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Thay đổi lớn trong GOLD 2020

Tổng quan (1/3)

• Chiến lược toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD)

─ Hình thành năm 1998 

- Hợp tác với WHO, NIH và NHLBI

• Bản báo cáo đầu tiên được phát hành năm 2001 

- Điều chỉnh (toàn diện) và phát hành vào các năm 2006 và năm 2011

- Các bản cập nhật được phát hành vào tháng Giêng năm 2013 đến 2019

• Các cập nhật chính trong GOLD 2020

– Sửa đổi trong việc không dùng thuốc

– Bạch cầu ái toan là dấu chỉ sinh học về hiệu quả điều trị với ICS

– Xem xét chẩn đoán có liên quan trước khi xác định đó là đợt cấp

– ACO không còn là 1 bệnh mà là 2 bệnh khác nhau có cùng chung đặc điểm

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; NIH, National Institute of Health; NHLBI, National Heart, Lung, and Blood Institute; 

WHO, World Health Organization



Thay đổi lớn trong GOLD 2020

Tổng quan (2/3)

• Sửa đổi bảng

– Các thuốc thường dùng trong điều trị duy trì (Bảng 3.3)

– Phục hồi chức năng, tự chăm sóc để giúp giảm đợt cấp ,(Bảng 3.8)

– Các biện pháp can thiệp giúp giảm đợt cấp (Bảng 5.9)

– Quản lý COPD với biện pháp không dùng thuốc(Bảng 4.8)

• Hình mới

– Các yếu tố cần chú ý khi bắt đầu điều trị với ICS (Hình 3.1)

– Quản lý COPD bằng biện pháp không dùng thuốc (Hình 4.1)

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids



Thay đổi lớn trong GOLD 2020

Tổng quan(3/3)

• Bảng mới

– Theo dõi bệnh nhân COPD không dùng thuốc (Table 4.9)

– Chẩn đoán phân biệt trong đợt cấp COPD (Table 5.1)

• Tài liệu tham khảo

– 62 nghiên cứu từ tháng 1/2018 – 7/2019

6
COPD, chronic obstructive pulmonary disease



Tóm tắt các thay đổi chính của GOLD 2020 (1/3)

Chương 1: Định nghĩa và tổng quan

• Đưa và yếu tố nguy cơ chính và bệnh đồng mắc

Chương 2: Chẩn đoán và Điều trị bước đầu

• Bằng chứng ủng hộ việc không thua kém trong tỉ số LLN

• Phần mới về dấu ấn sinh học

Chương 3: Bằng chứng ủng hộ cho điều trị dự phòng và duy trì

• Bằng chứng ghi nhận thuốc lá điện tử có khả năng gâp ra bất thường phổi, có thể cải thiện

với việc dùng thêm glucocorticoid

• Thêm vào bằng chứng liều thấp theophylline với ICS ở bệnh nhân có nguy cơ đợt cấp.

• Cập nhật ngưỡng của bạch cầu ái toan trong máu
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LLN, limit to normal



Tóm tắt các thay đổi chính của GOLD 2020 (2/3)

Chương 3: Bằng chứng ủng hộ cho điều trị dự phòng và duy trì

• Các yếu tố cần đánh giá khi dùng ICS

• Bằng chứng giúp giảm tử vong của bộ 3 so với ICS/LABA hoặc LAMA/LABA

• Bằng chứng hiệu quả tương đương của LABA/LAMA và ICS/LABA; 

• Thêm vào phục hồi chức năng phổi trước khi xuất viện

• Bằng chứng của mepolizumab và benralizumab trong COPD

Chương 4: Quản lý COPD ổn định

• Chi tiết hơn về việc dung thuốc và không dùng thuốc trong điều trị COPD 

• Không thay đổi về cách tiếp cận điều trị ban đầu và theo dõi trong điều trị COPD

• Chồng lắp hen và COPD (ACO) không phải là bệnh riêng lẻ; hen và COPD khác biệt có thể có

đặc điểm tương tự

8

ACO, asthma and COPD overlap; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; 

LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist



Tóm tắt các thay đổi chính của GOLD 2020 (3/3)

Chương 4: Quản lý COPD ổn định

• Dùng ICS/LABA chỉ dung khi có nhiều đợt cấp và bạch cầu ái toan trong máu > 

300 tế bào/μL

• Thêm cách tiếp cận không dùng thuốc khi điều trị bệnh nhân

Chương 5: Quản lý Đợt cấp

• Cần chú ý các chẩn đoán phân biệt trước khi chẩn đoán xác định đợt cấp

• Vai trò vitamin D trong cơ chế sinh lý của đợt cấp được xác nhận

Chương 6: COPD và bệnh đồng mắc

• Không có cập nhật đáng kể nào về bệnh đồng mắc của COPD

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; 

LAMA, long-acting muscarinic antagonist



THAY ĐỔI CHÍNH



CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH NGHĨA



Tổng quan và định nghĩa(1/3)
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Lopez AD et al, Eur Respir J 2006;27(2):397-412; 2. World Health Organization, http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/ (accessed 14 October 2019)

GOLD strategy document 2020 page 4–6  

Định nghĩa

• COPD là bệnh lý thường gặp, có thể phòng ngừa và điều trị được. Đặc trưng các triệu chứng

dai dẳng và giới hạn đường thở hoặc phế nang thường do tiếp xúc với hạt và khí độc hại kèm

sự phát triển bất thường của phổi, bệnh đồng mắc làm tăng tàn phế và tử vong

• Có thể có bệnh lý ở phổi trong sinh lý bệnh (VD: khí phế thũng) không có giới hạn luồng khí thì

cần đánh giá thêm

Gánh nặng

Tần suất

• Toàn cầu có khoảng 3 triệu người tử vong hàng năm

• Tần suất ngày càng tăng do: hút thuốc lá tại các nước đang phát triển, lớn tuổi, môi trường. Tần

suất tăng tới năm 2060 có khoảng 5,4 triệu người chết có liên quan tới COPD1,2



Định nghĩa và tổng quan (2/3)
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Eisner MD et al, Am J Respir Crit Care Med 2010; 182(5): 693–718; 2. Paulin LM et al, Am J Respir Crit Care Med 2015; 191(5): 557-65; 3. De Matteis S et al, Eur Respir J 2019; 54(1); 4. Assad NA et al, Semin Respir

Crit Care Med 2015;36(3): 408-21; 

5. Sherrill DL et al, Clin Chest Med 1990;11(3): 375-87; 6. Chan KH et al, Am J Respir Crit Care Med 2019; 199(3): 352-61; 7. de Marco R et al, Am J Respir Crit Care Med 2011; 183(7): 891-7; 8. Eklof J et al, Clin Microbiol

Infect 2019.  

GOLD strategy document 2020 page 9–11

Yếu tố ảnh hưởng đến sự tiến triển của bệnh

Các hạt độc

• Phơi nhiễm nghề nghiệp: các loại bụi vô cơ và hữu cơ, tác nhân hóa học là yếu tố nguy cơ cao1,2

• Một nghiên cứu đoàn hệ các nghề nghiệp: điêu khắc, làm vườn, nhân viên kho có nguy cơ dù không bao

giờ hút thuốc lá hoặc bị hen3

• Khoảng 3 tỉ người trên thế giới sử dụng nguyên liệu sinh khối (biomass) và than để nấu nướng và và

sưởi ấm..., do thế dân số nguy cơ rất lớn.4,5 chuyển đổi qua các năng lượng sạch hơn có thể giúp giảm

nguy cơ phơi nhiễm COPD với những bệnh nhân không hút thuốc lá 6

Nhiễm trùng

• Tiền sử nhiễm trùng lúc nhỏ có khả năng suy giảm chức năng phổi và tăng các triệu chứng hô hấp.7 tình

trạng dễ nhiễm trùng làm tăng nguy cơ đợt cấp COPD, tuy nhiên ảnh hưởng không rõ ràng lên tiến triển

của bệnh. Một nghiên cứu quan sát nhiễm Pseudomonas aeruginosa là yếu tố nguy cơ độc lập trong tiên

lượng nhập viện và tử vong do đợt cấp 8



Định nghĩa và tổng quan (3/3)
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease; Tc, cytotoxic T cell; Th, T helper cell; ILC, innate lymphoid cell

1. Barnes PJ et al, J Allergy Clin Immunol 2016; 138(1): 16-27

GOLD strategy document 2020 page 9–11

Sinh lý bệnh của hiện tượng viêm

• COPD đặc trưng bởi tăng bạch cầu đa nhân trung tính ở đường thở ngoại vị, nhu mô và

mạch máu phổi và tăng tế bào Tc1, Th1, Th17 và ILC3

• Một số bệnh nhân có thể có tăng bạch cầu ái toan In some patients, there may also be 

increases in eosinophils, tế bào Th2, hoặc ILC2 cells, đặc biệt chồng lấp hen và COPD

• Tất cả các tế bào viêm này, cùng với các tế bào biểu mô, tế bào cấu trúc khác giải phóng hóa

chất trung gian1 .



CHƯƠNG 2: 

CHẨN ĐOÁN VÀ 

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU



Chẩn đoán và đánh giá ban đầu (1/3)

Chẩn đoán

• COPD được chẩn đoán khi có bất kỳ triệu chứng khó thở, ho mạn tính và tăng tiết đàm và/hoặc có

yếu tố nguy cơ
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Chẩn đoán COPD

TRIỆU CHỨNG

• Thở ngắn

• Ho mạn tính

• Tăng tiết đàm

NGUY CƠ

• Nguy cơ chính

• Thuốc lá

• Môi trường

• Ô nhiêm bên trong

và bên ngoài môi

trường

PHỀ DUNG KÝ 

• Giúp cho việc

chẩn đoán

GOLD strategy document 2020 page 20,21



Chẩn đoán và đánh giá ban đầu (2/3)
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV, forced expiratory volume; LLN, lower limit of normal

1. Bhatt SP et al, JAMA 2019; 321(24): 2438-47

GOLD strategy document 2020 page 102,104

Tiền sử bệnh

Phế dung ký

• Giá trị LLN là nguy cơ độc lập cao trong việc lụa chọn thêm vào với test FEV1  sau giãn

phế quản . Hiện tại chưa có các nghiên cứu đoàn hệ đánh giá LLN hoặc các nghiên cứ

tương đương trong dân số không hút thuốc lá có COPD

• Tì lệ cố định LLN có giá trị tiên lượng tương đương FEV1 sau giãn phế quản1



Chẩn đoán và đánh giá ban đầu(3/3)

BỔ SUNG TRONG PHẦN ĐÁNH GIÁ

PHẦN MỚI: DẤU ẤN SINH HỌC

• Sử dụng các dấu ấn sinh học trong việc đo lường và đánh giá khách quan về sinh bệnh học và quá
trình gây bệnh của COPD. Ngoài ra cũng đánh giá việc can thiệp bằng thuốc

• Nhìn chung là khó diễn giải, phần lớn là dữ liệu và tổ chức nghiên cứ yếu cần các nghiên cứu đoàn hệ
lớn. Chúng ta cần chờ nghiên cứu SUMMIT để xác nhận2

• Dùng C-reactive protein (CRP) và procalcitonin3 trong việc dung kháng sinh ở bệnh nhân có đợt cấp, 
mặc dù thế màu sắc đàm và cũng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao cho khả năng nhiễm trùng

• Bạc cầu ái toan là dấu chỉ tốt nhất cho việc sử dụng corticosteroids1 đặc biệt là trong phòng ngừa đợt
cấp

• Tiếp tục thận trọng và thực tế về vai trò của dấu ấn sinh học trong việc xác định, quản lý các đặc điểm
lâm sàng COPD

18

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CRP, C–reactive protein

1. Stockley RA et al, Am J Respir Crit Care Med 2019; 199(10): 1195–204; 2. Celli BR et al, BMJ Open Respir Res 2019; 6(1): e000431; 3. Ni W, Bao et al, nfect Dis (Lond) 2019; 51(9): 639–50.  

GOLD strategy document 2020 page 34,35



CHƯƠNG 3: 

BẰNG CHỨNG TRONG VIỆC

PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ 

DUY TRÌ



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (1/15)

Cai thuốc lá và các loại thuốc giúp cai thuốc lá

Sản phẩm thay thế Nicotine

• Các loại dầu Tetrahydrocannabinol (THC), cannabinoid (CBD) , vitamin E và các hương liệu được thêm vào với
nicotine được quảng cáo trước đó không hút thuốc lá ở thanh thiếu niên và người trẻ. Tuy nhiên có thể gặp các
tác dụng phụ nghiêm trọng như viêm phổi tăng bạch cầu ái toan, xuất huyết phế nang viêm phế quản và một số
bất thường phổi có liên quan đến thuốc lá điện tử 1–4

• Hiện tại CDC và FDA đang làm một số thử nghiệm lâm sàng đánh giá ảnh hưởng của thuốc lá điện tử(dụng cụ, 
dung dịch, vỏ và dụng cụ nạp)

• Ngày 22/10/2019 có 1,604 trường hợp tổn thương phổi trong đó có 33 ca tử vong có liên quan đến sử dụng
thuốc lá điện tử.4 Tất cả bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc lá điện tử hoặc dạng khí giống thuốc lá điện tử
hoặc dẫn chất có chứa THC, các sản phẩm không rõ nguồn gốc (VD: bạn bè, gia đình) có liên quan đến tăng các
biến cố bùng phát4

• Các nghiên cứu đoàn hệ không có bằng chứng nhiễm trùng, viêm phổi và tổn thương thổi.4 bệnh nhân được ghi
nhận có cải thiện khi điều trị với glucocorticoid toàn thân. Chưa có khuyến cáo cụ thể cho các trường hợp này3

20

CBD, cannabinoid oils; CDC, Centers for Disease Control; FDA, U.S. Food and Drug Administration; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; TBC, tetrahydrocannabinol

1. He T et al, Ann Am Thorac Soc 2017; 14(3): 468–70; 2. Henry TS et al, N Engl J Med 2019; 381(15): 1486–7; 3. Layden JE et al, N Engl J Med; 2019 [Epub ahead of print]; 4. Centers for Disease Control and Prevention 

https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lungdisease.html [Accessed 15 October 2019]. 

GOLD strategy document 2020 page 41



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (2/15)

Các thuốc thường sử dụng(1/2) 

21

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DPI, dry powder inhaler; ext. release, extended release; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; 

LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; MDI, metered dose inhaler; SABA, short acting bronchodilators; SAMA, short acting muscarinic antagonists; SMI, soft mist 

inhaler

GOLD strategy document 2020 page 44

DẠNG DÙNG

Biệt dược Dạng hít Phun khí dung Uống chích Thời gian tác dụng

BETA2-AGONISTS

SHORT-ACTING (SABA)

Fenoterol MDI ✓ pill, syrup 4–6 hours

Levabuterol MDI ✓ 6–8 hours

Salbutamol (albuterol) MDI & DPI ✓ pill, syrup,

extended release tablet

✓ 4–6 hours

(12 hours ext. release)

Terbutaline DPI pill ✓ 4-6 hours

LONG-ACTING (LABA)

Arformoterol ✓ 12 hours

Formoterol DPI ✓ 12 hours

Indacaterol DPI 24 hours

Olodaterol SMI 24 hours

Salmeterol MDI & DPI 12 hours

ANTICHOLINERGICS

SHORT-ACTING (SAMA)

Ipratropium bromide MDI ✓ 6–8 hours

Oxitropium bromde MDI 7–9 hours

LONG-ACTING (LAMA)

Aclidinium bromide DPI, MDI 12 hours

Glycopyrronium bromide DPI solution ✓ 12–24 hours

Tiotropium DPI, SMI, MDI 24 hours

Umeclidinium DPI 24 hours

Glyopyrronium 12 hours

Revafenacin ✓ 24 hours



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (3/15)

Các thuốc thường dùng trong COPD (2/2)

22

• Gồm luôn thời gian tác động của LABA/ICS

• Với dụng cụ DPI thêm vào formeterol/beclometasone

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DPI, dry powder inhaler; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting 

muscarinic antagonist; MDI, metered dose inhaler; PDE4, phosphodiesterase 4; SR, sustained release; SMI, soft mist inhaler
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DẠNG DÙNG

Biệt dược Dạng hít Phun khí dung Uống chích Thời gian tác dụng

PHỐI HỢP SABA/SAMA

Fermoterol/ipratropium SMI ✓ 6–8 giờ

Saibutamol/ipratropium SMI,MDI ✓ 6–8 giờ

PHỐI HỢP LABA/LAMA

Formoterol/aclidinium DPI 12 giờ

Formeterol/glycopyrronium MDI 12 giờ

Indacaterol/glycopyrronium DPI 12–24 giờ

Vilanterol/umeclidinium DPI 24 giờ

Olodaterol/tiotropium SMI 24 giờ

METHYLXANTHINES

Aminophyline solution ✓ Nhiều dạng, lên đến 24 giờ

Theophylline (SR) pill ✓ Nhiều dạng, upto 24 Nhiều dạng

PHỐI HỢP LABA/ICS TRONG MỘT DỤNG CỤ

Formoterol/beclometasone MDI, DPI 12 giờ

Formoterol/budesonide MDI, DPI 12 giờ

Formoterol/mometasone MDI 12 giờ

Salmeterol/fluticasone MDI, DPI 12 giờ

Vilanterol/fluticasone furoate DPI 24 giờ



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (4/15)

Các thuốc thường dùng trong COPD (2/2)

23

* Dosing regimens are under discussion

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; DPI, dry powder inhaler; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting 

muscarinic antagonist; MDI, metered dose inhaler; PDE4, phosphodiesterase 4; SR, sustained release; SMI, soft mist inhaler
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DẠNG DÙNG

Biệt dược Dạng hít Phun khí dung Uống chích Thời gian tác dụng

BỘ 3 LABA/LAMA/ICS

Fluticasone/umeclidinium/vilanterol DPI 24 giờ

Beclometasone/formoterol/glycopyrronium MDI 12 giờ

PHOSPHODIESTERASE-4 INHIBITORS

Roflumilast viên 24 giờ

LONG ĐÀM

Erdosteine viên 12 giờ

Carbocysteine* viên

N-acetylcysteine* viên

• Gồm thời gian tác dụng của ức chế PDE4 và thuốc tan đàm

• Thêm vào 2 thuốc tan đàm



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (5/15)

Methylxanthine

• Bằng chứng yếu về khả năng giãn phế quản của so với giả dược ở bệnh nhân COPD ổn định.1

• Bằng chứng yếu về khả năng giãn phế quản của so với giả dược ở bệnh nhân COPD ổn định. Kết hợp

theophylline  với salmeterol giúp cải thiện FEV1 và khó thở hơn là salmeterol đơn trị.2,3

• Bằng chứng khá giới hạn trong việc cải thiện tần suất đợt cấp khi dùng liều thấp theophylline4,5

• Một nghiên cứu đánh giá hiệu quả liều thấp theophylline + ICS ghi nhận không có hiệu quả trong việc giảm

đợt cấp trong vòng 1năm theo dõi 6

24

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV, forced expiratory volume; ICS, inhaled corticosteroids

1. Ram FS et al, Cochrane Database Syst Rev 2002;(4):CD003902; 2. ZuWallack RL et al, Chest 2001; 119(6):1661–70; 3. Zacarias EC et al, J Bras Pneumol 2007;33(2):152–60; 4. Cosio BG et al, A Pilot Clinical Trial. Chest 

2016;150(1):123–30; 

5. Zhou Y et al, Respirology 2006; 11(5):603–10; 6. Devereux G et al, A Randomized Clinical Trial. JAMA 2018;320(15):1548–59
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (6/15)

Thuốc giãn phế quản phối hợp trong COPD

• Hầu hết các nghiên cứu cho phối hợp LAMA/LABA được thực hiện ở bệnh nhân có ít đợt

cấp. Một nghiên cứu về việc giảm đợt cấp ghi nhận LAMA/LABA giúp giảm đợt cấp tốt hơn

LABA đơn trị. Một nghiên cứu khác ở bệnh nhân có đợt cấp chỉ ra rằng phối hợp LAMA và

LABA hiệu quả tương đương LAMA đơn trị trong việc giảm đợt cấp.2

• Nghiên cứu khác ghi nhận rằng phối hợp LAMA/LABA giúp giảm đợt cấp hơn phối hợp

ICS/LABA3

• Tuy nhiên, ở bệnh nhân có nhiều đợt cấp (≥2 đợt cấp và/hoặc có 1 lần nhập viện ở năm

trước đó) ICS/LABA chỉ có hiệu quả trên bệnh nhân có kèm tăng bạch cầu ái toan trong máu

so với LABA/LAMA.4

• Một nghiên cứu quan sát ghi nhận LAMA/LABA hiệu quả tương tự ICS/LABA nhưng tỉ lệ

viêm phổi cao hơn với ICS/LABA5. Tuy nhiên đây là nghiên cứu quan sát không phải thử

nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng

25

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ICS, inhaled corticosteroids; LAMA, long-acting muscarinic antagonists

1. Wedzicha JA et al, Lancet Respir Med 2013;1(3):199-209; 2. Calverley PMA et al, Lancet Respir Med 2018;6(5):337-44; 3. Wedzicha JA et al, N Engl J Med 2016;374(23):2222-34; 4. Lipson DA et al, N Engl J Med 

2018;378(18):1671-80; 

5. Suissa S et al, Chest 2019; 155(6):1158-65
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (7/15)

Bằng chứng với bạch cầu ái toan trong máu

• Ngưỡng bạch cầu ái toan trong máu > 300 tế bào/μL được coi là dấu chỉ cho việc đáp ứng của ICS. 

Ngưỡng < 100 tế bào/μL giúp đánh giá xác xuất lợi ích điều trị

• Bạch cầu ái toan có thể là một dấu chỉ giúp bác sĩ quyết định có nên dung ICS bổ sung cho bệnh nhân

COPD

26

ICS, inhaled corticosteroids; COPD, chronic obstructive pulmonary disease
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (8/15)

Các yếu tố quyết định khi nào dùng ICS

27

Adapted from: European Respiratory Journal 52(6)1801219

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ICS, inhaled corticosteroids
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ỦNG HỘ CÂN NHẮC CHỐNG ĐỐI

• Nhiều lần nhập viện do đợt cấp#

• ≥2 đợt cấp trung bình trong năm

trước#

• Bạch cầu ái toan > 300 tế bào/μL

• Tiền căn hen, bệnh hen đi kèm

• 1 đợt cấp trung bình trong năm

trước#

• Bạch cầu ái toan100- 300 tế

bào/μL

• Viêm phổi tái đi tái lại

• Bạch cầu ái toan < 100 tế bào/μL

• Tiền căn nhiễm mycobacterial 

#mặc dù đã được điều trị với thuốc giãn phế quản tác dụng dài

* bạch cầu ái toan phải là giá trị liên tục, điểm cắt gần đúng và nên nhớ bạch cầu ái toan có khả năng dao động

Reproduced with permission of the © ERS 2019: Eur Respir J.;52(6):1801219;

DOI:10.1183/13993003.01219-2018 Published 13 December 2018



Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (9/15)

Điều trị bộ 3:

• Lợi ích của bộ 3 LABA/LAMA/ICS từ các nghiên cứu SUMMIT, IMPACT, KRONOS, TRIBUTE 
và TRINITY 

– Tìm kiếm lợi ích trong việc giảm tử vong khi dùng thuốc cho bệnh nhân COPD khó nắm
bắt. Các nghiên cứu lớn( RCTs) không thành công trong việc chứng minh giảm tử vong
của các hoạt chất. salmeterol/fluticasone propionate hoặc vilanterol/fluticasone furoate so 
với đơn trị hoặc giả dược.1,2 gần đây các nghiên cứu bộ 3 LABA/LAMA/ICS so sánh với
LAMA, LABA/LAMA hoặc LABA/ICS ghi nhận giúp giảm tử vong trên bệnh nhân COPD3,4

– Không giống các thử nghiệm trước, các thử nghiệm gần đây giúp tăng cải thiện triệu
chứng và tần suất đợt cấp trước đó và/hoặc đợt cấp nặng với điều trị nền là LABA/ICS 
trước khi vào nghiên cứu. Thử nghiệm lớn nhất khoảng n=10,355 ghi nhận liệu pháp bộ 3 
hiệu quả hơn ICS/LABA hoặc phối hợp LAMA/LABA; giảm nguy cơ là 42.1 tử vong do mọi
nguyên nhân so với 28,6% của LAMA/LABA.6 Việc giảm tử vong là do giảm tử vong do hô
hấp và tim mạch, kèm theo các tử vong liên quan đến COPD

28

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FEV, forced expiratory volume; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long–acting β agonist; LAMA, long–acting muscarinic antagonist; RCT, randomized controlled trial

1. Calverley PM, N Engl J Med 2007; 356(8):775–89; 2. Vestbo J, Lancet 2016;387(10030):1817–26; 3. Lipson DA, N Engl J Med 2018; 378(18):1671–80; 4. Vestbo J, Eur Respir J 2018; 52(6); 5. Ferguson GT et al, Lancet Respir

Med 2018;6(10):747–58; 

6. Lipson DA et al, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2019;199:A7344 
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (10/15)

Điều trị bộ 3:

– Phân tích hậu kiểm trên bệnh nhân COPD nặng với tiền căn đợt cấp ghi nhận bộ 3 không giúp giảm tử

vong so với LAMA/LABA.1 Và một điều quan trọng nhất là giảm tử vong chung trong các nghiệm pháp

bộ 3 không phải là tiêu chí chính của nghiêm cứu2–4

– Những ảnh hưởng này có thể thấy được ở những bệnh nhân COPD có triệu chứng nặng, giới hạn luồng

khí từ trung bình đến rất nặng và/hoặc tiền căn có nhiều đợt cấp. Bên cạnh đó cũng nên cân nhắc khả

năng xuống thang ICS khi bệnh nhân ổn định

29

LABA, long–acting β agonist; LAMA, long–acting muscarinic antagonist; ICS, inhaled corticosteroids; COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Vestbo J et al, Eur Respir J 2018;52(6); 2. Lipson DA et al, N Engl J Med 2018; 378(18):1671–80; 3. Papi A et al, Lancet 2018;391(10125):1076–84. 4. Vestbo J et al, Lancet 2017;389(10082):1919–29
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (11/15)

Các thuốc kháng viêm khác

• Trước năm 2005 có 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng dùng biện pháp điều hòa

miễn dịch ghi nhận giúp giảm tần suất và độ nặng của đợt cấp.1,2 Cần có thêm các thử nghiệm

khác để xem tác dụng lâu dài trong việc điều trị duy trì bệnh nhân COPD

• Gần đây có 4 nghiên cứu lớn phase 3 đánh giá hiệu quả của các kháng thể đơn dòng ức chế IL-

5 (Mepolizumab 3, Benralizumab4 ) ở bệnh nhân COPD nặng, nhiều đợt cấp và có tăng bạch cầu

ái toan trong máu đã dùng liều cao ICS. Nghiên cứu ghi nhận giảm được 15 -20% đợt cấp nặng

nhưng không phải tất cả nghiên cứu đều có ý nghĩa thống kê, các nghiên cứu khác nhau về liều

dùng, khổng có ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống và FEV1,  ngoài ra cũng có sự không nhất

quán về mối liên quan của bạch cầu ái toan trong máu.

• Phân tích hậu kiểm của Mepolizumab có hiệu quả rõ ràng ở bệnh nhân tăng bạch cầu ái toan mà

dung corticoid đường uống. Cần có các nghiên cứu để xác nhận điều này

30

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; IL, interleukin; FEV, force expiratory volume; RCT, randomized controlled trial

1. Collet JP et al, Am J Respir Crit Care Med 1997;156(6):1719–24; 2. Li J et al, Chin Med J (Engl) 2004;117(6):828–34; 3. Pavord ID et al, N Engl J Med 2017;377(17):1613–29. 4. Criner GJ et al, N Engl J Med 

2019;381(11):1023–34 
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (12/15)

Các thuốc kháng viêm khác

• Không có bằng chứng thực phẩm chức năng chứa vitamin D có khả năng giảm đợt cấp ở mọi bệnh nhân.1

• Tuy nhiên một nghiên cứu phân tích tổng hợp ghi nhận vitamin D giúp giảm tần suất đợt cấp ở những bệnh

nhân có mức vitamin D thấp2

31

COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Lehouck A et al, Ann Intern Med 2012;156(2):105–14; 2. Jolliffe DA et al, Thorax 2019;74(4):337–45
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VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP

• Giúp cải thiện khó thở, tình trạng sức khỏe, tăng khả năng gắng sức ở bệnh nhân COPD ởn định

(mức chứng cứ A)

• Giảm nhập viện ở bệnh nhân vừa bị đợt cấp (≤4 tuần từ lần nhập viện lần trước) (mức chứng cứ B)

• Giảm triệu chứng lo lắng và trầm cảm (mức chứng cứ A)

GIÁO DỤC VÀ TỰ CHĂM SÓC

• Chỉ giáo dục thôi thì không ghi nhận hiệu quả (mức chứng cứ C)

• Tự chăm sóc với hướng dẫn của BS và điều dưỡng sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giảm nhập viện cấp

cứu (mức chứng cứ B)

CHĂM SÓC TÍCH HỢP

• Chắm sóc tích hợp từ xa hiện nay không ghi nhận có hiệu quả (Mức chứng cứ B)

Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (13/15)

Vật lý trị liệu, tự chăm sóc và chăm sóc tích hợp trong công đồng

32

Giảm triệu chứng lo lắng và trầm cảm giảm khi có tập vật lý

trị liệu hô hấp

COPD, chronic obstructive pulmonary disease
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (14/15)

Oxy liệu pháp

• Cảm giác ngạt thở có thể gặp ở bệnh nhân COPD thiếu oxy nhưng không đủ điều kiện điều trị oxy tại nhà. 

Oxy có thể giúp bệnh nhân tăng khả năng gắng sức. Tuy nhiên hiệu quả làm tăng chất lượng cuộc sống.1². 

các nghiên cứu có trái ngược nhau nhưng phần lớn là không có sự thay đổi 3

33

COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Long-term Oxygen Treatment Trial Research Group, NEJM 2016;375(17):1617; 2. Ekstrom M et al, Cochrane Database Syst Rev 2016;11:CD006429; 3. Alison JA et al, Eur Respir J 2019;53(5)
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Bằng chứng trong việc phòng ngừa và điều trị duy trì (15/15)

Nội soi phế quản giúp giảm thể tích phổi trong khí phế thũng nặng

• Đặt van nội khí quản hiện được chấp thuận ở nhiều quốc gia dùng cho các bệnh nhân ở các bệnh nhân

intact fissures và thông khí không đảm bảo1,2,3

• Kỹ thuật giảm thể tích phổi không phụ thu thuộc vào intact fissures hoặc thông khí không đảm bảo. Một thử

nghiệm lâm sàng RCT cắt bỏ phổi bằng nhiệt kết quả ghi nhận cải thiện có ý nghĩa chức năng phổi và tình

trạng sức khỏe tại tháng thứ 6

• Kỹ thuật giảm thể tích phổi bằng phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân lack fissure integrity, hoặc exhibit 

collateral ventilation, giúp giảm biến chứng và cải thiện các kết cục4

34

LVRS, lung volume reduction surgery; RCT, randomized controlled trial

1. Criner GJ et al, Am J Respir Crit Care Med 2018; 198(9):1151–64; 2. Naunheim KS et al, Ann Thorac Surg 2006; 82(2): 431–43; 3. DeCamp MM et al, Ann Thorac Surg 2006;82(1): 197–206; 4. Sciurba FC et al, JAMA 2016; 

315(20): 2178-89
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CHƯƠNG 4: 

QUẢN LÝ BỆNH NHÂN 

COPD GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH 



Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (1/9)

Tổng quan

• Bệnh nhân COPD nên được đánh giá tình trạng tắc nghẽn đường thở, triệu chứng, tiền sử đợt cấp bệnh

đồng mắc, nguy cơ tiếp xúc khói bụi

• Tiếp cận ban đầu trong điều trị nên bắt đầu điều trị dựa trên triệu chứng và nguy cơ đợt cấp.Việc điều trị có

thể linh động lên thang và xuống thang dựa trên triệu chứng khó thở, hoạt động thể lực bị giới hạn và tần

xuất đợt cấp xuất hiện khi điều trị duy trì

• Sau khi đánh giá ban đầu nên giải quyết yếu tố nguy cơ như việc tiếp xúc với khói bụi và cai thuốc lá. Tiêm 

phòng vaccine, có lối sống lành mạnh gồm có: chế độ ăn, tập thể dục an toàn cho mọi bệnh nhân COPD

• Điều trị ban đầu bằng thuốc dựa trên phân nhóm ABCD. Hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc: khó thở, 

stress, bổ sung năng lượng bằng văn bản. Ngoài ra cũng phải quản lý bệnh đồng mắc.

36

COPD, chronic obstructive pulmonary disease
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Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (2/9)

Tổng quan

• Bệnh nhân nên được đánh giá mức độ khó thở (thang điểm CAT hoặc mMRC) và đợt cấp. Hiệu

quả điều trị và các tác dụng phụ và bệnh đồng mắc

• Kỹ thuật hít: tuân thủ kỹ thuật,( dùng thuốc hoặc không); tình trạng hút thuốc lá, ô nhiễm môi 

trường. Hoạt động thể lực nên khuyến khích, phục hồi chức năng nên xem xét. Đánh giá có cần

dung oxy liệu pháp, thở máy, giảm thể tích phổi, chăm sóc giảm nhẹ. Phế dung ký lập lại hàng

năm

• Không đề cập đến ACO, tuy nhiên nhấn mạnh là hen và COPD là các rối loạn khác nhau dù có

vài đặc điểm giống nhau về lâm sàng và cận lâm sàng ( bạch cầu ái toan, hồi phục test giãn phế

quản..). Hen và COPD có thể cùng tồn tại trên một bệnh nhân. Khi nghi ngờ có hen đi kèm thì nên 

tuân theo khuyến cáo điều trị hen. Tuy nhiên Phương pháp không dung thuốc và không dung 

thuốc nên được đánh giá thường xuyên

• Mục đích là giảm triệu chứng và đợt cấpz

37

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ACO, asthma COPD overlap; CAT, COPD assessment test; mMRC, modified medical research council
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Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (3/9)
Quản lý COPD

38

Quản lý COPD được mở rộng nổi bật lên biện pháp dùng thuốc và

không dùng thuốc cần điều chỉnh và đánh giá

CAT, COPD assessment test;  COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-

acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; mMRC, modified medical research council; NIV, noninvasive ventilation 
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HIỆU CHỈNH
Pharmacotherapy

Non-pharmacological therapy

CHẨN ĐOÁN
Triệu chứng

Yếu tố nguy cơ

Phế dung ký

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
FEV1 – GOLD 1–4

Triệu chứng(CAT hoặc mMRC)

Tiền căn đợt cấp

Hút thuốc lá

α1-antitrypsin

Bệnh đồng mắc

GOLD

ABCD

QUẢN LÝ BAN ĐẦU 
Cai thuốc lá

Vaccin

Thay đổi lối sống và vận động thể lực

Chế độ dùng thuốc ban đầu

Giáo dục bệnh nhân tự chăm sóc

• Quản lý nguy cơ

• Kỹ thuật hít

• Khó thở

• Kế hoạch hành động

Quản lý bệnh đồng mắc

XEM XÉT 
Triệu chứng (CAT hoặc mMRC)

Đợt cấp

Thuốc lá

Yếu tố môi trường

Kỹ thuật hít và tuân thủ điều trị

Thay đổi lối sống và vận động thể lực

Vật lý trị liệu hô hấp

Kỹ năng tự chăm sóc

• Khó thở

• Kế hoạch hành đông

Oxy liệu pháp, NIV, giàm thể tích phổi, 

chăm sóc giảm nhẹ

Vaccin

Bệnh đồng mắc

Hô hấp ký ( ít nhất 1 lần 1 năm)



Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (4/9)

Điều trị bằng thuốc

• Mô hình điều trị ban đầu bằng thuốc cần cá thể hóa theo đánh giá ABCD ( đợt cấp và triệu chứng). Hiện tại
không có mô hình và thử nghiêm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng khi dùng thuốc ban đầu trong chiến
lược điều trị cho bệnh nhân COPD mới chẩn đoán

• Tuy nhiên trong đời thực nghiên cứu quan sát ghi nhận hiệu quả ICS/LABA hơn LAMA/LABA khi tiền sử có

nhiều đợt cấp và bạch cầu ái toan trong máu >300tế bào/μL1 

39

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist

1. Suissa S et al, Lancet Respir Med 2018;6(11):855–62
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Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (5/9)

điều trị ban đầu bằng thuốc

40

Nhóm C
≥2 đợt cấp trung bình

hoặc

≥1 nhập viện

0 hoặc 1 đợt cấp

trung bình (không

nhập viện)

Nhóm A

LAMA

A Bronchodilator

mMRC 0–1 CAT <10 mMRC ≥2 CAT ≥10

Nhóm D

Nhóm B

LAMA or

LAMA+ LABA* hoặc

ICS + LABA**

Một thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài

(LABA hoặc LAMA)

*khi nhiều triệu chứng (e.g. CAT >20)

** khi bạch cầu ái toan ≥300

• Tiếp cận trong điều trị ban đầu không đổi, 

• Phối hợp LAMA/LABA nên là điều trị đầu tay cho bệnh nhân có nhiều triệu chứng

CAT, COPD assessment test;  COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-

acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; mMRC, modified medical research council
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Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (6/9)

Điều trị nối tiếp

41

• Không thay đổi trong thuốc điều trị

KHÓ THỞ

1. NẾU ĐÁP ỨNG TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ NHƯ BAN ĐẦU

 KHÔNg

 Đánh giá này không đi theo phân loại ABCD khi chẩn đoán ban đầu

2. G ĐÁP ỨNG:

 Xem xét đặc điểm bệnh nhân, mục tiêu điều trị là gì ( khó thở hay đợt cấp)

– Đợt cấp chỉ được ưu tiên nếu có cả 2 (khó thở và đợt cấp)

 Xem bệnh nhân có đáp ứng với điều trị hiện tại, làm theo đúng chỉ địnhPlace patient in box corresponding to current treatment & follow indications

 Đánh giá việc đáp ứng, theo dõi và điều chỉnh

EOS = bạch cầu ái toan(tế bào /µL)

* Chú ý EOS ≥300 hoặc EOS ≥100 VÀ ≥2 đợt cấp trung bình/ 1 nhập viện; ** chú ý giảm bậc ICS hoặc chuyễn đổi nếu viêm phổi, không đáp ứng với ICS

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; FEV, forced expiratory volume; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 

agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist
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LABA hoặc LAMA

LABA + LAMA

• Xem xét chuyển đổi dụng cụ và

hoạt chất

• Xem xét nguyên nhân gây khó

thở khác

LABA + ICS**

**

LABA+LAMA+ICS

LABA + LAMA LABA + ICS

Roflumilast
FEV1 <50% & viêm phế quản mạn

tính

Tiền căn có hút thuốc lá

ĐỢT CẤP

LABA hoặc LAMA

**

LABA + LAMA + ICS

Azithromycin

**

Khi EOS 

<100 

Khi EOS 

≥100 

*



Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (7/9)

Điều trị không dùng thuốc

• Điều trị không dùng thuốc và điều trị dung thuốc nên phối hợp nhằm quản lý toàn diện bệnh nhân COPD

• Sau khi bệnh nhân được xác định chẩn đoán COPD bác sĩ cần cung cấp thông tin nhấn mạnh các yếu tố

như môi trường, khói thuốc, tiêm chủng, sự tuân thủ điều trị khi dùng thuốc, kỹ thuật sử dung dụng cụ hít

đúng, hoạt động thể lực cho bệnh nhân nhóm B – D và vật lý trị liệu hô hấp

42

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định(8/9)

Biện pháp không dung thuốc*

*can include pharmacological treatment

• Sửa đổi cho bệnh nhân nhóm ‘C’

• Cập nhật điều trị không dùng thuốc nhưng cũng có thể dùng thuốc đi kèm
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NHÓM BỆNH NHÂN KHÔNG RÕ NGUYÊN

NHÂN

KHUYẾN CÁO PHỤ THUỘC VÀO 

GUIDELINE ĐỊA PHƯƠNG

A Ngưng thuốc lá (có thể có điều

trị bằng thuốc)

Hoạt động thể lực Vaccine cúm

Vaccine phế cầu

B, C and D Ngưng thuốc lá (có thể có điều

trị bằng thuốc)

Vật lý trị liệu hô hấp

Hoạt động thể lực Vaccine cúm

Vaccine phế cầu

*có thể dùng thuốc đi kèm



Quản lý bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định (9/9)

Biện pháp không dùng thuốc

44 COPD, chronic obstructive pulmonary disease; PR, pulmonary rehabilitation
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1. NẾU CÓ ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU TIẾP TỤC DÙY TRÌ VÀ PHỐI HỢP THÊM:

• Tiêm ngừa vaccine cúm và các vaccine khác theo hướng dẫn của địa phương

• Giáo dục bệnh nhân tự chăm sóc

• Đánh giá các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá và môi trường

Đảm bảo

• Duy trì các chương trình huấn luyện và hoạt động thể lực

• Ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh

2. KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ THEO MỤC TIÊU 

 KHÓ THỞ   ĐỢT CẤP 

▶ Giáo dục bệnh nhân tự chăm sóc (viết các kế hoạch

cho bệnh nhân):

• Chương trình vật lý trị liệu hô hấp (VLTL) và sau VLTL 

hô hấp

• Khó thở và bảo tồn năng lượng và chiến lược quản lý

stress

▶ Giáo dục bệnh nhân tự chăm sóc(viết các kế hoạch

cho bệnh nhân) cá thể hóa điều trị:

• Tránh các yếu tố làm nặng thêm

• Làm thế nào để theo dõi/quản lý triệu chứng tệ đi

• Thông tin cho bệnh nhân thế nào là đợt cấp

Tất cả bệnh nhân COPD nặng nên nghĩ đến việc chăm sóc giảm nhẹ tối ưu hóa trong kiểm soát

triệu chứng cho phép bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lựa chọn trong chăm sóc tiếp theo cho

bệnh nhân



CHƯƠNG 5: 

QUẢN LÝ ĐỢT CẤP 



Quản lý đợt cấp (1/4)

Tổng quan

• Đợt cấp của COPD là các biến cố phức tạp liên quan đến tăng tình trạng viêm, tăng sản xuất chất nhầy và

có bẫy khí. Thay đổi này góp phần làm tăng tình trạng khó thở, là triệu chứng chính của đợt cấp. Ngoài ra 

còn có các triệu chứng khác thể tích và màu sắc đàm, ho và khò khè tăng lên1. bệnh đồng mắc có thể làm

nặng thêm các triệu chứng hô hấp ở bệnh nhân COPD, các bệnh đi kèm khác có thể làm nặng thêm các

triệu chứng hô hấp thường gặp ở bệnh nhân COPD, nên xem xét và đánh giá lâm sàng trước khi chẩn

đoán đợt cấp

46

COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Anthonisen NR et al, Ann Intern Med 1987;106(2):196–204
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Quản lý đợt cấp (2/4)

Chẩn đoán phân biệt về đợt cấp

47

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CRP, C-reactive protein
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▶VIÊM PHỔI:X Quang, CRP và hoặc procalcitonin

▶TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI: X Quang-Siêu âm

▶TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI:X Quang-Siêu âm

▶THUYÊN TẮC PHỔI 

• D-dimer and/or Doppler sonogram of lower extremities

• CT – theo đề cương đánh xác nhận thuyên tắc phổi

▶PHÙ PHỔI DO TIM: Electrocardiogram và siêu âm tim,Men tim

▶RỐI LOẠN NHỊP RUNG NHĨ/CUỒNG NHĨ:Electrocardiogram

CÁC CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CẦN NGHĨ TỚI:



Quản lý đợt cấp (3/4)

Tổng quát

• Vitamin D có vai trò trong điều hòa miễn dịch liên quan đến sinh lý bệnh của các đợt cấp

• Giống như tất cả các bệnh mãn tính khác, nồng độ vitamin D ở bệnh nhân COPD thấp hơn so với người

khỏe mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung vitamin D ở bệnh nhân COPD giảm khoảng 50% ở 

bệnh nhân có đợt cấp nhập viện.1

• Do đó, tất cả các bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp nên được đánh giá và xem xét về tình trạng thiếu hụt

nghiêm trọng về vitamin D (<10 ng/mL or <25 nM) sau đó bổ sung nếu cần

COPD, chronic obstructive pulmonary disease

1. Jolliffe DA et al, Chest 2009;135(4):975–82
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Quản lý đợt cấp (4/4)
Các biện pháp can thiệp giúp giảm đợt cấp

49

Vitamin D thêm vào giúp giảm đợt cấp
COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist
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NHÓM THUỐC LOẠI

Giãn phế quản

LABAs

LAMAs

LABA + LAMA

Các thuốc có chứa corticoid
LABA + ICS

LABA + LAMA + ICS

Kháng viêm không steroid Roflumilast

Kháng sinh
Vaccines

Dùng dài hạn Macrolides

Long đàm
N-acetylecysteine

Carbocysteine

Thuốc khác

Ngưng thuốc là

Vật lý trị liệu

Giảm thể tích phổi

Vitamin D



Kết luận các điểm chính GOLD 2020

 Không có thay đổi về định nghĩa nhóm A-B-C-D (VD “nguy cơ cao”  ≥ 2 đợt cấp hoặc 1 lần

nhập viện)

 Thuốc giãn phế quản đơn trị liệu và phối hợp là khuyến cáo chính trong điều trị hầu hết

bệnh nhân COPD

Chưa khuyến cáo bộ ba là điều trị ban đầu, các hoạt chất chứa ICS nên hạn chế và khi

dung cần có điều kiện như: tăng bạch cầu ái toan trong máu, đợt cấp thường xuyên, hen đi

kèm..)

 ICS/LABA chỉ được đề xuất ở bệnh nhân GOLD D hay bạch cầu ái toan ≥ 300 tế bào/μL, 

chỉ khoảng <10% bệnh nhân được khuyến nghị

Dùng ICS sẽ làm tăng nguy cơ viêm phổi

Giới hạn của bạch cầu ái toan <100 tế bào/μL và >300 tế bào/μL giúp cho đánh giá hiệu

quả điều trị của ICS
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COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EOS, blood eosinophil count; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS, inhaled corticosteroids; LABA, long-acting β2 agonist; 

LAMA, long-acting muscarinic antagonist


