin này đã 
được chỉ ra là làm giảm tỷ lệ mắc viêm phổi cộng đồng trong bệnh nhân COPD dưới 65 tuổi 
có FEV1<40% giá trị dự đoán277 (Bằng chứng B). 

Liệu pháp tăng Alpha-1 Antitrypsin. Bệnh nhân trẻ với sự thiếu hụt di truyền alpha-
1antitrypsin nặng và bị khí phế thũng có thể chỉ định điều trị tăng alpha-1antitrypsin (bằng 
chứng C). Tuy nhiên, điều trị này rất đắt tiền, không có sẵn ở hầu hết các quốc gia, và 
không được khuyến cáo cho những bệnh nhân COPD không có sự thiếu hụt alpha-
1antitrypsin. 

Kháng sinh: Trong những nghiên cứu dự phòng trước đây, sử dụng kháng sinh liên 
tục chứng minh không có hiệu quả hạn chế xuất hiện đợt cấp COPD278-280, và nghiên cứu đã 
đánh giá hiệu quả của điều trị dự phòng thực hiện vào những tháng mùa đông trong thời 
gian 5 năm đã kết luận rằng không mang lại lợi ích281. Mặc dù nhiều nghiên cứu có chỉ ra 
tác dụng của kháng sinh trên giảm tần suất các đợt cấp282,283, vai trò của điều trị này không 
rõ ràng. Một thử nghiệm dùng azithromycin hàng ngày cho thấy hiệu quả trên đợt cấp, rất ít 
các bằng chứng về hiệu quả điều trị ở bệnh nhân hút thuốc593, tuy nhiên, điều trị này không 
được khuyến cáo bởi vì  không cân bằng giữa những lợi ích và các tác dụng phụ 284. Vì vậy, 
chỉ định kháng sinh, ngoài để điều trị nhiễm trùng trong đợt cấp COPD và những nhiễm 
khuẩn khác, thì hiện nay không được chỉ định285,286 (bằng chứng B). 

Các thuốc long đờm (mucokinetic, mucoregulator) và những chất chống oxy hóa 
(ambroxol, erdosteine, carbocysteine, iodinated glycerol, N-acetylcysteine). Việc sử dụng 
thường xuyên các thuốc long đờm trong COPD đã được đánh giá trong nhiều nghiên cứu 
dài hạn với các kết quả gây tranh cãi287-289. Mặc dù một số ít bệnh nhân có đờm đặc có thể 
có lợi ích từ các thuốc long đờm290,291, lợi ích dường như rất hạn chế; việc sử dụng rộng rãi 
các thuốc long đờm hiện nay không được khuyến cáo (bằng chứng D). Những loại thuốc 
như N-acetylcysteine có thể có tác dụng chống oxy hóa, dẫn đến quan điểm cho rằng những 
loại thuốc này có thể có vai trò trong việc điều trị bệnh nhân với các đợt cấp tái đi tái lại292-

295,562 (bằng chứng B). Ở những bệnh nhân có và không được điều trị corticosteroid đường 
hít, liều cao N-acetylcysteine làm giảm đáng kể tần suất đợt cấp, nhưng chỉ với các bệnh 
nhân ở giai đoạn GOLD 2594. Có một vài bằng chứng rằng ở bệnh nhân COPD không dùng 
thuốc hít corticosteroids, điều trị các thuốc long đờm như carbocysteine và N-acetylcysteine 
có thể giảm các đợt cấp296,297,562 (bằng chứng B) mặc dù một bài tổng quan trên Cochrane 
cho thấy có rất ít hoặc không có hiệu quả trên chất lượng cuộc sống523. 

Điều hòa miễn dịch (kích thích miễn dịch, điều biến miễn dịch). Những nghiên cứu 
sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch trong COPD cho thấy làm giảm mức độ nặng và tần suất 
các đợt cấp298,299. Tuy nhiên, vẫn đòi hỏi những nghiên cứu tiếp theo để đánh giá hiệu quả 
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lâu dài của liệu pháp này, và hiện tại việc sử dụng thường xuyên liệu pháp này không được 
khuyến cáo300.  

Các thuốc chống ho. Ho, mặc dù đôi khi là một triệu chứng phiền phức ở bệnh nhân 
COPD, nhưng ho có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể301. Việc sử dụng thường 
xuyên các thuốc chống ho không được khuyến cáo trong COPD giai đoạn ổn định (bằng 
chứng D). 

Các thuốc giãn mạch. Tăng áp động mạch phổi trong COPD liên quan đến tiên lượng 
kém, đòi hỏi cần các tác động giúp giảm hậu gánh thất phải, tăng cung lượng tim và cải 
thiện trao đổi oxy và độ bão hòa oxy ở mô. Một số thuốc đã được nghiên cứu bao gồm nitric 
oxide dạng hít, nhưng các kết quả đều không như mong muốn. Ở những bệnh nhân COPD 
bị thiếu oxy do bất tương xứng tưới máu- thông khí hơn là do tăng shunt trong phổi (như 
trong phù phổi không do tim), nitric oxide dạng hít có thể làm trầm trọng thêm sự trao đổi 
khí do sự thiếu oxy làm thay đổi sự cân bằng thông khí- tưới máu302,303. Như vậy, dựa trên 
bằng chứng sẵn có, nitric oxide chống chỉ định trong COPD giai đoạn ổn định. Tương tự 
như vậy, hướng dẫn điều trị tăng áp phổi không khuyến cáo sử dụng các thuốc điều biến nội 
mạc trong điều trị của tăng áp phổi ở bệnh nhân COPD cho đến khi số liệu về sự an toàn và 
tính hiệu quả được ghi nhận304. 

Các thuốc gây nghiện (morphine). Opioids đường uống và đường tiêm có tác dụng 
trong điều trị triệu chứng khó thở ở bệnh nhân COPD giai đoạn rất nặng. Không đủ dữ liệu 
để kết luận liệu opioid khí dung có hiệu quả hay không305. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu 
lâm sàng đã cho rằng morphine được sử dụng để kiểm soát triệu chứng khó thở có thể có 
những tác dụng phụ nghiêm trọng và lợi ích của nó có thể rất hạn chế đối với một số bệnh 
nhân nhậy cảm306-310.Những thuốc khác. Nedocromil và các chế phẩm leukotriene không 
thích hợp để dùng thử trên bệnh nhân COPD và không được khuyến cáo. Không có bằng 
chứng về lợi ích và có một số bằng chứng có hại (khối u ác tính và viêm phổi) - từ kháng 
thể kháng TNF - alpha (infliximab) được ghi nhận ở các bệnh nhân COPD giai đoạn trung 
bình đến nặng311. Không có bằng chứng về hiệu quả của thuốc thảo dược trong điều trị 
COPD312 và những phương pháp chữa bệnh thay thế khác (như châm cứu và liệu pháp vi 
lượng đồng căn) chưa được đánh giá đầy đủ. Có bằng chứng cho thấy rằng sildenafil không 
cải thiện kết quả phục hồi chức năng ở bệnh nhân COPD và làm tăng vừa phải áp lực động 
mạch phổ596. Ở những bệnh nhân không được lựa chọn, không có bằng chứng rằng bổ sung 
vitamin D có tác động tích cực trên các đợt cấp596. 

LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ COPD KHÔNG DÙNG THUỐC 

Phục hồi chức năng 

Mục tiêu chính của chương trình phục hồi chức năng hô hấp giúp giảm triệu chứng, 
cải thiện chất lượng cuộc sống, gia tăng hoạt động thể chất và xã hội trong đời sống hàng 
ngày313, 314. Để hoàn thành mục tiêu này, phục hồi chức năng hô hấp có thể giải quyết cả 
những vấn đề khác ngoài phổi mà những vấn đề này không giải quyết được một cách đầy đủ 
bằng các thuốc trong điều trị COPD, bao gồm luyện tập tùy theo điều kiện thể chất, cách ly 
xã hội một cách tương đối, liệu pháp tâm lý (đặc biệt là trầm cảm), teo cơ và giảm cân. Phục 
hồi chức năng hô hấp đã được đánh giá rất cẩn thận trong nhiều thử nghiệm lâm sàng và kết 
quả cho thấy phục hồi chức năng hô hấp giúp gia tăng khả năng gắng sức, tăng sử dụng oxy 
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tối đa và tăng sức bền315. Những lợi ích đã được báo cáo từ những chương trình phục hồi 
chức năng được thực hiện ở bệnh nhân nội trú, bệnh nhân ngoại trú và thực hiện tại  
nhà315,316; cần cân nhắc về chi phí và sự sẵn có của dịch vụ để lựa chọn các phương pháp 
điều trị phù hợp. Những lợi ích của chương trình phục hồi chức năng hô hấp được tóm tắt 
trong bảng 3.5313,314,317-320. Tuy nhiên, gia tăng khả năng gắng sức có thể không nhất thiết 
nghĩa là tăng hoạt động thể chất hàng ngày563. 

Bảng 3.5. Những lợi ích của chương trình phục hồi chức năng hô hấp trong COPD 

- Cải thiện khả năng gắng sức (bằng chứng A). 
- Giảm cảm giác khó thở (bằng chứng A). 
- Cải thiện chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe (bằng chứng A). 
- Giảm số lần nhập viện và số ngày điều trị trong bệnh viện (bằng chứng A). 
- Giảm sự lo lắng và trầm cảm liên quan với COPD (bằng chứng A). 
- Luyện tập cơ lực và độ bền bỉ của chi trên cải thiện chức năng cánh tay (bằng chứng B). 
- Những lợi ích mở rộng tốt vượt qua giai đoạn điều trị tiếp theo. (bằng chứng B). 
- Cải thiện tỷ lệ sống sót (bằng chứng B). 
- Luyện tâp các cơ hô hấp có thể có lợi, đặc biệt khi kết hợp với các bài luyện tập thông thường (bằng 
chứng C). 

-  Cải thiện khả năng phục hồi sau nhập viện sau một đợt cấp.524. (bằng chứng A) 

- Nâng cao những hiệu quả của các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài (bằng chứng B). 

Thời gian tối thiểu của chương trình phục hồi chức năng hô hấp đạt hiệu quả là 6 tuần; 
chương trình điều trị liên tục và càng kéo dài thì kết quả thu được càng nhiều321-323. Tuy 
nhiên, cho đến nay chưa có chương trình nào được xây dựng để duy trì hiệu quả theo thời 
gian324.Các bác sỹ thường khuyên những bệnh nhân không thể tham gia vào chương trình 
phục hồi chức năng hô hấp có thể tự luyện tập một mình (ví dụ như đi bộ 20 phút hàng 
ngày). Những lợi ích của lời khuyên thông thường này chưa được kiểm chứng nhưng dựa 
vào những nghiên cứu quan sát chỉ ra những lợi ích của luyện tập thể chất325,326, hoạt động 
thể chất là tốt, nên đưa ra lời khuyên như vậy cho bệnh nhân là hợp lý. 

Những nội dung của chương trình phục hồi chức năng hô hấp 

Những nội dung của phục hồi chức năng hô hấp không cố định, nhưng một chương trình 
toàn diện bao gồm các bài luyện tập, cai thuốc lá, tư vấn dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe. 

Các bài luyện tập. Khả năng gắng sức có thể được đánh giá bằng xe đạp lực kế hoặc 
chạy bộ với đo lường nhiều biến số sinh lý, bao gồm sự tiêu thụ oxy tối đa, tần số tim tối đa 
và mức độ tập luyện. Bài tập ít phức tạp hơn là sử dụng phương pháp đi bộ, thử nghiệm thời 
gian đi bộ (khoảng cách đi bộ 6 phút). Những bài tập luyện này yêu cầu ít nhất một buổi 
thực hành trước khi tiến hành đánh giá. Những thử nghiệm đi bộ cần được giải thích, cung 
cấp đủ thong tin nhưng các thông tin đơn giản hơn thử nghiệm với máy chạy bộ153. 

Các bài luyện tập dao động với tần suất từ hàng ngày tới hàng tuần, thời gian từ 10 
phút đến 45 phút cho mỗi lần, và với cường độ tiêu thụ ở mức chịu đựng cao nhất khoảng 
50% oxy tối đa (VO2 tối đa)253. Thời gian tối ưu cho một chương trình luyện tập chưa được 
nghiên cứu trong những thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, nhưng các nghiên cứu thực hiện 
dưới 28 buổi luyện tập đưa ra kết quả kém hơn so với những chương trình có thời gian dài 
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hơn327. Trong khi luyện tập, độ dài chương trình phụ thuộc vào nguồn lực có sẵn và thường 
dao động từ 4 đến 10 tuần, chương trình dài hơn sẽ đạt  hiệu quả cao hơn318.             

Trong nhiều chương trình, đặc biệt những chương trình sử dụng các bài luyện tập đơn 
giản tại hành lang, bệnh nhân được khuyến khích đi bộ đến khi xuất hiện triệu chứng, rồi 
nghỉ và tiếp tục đi bộ 20 phút cho đến khi bài tập được hoàn thành. Các bài luyện tập sức 
bền cần đạt 60-80% giới hạn khả năng vận động tối đa. Luyện tập sức bền có thể đạt được 
thông qua những chương trình liên tục hoặc ngắt quãng. Bệnh nhân vẫn hoàn thành đầy đủ 
nội dung luyện tập nhưng có thể chia luyện tập từng lúc với cường độ luyện tập cao, điều 
này rất hữu ích với bệnh nhân có các bệnh đồng mắc khác328,329. Sử dụng những phụ kiện đi 
bộ đơn giản giúp cải thiện khoảng cách đi bộ và giảm triệu chứng khó thở ở bệnh nhân 
COPD nặng không ổn định330-332. Những biện pháp hỗ trợ giúp đạt hiệu quả tối ưu như sử 
dụng oxy trong khi luyện tập333, thở khí pha trộn heli trong khi luyện tập334, hoặc giảm tải 
các cơ hô hấp khi luyện tập hiện nay vẫn còn đang nghiên cứu . 

Một vài chương trình cũng có nội dung luyện tập cơ chi trên, thường bao gồm sử dụng 
cơ công kế đo công cơ chi trên, có hoặc luyện tập kháng trở với trọng lượng. Các bài tập 
này hữu ích ở các bệnh nhân có các bệnh đồng mắc nên không thực hiện được các bài luyện 
tập khác và được đánh giá có yếu cơ hô hấp335. Bên cạnh đó, cần bổ xung các bài tập các cơ 
hô hấp để tăng hiệu quả khi thực hiện chương trình phục hồi chức năng hô hấp toàn  
diện336-338. Bổ xung các bài luyện tập cơ chi trên hoặc các bài luyện tập sức mạnh bằng các 
bài tập aerobic đạt hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe nhưng không cải thiện chất lượng 
cuộc sống hay sức bền trong luyện tập339. 

Những điểm dưới đây tóm tắt những kiến thức quan trọng trong việc lựa chọn bệnh 
nhân điều trị phục hồi chức năng hô hấp. 

Tình trạng chức năng: Lợi ích được ghi nhận ở bệnh nhân có nhiều loại khuyết tật, 
cho dù đó là những người ngồi xe lăn và ít có đáp ứng ngay cả với các chương trình chăm 
sóc tại nhà340 (bằng chứng B). 

Mức độ khó thở: Phân tầng mức độ khó thở, đánh giá bằng bộ câu hỏi mMRC có thể 
giúp ích trong việc lựa chọn bệnh nhân có lợi ích từ phục hồi chức năng hô hấp. Chương 
trình có thể không có lợi ích ở những bệnh nhân có điểm khó thở mMRC bậc 4 (bằng 
chứng B). 

Động lực: Lựa chọn bệnh nhân có động lực cao rất quan trọng trong các chương trình 
phục hồi chức năng hô hấp với bệnh nhân ngoại trú341. Trạng thái trầm cảm là một nguy cơ 
khiến cho bệnh nhân không thực hiện và hoàn thành được chương trình phục hồi chức 
năng622. 

Tình trạng hút thuốc: Không có bằng chứng cho rằng người hút thuốc sẽ hưởng lợi ít 
hơn người không hút thuốc trong chương trình phục hồi chức năng, mặc dù một số giả định 
cho rằng những người đang tiếp tục hút thuốc hầu như ít hoàn thành chương trình phục hồi 
chức năng hô hấp hơn những người không hút thuốc341. (Bằng chứng B). 

Giáo dục: Hầu hết các chương trình phục hồi chức năng hô hấp phải có nội dung giáo 
dục bệnh nhân. Chủ đề phù hợp nhất trong nội dung giáo dục bao gồm: Cai thuốc; các thông 
tin cơ bản về bệnh COPD; giới thiệu về các phương pháp điều trị và những điểm đặc biệt 
của điều trị thuốc; cách quản lý bệnh; kế hoạch giúp giảm thiểu triệu chứng khó thở; lời 
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khuyên khi cần sự giúp đỡ; đưa ra quyết định khi xuất hiện đợt cấp, những lợi ích trực tiếp 
và những vấn đề lúc cuối đời. 

Cường độ và nội dung của những thông điệp giáo dục nên thay đổi phụ thuộc vào mức 
độ của bệnh, mặc dù vai trò của giáo dục ảnh hưởng đến sự cải thiện phục hồi chức năng 
phổi vẫn còn chưa được làm rõ. Những nghiên cứu chỉ ra rằng giáo dục bệnh nhân đơn lẻ 
không cải thiện hiệu suất luyện tập hoặc chức năng phổi342-345, nhưng giáo dục đóng vai trò 
trong việc cải thiện kỹ năng, khả năng đối phó với bệnh tật, và tình trạng sức khỏe346. 
Những yếu tố đầu ra không phải là thước đo truyền thống trong các thử nghiệm lâm sàng 
nhưng nó có thể quan trọng ở bệnh nhân COPD ngay cả khi điều trị bằng thuốc thông 
thường chỉ có giá trị  ít trong cải thiện chức năng phổi. 

Những bệnh nhân COPD nặng thường mong muốn được thảo luận việc chăm sóc giai 
đoạn cuối với bác sỹ nhưng những cuộc hội thoại này hiếm khi xảy ra trong thực hành lâm 
sàng. Những nội dung trong buổi thảo luận được chuẩn bị trước sẽ giúp cải thiện chất lượng 
cuộc thảo luận525. Đặc biệt, những bệnh nhân mắc các bệnh gây hạn chế trong cuộc sống 
như COPD nên được thông báo rằng, họ đang mắc một căn bệnh trầm trọng, họ hoặc những 
thành viên của gia đình họ sẽ phải đưa ra quyết định xem họ sẽ a) tham gia một chương 
trình chăm sóc tích cực để đạt được mục tiêu về chăm sóc bệnh của họ và b) họ đồng ý chấp 
nhận chi phí của những phương pháp điều trị đó. Bàn bạc về việc chăm sóc cuối đời và 
những kế hoạch chăm sóc ưu tiên giúp bệnh nhân biết các thông tin và đưa ra quyết định về 
loại hình chăm sóc mà họ muốn và đảm bảo rằng gia đình họ và bác sỹ hiểu giá trị, mục tiêu 
của những phương pháp này526. Bác sỹ nên xây dựng và bổ sung những biện pháp giúp bệnh 
nhân và gia đình bệnh nhân có những lựa chọn phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. 
Những biện pháp đó có khả năng cải thiện chất lượng chăm sóc và đồng thời góp phần vào 
những nỗ lực giảm giá thành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bệnh nhân nhận được sự 
chăm sóc phù hợp bằng những phương pháp điều trị này527,528. 

Đánh giá và theo dõi. Đánh giá kết quả của người tham gia chương trình phục hồi 
chức năng hô hấp nên dựa vào lợi ích theo từng cá thể người bệnh và mục tiêu cải thiện tình 
trạng bệnh. Sự đánh giá bao gồm: 

 Hỏi bệnh sử chi tiết và tiến hành thăm khám lâm sàng. 
 Đo chức năng hô hấp và làm test phục hồi phế quản. 
 Đánh giá khả năng gắng sức. 
 Đo lường tình trạng sức khỏe và ảnh hưởng của triệu chứng khó thở (ví dụ, bảng 

điểm CAT và mMRC). 
 Đánh giá cơ lực của các cơ hít vào, thở ra và cơ lực cơ chi dưới (ví dụ, cơ tứ đầu 

đùi) ở bệnh nhân bị teo cơ. 
Hai nội dung đầu tiên rất quan trọng để xây dựng mục tiêu phù hợp và đánh giá tình 

trạng cơ bản nhưng không sử dụng để đánh giá hiệu quả. Ba nội dung sau giúp đánh giá 
hiệu quả đầu ra. Những câu hỏi chi tiết đánh giá tình trạng sức khỏe chung là cần thiết, bao 
gồm một số nội dung được xây dựng chi tiết cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp (ví dụ, bộ câu 
hỏi bệnh hô hấp mạn tính236, bộ câu hỏi St George347, test đánh giá bệnh phổi tắc mạn 
tính124) và các bằng chứng cho thấy đó là những bộ câu hỏi hữu ích đánh giá trên lâm sàng. 
Tình trạng sức khỏe chung cũng có thể được đánh giá bằng những bộ câu hỏi chung, như 
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Medical Outcomes Study Short Form (SF36)348, để so sánh chất lượng cuộc sống trong 
những bệnh khác nhau. Bộ câu hỏi Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)349 và 

Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) Patient350 được sử dụng giúp 
nhận biết và điều trị những bệnh nhân lo lắng và trầm cảm. 

Hỗ trợ dinh dưỡng: Những bằng chứng với mức độ thấp đến vừa cho thấy, hỗ trợ 
dinh dưỡng giúp cải thiện cân nặng và khối lượng chất béo tự do trên bệnh nhân COPD, đặc 
biệt với những bệnh nhân suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, những thay đổi thực sự có ý nghĩa 
từ mức cơ bản được quan sát ở những bệnh nhân có bổ sung dinh dưỡng khi thực hiện test 
đi bộ 6 phút, cơ lực cơ hô hấp (chỉ ở các bệnh nhân suy dinh dưỡng) và chất lượng cuộc 
sống được đánh giá bởi bộ câu hỏi SGRQ. Những lợi ích khi bổ sung dinh dưỡng cho thấy 
sự cần thiết phải bổ xung dinh dưỡng khi luyện tập. Số lượng và thời điểm bổ sung dinh 
dưỡng tối ưu chưa được xây dựng một cách rõ ràng564. 

CÁC ĐIỀU TRỊ KHÁC 

Liệu pháp điều trị oxy 

Cung cấp oxy dài hạn (>15 giờ một ngày) đối với bệnh nhân suy hô hấp mạn tính được 
chỉ định để gia tăng thời gian sống thêm ở các bệnh nhân có giảm oxy máu nặng khi nghỉ359 
(bằng chứng B). Liệu pháp oxy dài hạn được chỉ định cho những bệnh nhân có: 

 PaO2 ≤ 7.3kPa (55mmHg). Hoặc SaO2 ≤ 88%, có hoặc không tăng PaCO2, xét 
nghiệm hai lần trong vòng 3 tuần (bằng chứng B). 

 PaO2 = 7.3kPa (55mmHg) đến 8.0 kPa (60mmHg) hoặc SaO2 ≤  88%, nếu có tăng 
áp lực động mạch phổi, phù ngoại biên do suy tim xung huyết và đa hồng cầu 
(hematocrit>55%) (Bằng chứng D). 

Chỉ định  của liệu pháp thở oxy dài hạn nên dựa vào nồng độ PaO2 khi nghỉ hoặc 
SpO2, ghi nhận từ kết quả của hai lần xét nghiệm trong vòng 3 tuần ở bệnh nhân COPD giai 
đoạn ổn định. Cho đến nay, các nghiên cứu chưa cho thấy lợi ích của việc sử dụng oxy cấp 
cứu ở những bệnh nhân không có các tiêu chuẩn trên360. 

Mặc dù du lịch hàng không là an toàn cho hầu hết bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp 
mạn tính phải điều trị oxy dài hạn529, lý tưởng nhất là bệnh nhân duy trì được PaO2 trong khi 
đi máy bay ít nhất là 6.7kPa (50mmHg). Những nghiên cứu chỉ ra rằng điều này có thể đạt 
được đối với những bệnh nhân có giảm oxy máu từ vừa đến nặng được thở oxy 3 l/phút 
bằng gọng mũi hoặc thở oxy nồng độ 31% bằng mặt nạ venturi. Những người có PaO2 khi 
nghỉ ở độ cao ngang mực nước biển > 9.3kPa (70mmHg) có thể an toàn khi đi máy bay mà 
không cần thở oxy362,363, mặc dù vậy với  PaO2 khi nghỉ ở ngang mực nước biển > 9,3 kPa 
(70mmHg) cũng không loại trừ hoàn toàn tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng khi đi du lịch 
bằng đường hàng không (bằng chứng C). Cần xem xét liệu bệnh nhân có bất kỳ một bệnh 
đồng mắc có thể làm giảm phân phối oxy đến mô (suy tim, thiếu máu) không, đi bộ dọc 
theo lối đi trên máy bay có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu oxy. 

Hỗ trợ thông khí 

Thở máy không xâm nhập (NIV) ngày càng được chỉ định rộng rãi ở bệnh nhân COPD 
mức độ nặng giai đoạn ổn định. Các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên cho kết 
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quả không giống nhau về hiệu quả lâm sàng của thông khí không xâm nhập dài hạn ở bệnh 
nhân COPD có tăng CO2 máu mạn tính, đặc biệt có ích lên tình trạng sức khỏe chung và 
thời gian sống thêm597,599. Tuy vậy, không có đủ bằng chứng để đưa ra các khuyến cáo. Sự 
kết hợp của NIV với liệu pháp oxy dài hạn có thể được sử dụng ở một số bệnh nhân được 
chỉ định, đặc biệt là ở những người có tăng CO2 máu ban ngày365. Thở máy không xâm nhập 
có thể cải thiện thời gian sống thêm nhưng không cải thiện chất lượng cuộc sống365. Tuy 
nhiên, ở những bệnh nhân mắc COPD cùng với hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, 
thông khí liên tục áp lực dương (CPAP) mang lại lợi ích rõ ràng đối với thời gian sống thêm 
và nguy cơ phải nhập viện366. 

Điều trị phẫu thuật 

Phẫu thuật giảm thể tích phổi (LVRS). LVRS là một phương pháp phẫu thuật trong 
đó các phần của phổi được cắt bỏ để giảm tình trạng căng phồng phổi367, làm cho các cơ hô 
hấp hoạt động hiệu quả hơn bằng việc cải thiện khả năng thông khí (như đo lường bởi mối 
quan hệ sức căng/độ dài, độ cong của cơ hoành, và khu vực chêm vào)368,369. Ngoài ra, 
LVRS tăng độ đàn hồi của phổi và do đó cải thiện tỷ lệ dòng thở vào và làm giảm các đợt 
cấp370. Ưu điểm của phẫu thuật so với điều trị thuốc có ý nghĩa hơn ở những bệnh nhân khí 
phế thũng khu trú ở thùy trên và khả năng gắng sức thấp. Một nghiên cứu tiến cứu về chi 
phí điều trị chỉ ra rằng LVRS tốn kém hơn so với chương trình chăm sóc sức khỏe không 
bao gồm phẫu thuật371. Trái ngược với điều trị thuốc, LVRS đã được chứng minh giúp cải 
thiện sự sống còn (54% so với 39,7%) ở những bệnh nhân khí phế thũng nghiêm trọng ở 
thùy trên và khả năng gắng sức thấp sau phục hồi chức năng372 (Bằng chứng A). Ở những 
bệnh nhân với khả năng gắng sức sau phục hồi chức năng hô hấp cao cho thấy không có sự 
khác biệt sau điều trị LVRS, mặc dù chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe và khả 
năng gắng sức được cải thiện. LVRS đã được chứng minh gây tử vong cao hơn so với điều 
trị thuốc ở các bệnh nhân khí phế thũng nặng có chỉ số FEV1 <20% giá trị dự đoán và bệnh 
giãn phế nang rải rác trên phim cắt lớp độ phân giải cao hoặc DLCO <20%373. 

Giảm thể tích phổi qua nội soi (BLVR). Trong một nghiên cứu, điều trị BLVR ở bệnh 
nhân COPD có giới hạn dòng khí nặng (FEV1 15-45% giá trị dự đoán), giãn phế nang rải 
rác trên CT scan, và căng phồng phổi quá mức (TLC> 100% và RV> 150% giá trị dự đoán) 
đã được chứng minh cho kết quả cải thiện ít về khả năng gắng sức, các triệu chứng, kèm 
theo có tăng chi phí do đợt cấp COPD xuất hiện thường xuyên hơn, viêm phổi, ho ra máu 
sau thủ thuật374. Cần bổ xung các số liệu để xác định được các kỹ thuật cho kết quả tối ưu và 
chỉ định trên đối tượng bệnh nhân nào. Nhiều kỹ thuật giảm thể tích phổi qua nội soi không 
phẫu thuật vẫn còn đang được nghiên cứu (ví dụ, đặt van, keo sinh học, coils). Tuy nhiên, 
các bằng chứng có giá trị không đủ để xác định tỷ lệ giữa lợi ích- nguy cơ, giá cả- hiệu quả 
và vai trò có thể trong kế hoạch chăm sóc bệnh nhân có giãn phế nang chiếm ưu thế. Các kỹ 
thuật này không nên được sử dụng ngoài các thử nghiệm lâm sàng cho đến khi có nhiều dữ 
liệu hơn. 

Ghép phổi. Được chỉ định ở bệnh nhân COPD giai đoạn rất nặng, ghép phổi đã được 
chứng minh giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và dung tích chức năng375,376. Các biến 
chứng thường gặp ở các bệnh nhân COPD sau khi  ghép phổi, ngoài tỷ lệ tử vong sau phẫu 
thuật, là thải ghép cấp, viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, nhiễm trùng cơ hội do CMV, nấm 
(Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Pneumocystis) hoặc vi khuẩn (Psedomonas, 
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Staphylococcus) và bệnh tế bào lympho377. Điều trị bằng ghép phổi bị hạn chế bởi khó khăn 
tìm nguồn hiến tạng và chi phí. Các tiêu chuẩn xét ghép phổi bao gồm bệnh nhân COPD có 
chỉ số BODE trên 5 điểm. Khuyến cáo tiêu chuẩn bao gồm chỉ số BODE từ 7-10 và ít nhất 
một trong các tiêu chuẩn sau; tiền sử đợt cấp kết hợp với tăng nồng độ carbonic máu cấp 
tính [PaCO2> 6.7kPa (50mmHg)]; tăng áp phổi, tâm phế mạn, hoặc cả hai mặc dù đã điều 
trị oxy dài hạn; và FEV1<20% giá trị dự đoán với DLco <20% giá trị dự đoán hoặc giãn phế 
nang rải rác 378 (bằng chứng C). 

Chương trình chăm sóc toàn diện. COPD là một bệnh phức tạp đòi hỏi sự phối hợp 
chăm sóc một cách chặt chẽ của nhiều chuyên khoa. Về mặt lý thuyết, việc sử dụng một 
chương trình chăm sóc được xây dựng cụ thể vai trò của từng thành phần trong đó sẽ 
mang lại nhiều hiệu quả hơn, nhưng bằng chứng cho điều này chưa rõ ràng. Một phân tích 
các thử nghiệm lâm sàng nhỏ nhận thấy một chương trình chăm sóc toàn diện đã cải thiện 
một số các yếu tố trên lâm sàng, mặc dù không cải thiện tỷ lệ tử vong600. Ngược lại, một 
nghiên cứu đa trung tâm lớn với hệ thống chăm sóc được tổ chức tốt không chứng minh 
được điều này600. Trên thực tế, một chương trình chăm sóc được tổ chức tốt là rất quan 
trọng, nhưng điều này có thể không có lợi nếu chỉ điều trị theo một hình mẫu chương trình 
chăm sóc toàn diện. 

Cắt bóng kén khí. Là phẫu thuật đã được thực hiện từ lâu ở bệnh nhân có bóng khí do 
tình trạng khí phế thũng. Loại bỏ bóng khí lớn giúp cải thiện trao đổi khí ở các nhu mô phổi 
lân cận do giảm chèn ép. Tăng áp phổi, tăng nồng độ carbonic máu, và khí phế thũng nặng 
không phải là chống chỉ định tuyệt đối trong phẫu thuật cắt bóng khí. 

Chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc giai đoạn cuối và chăm sóc đặc biệt 

Quá trình tiến triển của bệnh COPD thường được biểu hiện bằng sự suy giảm dần tình 
trạng sức khỏe chung, các triệu chứng ngày càng tăng, và xen kẽ xuất hiện các đợt cấp có 
liên quan đến tăng nguy cơ tử vong530. Mặc dù tỷ lệ tử vong sau nhập viện vì đợt cấp của 
COPD đã giảm xuống53, tỷ lệ này vẫn dao động khoảng giữa 23%532 và 80%533. Suy hô hấp 
tiến triển, bệnh tim mạch, khối u ác tính và các bệnh khác có thể là nguyên nhân hàng đầu 
gây tử vong ở bệnh nhân COPD nhập viện vì đợt cấp533. Vì tất cả những lý do trên việc 
chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc giai đoạn cuối và chăm sóc đặc biệt là thành phần quan trọng 
trong quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn nặng. 

Chăm sóc giảm nhẹ là một thuật ngữ rộng và bao gồm (nhưng không giới hạn) cả 
chăm sóc giai đoạn cuối đời (chăm sóc cho những người đang hấp hối) cũng như chăm sóc 
đặc biệt (mô hình chăm sóc giai đoạn cuối cho những người bị bệnh nan y và có tiên lượng 
thời gian sống thêm dưới 6 tháng). Mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ để ngăn chặn, giảm bớt 
đau khổ, hỗ trợ cuộc sống với chất lượng tốt nhất cho bệnh nhân và gia đình họ, chăm sóc 
giảm nhẹ không phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh hoặc phương pháp điều trị phối hợp 
khác534. Vì vậy, chăm sóc giảm nhẹ là một thành phần quan trọng trong quản lý các bệnh 
nhân COPD nặng và nên được bắt đầu từ thời điểm chẩn đoán được các bệnh mạn tính có 
hạn chế hoạt động như COPD, nhưng trên thực tế các bệnh nhân COPD ít có cơ hội nhận 
được các dịch vụ chăm sóc y tế hơn so với bệnh nhân ung thư phổi535,536. Chăm sóc giảm 
nhẹ giúp mở rộng mô hình điều trị truyền thống để tăng sự tập trung vào mục tiêu tăng chất 
lượng cuộc sống, tối ưu hóa chức năng, giúp đưa ra các quyết định chăm sóc giai đoạn cuối, 
hỗ trợ tinh thần và tư tưởng cho bệnh nhân và gia đình họ534. Chăm sóc giảm nhẹ giúp tư 
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vấn cho bệnh nhân nhập viện và mô hình này nên đáng được gia tăng nhanh về số lượng và 
năng lực537. Tư vấn chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ngoại trú ít phổ biến hơn nhưng cũng 
giúp bệnh nhân cải thiện được chất lượng sống, giảm triệu chứng và kéo dài thời gian sống 
thêm ở một số bệnh nhân, như những trường hợp bị ung thư phổi536. Các bác sỹ chăm sóc 
bệnh nhân COPD nên giúp bệnh nhân nhận biết được các lợi ích từ dịch vụ chăm sóc giảm 
nhẹ và giới thiệu cho bệnh nhân những dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ sẵn có trong cộng đồng. 

Đối với những bệnh nhân ở giai đoạn bệnh tiến triển hoặc giai đoạn cuối, chăm sóc 
đặc biệt có thể có lợi. Dịch vụ chăm sóc đặc biệt thường tập trung vào những bệnh nhân 
bệnh nặng hoặc có triệu chứng nguy cấp và sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc tại 
giường trong những đơn vị điều trị đặc biệt hoặc ở bệnh viện hay nhà dưỡng lão. Những tổ 
chức chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc đặc biệt quốc gia (http://www.nhpco.org) sẽ cung cấp 
những hướng dẫn chăm sóc cho các bệnh nhân như COPD để tiếp nhận những dịch vụ chăm 
sóc đặc biệt (ví dụ khó thở khi nghỉ là do kém đáp ứng với thuốc giãn phế quản, bệnh tiến 
triển và biểu hiện bằng gia tăng số lần nằm viện hay nhập khoa cấp cứu)535,536. Những 
hướng dẫn điều trị cũng đưa ra những khó khăn trong việc tiên lượng chính xác các bệnh 
nhân COPD giai đoạn nặng, nhưng cũng cho thấy sự cần thiết cung cấp những dịch vụ chăm 
sóc đặc biệt cho những bệnh nhân này534. 
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Chương 4 

 ĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 

ĐIỂM CHÍNH 

 Nhận diện và giảm sự tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ là các bước quan trọng trong 
phòng ngừa và điều trị COPD. Tất cả các bệnh nhân hút thuốc cần được khuyên bỏ thuốc. 

 FEV1 không tương xứng với tác động của bệnh đối tới bệnh nhân, do đó tiếp cận 
từng cá thể về đánh giá triệu chứng và nguy cơ đợt cấp trong tương lai nên được đưa vào 
trong chiến lược quản lý COPD giai đoạn ổn định. 

 Liệu pháp dùng thuốc được sử dụng để giảm triệu chứng, giảm tần suất và mức độ 
nặng của đợt cấp, cải thiện tình trạng sức khỏe và khả năng gắng sức. Các loại thuốc hiện 
nay chưa tỏ ra thuyết phục trong việc hạn chế mức độ suy giảm chức năng phổi lâu dài, là 
mục tiêu chính của việc điều trị bệnh. 

 Cả hai nhóm thuốc cường beta2 và kháng cholinergic, dạng tác dụng kéo dài được 
ưa dùng hơn loại tác dụng ngắn. Dựa trên hiệu quả và các tác dụng phụ, thuốc giãn phế 
quản dạng hít được ưa dùng hơn dạng uống. 

 Điều trị lâu dài với corticosteroid dạng hít kết hợp với thuốc giãn phế quản được 
khuyến cáo dùng cho bệnh nhân có nguy cơ xuất hiện đợt cấp cao. 

 Corticosteroid đơn trị liệu kéo dài đường uống hoặc dạng phun hít không được 
khuyến cáo trong điều trị COPD. 

 Ức chế phosphodiesterase-4 (roflumilast) có thể làm giảm đợt cấp cho bệnh nhân có 
FEV1 <50% trị số dự đoán, bệnh nhân viêm phế quản mạn và có nhiều đợt cấp. 

 Vắc xin cúm có thể giảm nguy cơ bệnh nặng (như nhập viện vì nhiễm trùng đường 
hô hấp dưới) và tử vong ở bệnh nhân COPD. 

 Hiện nay, sử dụng kháng sinh không đươc chỉ định ở COPD, ngoại trừ điều trị đợt 
cấp COPD do nhiễm trùng hoặc các bệnh lý nhiễm trùng khác. 

 Ở các bệnh nhân COPD có khó thở khi gắng sức, hoặc khi đi bộ trên đường bằng: 
phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân này giúp duy trì, cải thiện khả năng gắng sức 
và giảm triệu chứng khó thở và mệt mỏi. 

GIỚI THIỆU 

Khi COPD được chẩn đoán, điều trị hiệu quả nên dựa trên đánh giá bệnh ở từng cá thể 
nhằm giảm cả triệu chứng hiện tại và những nguy cơ trong tương lai (Bảng 4.1) với ít tác 
dụng phụ của việc điều trị. Các bệnh đồng mắc ở những bệnh nhân COPD cũng cần được 
xác định và điều trị cẩn thận. 

  
 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 71 

 

Bảng 4.1. Các mục tiêu điều trị COPD giai đoạn ổn định 

 
Giảm triệu chứng 
Cải thiện khả năng gắng sức 
Cải thiện tình trạng sức khỏe 
 

GIẢM TRIỆU CHỨNG 

Và  
 
Ngăn chặn tiến triển của bệnh 
Phòng ngừa và điều trị đợt cấp 
Giảm tỷ lệ tử vong 
 

GIẢM NGUY CƠ 

Việc bệnh nhân COPD hiểu được bản chất của bệnh, các yếu tố nguy cơ làm nặng 
bệnh và vai trò của họ và của nhân viên y tế trong việc đạt được hiệu quả điều trị và tình 
trạng sức khỏe tối ưu là quan trọng. Tần suất tái khám phụ thuộc vào hệ thống chăm sóc sức 
khỏe. Giám sát liên tục để đảm bảo rằng các mục tiêu điều trị được đáp ứng cần đánh giá 
thường xuyên các yếu tố nguy cơ, sự kiểm soát, hiệu quả điều trị và tác dụng phụ do điều 
trị, tiền sử đợt cấp và các bệnh đi kèm. Ngoài ra, cần phải khuyên bệnh nhân về lối sống 
lành mạnh, bao gồm cả chế độ ăn uống. Thực tế, tập thể dục là an toàn và được khuyến cáo 
ở bệnh nhân COPD. 

Xác định và giảm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ trong điều trị và phòng ngừa COPD là 
quan trọng. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ thường gặp nhất và dễ nhận biết, cai nghiện thuốc lá 
cần được khuyến khích cho tất cả các cá nhân hút thuốc lá. Giảm  tiếp xúc với bụi nghề nghiệp, 
khói, và các loại khí và chất gây ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. 

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM TIẾP XÚC VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 

Khói thuốc lá 

Cai nghiên thuốc lá là can thiệp quan trọng ở tất cả các bệnh nhân COPD tiếp tục hút 
thuốc (Bằng chứng A). Nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng đối với việc cung cấp các 
thông điệp và can thiệp cai nghiện thuốc lá, nên khuyến khích tất cả các bệnh nhân hút 
thuốc bỏ thuốc lá ngay cả khi bệnh nhân đến khám vì lý do không liên quan đến COPD 
hoặc khó thở. 

Phơi nhiễm nghề nghiệp 

Mặc dù các nghiên cứu vẫn chưa được thực hiện để chứng minh các biện  pháp can thiệp 
để giảm tiếp xúc nghề nghiệp cũng giảm bớt gánh nặng do COPD, nên có ý thức tư vấn cho 
bệnh nhân tránh tiếp xúc liên tục đến mức độ trầm trọng, nếu có thể (Bằng chứng D). 

Ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời 

Giảm nguy cơ từ ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời có thể tiên liệu và đòi hỏi 
một sự kết hợp của chính sách công, nguồn lực địa phương và quốc gia, thay đổi văn hóa, và 
các bước bảo vệ được thực hiện bởi mỗi bệnh nhân. Giảm tiếp xúc với khói chất đốt sinh 
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khối, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, là một mục tiêu rất quan trọng để giảm tỷ lệ COPD trên 
toàn thế giới. Thông khí hiệu quả, không gây ô nhiễm do nấu ăn, sử dụng các ống khói, và 
sự can thiệp tương tự có tính khả thi và nên được khuyến khích379,380 (Bằng chứng B). 

Bảng 4.2. Mô hình của Triệu chứng/Nguy cơ trong  đánh giá của COPD 

Chọn nguy cơ cao nhất khi chấm điểm theo GOLD (mức độ tắc nghẽn tính theo giá trị FEV1) hoặc theo số 
đợt cấp (một hay nhiều lần nhập viện do đợt cấp nên được coi là yếu tố nguy cơ cao) 
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  CAT<10 Triệu chứng CAT 10   

  mMRC 0-1 Mức độ khó thở mMRC  2   

Nhóm bệnh 
nhân Đặc điểm CNTK Số đợt 

cấp/năm CAT mMRC 

A Nguy cơ thấp, ít triệu chứng GOLD 1-2 1 10 0-1 
B Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng GOLD 1-2 1 10 2 
C Nguy cơ cao, ít triệu chứng GOLD 3-4 2 10 0-1 
D Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng GOLD 3-4 2 10 2  

ĐIỀU TRỊ COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 

Trong các phiên bản trước của hướng dẫn  GOLD, khuyến nghị điều trị COPD chỉ dựa 
trên chức năng hô hấp. Điều này vẫn còn đúng với thực tế là hầu hết các bằng chứng thử 
nghiệm lâm sàng về hiệu quả điều trị trong COPD được định hướng xung quanh nền của giá 
trị FEV1. Tuy nhiên, chỉ riêng FEV1 thì phản ánh tình trạng bệnh không đầy đủ và vì lý do 
này, các chiến lược điều trị COPD giai đoạn ổn định cũng nên cân nhắc đến các triệu chứng 
của mỗi bệnh nhân và nguy cơ đợt cấp trong tương lai. Đánh giá mang tính cá thể hóa này 
được tóm tắt trong bảng 4.2. 

Các cân nhắc từ các thử nghiệm lâm sàng đến khuyến cáo về điều trị thường quy. 
Các hướng dẫn thực hành được trình bày dưới đây dựa trên bằng chứng từ các thử 

nghiệm lâm sàng, như chi tiết trong phần thảo luận về mức độ bằng chứng ở trong chương  
đầu của tài liệu này. Tuy nhiên, tất cả các thử nghiệm lâm sàng đều lựa chọn nhóm bệnh 
nhân hạn chế điều này làm hạn chế khả năng khái quát của các thử nghiệm. Trong COPD 
tiêu chuẩn đánh giá chính là: giá trị FEV1 nền, sự hồi phục phế quản, tiền sử hút thuốc, các 
triệu chứng và tiền sử đợt cấp của bệnh. Dưới đây là một vài lưu ý chung liên quan đến các 
tiêu chí này. 

Cơ sở của giá trị FEV1 

Bằng chứng kê thuốc điều trị COPD chủ yếu dựa trên mức độ nghiêm trọng của hạn 
chế lưu lượng thở ra (FEV1% dự đoán), và phân loại chức năng hô hấp của GOLD thường 
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được sử dụng như một tiêu chuẩn đầu vào cho các thử nghiệm lâm sàng. Hầu như không có 
bằng chứng về hiệu quả của phương pháp điều trị COPD ở những bệnh nhân với FEV1 > 
70% so với dự đoán (GOLD 1), và không có bằng chứng về việc điều trị kháng viêm ở 
những bệnh nhân với FEV1 > 60% so với dự đoán. Nhiều nghiên cứu về hiệu quả của các 
loại thuốc kết hợp (corticosteroid dạng hít với thuốc cường  beta2 tác dụng kéo dài) chỉ giới 
hạn ở bệnh nhân GOLD 3-4 (rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng và rất nặng). Vì 
không có thử nghiệm nào được thực hiện chỉ ở bệnh nhân GOLD 2, bằng chứng về hiệu quả 
của điều trị phối hợp trong nhóm này phải được rút ra từ nghiên cứu bao gồm những bệnh 
nhân này trong quần thể những người tham gia nghiên cứu. Các nghiên cứu lớn như 
TORCH195 và UPLIFT214 mỗi nghiên cứu bao gồm hơn 2.000 bệnh nhân GOLD 2, mặc dù 
trong các tầng thấp hơn của GOLD 2 (FEV1 < 60% dự đoán). Nói chung, điều quan trọng là 
phân biệt giữa trường hợp không có bằng chứng mà điều trị có hiệu quả và có các bằng 
chứng mà điều trị không hiệu quả. 

Hồi phục phế quản 

Nhiều thử nghiệm COPD đã sử dụng mức hồi phục thấp của tình trạng tắc nghẽn  
luồng không khí thở ra như một tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. Hồi phục phế quản không phải 
là một thước đo đáng tin cậy381 và nói chung, sự hồi phục trong đáp ứng với thuốc giãn phế 
quản là một yếu tố dự báo kém của hiệu quả điều trị đối với việc cải thiện giá trị FEV1, sau 
một năm382. Như vậy, tiêu chí chọn bệnh nhân của các thử nghiệm lâm sàng phổ biến này 
làm hạn chế về độ tin cậy của khuyến nghị điều trị. 

Các triệu chứng 

Hầu như tất cả các nghiên cứu đã bao gồm những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp; 
không có dữ liệu về bệnh nhân không có triệu chứng. Không có nghiên cứu báo cáo kết quả 
dựa trên phân tầng mức độ triệu chứng. 

Phòng ngừa đợt cấp 

Các nghiên cứu trong đó lấy đợt cấp là một kết quả đầu ra quan trọng thường "làm 
tăng" số lượng bệnh nhân trong quần thể do tiêu chí lựa chọn là tiền sử của đợt cấp thường 
xuyên trong các năm trước, bởi với tiêu chí này thường dễ dàng hơn để chứng minh tác 
dụng của điều trị ngăn ngừa các đợt cấp của bệnh. Tuy nhiên, những thử nghiệm lớn không 
sử dụng tiêu chí đầu vào này cũng thấy giảm số đợt cấp, thậm chí ở những bệnh nhân mức 
độ hạn chế thông khí không  trầm trọng195,214. Tiền sử đợt cấp của mỗi bệnh nhân là yếu tố 
dự báo mạnh nhất của đợt cấp trong tương lai132, vì vậy hướng dẫn GOLD giả thiết rằng có 
thể lấy kết quả của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này để ngoại suy cho bệnh nhân 
thích hợp trong thực hành thường quy, bất kể các tiêu chí lựa chọn đầu vào liên quan đến 
tiền sử đợt cấp trước đó. 

Phân tích dưới nhóm 

Kết quả của các thử nghiệm lâm sàng có khả dụng cho mọi cá thể của quần thể cần  
điều trị, cho dù các cá thể đó nằm ở trung tâm của vùng  phân bố mức độ nghiêm trọng hoặc 
ở mức nghiêm trọng thấp hơn. Phân tích dưới nhóm, cho dù có xác định trước hay không, 
phải được sử dụng với sự thận trọng. Ví dụ, nếu việc điều trị không có hiệu quả trong nhóm 
cần điều trị, nhưng lại có hiệu quả giới hạn trong một nhóm nhỏ và có khả năng là một trong 
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những nhóm khác sẽ tồi tệ hơn trong điều trị. Ngược lại, phân tích phân nhóm rất hữu ích 
nếu nó cho thấy một hiệu quả điều trị phù hợp về kích thước và hướng trên phạm vi của 
bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Tóm lại, phân tích phân nhóm không cung cấp bằng chứng 
mạnh mẽ rằng việc điều trị có hiệu quả trong một nhóm đặc biệt, nhưng nó có thể cung cấp 
sự chắc chắn rằng các kết quả từ quần thể cần  điều trị có thể áp dụng cho bệnh nhân tiêu 
chuẩn. Phân tích phân nhóm cũng có thể tạo ra giả thiết được thử nghiệm trong các thử 
nghiệm tiếp theo. 

Điều trị không dùng thuốc 

Điều trị không dùng thuốc của COPD theo đánh giá từng cá thể về các triệu chứng và 
nguy cơ đợt cấp được thể hiện trong Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Điều trị COPD không dùng thuốc 

Nhóm bệnh 
nhân 

Cần thiết Khuyến cáo Phụ thuộc vào  
hướng dẫn vùng 

A Cai thuốc lá (có thể bao gồm 
điều trị bằng thuốc) 

Tập vận động  Vaccin phòng cúm 

Vaccin phế cầu 

B-D Cai thuốc lá (có thể bao gồm 
điều trị bằng thuốc), phục hồi 
chức năng hô hấp 

Tập vận động Vaccin phòng cúm 

Vaccin phế cầu 

Cai nghiện thuốc lá 

Cai nghiện thuốc lá cần được coi là can thiệp quan trọng nhất cho tất cả các bệnh nhân 
COPD hút thuốc cho dù bệnh nhẹ hay nặng. 

Hoạt động thể chất 

Hoạt động thể chất được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân COPD. Có rất ít bằng chứng 
đặc hiệu để hỗ trợ các đề xuất hoạt động thể chất cho bệnh nhân COPD, khác hơn so với các 
nghiên cứu về phục hồi chức năng hô hấp (những hoạt động thể chất được tin là đem lại lợi 
ích nhất). Tuy nhiên, vì lợi ích chung của cộng đồng, tập thể dục và vai trò của nó trong 
phòng ngừa tiên phát và thứ phát bệnh tim mạch, do đó tập thể dục được khuyến cáo là hoạt 
động thể chất hàng ngày. 

Phục hồi chức năng hô hấp 

Mặc dù chưa có tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân cụ thể cho các chương trình phục hồi 
chức năng phổi, tuy nhiên phục hồi chức năng hô hấp mang lại lợi ích cho tất cả các bệnh 
nhân COPD: duy trì hoạt động thể chất, cải thiện khả năng gắng sức, giảm khó thở và mệt 
mỏi383 (Bằng chứng A). Một số nghiên cứu đã chứng minh tác dụng phục hồi chức năng hô 
hấp ở bệnh nhân khó thở với mMRC > 1, và sau đợt cấp. Dữ liệu cho thấy rằng những lợi 
ích này có thể được duy trì ngay cả sau khi thực hiện một chương trình phục hồi chức năng 
phổi đơn giản341,384,385. Lợi ích giảm dần nếu việc phục hồi chức năng không duy trì, nhưng 
nếu việc tập luyện được duy trì ở nhà, thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn duy trì và 
cải thiện trên mức trước khi phục hồi chức năng (Bằng chứng B). 
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Tiêm chủng 

Quyết định về việc tiêm vắc xin ở bệnh nhân COPD phụ thuộc vào chính sách địa 
phương, sự sẵn có, và khả năng chi trả. 

Bảng 4.4. Điều trị COPD không dùng thuốc 

Nhóm bệnh 
nhân 

Cần thiết Khuyến cáo Phụ thuộc vào hướng 
dẫn địa phương 

A  Cai thuốc lá (có thể bao gồm điều 
trị bằng thuốc) 

Tập vận động  Vaccin cúm 
Vaccin phế cầu 

B-D Cai thuốc lá (có thể bao gồm điều 
trị bằng thuốc) phục hồi chức năng 
hô hấp. 

Tập vận động Vaccin cúm 
Vaccin phế cầu 

ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC 

Điều trị thuốc trong COPD để làm giảm triệu chứng, tần suất và mức độ nghiêm trọng 
của đợt cấp, cải thiện tình trạng sức khỏe và khả năng gắng sức. Các thuốc điều trị COPD 
hiện có đã không chứng minh được một cách thuyết phục về khả năng làm thay đổi sự suy 
giảm lâu dài chức năng phổi, một dấu hiệu xác nhận của bệnh126-159-175-176. 

Các nhóm thuốc thường sử dụng trong điều trị COPD được thể hiện trong Bảng 3.3 và 
mô tả chi tiết về tác động của các loại thuốc này được đưa ra trong Chương 3. Việc lựa chọn 
trong mỗi nhóm thuốc phụ thuộc vào sự sẵn có của thuốc và đáp ứng của bệnh nhân. Một 
mô hình điều trị COPD bằng thuốc ban đầu được đề xuất dựa theo cá thể hóa việc đánh giá 
các triệu chứng và nguy cơ đợt cấp được thể hiện trong Bảng 4.4. 

Bệnh nhân nhóm A có ít triệu chứng và ít nguy cơ đợt cấp. Không có bằng chứng cụ 
thể về hiệu quả của phương pháp điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân có FEV1> 80% (GOLD 
1). Tuy nhiên, với tất cả các bệnh nhân nhóm A, thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn được sử 
dụng khi cần thiết được khuyến cáo như là lựa chọn đầu tiên dựa trên hiệu quả của nó lên 
chức năng phổi và triệu chứng khó thở565. Môt lựa chọn thay thế là sự kết hợp của thuốc 
giãn phế quản tác dụng ngắn hoặc thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Bằng chứng cho sự 
kết hợp này là yếu; cũng đã có vài nghiên cứu về sự kết hợp này 191,386, tuy nhiên hầu hết 
các thử nghiệm điều trị với thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài được thực hiện ở những 
bệnh nhân rối loạn thông khí tắc nghẽn mức độ nặng hơn212-387. 

Bệnh nhân nhóm B có triệu chứng nghiêm trọng hơn nhưng ít nguy cơ mắc đợt cấp. 
Đối với nhóm này thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài hiệu quả hơn thuốc giãn phế quản 
tác dụng ngắn (dùng khi cần thiết) và do đó được khuyến cáo để điều trị212,387. Không có 
bằng chứng khuyến cáo sử dụng một nhóm thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài nhóm này 
hơn nhóm khác cho điều trị ban đầu. Sự lựa chọn thuốc cho bệnh nhân nên dựa vào đáp ứng 
giảm triệu chứng. Đối với bệnh nhân khó thở nặng, sự lựa chọn thay thế là sự kết hợp của 
các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài237,238. Phương pháp điều trị khác có thể bao gồm 
thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn phối hợp với theophylline, liệu pháp cuối cùng có thể 
được sử dụng nếu thuốc giãn phế quản dạng hít không có sẵn hoặc không chi trả được. 

Bệnh nhân nhóm C: có ít triệu chứng nhưng có nguy cơ cao của đợt cấp. Sự lựa chọn 
hàng đầu được khuyến cáo là kết hợp costicosteroid dạng hít/kích thích beta2 tác dụng kéo 
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dài hoặc kháng cholinergic tác dụng kéo dài195,211,214,240,244,251,388. Tuy nhiên, chỉ có một 
nghiên cứu so sánh trực tiếp các phương pháp điều trị. Điều này khiến cho khó có sự khác 
biệt giữa các phương pháp điều trị389. Lựa chọn thay thế kết hợp của hai thuốc giãn phế 
quản tác dụng kéo dài hoặc kết hợp corticosteroid dạng hít/kháng cholinergic tác dụng kéo 
dài có thể được sử dụng. Cả 2 loại thuốc kích thích beta2 tác dụng kéo dài và kháng 
cholinergic tác dụng kéo dài đều giảm nguy cơ đợt cấp212, 387, và mặc dù còn ít các nghiên 
cứu dài hạn, nguyên tắc điều trị kết hợp này có thể được chấp nhận (mặc dù ở nhiều quốc 
gia có chi phí cao). Tuy không có bằng chứng cho khuyến cáo kết hợp corticosteroid dạng 
hít/kháng cholinergic tác dụng kéo dài, nhưng sự thiếu chứng cứ này là kết quả của sự thiếu 
quan tâm từ ngành công nghiệp dược phẩm hơn là nghi ngờ về cơ sở pháp lý. Thuốc ức chế 
phosphodiesterase-4 sử dụng kết hợp với ít nhất một thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài 
có thể cân nhắc khi bệnh nhân có viêm phế quản mạn tính264,266. Phương pháp điều trị khác 
bao gồm thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn và theophylline, nếu thuốc giãn phế quản tác 
dụng kéo dài không có hoặc không chi trả được. 

Nhóm bệnh nhân D: có nhiều triệu chứng và nguy cơ cao về đợt cấp. Sự lựa chọn 
điều trị hàng đầu là phối hợp corticosteroid dạng hít với thuốc kích thích beta 2 tác dụng kéo 
dài hoặc kháng cholinergic tác dụng kéo dài, mặc dù còn những mâu thuẫn liên quan đến 
phác đồ điều trị này257; bằng chứng cho sự kết hợp này chủ yếu là kết quả của các nghiên 
cứu ngắn hạn257, 538, 539 (Bằng chứng B). Sự lựa chọn thứ hai được khuyến cáo là sự kết hợp 
của tất cả ba nhóm thuốc (corticosteroid dạng hít/cường beta2 tác dụng kéo dài/kháng 
cholinergic tác dụng kéo dài). Có thể thêm nhóm phosphodiesterase-4 là lựa chọn đầu tiên 
cho bệnh nhân có viêm phế quản mạn tính286. 

Thuốc nhóm ức chế phosphodiesterase-4 có hiệu quả khi được thêm vào cùng với một 
thuốc giãn phế quản kéo dài264, trong khi bằng chứng về lợi ích của nó khi kết hợp với 
corticosteroid dạng hít ít có hiệu quả được rút ra từ phân tích thứ cấp. Phương pháp điều trị 
khác bao gồm thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, và theophylline hoặc carbocysteine296 có 
thể được sử dụng nếu thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng hít không có hoặc không 
chi trả được. 

Thuốc giãn phế quản – các khuyến cáo 

 Cả hai nhóm thuốc cường beta2 và thuốc kháng cholinergic, dạng tác dụng kéo dài 
được ưa chuộng hơn so với dạng tác dụng ngắn (Bằng chứng A). 

 Việc sử dụng kết hợp thuốc kích thích beta2 tác dụng ngắn hay kéo dài với thuốc 
kháng cholinergic có thể được xem xét nếu các triệu chứng không được cải thiện khi dùng 
nhóm đơn độc (Bằng chứng B). 

Dựa trên hiệu quả và tác dụng phụ, thuốc giãn phế quản dạng hít được ưa thích hơn 
thuốc giãn phế quản uống (Bằng chứng A). 

Dựa trên bằng chứng về hiệu quả tương đối thấp và nhiều tác dụng phụ hơn, điều trị 
với theophylline không được khuyến cáo trừ khi thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài khác 
không sẵn có hoặc không chi trả được (Bằng chứng B). 
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 Bảng 4.5.  Điều trị thuốc ban đầu của COPD* 

Nhóm bệnh 
nhân 

Lựa chọn hàng đầu Lựa chọn thứ 2 Lựa chọn điều trị khác** 

A 

Kháng cholinergic tác 
dụng ngắn hoặc 
Cường beta2 tác 
dụng ngắn  khi cần 

Kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
Hoặc 
Cường beta2 tác dụng kéo dài  
Hoặc 
Cường beta2 tác dụng ngắn và 
kháng cholinergic tác dụng ngắn 

Theophylline 
 

B 

Kháng cholinergic tác 
dụng kéo dài 
Hoặc 
Cường beta2 tác 
dụng kéo dài 

Kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
Và Cường beta2 tác dụng kéo dài 

Cường beta2 tác dụng 
ngắn và/hoặc kháng 
cholinergic tác dụng ngắn, 
Theophylline 

C 

Corticosteroid dạng 
hít + Cường beta2 
tác dụng kéo dài 
Hoặc 
Kháng cholinergic tác 
dụng kéo dài 

Kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
Và Cường beta2 tác dụng kéo dài 
Hoặc 
Kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
Và ức chế phosphodiesterase-4 
Hoặc 
Cường beta2 tác dụng kéo dài và ức 
chế phosphodiesterase-4 

Cường beta2 tác dụng 
ngắn và/hoặc kháng 
cholinergic tác dụng ngắn 
 
Theophylline 

D 

Corticosteroid dạng 
hít + Cường beta2 
tác dụng kéo dài 
Và/Hoặc 
Kháng cholinergic tác 
dụng kéo dài 
 

Corticosteroid dạng hít + Cường 
beta2 tác dụng kéo dài Và Kháng 
cholinergic tác dụng kéo dài 
Hoặc 
Corticosteroid dạng hít + Cường 
beta2 tác dụng kéo dài và ức chế 
phosphodiesterase-4 
Hoặc 
Kháng cholinergic tác dụng kéo dài 
và cường beta 2 tác dụng kéo dài 
Hoặc 
Kháng cholinergic kéo dài và ức chế 
phosphodiesterase-4 

Carbocysteine 
 
N-Acetylcystein 
Cường beta2 tác dụng 
ngắn và/hoặc kháng 
cholinergic tác dụng ngắn 
 
Theophylline 

*Thuốc trong mỗi cột được đề cập theo thứ tự alphabe và vì vậy không cần thiết để ưu tiên 
**Thuốc trong cột này có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các loại khác trong lựa chọn ưu tiên 
và lựa chọn thay thế khác. 

Corticosteroid và các thuốc nhóm ức chế phosphodiesterase-4 – các khuyến cáo 

 Không có bằng chứng thử nghiệm điều trị ngắn hạn với corticosteroid đường uống 
ở bệnh nhân COPD khi những bệnh nhân này có đáp ứng với corticosteroid dạng hít hoặc 
thuốc khác. 

 Điều trị dài hạn với corticosteroid dạng hít được khuyến cáo ở bệnh nhân COPD 
nặng và rất nặng hoặc có đợt cấp thường xuyên không được kiểm soát bằng thuốc giãn phế 
quản tác dụng kéo dài (Bằng chứng A). 

 Đơn trị liệu dài hạn với corticosteroid đường uống không được khuyến cáo trong 
COPD (Bằng chứng A). 
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 Đơn trị dài hạn với corticosteroid dạng hít không được khuyến cáo trong COPD vì 
nó ít hiệu quả hơn so với sự kết hợp của corticosteroid dạng hít với cường beta2 tác dụng 
kéo dài (Bằng chứng A). 

 Không nên điều trị thuốc dài hạn có chứa corticosteroid dạng hít nếu không có chỉ 
định, do nguy cơ viêm phổi và khả năng tăng nguy cơ gãy xương khi sử dụng lâu dài540. 

 Các thuốc nhóm ức chế phosphodiesterase-4, roflumilast, cũng có thể được sử dụng 
để làm giảm các đợt cấp ở các bệnh nhân viêm phế quản mạn, COPD nặng và rất nặng, và 
đợt cấp thường xuyên không  kiểm soát được được bằng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo 
dài (Bằng chứng B). 

THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT 

Thường xuyên theo dõi là điều cần thiết trong COPD. Chức năng phổi được dự kiến sẽ 
xấu đi theo thời gian, ngay cả với các chăm sóc tốt nhất. Triệu chứng và mức độ tắc nghẽn 
đường thở cần được theo dõi để quyết định thời điểm cần thay đổi điều trị và để xác định 
những biến chứng có thể xuất hiện. Tại buổi khám đánh giá ban đầu, theo dõi nên bao gồm 
một cuộc thảo luận về các triệu chứng, đặc biệt là bất kỳ triệu chứng mới hoặc xấu đi, và 
khám lâm sàng. Tự quản lý toàn diện hoặc giám sát thường xuyên không cho thấy lợi ích 
lâu dài về chất lượng cuộc sống hoặc hiệu quả hơn tự chăm sóc thông thường một mình ở 
bệnh nhân COPD trên thực hành nói chung566. 

Theo dõi tiến triển bệnh và các biến chứng 

Đo lường. Suy giảm chức năng phổi được theo dõi tốt nhất bằng đo chức năng hô hấp 
thực hiện ít nhất mỗi năm một lần để xác định bệnh nhân nào có chức năng phổi suy giảm 
một cách nhanh chóng. Bộ câu hỏi đánh giá COPD (CAT)124 có thể được thực hiện mỗi 2-3 
tháng; xu hướng và những thay đổi có giá trị hơn so với các đánh giá đơn độc. 

Các triệu chứng. Tại mỗi lần khám, cần tìm hiểu về những thay đổi về triệu chứng so 
với lần khám trước, bao gồm ho và đờm, khó thở, mệt mỏi, hạn chế hoạt động, và rối loạn 
giấc ngủ. 

Tình trạng hút thuốc. Mỗi lần khám, cần xác định tình trạng hút thuốc hiện tại và 
tiếp xúc với khói thuốc; khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia vào các chương trình giảm và 
loại bỏ tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ của COPD. 

Theo dõi điều trị thuốc và các biện pháp khác 

Để có điều chỉnh điều trị thích hợp khi bệnh tiến triển, mỗi lần khám theo dõi nên bao 
gồm một cuộc thảo luận về phác đồ điều trị hiện tại. Liều lượng thuốc khác nhau, tuân thủ 
phác đồ điều trị, kỹ thuật hít, hiệu quả của phác đồ hiện tại với kiểm soát các triệu chứng, và 
tác dụng phụ của việc điều trị cần được theo dõi. Thay đổi điều trị thích hợp nên được 
khuyến cáo với trọng tâm là tránh dùng nhiều thuốc không cần thiết. 

Với bệnh nhân, đo lường FEV1, đánh giá bằng bộ câu hỏi như CAT là hữu ích nhưng 
không phải hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì mức độ của đáp ứng lâm sàng quan trọng  nhỏ hơn 
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so với biến đổi giữa các lần đánh giá. Vì lý do này, các câu hỏi sau đây có thể có ích khi 
quyết định liệu một bệnh nhân đã có đáp ứng với điều trị triệu chứng hay không: 

 Ông/bà có nhận thấy sự khác biệt kể từ khi bắt đầu điều trị này? 
 Nếu ông/bà thấy tốt hơn: 
Ông/bà ít khó thở? 
Ông/bà có thể hoạt động nhiều hơn? 
Ông/bà có thể ngủ tốt hơn? 
Mô tả những gì khác biệt mà điều trị thuốc đem lại cho bạn. 
 Đây có phải sự thay đổi đáng giá đối với ông/bà? 

Giám sát đợt cấp 

Đánh giá tần suất, mức độ nghiêm trọng, và nguyên nhân của bất kỳ đợt cấp nào381. Tăng 
số lượng đờm, khó thở tăng, và sự xuất hiện của đờm mủ cần được lưu ý. Yêu cầu cụ thể được 
thăm khám đột xuất để được cung cấp dịch vụ, các cuộc gọi điện thoại để được hỗ trợ, và sử 
dụng các phương tiện khẩn cấp hoặc chăm sóc khẩn cấp là quan trọng. Mức độ nghiêm trọng 
của đợt cấp có thể được ước tính bởi nhu cầu dung thuốc giãn phế quản tăng lên hoặc nhu cầu 
corticosteroid và điều trị kháng sinh. Nhập viện nên được ghi chép, bao gồm dùng cơ sở, thời 
gian lưu lại, và việc sử dụng dịch vụ chăm sóc quan trọng hoặc thở máy. 

Giám sát bệnh đồng mắc 

Bệnh đồng mắc rất phổ biến trong COPD, khuếch đại các khuyết tật liên quan đến 
COPD, và có khả năng làm cho việc điều trị phức tạp hơn. Cho đến khi có hướng dẫn tích 
hợp thêm về quản lý bệnh cho các vấn đề cụ thể, nên tập trung vào việc xác định và quản lý 
những vấn đề cá nhân phù hợp với hướng dẫn điều trị tại chỗ (xem Chương 6). 

Phẫu thuật ở bệnh nhân COPD 

Biến chứng phổi sau phẫu thuật là rất quan trọng và phổ biến như các biến chứng tim 
mạch sau phẫu thuật, và kết quả đó là một yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ sau phẫu 
thuật ở bệnh nhân COPD392. Các yếu tố tiềm năng góp phần vào nguy cơ như hút thuốc lá, 
tình trạng sức khỏe chung kém, tuổi tác, béo phì, và COPD mức độ rất nặng. 

Một định nghĩa toàn diện của biến chứng phổi sau phẫu thuật nên chỉ bao gồm các 
biến chứng lớn về hô hấp, cụ thể là nhiễm trùng phổi, xẹp phổi và/hoặc hạn chế luồng 
không khí tăng lên, kết quả dẫn tới suy hô hấp cấp và tăng nặng COPD281,393 -395. 

Tăng nguy cơ biến chứng phổi sau phẫu thuật, ở những bệnh nhân COPD có thể thay 
đổi cùng với mức độ nghiêm trọng của bệnh COPD, mặc dù các vị trí phẫu thuật là yếu tố 
dự báo quan trọng nhất; nguy cơ biến chứng tăng lên trong phẫu thuật với đường mổ tiếp 
cận cơ hoành 394. Hầu hết các báo cáo kết luận rằng gây tê ngoài màng cứng hoặc tủy sống 
có nguy cơ thấp hơn so với gây mê toàn thân, mặc dù kết quả không hoàn toàn thống nhất. 

Đối với phẫu thuật cắt phổi, yếu tố nguy cơ của từng bệnh nhân nên được đánh giá dựa 
trên khai thác kĩ tiền sử, khám lâm sàng, chụp X quang ngực, và đo chức năng hô hấp. Mặc 
dù giá trị của đo chức năng hô hấp vẫn còn gây tranh cãi, có sự đồng thuận rằng tất cả bệnh 
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nhân COPD có chỉ định cắt bỏ phổi phải thực hiện đầy đủ các xét nghiệm như đo chức năng 
hô hấp với test hồi phục phế quản, thể tích phổi tĩnh, khả năng khuếch tán khí và khí máu 
động mạch khi nghỉ ngơi396,397. 

Bệnh nhân COPD có nguy cơ cao bị biến chứng phẫu thuật do chức năng phổi kém bởi 
vậy nên đánh giá thêm chức năng phổi, ví dụ, kiểm tra thông khí tưới máu và khả năng gắng 
sức396.397. 

Nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật từ cắt bỏ phổi tăng lên ở bệnh nhân giảm giá trị lý 
thuyết chức năng phổi sau phẫu thuật (FEV1 hoặc DLco < 30-40% lý thuyết) hoặc khả năng 
gắng sức (VO2 <10 ml/kg/phút hoặc 35% lý thuyết). Quyết định cuối cùng để chỉ định phẫu 
thuật phải được thực hiện sau khi thảo luận với các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên ngành 
hô hấp, và bệnh nhân. Để ngăn chặn các biến chứng phổi sau phẫu thuật, bệnh nhân COPD 
ổn định triệu chứng và/hoặc với khả năng gắng sức hạn chế cần được điều trị chuyên sâu 
trước khi phẫu thuật, như với tất cả các biện pháp đã được thiết lập tốt cho bệnh nhân 
COPD ổn định không phải là người chuẩn bị phải phẫu thuật. Phẫu thuật nên được hoãn lại 
nếu đang có đợt cấp. 
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Chương 5 

 ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

 Đợt cấp COPD là một biến cố cấp tính đặc trưng bằng sự nặng lên của các triệu 
chứng hô hấp so với những diễn biến thường ngày và đòi hỏi phải thay đổi thuốc. 

 Các đợt cấp của COPD có thể bị thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Các nguyên nhân phổ 
biến nhất là nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus và nhiễm trùng phế quản phổi. 

 Việc chẩn đoán một đợt cấp hoàn toàn dựa vào các biểu hiện lâm sàng của bệnh 
nhân, có thay đổi cấp tính của các triệu chứng (khó thở, ho, và/ hoặc khạc đờm) vượt 
ngưỡng bình thường hàng ngày.  

 Mục tiêu điều trị trong đợt cấp COPD là giảm thiểu ảnh hưởng của đợt cấp hiện tại 
và phòng ngừa sự xuất hiện của các đợt tiếp theo. 

 Thuốc cường beta 2 dạng hít tác dụng ngắn có hoặc không kết hợp với thuốc kháng 
cholinergic tác dụng ngắn thường được sử dụng để giãn phế quản trong  điều trị đợt cấp. 

 Costicoid toàn thân và kháng sinh có thể rút ngắn thời gian phục hồi, giúp cải thiện 
chức năng phổi (FEV1), cải thiện tình trạng giảm oxy máu động mạch (PaO2), và giảm các 
nguy cơ tái phát sớm, thất bại điều trị và giảm thời gian nằm viện. 

Đợt cấp COPD có thể phòng ngừa được. Cai thuốc lá, tiêm vac xin cúm và phế cầu, 
hiểu biết về phác đồ điều trị hiện tại bao gồm kỹ thuật sử dụng dụng cụ hít, điều trị với 
thuốc giãn phế quản dạng hít tác dụng kéo dài có hoặc không kết hợp costicoid dạng hít, 
điều trị với thuốc ức chế phosphodiesterase-4 là tất cả các biện pháp để giảm số đợt cấp và 
số lần nhập viện. 

ĐỊNH NGHĨA 

Đợt cấp COPD là một biến cố cấp tính đặc trưng bằng sự nặng lên của các triệu 
chứng hô hấp so với những diễn biến thường ngày và đòi hỏi phải thay đổi thuốc128,138 

Những đợt cấp COPD là những biến cố quan trọng trong tiến triển của bệnh vì: 
 Ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống144,391 
 Ảnh hưởng lên triệu chứng và chức năng phổi mà phải mất vài tuần để phục hồi398 
 Đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng phổi399,400 
 Liên quan đáng kể đến tỷ lệ tử vong, đặc biệt ở những bệnh nhân phải nhập viện. 
 Có mức chi phí kinh tế xã hội cao401 

Tỉ lệ tử vong trong bệnh viện ở những bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp tăng CO2 máu 
có toan máu khoảng 10%402. Tỉ lệ tử vong ở thời điểm một năm sau khi xuất viện ở những 
bệnh nhân cần hỗ trợ máy thở khoảng 40%, và tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân 3 năm sau 
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nhập viện rất cao, chiếm 49%401,405. Phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời đợt cấp 
là rất quan trọng để giảm gánh nặng của COPD. 

Đợt cấp COPD có thể bị thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Nguyên nhân hay gặp nhất là do 
nhiễm trùng đường hô hấp (vi rút hoặc vi khuẩn). Nhiều nghiên cứu nội soi phế quản cho 
thấy ít nhất 50% bệnh nhân có vi khuẩn ở đường hô hấp dưới trong đợt cấp COPD407,409, 
nhưng cũng có một tỷ lệ đáng kể những bệnh nhân này có vi khuẩn ở đường hô hấp dưới  
trong giai đoạn ổn định của bệnh. Mặt khác, một vài nghiên cứu chỉ ra sự gia tăng vi khuẩn 
trong đợt cấp COPD410,412, và thu thập được các chủng vi khuẩn mới có liên quan với đợt 
cấp COPD413. Gia tăng ô nhiễm không khí cũng làm thúc đẩy đợt cấp COPD414-416 và tăng 
nhập viện, tử vong603. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số đợt cấp COPD nặng không xác định được 
nguyên nhân. Một vài bệnh nhân đặc biệt dễ mắc đợt cấp COPD hơn những người khác. 
Nếu bệnh nhân có từ hai đợt cấp trở lên mỗi năm được gọi là “các đợt cấp thường xuyên”132, 
đây là một kiểu hình bệnh xuất hiện ổn định theo thời gian. 

Ngoài nhiễm trùng và phơi nhiễm với các chất ô nhiễm, triệu chứng hô hấp cấp tính 
(đặc biệt là khó thở) ở những bệnh nhân COPD có thể do nhiều cơ chế khác nhau chồng lấp 
trên cùng một bệnh nhân. Bệnh lý có thể gây ra và/hoặc làm trầm trọng thêm đợt cấp bao 
gồm viêm phổi, tắc mạch phổi, suy tim xung huyết, rối loạn nhịp tim, tràn khí màng phổi và 
tràn dịch màng phổi, cần phải được xem xét chẩn đoán phân biệt và điều trị nếu có128, 291, 398, 

417. Bỏ thuốc điều trị duy trì COPD cũng dẫn đến đợt cấp. 

CHẨN ĐOÁN 

Hiện nay, chẩn đoán đợt cấp dựa hoàn toàn vào biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, đó 
là những thay đổi cấp tính các triệu chứng thường ngày (khó thở, ho, khạc đờm). Trong 
tương lai, một dấu ấn sinh học hoặc bộ dấu ấn sinh học sẽ cho phép chẩn đoán căn nguyên 
chính xác hơn. Tuy nhiên, các dấu ấn sinh học lâm sàng cho bệnh nhân COPD giai đoạn ổn 
định vẫn chưa xác định được. 

Đánh giá 

Đánh giá đợt cấp dựa vào tiền sử bệnh lý của bệnh nhân, mức độ nặng của các triệu 
chứng lâm sàng (Bảng 5.1 và 5.2) và một vài xét nghiệm, nếu có thể. 

 

Bảng 5.1. Đánh giá đợt cấp COPD: tiền sử bệnh lý 

Mức độ nặng của COPD dựa trên mức độ giới hạn luồng khí thở 

Thời gian diễn biến triệu chứng nặng lên hoặc có triệu chứng mới. 

Số đợt cấp trước đó (tổng số/ số lần nhập viện) 

Bệnh đồng mắc 

Phác đồ điều trị hiện tại 

Tiền sử phải thông khí nhân tạo 
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Bảng 5.2. Đánh giá đợt cấp COPD: các dấu hiệu nặng 

Sử dụng các cơ hô hấp phụ 

Lồng ngực di động nghịch thường 

Tím trung ương nặng lên hoặc mới xuất hiện 

Xuất hiện phù ngoại biên 

Huyết động không ổn định  

Giảm tri giác 

Các xét nghiệm sau đây có thể đánh giá mức độ nặng của đợt cấp: 
 Đo nồng độ oxy trong máu hữu ích cho việc theo dõi và/hoặc điều chỉnh liệu pháp 

hỗ trợ oxy. Đo khí máu động mạch rất quan trọng nếu nghi suy hô hấp cấp hoặc đợt cấp của 
suy hô hấp mạn (PaO2 < 8.0 kPa (60mmHg) có hoặc không có PaCO2 > 6.7 kPa (50mmHg) 
trong điều kiện thở khí trời). Cần đánh giá tình trạng toan kiềm trước khi bắt đầu thông khí 
nhân tạo291,418. 

 X quang phổi có giá trị trong chẩn đoán phân biệt. 
 Điện tâm đồ có giá trị trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch đồng mắc.  
 Công thức máu có thể xác định đa hồng cầu (hematocrit > 55%), thiếu máu hoặc 

tăng bạch cầu. 
 Sự có mặt của đờm mủ trong đợt cấp có thể chỉ định bắt đầu điều trị kháng sinh theo 

kinh nghiệm114. Hemophilus influenzae, steptococus pneumoniae và moraxella catarrhalis 
là những vi khuẩn gây bệnh phổ biến nhất trong đợt cấp409, ở bệnh nhân giai đoạn GOLD 3 
và GOLD 4 trực khuẩn mủ xanh đóng vai trò gây bệnh quan trọng. Nếu nhiễm trùng trong 
đợt cấp không đáp ứng với điều trị kháng sinh ban đầu, cần cấy đờm và làm kháng sinh đồ  

 Bất thường về sinh hóa bao gồm: rối loạn điện giải và tăng đường huyết có thể liên 
quan tới đợt cấp. Tuy nhiên, những bất thường đó có thể do các bệnh đồng mắc. 

Không khuyến cáo đo chức năng hô hấp trong đợt cấp vì khó thực hiện và đo lường 
không chính xác. 

LỰA CHỌN ĐIỀU TRỊ 

Nguyên tắc điều trị 

Mục tiêu điều trị đợt cấp COPD là giảm thiểu ảnh hưởng của đợt cấp hiện tại và phòng 
ngừa sự xuất hiện các đợt cấp tiếp theo419. Tùy thuộc vào mức độ nặng của đợt cấp và/hoặc 
mức độ nặng của những bệnh lý sẵn có, đợt cấp có thể điều trị ngoại trú hoặc nội trú. Hơn 
80% đợt cấp có thể điều trị ngoại trú132,143,214 bằng thuốc giãn phế quản, costicoid và kháng 
sinh. 

Bảng 5.3. Đưa ra các yếu tố chỉ điểm cho việc cần đi khám và nguy cơ cần nhập viện 
của những bệnh nhân đợt cấp COPD. Khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu, việc đầu tiên là 
liệu pháp oxy hỗ trợ và xác định các dấu hiệu đe dọa đến tính mạng (bảng 5.4). Nếu có, 
bệnh nhân nên nhập ngay vào khoa hồi sức tích cực. Nếu không bệnh nhân có thể được điều 
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trị ở khoa cấp cứu hoặc ở bệnh viện như chi tiết ở bảng 5.5. Ngoài việc điều trị thuốc, điều 
trị đợt cấp COPD trong bệnh viện bao gồm hỗ trợ hô hấp (liệu pháp oxy, thở máy), chi tiết 
bảng 5.5.  

Bảng 5.3. Các yếu tố chỉ điểm quan trọng cần đi khám hoặc nhập viện 

Triệu chứng nặng lên đáng kể, như đột ngột tăng khó thở khi nghỉ ngơi. 

Bệnh nhân COPD giai đoạn nặng 

Xuất hiện triệu chứng thực thể mới (ví dụ tím, phù ngoại biên) 

Xử trí ban đầu đợt cấp không hiệu quả. 

Có các bệnh lý đồng mắc nặng (ví dụ suy tim hoặc rối loạn nhịp tim mới xuất hiện) 

Đợt cấp thường xuyên 

Tuổi cao 

Chăm sóc hỗ trợ tại nhà không tốt. 

Tiên lượng lâu dài sau nhập viện vì đợt cấp COPD xấu, với tỷ lệ tử vong sau 5 năm 
khoảng 50%604. Các yếu tố liên quan độc lập với tiên lượng xấu bao gồm tuổi cao, chỉ số 
khối cơ thể thấp, bệnh đồng mắc (ví dụ, bệnh tim mạch hay ung thư phổi), các đợt nhập viện 
trước vì đợt cấp COPD, mức độ nặng về lâm sàng của đợt cấp và nhu cầu oxy dài hạn tại 
nhà khi xuất viện605, 606. Những bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp nặng hơn, hay gặp hơn, 
chất lượng cuộc sống kém hơn, chức năng phổi kém, khả năng gắng sức kém hơn, tỷ trọng 
phổi thấp và thành phế quản dày lên trên CT-scan cũng tăng nguy cơ giảm thời gian sống 
sau đợt cấp COPD607. 

Bảng 5.4. Điều trị đợt cấp nặng nhưng chưa đe dọa tính mạng 

• Đánh giá mức độ nặng của các triệu chứng, khí máu, X quang ngực. 

• Áp dụng liệu pháp oxy hỗ trợ và đánh giá khí máu động mạch. 

• Thuốc giãn phế quản: 

- Tăng liều và/hoặc tăng số lần sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn 

- Kết hợp thuốc cường beta2 tác dụng ngắn và thuốc kháng cholinergic 

- Sử dụng buồng đệm hoặc khí dung 

• Thêm corticosteroid đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch 

• Cân nhắc dùng kháng sinh (uống hoặc tiêm tĩnh mạch) khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn 

• Xem xét thông khí không xâm nhập 

•Tại mọi thời điểm: 

- Theo dõi cân bằng dịch và dinh dưỡng 

- Cân nhắc tiêm dưới da heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp 

- Xác định và điều trị các bệnh liên quan (ví dụ, suy tim, loạn nhịp tim) 

- Theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân 

* Cân nhắc các nguồn lực tại chỗ 
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Bảng 5.5. Phương tiện điều trị trong bệnh viện 

Hỗ trợ hô hấp 
Liệu pháp oxy 

Thông khí nhân tạo:  

Xâm nhập, không xâm nhập 

Điều trị thuốc 
Giãn phế quản 

Corticosteroids 

Kháng sinh 

Điều trị hỗ trợ 

Điều trị bằng thuốc 

Tiên lượng lâu dài sau nhập viện vì đợt cấp COPD xấu, với tỷ lệ tử vong sau 5 năm 
khoảng 50%604. Các yếu tố liên quan độc lập với kết quả xấu bao gồm tuổi cao, chỉ số khối 
cơ thể thấp, bệnh đồng mắc (ví dụ, bệnh tim mạch hay ung thư phổi), các đợt nhập viện 
trước vì đợt cấp COPD, mức độ nặng về lâm sàng của đợt cấp và nhu cầu oxy dài hạn lúc 
xuất viện605,606. Những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp nặng hơn và thường xuyên hơn, 
chất lượng cuộc sống kém hơn, chức năng phổi xấu hơn, khả năng gắng sức kém hơn, tỷ 
trọng phổi thấp và thành phế quản dày lên trên CT-scan cũng tăng nguy cơ giảm thời gian 
sống còn trong tiên lượng xa sau đợt cấp COPD607. Ba nhóm thuốc phổ biến nhất sử dụng 
cho đợt cấp COPD là thuốc giãn phế quản, costicosteroids và kháng sinh. 

Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn: Mặc dù không có thử nghiệm lâm sàng đối 
chứng, thuốc cường beta 2 dạng hít tác dụng ngắn có hoặc không kết hợp với thuốc kháng 
cholinergic tác dụng ngắn thường được lựa chọn cho điều trị đợt cấp290,291(bằng chứng C). 
Không có các nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả sử dụng nhóm thuốc giãn phế quản 
tác dụng kéo dài dạng hít (nhóm cường beta 2, kháng cholinergic) kết hợp hoặc không với 
costicosteroid dạng hít trong đợt cấp. Một nghiên cứu tổng quan hệ thống về đường dùng 
thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về FEV1 giữa bình 
hít định liều (có hoặc không có buồng đệm) và khí dung420 mặc dù khí dung có thể thuận 
tiện cho bệnh nhân bệnh nặng hơn. Truyền tĩnh mạch methylxanthines (theophylline hoặc 
aminophylline) được xem là lựa chọn điều trị thứ 2, chỉ sử dụng trong những trường hợp 
bệnh nhân không đáp ứng với thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn421-425 (Bằng chứng B). 
Tác dụng phụ của methylxanthines là đáng kể và lợi ích đối với chức năng phổi và kết quả 
lâm sàng còn khiêm tốn và không ổn định426,427. 

Corticosteroids: Dữ liệu nghiên cứu chăm sóc y tế chuyên khoa cho thấy sử dụng 
corticosteroid toàn thân cho đợt cấp COPD giúp rút ngắn thời gian hồi phục, cải thiện chức 
năng phổi (FEV1) và oxy máu động mạch (PaO2)428,-431 (Bằng chứng A) và giảm nguy cơ tái 
phát sớm, thất bại điều trị541, và giảm thời gian nằm viện428,430,432. Liều 40mg prednisolone mỗi 
ngày trong 5 ngày được khuyến cáo567,624 (bằng chứng B), mặc dù không đủ dữ liệu kết luận 
chắc chắn về thời gian tối ưu của liệu pháp corsticosteroid trong đợt cấp COPD542. Nên sử 
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dụng prednisolone đường uống433. Khí dung Budesonide đơn độc có thể là lựa chọn thay thế 
(mặc dù khá đắt) cho việc dùng corsticosteroid đường uống trong điều trị đợt cấp429,434,435. 
Khí dung Magie hỗ trợ cho điều trị salbutamol trong đợt cấp COPD không có hiệu quả trên 
FEV1

568. 

Kháng sinh: Mặc dù tác nhân nhiễm khuẩn ở đợt cấp COPD có thể do vi rút hoặc vi 
khuẩn273,436, nhưng việc sử dụng kháng sinh trong đợt cấp vẫn còn tranh cãi569. Các nguồn 
không chắc chắn từ một số nghiên cứu không chỉ rõ sự khác biệt giữa viêm phế quản (cấp 
hoặc mạn tính) và đợt cấp COPD, các nghiên cứu không đối chứng, và/ hoặc các nghiên cứu 
không có X quang phổi không xác định rõ bệnh nhân có dấu hiệu của viêm phổi hay không. 
Có những bằng chứng ủng hộ sử dụng kháng sinh trong đợt cấp khi bệnh nhân có dấu hiệu 
lâm sàng của nhiễm vi khuẩn ví dụ tăng đờm mủ114. Một tổng quan hệ thống từ rất ít nghiên 
cứu có đối chứng giả dược cho thấy thuốc kháng sinh làm giảm nguy cơ tử vong ngắn hạn 
77%, thất bại điều trị là 53% và ho đờm mủ là 44%. Nghiên cứu tổng quan này chỉ ủng hộ 
việc sử dụng kháng sinh cho những bệnh nhân đợt cấp COPD ở mức độ vừa hoặc nặng với 
các dấu hiệu ho tăng, khạc đờm mủ437,438. Ở những bệnh nhân ngoại trú, cấy đờm khó thực 
hiện được vì thời gian nuôi cấy dài (tối thiểu 2 ngày) và kết quả thường không đáng tin cậy 
vì lý do kỹ thuật, ví dụ phải mất hơn 4 giờ từ lúc khạc ra đờm đến lúc phân tích tại phòng thí 
nghiệm vi sinh. Procalcitonin III, một chỉ số đặc hiệu cho nhiễm trùng có thể có giá trị quyết 
định sử dụng kháng sinh439, nhưng xét nghiệm này đắt và thường không được áp dụng rộng 
rãi. Nghiên cứu ở những bệnh nhân đợt cấp COPD phải thở máy (không xâm nhập hoặc 
xâm nhập) cho thấy không điều trị kháng sinh có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong và viêm 
phổi bệnh viện440. 

Tóm lại, kháng sinh nên được chỉ định cho những bệnh nhân đợt cấp COPD khi có 3 
triệu trứng chính: khó thở tăng, lượng đờm tăng, và đờm mủ (Bằng chứng B); có hai triệu 
chứng chính trong đó đờm mủ là một trong 2 triệu chứng (Bằng chứng C); hoặc có chỉ định 
thở máy (không xâm nhập, xâm nhập) (bằng chứng B)273,351. Khuyến cáo thời gian sử dụng 
kháng sinh là 5-10 ngày (bằng chứng D). 

Lựa chọn kháng sinh nên dựa vào tình trạng đề kháng của vi khuẩn tại địa phương. 
Khởi đầu điều trị thường dùng aminopenicillin kết hợp hoặc không với acid clavulanic, 
macrolide, tetracycline. Ở những bệnh nhân đợt cấp thường xuyên, tắc nghẽn đường thở 
nặng 417,441 và/hoặc đợt cấp cần thở máy412, nên cấy đờm hoặc cấy những chất tiết từ phổi, vì 
có thể có vi khuẩn gram âm (ví dụ Pseudomomonas species) hoặc các tác nhân gây bệnh 
không nhạy cảm với các thuốc kháng sinh nói trên. Đường dùng kháng sinh (đường uống 
hoặc tĩnh mạch) phụ thuộc vào khả năng ăn uống của bệnh nhân và dược động học của 
thuốc, mặc dù ưu tiên dùng kháng sinh đường uống hơn. Các dấu hiệu đờm mủ và khó thở 
được cải thiện gợi ý điều trị thành công về lâm sàng. 

 Điều trị hỗ trợ: Tùy thuộc tình trạng lâm sàng của bệnh nhân để đảm bảo cân bằng 
dịch thích hợp và đặc biệt chú ý đến sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc chống đông, điều trị các 
bệnh đồng mắc và xem xét vấn đề dinh dưỡng. Trong mọi thời điểm, những người chăm sóc 
sức khỏe cần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt chống hút thuốc. Đợt cấp của COPD gia 
tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc động mạch phổi570,571  nên cần tăng cường các 
biện pháp dự phòng huyết khối572,574.  
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Hỗ trợ hô hấp 

Liệu pháp oxy: đây là thành phần quan trọng trong điều trị đợt cấp COPD tại bệnh 
viện. Điều chỉnh lưu lượng oxy để đạt độ bão hòa oxy 88-92% ở những bệnh nhân giảm oxy 
máu. Sau khi bắt đầu liệu pháp oxy, nên kiểm tra khí máu động mạch sau 30-60 phút để 
đảm bảo oxy máu thỏa đáng mà không gây ứ đọng carbon dioxide hoặc nhiễm toan. Mặt nạ 
Venturi (thiết bị dòng cao) cung cấp chính xác và điều chỉnh phân phối oxy tốt hơn so với 
gọng mũi nhưng ít bệnh nhân dung nạp được291. 

Thông khí hỗ trợ. Một số bệnh nhân có chỉ định thở máy ngay khi nhập viện ở khoa 
hồi sức tích cực (bảng 5.6). Bệnh nhân có đợt cấp COPD mức độ nặng nên nhập viện vào 
đơn vị chăm sóc hô hấp cấp độ trung bình hoặc đặc biệt nếu có đủ nhân lực, kỹ năng, thiết 
bị để chẩn đoán và điều trị suy hô hấp cấp thành công. 

Thông khí hỗ trợ trong đợt cấp COPD có thể bằng thở máy không xâm nhập (qua mặt 
nạ mũi hoặc mặt) hoặc thở máy xâm nhập (qua nội khí quản đường miệng hoặc mở khí 
quản). Các chất kích thích đường hô hấp không được khuyến cáo ở những bệnh nhân có suy 
hô hấp cấp290. 

Bảng 5.6. Chỉ định nhập khoa hồi sức tích cực* 

Khó thở mức độ nặng không đáp ứng với cấp cứu ban đầu. 

Thay đổi tình trạng ý thức (lẫn lộn, chậm chạp, hôn mê) 

Tình trạng thiếu oxy dai dẳng hoặc nặng lên (PaO2 < 5.3 kPa, 40mmHg) và/hoặc toan hô hấp nặng hoặc 
xấu đi (pH < 7.25) dù đã hỗ trợ oxy và thở máy không xâm nhập 

Có chỉ định thở máy xâm nhập 

Huyết động không ổn định – cần thuốc vận mạch. 

*Cân nhắc nguồn lực tại chỗ 

Thở máy không xâm nhập: số bệnh nhân nhập viện do đợt cấp COPD được áp dụng 
phương pháp này đã tăng lên đáng kể theo thời gian. Thở máy không xâm nhập đã được 
nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy tỉ lệ thành công 80-85%443-446,543. Phương pháp 
này giúp cải thiện toan hô hấp (tăng pH và giảm PaCO2), giảm các yếu tố: công hô hấp, tần 
số thở, mức độ nặng của khó thở, biến chứng như viêm phổi liên quan đến thở máy, thời 
gian nằm viện (bằng chứng A) quan trọng hơn là giảm tử vong và tỉ lệ đặt ống nội khí quản 
(444, 447, 449) (bằng chứng A). 

 Bảng 5.7. Tóm tắt chỉ định thở máy không xâm nhập443 

Bảng 5.7. Chỉ định thở máy không xâm nhập291,445,451,452 

Ít nhất một trong các điều kiện sau đây: 

- Toan hô hấp (pH máu động mạch ≤ 7.35 và/ hoặc PaC02 ≥ 6.0 kPa, 45 mmHg) 

- Khó thở nặng với các dấu hiệu lâm sàng gợi ý: mệt cơ hô hấp, tăng công hô hấp, hoặc cả hai, như sử 
dụng các cơ hô hấp phụ, thở bụng nghịch thường hoặc co kéo các cơ liên sườn. 
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Bảng 5.8. Chỉ định thở máy xâm nhập 

Không dung nạp với thở máy không xâm nhập hoặc thở máy không xâm nhập thất bại 

Ngừng hô hấp hoặc ngừng tuần hoàn 

Thở chậm kèm theo mất ý thức hoặc tình trạng thở ngáp 

Giảm ý thức, kích thích không kiểm soát được bằng thuốc an thần. 

Sặc số lượng lớn. 

Giảm khả năng ho khạc đờm.  

Nhịp tim < 50 lần/phút kèm theo giảm ý thức. 

Rối loạn huyết động nặng không đáp ứng với truyền dịch và các thuốc vận mạch 

Loạn nhịp thất trầm trọng. 

Giảm oxy máu đe dọa tính mạng ở bệnh nhân không dung nạp thở máy không xâm nhập. 

Thở máy xâm nhập 

Chỉ định thở máy xâm nhập trong đợt cấp bao gồm các yếu tố ở bảng 5.8450. Kinh 
nghiệm lâm sàng về sử dụng thở máy không xâm nhập trong điều trị COPD ngày một nhiều, 
một số bệnh nhân đợt cấp COPD có chỉ định thở máy xâm nhập đã được điều trị thành công 
bằng thở máy không xâm nhập, và trong hầu hết các trường hợp việc thử cho bệnh nhân thở 
máy không xâm nhập trước là không nguy hại gì450

. Áp dụng thở máy xâm nhập ở bệnh 
nhân COPD rất nặng dựa trên sự tương tác giữa các yếu tố sau: khả năng hồi phục của bệnh 
nhân, nguyện vọng của bệnh nhân, tính sẵn sàng của các cơ sở chăm sóc. Khi có thể, 
nguyện vọng về biện pháp điều trị của bệnh nhân được trình bày rõ ràng bằng di chúc hoặc 
văn bản tương tự giúp giải quyết các quyết định khó khăn dễ dàng hơn nhiều. Các nguy cơ 
lớn bao gồm viêm phổi thở máy (đặc biệt là khi các vi khuẩn đa kháng đang lan rộng), chấn 
thương phổi do áp lực và thất bại trong việc cai thở máy. Trái ngược với một số ý kiến, tỉ lệ 
tử vong cấp tính ở bệnh nhân COPD có suy hô hấp là thấp hơn so với tỉ lệ tử vong ở những 
bệnh nhân thở máy không do COPD453. Mặc dù vậy có bằng chứng cho rằng những bệnh 
nhân có thể được cứu sống nhưng không được nhập khoa hồi sức tích cực để đặt nội khí 
quản do tiên lượng sống dè dặt454. Một nghiên cứu với số lượng lớn bệnh nhân COPD có 
suy hô hấp cấp thấy tỉ lệ tử vong trong bệnh viện là 17- 49%403. Số ca tử vong tăng lên trong 
12 tháng tiếp theo, đặc biệt là những bệnh nhân có chức năng phổi kém trước khi thông khí 
xâm nhập (FEV1 <30% trị số lý thuyết), có bệnh lý đồng mắc, hoặc chỉ sinh hoạt trong nhà. 
Những bệnh nhân không có bệnh đồng mắc trước đó, có suy hô hấp do nguyên nhân có khả 
năng điều trị được (như nhiễm trùng), hoặc đi lại được một cách tương đối và không phải sử 
dụng oxy dài hạn có thể phục hồi rất tốt sau khi thông khí hỗ trợ. 

Bảng 5.9. Tiêu chuẩn ra viện 

Sử dụng được thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, thuốc kích thích beta2 giao cảm và/ hoặc thuốc 
kháng cholinergic có hoặc không có corticosteroid dạng hít. 

Dùng thuốc cường beta 2 giao cảm tác dụng ngắn không thường xuyên hơn mỗi 4 giờ. 

Bệnh nhân có thể đi lại trong phòng nếu trước đó vẫn đi lại được 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 89 

Bệnh nhân có thể ăn và ngủ mà không bị đánh thức liên tục do khó thở. 

Bệnh nhân ổn định lâm sàng trong 12-24 giờ. 

Khí máu động mạch ổn định trong 12-24 giờ. 

Bệnh nhân (hoặc người nhà chăm sóc) hiểu biết đầy đủ về sử dụng thuốc. 

Việc theo dõi và chăm sóc tại nhà đã được thiết lập (ví dụ, nhân viên y tế khám tại nhà, cung cấp oxy, 
cung cấp chế độ dinh dưỡng). 

Bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và bác sĩ tin rằng bệnh nhân có thể quản lý bệnh thành công tại nhà 

 

Bảng 5.10. Đánh giá trước khi ra viện 

Đảm bảo hiệu quả của phác đồ điều trị duy trì bằng thuốc tại nhà 

Đánh giá lại các kỹ thuật hít. 

Giáo dục về vai trò của việc điều trị duy trì. 

Hướng dẫn sử dụng steroid và thuốc kháng sinh, nếu được kê đơn. 

Đánh giá nhu cầu điều trị oxy dài hạn. 

Đảm bảo tái khám trong 4-6 tuần. 

Có kế hoạch quản lý và theo dõi các bệnh đồng mắc. 

 

Bảng 5.11. Đánh giá tiếp 4-6 tuần sau khi xuất viện  

Khả năng thích nghi trong môi trường bình thường 

Đo FEV1 

Đánh giá lại kỹ thuật hít 

Hiểu biết về phác đồ điều trị được đề nghị 

Đánh giá lại nhu cầu điều trị oxy dài hạn và/hoặc khí dung tại nhà. 

Khả năng thực hiện hoạt động thể chất và sinh hoạt hàng ngày. 

Đánh giá điểm CAT hoặc mMRC  

Tình trạng các bệnh đồng mắc. 

Cai máy hoặc ngừng thở máy có thể rất khó khăn và nguy hiểm ở bệnh nhân COPD. 
Các yếu tố quyết định tới sự phụ thuộc thông khí cơ học ở những bệnh nhân này là sự cân 
bằng giữa công hô hấp và khả năng của các cơ hô hấp đảm bảo được công này455. Ngược 
lại, trao đổi khí ở phổi không phải là một khó khăn lớn ở bệnh nhân COPD456-458. Cai máy 
cho bệnh nhân là một quá trình rất khó khăn và kéo dài, phương pháp tốt nhất (hỗ trợ áp lực 
hoặc dùng T-tube) vẫn còn là một vấn đề đang tranh luận459-461. Ở những bệnh nhân COPD 
thất bại trong việc rút ống nội khí quản, thở máy không xâm nhập tạo điều kiện cho cai máy, 
ngăn ngừa đặt lại ống nội khí quản và làm giảm tỉ lệ tử vong451,462. Thở máy không xâm 
nhập sớm sau rút ống nội khí quản làm giảm nguy cơ suy hô hấp và làm giảm tỉ lệ tử vong 
trong 90 ngày ở bệnh nhân tăng CO2 máu trong quá trình thử tự thở457-462. 
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RA VIỆN VÀ THEO DÕI 

Dữ liệu lâm sàng không đủ để đưa ra nguyên tắc thời gian điều trị nội trú tối ưu ở mỗi 
bệnh nhân đợt cấp COPD463,465, mặc dù các đơn vị điều trị với nhiều chuyên gia về hô hấp 
hơn và được tổ chức tốt hơn thì sẽ có tỉ lệ tử vong thấp hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn. 
Trước khi xuất viện, bệnh nhân nên được bắt đầu điều trị bằng thuốc giãn phế quản tác dụng 
kéo dài gồm thuốc cường beta 2 giao cảm và/hoặc thuốc kháng cholinergic có hoặc không 
có corticosteroid dạng hít. Còn chưa có nhiều dữ liệu để đưa ra các tiêu chuẩn ra viện được 
liệt kê trong Bảng 5.9 Bảng 5.10 là danh sách các mục cần làm trước khi ra viện và Bảng 
5.11 cho thấy các mục để đánh giá theo dõi sau 4-6 tuần từ khi xuất viện. Sau đó, việc theo 
dõi cũng như đối với bệnh nhân COPD ổn định: giám sát việc cai hút thuốc, theo dõi hiệu 
quả của mỗi loại thuốc, và theo dõi những thay đổi về chức năng thông khí467. Đã từng nhập 
viện trước đó, sử dụng corticosteroid đường uống, sử dụng liệu pháp oxy dài hạn, giảm chất 
lượng cuộc sống và thiếu hoạt động thể chất thường xuyên là các yếu tố tiên lượng của việc 
tái nhập viện468  

Việc thăm khám tại nhà của nhân viên y tế cộng đồng có thể cho phép bệnh nhân đợt 
cấp COPD xuất viện sớm hơn mà không làm tăng tỉ lệ tái nhập viện201,469,472. Việc xây dựng 
kế hoạch hành động bằng văn bản giúp tăng khả năng điều trị thích hợp cho đợt cấp COPD, 
tuy nhiên không làm giảm sử dụng nguồn lực chăm sóc sức khỏe473 (Bằng chứng B) nhưng 
có thể rút ngắn thời gian phục hồi474 

Đối với những bệnh nhân có giảm oxy máu trong đợt cấp COPD, nên đánh giá khí 
máu động mạch và/hoặc SpO2 trước khi xuất viện và trong 3 tháng tiếp theo. Nếu bệnh 
nhân vẫn giảm oxy máu, có thể chỉ định liệu pháp oxy dài hạn. 

QUẢN LÝ ĐỢT CẤP TẠI NHÀ 

Nguy cơ tử vong của đợt cấp COPD có liên quan chặt chẽ với tình trạng xấu đi của các 
yếu tố: nhiễm toan hô hấp, các bệnh đồng mắc và sự cần thiết phải thông khí hỗ trợ402. Bệnh 
nhân không có nguy cơ cao tử vong khi không có các yếu tố trên. Bốn thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên cho thấy chăm sóc tại nhà do nhân viên y tế (còn gọi là chăm sóc kiểu "bệnh 
viện tại nhà) là một sự thay thế hiệu quả và thiết thực so với nhập viện ở bệnh nhân đợt cấp 
COPD không có suy hô hấp toan máu487-470-544 (bằng chứng A). Tuy nhiên, các tiêu chuẩn 
chính xác cho cách tiếp cận này để thay thế cho điều trị tại bệnh viện vẫn chưa chắc chắn và 
khác nhau giữa các cơ sở y tế469-470. Khuyến cáo về điều trị là như nhau cho các bệnh nhân 
nhập viện. Hỗ trợ tự quản lý không ảnh hưởng tới thời gian tái nhập viện lần đầu tiên hoặc 
tử vong với COPD545. Phân tích gộp dữ liệu từ một loạt các nghiên cứu cho thấy chăm sóc 
sức khỏe từ xa trong bất kỳ hình thức hiện tại nào đều không có lợi cho bệnh nhân COPD, 
do đó, chăm sóc sức khỏe từ xa không được khuyến cáosử dụng cho bệnh nhân COPD578-57. 
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PHÒNG NGỪA ĐỢT CẤP COPD 

Đợt cấp COPD thường có thể phòng ngừa được. Ngừng hút thuốc, tiêm vắc-xin cúm 
và phế cầu, kiến thức về điều trị hiện tại bao gồm cả kỹ thuật hít và điều trị bằng thuốc giãn 
phế quản tác dụng kéo dài dạng hít, có hoặc không có corticosteroid dạng hít, và có thể cả 
thuốc ức chế phosphodiesterase-4, là tất cả các liệu pháp làm giảm số lượng các đợt cấp và 
nhập viện34 195 2,4 264,286. Một nghiên cứu lớn đa trung tâm đã chỉ ra simvastatin không có ảnh 
hưởng tới tỉ lệ đợt cấp COPD. Phục hồi chức năng phổi sớm ở bệnh nhân ngoại trú sau khi 
nhập viện vì đợt cấp là an toàn và có cải thiện đáng kể về khả năng gắng sức và tình trạng 
sức khỏe trong 3 tháng475. Bệnh nhân cần được khuyến khích để duy trì hoạt động thể chất 
và cần được trao đổi về các rối loạn lo âu, trầm cảm, các vấn đề xã hội. Cần có người chăm 
sóc nếu bệnh nhân không tự chăm sóc được bản thân. 
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Chương 6 

 COPD VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC 

ĐIỂM CHÍNH 

 Một số bệnh lý khác (bệnh đồng mắc) thường tồn tại cùng COPD và có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến tiên lượng của COPD. 

 Nhìn chung, các bệnh đồng mắc không làm thay đổi điều trị của COPD và các bệnh 
đồng mắc nên được điều trị như khi bệnh nhân không mắc COPD. 

 Bệnh tim mạch là bệnh đồng mắc chính với COPD, và có thể là bệnh đồng mắc 
thường gặp nhất và quan trọng nhất với COPD. 

 Loãng xương và trầm cảm cũng là bệnh đồng mắc chính với COPD, thường không 
được chẩn đoán và góp phần gây ra tình trạng sức khỏe và tiên lượng xấu. 

 Ung thư phổi thường gặp ở bệnh nhân COPD và là nguyên nhân tử vong thường 
gặp nhất ở bệnh nhân COPD mức độ nhẹ. 

 Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) làm tăng nguy cơ đợt cấp và suy 
giảm tình trạng sức khỏe ở bệnh nhân COPD. 

GIỚI THIỆU 

COPD thường tồn tại với các bệnh lý khác (bệnh đồng mắc) và các bệnh này có thể 
ảnh hưởng đáng kể đến tiên lượng bệnh100,135,142,476,578,609 . Một số bệnh phát sinh độc lập với 
COPD, trong khi một số khác có thể có nguyên nhân liên quan đến các yếu tố nguy cơ 
chung với COPD hoặc bệnh này làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh kia477. Có thể một số đặc 
trưng của COPD như đáp ứng viêm hệ thống cũng gặp trong các bệnh khác và chính cơ chế 
này là cầu nối giữa COPD với các bệnh đồng mắc. Nguy cơ mắc các bệnh đồng mắc có thể 
tăng lên do hậu quả của COPD; ví dụ giảm hoạt động thể lực. Cho dù COPD và các bệnh 
đồng mắc có liên quan hay không thì việc quản lý bệnh nhân COPD phải bao gồm việc chẩn 
đoán và điều trị các bệnh đồng mắc. Lưu ý là các bệnh đồng mắc có triệu chứng tương tự 
với COPD có thể bị bỏ sót; ví dụ, suy tim và ung thư phổi cũng có khó thở hoặc trầm cảm 
cũng biểu hiện mệt mỏi và giảm hoạt động thể chất. Các bệnh đồng mắc thường gặp và có 
khả năng năng điều trị nên được ưu tiên. 

Bệnh đồng mắc gặp ở tất cả các giai đoạn của COPD131 và chẩn đoán phân biệt có thể 
khó khăn. Ví dụ, ở bệnh nhân COPD có suy tim, đợt cấp của COPD có thể làm nặng hơn 
mức độ suy tim. 

Dưới đây là hướng dẫn tóm tắt quản lý COPD và một số bệnh đồng mắc trong giai 
đoạn ổn định. Khuyến cáo có thể không đầy đủ để điều trị cho tất cả các bệnh nhân và 
không thể thay thế cho hướng dẫn điều trị cụ thể của mỗi bệnh đồng mắc. 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 93 

BỆNH TIM MẠCH  

Bệnh tim mạch là bệnh đồng mắc chính và có thể là bệnh thường gặp nhất và quan 
trọng nhất với COPD135,477. Bốn bệnh tim mạch sẽ được xem xét là: thiếu máu cơ tim cục 
bộ, suy tim, rung nhĩ và tăng huyết áp. 

Bệnh tim thiếu máu cục bộ: bệnh tim thiếu máu cục bộ thường gặp trong COPD, đến 
một mức độ nào đó thiếu máu cơ tim cục bộ trở thành nguy cơ bất lợi ở bệnh nhân 
COPD135,477. Có bằng chứng cho thấy việc xuất hiện đồng thời cùng làm tăng tỷ lệ bệnh tật 
và tử vong ở BN bệnh tim thiếu máu cục bộ và tổn thương cơ tim không được phát hiện vì 
thế bệnh tim thiếu máu cục bộ thường bị bỏ sót chẩn đoán ở bệnh nhân COPD480. 

Điều trị thiếu máu cơ tim cục bộ ở bệnh nhân COPD: thiếu máu cơ tim cục bộ nên 
được điều trị theo hướng dẫn thông thường, vì không có bằng chứng cho thấy thiếu máu cơ 
tim cục bộ cần điều trị khác khi đồng mắc cùng COPD. Bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ 
thường được chỉ định thuốc chẹn beta để điều trị đau thắt ngực hoặc sau nhồi máu cơ tim. 
Điều trị thuốc chẹn beta 1 chọn lọc được xem là an toàn481,546,579,580 nhưng điều này chỉ được 
chứng minh trong một vài nghiên cứu ngắn. Lợi ích của thuốc chẹn beta 1 chọn lọc để điều 
trị bệnh tim thiếu máu cục bộ được cho là lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn của nó ngay cả ở những 
bệnh nhân COPD nặng.  

Điều trị COPD ở bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ: COPD nên được điều trị 
như bình thường, không có bằng chứng nào chỉ ra COPD cần điều trị khác ở bệnh nhân có 
bệnh tim thiếu máu cục bộ. Khuyến cáo này dựa trên những nghiên cứu lớn theo dõi lâu dài 
ở bệnh nhân COPD đơn thuần195,214,482, nhưng không có nghiên cứu lớn nào ở những bệnh 
nhân có COPD và thiếu máu cơ tim cục bộ. Mặc dù không có nghiên cứu nào về điều trị 
COPD ở bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định, nhưng nên tránh dùng nhóm chẹn beta 
giao cảm, đặc biệt là dùng liều cao. 

Suy tim: Suy tim là bệnh đồng mắc phổ biến ở bệnh nhân COPD. Khoảng 30% bệnh 
nhân COPD giai đoạn ổn định có suy tim ở các mức độ483 và suy tim nặng lên là một chẩn 
đoán phân biệt với đợt cấp của COPD. Khoảng 30% bệnh nhân ở các phòng khám suy tim 
có COPD484, COPD đồng mắc cũng thường là nguyên nhân nhập viện ở bệnh nhân suy tim 
cấp485 và có ý nghĩa tiên lượng quan trọng vì FEV1 cũng là một yếu tố tiên lượng tử vong 
quan trọng trong suy tim. Suy tim, COPD, hen có thể bị nhầm lẫn do có biểu hiện chung là 
khó thở, vì vậy cần thận trọng trong chẩn đoán và điều trị những bệnh đồng mắc này. 

Điều trị suy tim ở bệnh nhân COPD: suy tim nên được điều trị theo hướng dẫn thường 
quy vì không có bằng chứng cho thấy cần điều trị suy tim khác khi có COPD. Điều trị thuốc 
chẹn beta1 chọn lọc có ảnh hưởng lớn với sự sống còn ở bệnh nhân suy tim, đồng mắc 
COPD là lý do quan trọng nhất khiến cho bệnh nhân không được điều trị đầy đủ487 . Tuy 
nhiên, như trong bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ, điều trị thuốc chẹn beta1 chọn lọc được xem 
là an toàn cho bệnh nhân suy tim có COPD481,579,580. Nghiên cứu cho thấy điều trị bisoprolol 
ở bệnh nhân suy tim đồng mắc với COPD làm giảm FEV1 nhưng không ảnh hưởng xấu đến 
triệu chứng và chất lượng cuộc sống488 và điều trị bằng thuốc chẹn beta1 chọc lọc thích hợp 
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hơn bằng thuốc chẹn beta không chọn lọc ở bệnh nhân suy tim có COPD489. Trong một 
nghiên cứu ở bệnh nhân có rối loạn thông khí mức độ trung bình - nặng và suy tim (NYHA 
II), điều trị với bisoprolol và carvedilol thấy dung nạp tốt và tác động có lợi cho chức năng 
phổi. Bisoprolol ưu việt hơn carvedilol trên các thông số chức năng hô hấp574 . Lợi ích khi 
điều trị thuốc chẹn beta1 chọn lọc trong điều trị suy tim lớn hơn rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn của 
nó ngay cả ở những bệnh nhân COPD giai đoạn nặng. 

Điều trị COPD ở những bệnh nhân suy tim: COPD nên được điều trị thông thường, 
cũng như không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy COPD cần điều trị khác ở bệnh nhân 
suy tim. Tương tự như thiếu máu cơ tim cục bộ, khuyến cáo này dựa trên các nghiên cứu 
lớn lâu dài ở những bệnh nhân suy tim đồng mắc COPD195,214,482 . Một nghiên cứu mô tả 
cho thấy nguy cơ tử vong và nhập viện tăng lên ở bệnh nhân suy tim điều trị với thuốc 
cường beta giao cảm dạng hít, vì vậy cần phải theo dõi sát những bệnh nhân suy tim nặng 
kèm COPD có dùng thuốc này. 

Rung nhĩ: Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim thường gặp nhất và những bệnh nhân COPD 
có tỉ lệ mắc rung nhĩ tăng491. COPD đồng mắc rung nhĩ là một thách thức với các bác sỹ lâm 
sàng vì khó thở và tàn tật là hậu quả của sự đồng mắc này. 

Điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân COPD: Rung nhĩ nên điều trị theo hướng dẫn thường 
quy vì không có bằng chứng về việc bệnh nhân COPD cần điều trị khác với các bệnh nhân 
khác. Nếu dùng thuốc chẹn beta giao cảm, thuốc chẹn beta1 chọn lọc là thích hợp (xem lại 
trong bệnh tim thiếu máu cục bộ và suy tim ở trên). 

Điều trị COPD ở bệnh nhân có rung nhĩ: COPD nên được điều trị như thông thường, 
tuy nhiên không có dữ liệu tốt  về việc sử dụng thuốc điều trị COPD ở những bệnh nhân có 
rung nhĩ, và những bệnh nhân này thường bị loại khỏi các thử nghiệm lâm sàng. Cần rất 
thận trọng khi sử dụng thuốc cường beta 2 liều cao vì có thể làm cho rất khó kiểm soát được 
nhịp tim.  

Tăng huyết áp: tăng huyết áp là bệnh đồng mắc thường gặp nhất ở bệnh nhân COPD 
và có ý nghĩa trong tiên lượng bệnh. 

Điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân COPD: Tăng huyết áp nên được điều trị theo 
hướng dẫn thông thường vì không có bằng chứng chỉ ra tăng huyết áp cần điều trị khác ở 
bệnh nhân COPD. Vai trò của điều trị thuốc chẹn beta chọn lọc ít được quan tâm trong 
hướng dẫn điều trị tăng huyết áp gần đây; nếu có sử dụng ở bệnh nhân COPD nên lựa chọn 
thuốc chẹn beta1 chọn lọc. 

Điều trị COPD ở bệnh nhân tăng huyết áp: COPD nên được điều trị như thông thường 
và không có bằng chứng trục tiếp chỉ ra điều trị COPD trên bệnh nhân tăng huyết áp có sự 
khác biệt. 

LOÃNG XƯƠNG 

Loãng xương là một bệnh đồng mắc quan trọng trong COPD235,477, thường không được 
chẩn đoán492 và góp phần gây ra tình trạng sức khỏe và tiên lượng bệnh kém. Loãng xương 
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có thể liên quan chặt chẽ với khí phế thũng hơn các dưới nhóm khác của COPD493. Loãng 
xương liên quan nhiều với giảm BMI494 và chỉ số khối mỡ tự do thấp495. 

Điều trị loãng xương ở bệnh nhân COPD: Loãng xương cần được điều trị theo hướng 
dẫn thông thường. Không có bằng chứng cho thấy loãng xương cần được điều trị khác khi 
có COPD.  

Điều trị COPD ở bệnh nhân có loãng xương: Điều trị COPD theo hướng dẫn thông 
thường vì không có bằng chứng cho thấy cần điều trị COPD khác khi kèm loãng xương. 
Triamcinolone dạng hít làm tăng mất khối xương trong Nghiên cứu sức khỏe hô hấp II 
(Lung Heath Study II496), trong khi điều này không thấy khi hít budesonide trong thử 
nghiệm EUROSCOP hoặc hít Fluticasone trong thử nghiệm TORCH250. Mối liên quan giữa 
corticosteroid dạng hít và gãy xương đã được tìm thấy trong nghiên cứu dược-dịch tễ học; 
tuy nhiên những nghiên cứu này đã không phân tích đầy đủ mức độ nặng của COPD hoặc 
đợt cấp và điều trị của COPD. 

Corticosteroid đường toàn thân làm tăng đáng kể nguy cơ loãng xương và nên tránh 
điều trị thường xuyên corticosteroid đường toàn thân cho đợt cấp COPD nếu có thể. 

LO ÂU VÀ TRẦM CẢM 

Lo âu và trầm cảm là hai bệnh đồng mắc phổ biến trong COPD17,497-499 và đều liên 
quan đến tiên lượng xấu của COPD498,500. Cả hai bệnh thường liên quan đến những bệnh 
nhân trẻ, nữ giới, hút thuốc lá, chỉ số FEV1 thấp, ho, điểm SGRQ cao và có tiền sử bệnh tim 
mạch177,499. 

Điều trị lo âu và trầm cảm ở những bệnh nhân COPD: Cả hai rối loạn nên được điều trị 
theo hướng dẫn thông thường vì không có bằng chứng cho thấy lo âu và trầm cảm cần điều 
trị khác ở những bệnh nhân COPD. Với số lượng lớn các bệnh nhân COPD đồng mắc trầm 
cảm, cần có thêm nghiên cứu về quản lý trầm cảm ở bệnh nhân COPD. 

Điều trị COPD ở những bệnh nhân lo âu và trầm cảm: COPD nên được điều trị như 
hướng dẫn thông thường vì không có bằng chứng nào cho thấy cần điều trị COPD khác khi 
có kèm theo lo âu và trầm cảm. Lợi ích tiềm tàng của phục hồi chức năng hô hấp nên được 
nhấn mạnh vì các nghiên cứu cho thấy hoạt động thể lực tác động có lợi với trầm cảm nói 
chung. 

UNG THƯ PHỔI 

Ung thư phổi là bệnh thường gặp ở những bệnh nhân COPD và đây là nguyên nhân tử 
vong thường gặp nhất ở bệnh nhân COPD mức độ nhẹ217. 

Điều trị ung thư phổi ở bệnh nhân COPD: ung thư phổi nên được điều trị theo hướng 
dẫn thông thường về điều trị ung thư phổi vì không có bằng chứng cho thấy điều trị ung thư 
phổi cần khác ở bệnh nhân COPD. Tuy nhiên, suy giảm chức năng hô hấp ở bệnh nhân 
COPD sẽ làm giới hạn việc can thiệp phẫu thuật cho ung thư phổi. 
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Điều trị COPD ở những bệnh nhân ung thư phổi: COPD nên được điều trị theo hướng 
dẫn thông thường vì không có bằng chứng cho thấy COPD ổn định nên điều trị khác khi có 
ung thư phổi. 

NHIỄM TRÙNG 

Nhiễm trùng nặng, đặc biệt là nhiễm trùng đường hô hấp, rất thường gặp ở những bệnh 
nhân COPD503. 

Điều trị nhiễm trùng ở những bệnh nhân COPD: Kháng sinh Macrolide làm tăng nồng 
độ theophylline trong huyết thanh. Ngoài ra, không có bằng chứng cho thấy cần điều trị 
nhiễm trùng theo phác đồ khác ở bệnh nhân COPD. Tuy nhiên sử dụng kháng sinh nhiều lần 
do đợt cấp có thể tăng nguy cơ xuất hiện chủng vi khuẩn đề kháng kháng sinh và cần nuôi 
cấy tìm vi khuẩn rộng rãi hơn ở những trường hợp nhiễm trùng nặng. 

Điều trị COPD ở những bệnh nhân nhiễm trùng: COPD nên điều trị theo hướng dẫn 
thông thường vì không có bằng chứng cho thấy COPD ổn định cần điều trị khác khi có 
nhiễm trùng. Ở những bệnh nhân đang dùng corticosteroid dạng hít có viêm phổi tái phát 
nhiều lần, có thể dừng thuốc này để tìm hiểu đây có phải là nguyên nhân gây nhiễm trùng 
tái diễn không. 

HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra hội chứng chuyển hóa và đái tháo đường (ĐTĐ) rất thường 
gặp ở bệnh nhân COPD và có ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh. 

Điều trị ĐTĐ ở bệnh nhân COPD: ĐTĐ nên được điều trị theo hướng dẫn thông 
thường cho ĐTĐ vì không có bằng chứng cho thấy ĐTĐ nên điều trị theo phác đồ khác ở 
bệnh nhân COPD. Tuy nhiên ở những bệnh nhân COPD mức độ nặng, không khuyến cáo để 
BMI thấp hơn < 21kg/m 2. 

Điều trị COPD ở bệnh nhân ĐTĐ: COPD nên được điều trị theo hướng dẫn 
thường quy vì không có bằng chứng cho thấy COPD ổn định nên điều trị khác khi có 
ĐTĐ kèm theo. 

Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một yếu tố nguy cơ độc lập làm 
tăng đợt cấp và liên quan với tình trạng suy giảm sức khỏe. Vì vậy, đây là một bệnh toàn 
thân có ảnh hưởng đến phổi. Cơ chế làm tăng nguy cơ đợt cấp chưa được hiểu đầy đủ và 
không đơn giản là trào ngược axit. Thuốc ức chế bơm proton thường được sử dụng để 
điều trị GERD, nhưng thuốc điều trị hiệu quả nhất cho tình trạng này trong COPD vẫn 
chưa được xác định611. 

GIÃN PHẾ QUẢN 

Rối loạn thông khí tắc nghẽn là một đặc điểm được ghi nhận ở những bệnh nhân có 
chẩn đoán ban đầu là giãn phế quản. Tuy nhiên việc tăng chỉ định chụp cắt lớp vi tính trong 
đánh giá bệnh nhân COPD cho thấy các tổn thương giãn phế quản trên phim có từ trước 
nhưng không được phát hiện. Có thể gặp từ giãn phế quản hình ống nhẹ đến giãn phế quản 
dạng chuỗi hạt nặng, trong khi giãn phế quản hình túi không phổ biến. Cho đến nay vẫn 
chưa rõ liệu các tổn thương trên phim chụp có ảnh hưởng giống như bệnh nhân được chẩn 
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đoán ban đầu là giãn phế quản hay không, mặc dù nó liên quan đến đợt cấp kéo dài584 và 
tăng tỷ lệ tử vong583 . 

Điều trị giãn phế quản ở bệnh nhân COPD: Điều trị nên theo phác đồ thông thường 
cho giãn phế quản cùng với điều trị COPD thông thường khi có chỉ định. Hiện vẫn chưa rõ 
việc dự phòng các đợt cấp bằng kháng sinh đường uống hoặc hít kéo dài có tốt hơn thuốc 
giãn phế quản hoặc corticosteroid dạng hít hay không. 

Điều trị COPD ở bệnh nhân giãn phế quản: COPD nên được điều trị như thông 
thường, mặc dù một số bệnh nhân có thể cần điều trị kháng sinh tích cực và kéo dài hơn. 

SUY GIẢM KHẢ NĂNG NHẬN THỨC 

Chức năng nhận thức bị suy giảm là một đặc điểm của COPD613 và COPD làm tăng 
đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức mức độ nhẹ. Hiện nay không có bằng chứng cho lợi 
ích điều trị ở những bệnh nhân này, nhưng nên đánh giá và điều trị như những bệnh nhân 
mất trí nhớ nguyên phát. 
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