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ĐỢT CẤP COPD LÀ GÌ? 

 Sự kiện mang tính cấp tính đặc trưng bởi 

các triệu chứng hô hấp của người bệnh xấu đi 

vượt quá các thay đổi bình thường và đưa đến 

thay đổi điều trị.  



Thay đổi thời tiết 

Ô nhiễm 

Không điều 

trị/không tuân thủ 

Bệnh kèm theo 

 Do dùng thuốc 

≈ 5% − 10% 

Bacterial-viral  

co-infection 

(25%) 

NGUYÊN NHÂN ĐỢT CẤP 

• 1/3 đợt cấp COPD không rõ nguyên nhân 

Nguyên nhân của đợt cấp 

COPD 

≈ 40% − 50% 

Vi khuẩn VK không 

điển hình 
Virus 

Nhiễm 

trùng 

Không nhiễm 

trùng 

≈ 40% − 50% 

Đờm mủ 

≈ 20% 

Đờm nhày 

≈ 80% 

TC toàn thân: sốt, nhịp tim 

nhanh, giãn mạch, và / 

hoặc khó chịu 



ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐỢT CẤP 

Tiền sử đợt cấp và CNHH:  

Hai hoặc nhiều hơn số đợt cấp trong năm trước 

HOẶC FEV1 < 50% số lý thuyết là các YTNC cao. 

Một hoặc nhiều hơn 1 đợt cấp COPD cần nhập viện 

được xem như có yếu tố nguy cơ cao 
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NGUY CƠ ĐỢT CẤP 

Chỉ số khối cơ thể -BMI (< 20 kg/m2)  

Tỉ lệ ĐM phổi/ĐM chủ (PA:A) > 1  

Điều trị thở oxy kéo dài 

Uống corticosteroids kéo dài  

Bệnh đồng mắc: tim mạch 

GERD  

Tuổi cao 



Tác động xấu tới  

triệu chứng và PFT 

Giảm CLCS Hậu quả 

 của đợt cấp COPD 

HẬU QUẢ CỦA ĐỢT CẤP COPD 

Tăng chi phí 
Giảm nhanh  

chức năng thông khí 

Tăng tỷ lệ tử vong 

ĐỢT CẤP 
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Adapted from Wedzicha et al. Lancet  2007; 370:786-796; Donaldson et al. Thorax 2006; 
61:164-168;  
Donaldson et al. Chest 2010; 137:1091-1097; Decramer et al. Am J Respir Crit Care Med 
2010; 181:A1526. 

Chất lƣợng cuộc 

sống kém 

Tăng tình trạng 

viêm 

Giảm nhanh chức 

năng hô hấp 

Nhập viện  

cao  

Nhiều đợt cấp  

tái phát 

Tăng nguy cơ  

tử vong 

Tần suất đợt cấp 
≥2 đợt cấp/năm 

Tỉ lệ nhồi máu  

cơ tim tăng 

TIÊN LƢỢNG KÉM CỦA ĐỢT CẤP COPD 



TIÊN LƢỢNG KÉM CỦA ĐỢT CẤP COPD 

Nhóm A 

BN không có đợt 

cấp 

 

Nhóm B 

BN có 1 – 2 đợt cấp 

điều trị trong bệnh 

viện 

 

Nhóm C 

BN có ≥ 3 đợt cấp 

điều trị trong bệnh 

viện 

 

Thời gian  (tháng) 
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p<0.0001 

A 
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C 

p=0.069 

p<0.0002 

≥ 3 đợt cấp phải nhập viện/năm làm tăng tử vong gấp 

3 lần BN đợt cấp không nhập viện  



PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NẶNG 

(ATS/ERS)  



CHẨN ĐOÁN  



TRIỆU CHỨNG CỦA ĐỢT CẤP 

Hô hấp 

- Ho tăng 

- Khạc đờm tăng, đặc điểm của đờm thay đổi 

(đờm trở thành đờm mủ) 

- Khó thở tăng: thở nhanh nông, có tiếng rít, cò cử 

Toàn thân  

- Sốt, mệt mỏi 

- Rối loạn nhịp tim 

- Mất ngủ, rối loạn tri giác…. 



 
 

 

 Khí máu động mạch trong bệnh viện 

 XQ ngực: giúp loại trừ chẩn đoán khác  

 Điện tâm đồ: chẩn đoán bệnh tim mạch đồng mắc  

 Công thức máu: đa hồng cầu, thiếu máu, chảy máu   

 XN sinh hóa: điện giải đồ, đường máu, dinh dưỡng  

 Không khuyến cáo đo hô hấp ký khi đang đợt cấp 

 

TRIỆU CHỨNG CỦA ĐỢT CẤP 
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CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH ĐỢT CẤP COPD 

• Theo tiêu chuẩn Anthonisen: bệnh nhân đã được 

chẩn đoán COPD đột nhiên xuất hiện một hoặc 

nhiều triệu chứng sau: 

- Khó thở tăng 

- Khạc đờm tăng 

- Thay đổi màu sắc của đờm 

- Có hoặc không có các triệu chứng toàn thân 

khác (sốt, mệt, RL nhịp, ý thức …) 



Mới nhập viện gần đây 

Thường xuyên điều trị kháng sinh (4 đợt/năm) 

COPD giai đoạn D 

Tìm thấy trực khuẩn mủ xanh trong đợt cấp 

trước hoặc cư trú trong giai đoạn ổn định 

 

NGUY CƠ NHIỄM TRỰC KHUẨN MỦ XANH 



CÁC DẤU HIỆU NẶNG CỦA ĐỢT CẤP 

 Yếu tố lâm sàng 

- Hô hấp: khó thở khi nghỉ, tím, SpO2 < 90%, co kéo cơ 

hô hấp phụ, nhịp thở >25 

- Tim mạch: nhịp tim>110, RL nhịp, phù chi dưới 

- Kích thích, rối loạn ý thức 

 Khí máu: PaO2 < 55mmHg, PaCO2 > 45 

 Điều trị oxy dài hạn tại nhà 

 Có các bệnh kèm theo 



ĐIỀU TRỊ 



 Mục tiêu điều trị: tối thiểu tác động của đợt cấp và dự 

phòng sự xuất hiện các đợt cấp tiếp theo 

 SABA kèm theo hoặc không SAMA là thuốc giãn PQ 

được ưa dùng trong điều trị đợt cấp 

 Corticosteroids toàn thân và kháng sinh thời gian hồi 

phục CNTK, PaO 2 và giảm tái phát đợt cấp sớm, giảm 

thất bại điều trị và giảm thời gian nằm viện 

 Đợt cấp COPD thường có thể dự phòng được 

 

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ ĐỢT CẤP 



SƠ ĐỒ HƢỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ  

ĐỢT CẤP COPD 

Không có dấu hiệu nặng 
và bệnh kèm theo 

Đợt cấp mức độ nhẹ 

Điều trị ngoại trú 

Tăng liều thuốc giãn PQ. Tránh các yếu tố nguy cơ  
Xem xét điều trị kháng sinh 

Cải thiện trong 3 giờ Có  

Tiếp tục điều trị và 
giảm liều 

Không  

Corticoid đường uống 

Đánh giá lại và điều 
trị lâu dài 

có Không  

Nhập viện  

Cải thiện trong 48 giờ 



ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP NGOẠI TRÚ 

Các thuốc giãn phế quản:  

- Tăng liều tối đa, kết hợp nhiều nhóm (kích 

thích beta2, kháng cholinergic…) 

- Khí dung mỗi 4-6 giờ hoặc phun xịt có buồng 

đệm 10-12 nhát xịt/ngày 

Corticoid toàn thân: 

- Liều 0,5mg – 1mg/kg/ngày  

- Thời gian điều trị <2 tuần 



Vỗ rung dẫn lưu tư thế, ho khạc đờm chủ động 

Phục hồi chức năng hô hấp 

Điều trị căn nguyên:  

- Suy tim trái 

- Rối loạn nhịp tim 

- Nhiễm trùng: kháng sinh 

ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP NGOẠI TRÚ 



Thở oxy, thở máy không xâm nhập (áp dụng cho 

các trường hợp có hệ thống oxy và có máy thở) 

- Liều lượng 1-3l/phút để duy trì SpO2 >90% 

- Điều chỉnh áp lực máy thở theo chiều hướng 

tăng đạt tối ưu đối với bệnh nhân 

ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP NGOẠI TRÚ 



 
 

 

 Tăng nghiêm trọng triệu chứng  

 Bệnh COPD ban đầu nặng  

 Xuất hiện triệu chứng thực thể mới 

 Thất bại với điều trị đợt cấp ban đầu  

 Có bệnh đồng mắc nặng  

 Đợt cấp xuất hiện thường xuyên  

 Tuổi cao  

 Không đủ điều kiện chăm sóc tại nhà 
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CHỈ ĐỊNH NHẬP VIỆN VÌ ĐỢT CẤP 



ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP TẠI BỆNH VIỆN 

Tiếp tục các biện pháp điều trị trên, theo 

dõi mạch, nhiệt độ, HA, SpO2 nếu có 

 Làm các xét nghiệm: chụp x-quang phổi, 

xn sinh hóa máu, CTM, khí máu động 

mạch(nếu có), cấy đờm làm kháng sinh đồ 



Tăng liều các thuốc giãn phế quản: khí 

dung các thuốc cường beta2, kháng 

cholinergic + cường beta2: 6-8 lần/ngày 

Dùng thuốc giãn phế quản đường uống 

Corticoid toàn thân: 40mg/ngày 

(prednisolon uống hoặc solumedrol, 

depersolon tiêm TM) 

 

ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP TẠI BỆNH VIỆN 



 Thuốc cường beta 2 tiêm truyền tĩnh mạch: 

salbutamol, bricanyl: 0,5 – 2mg/h 

 Thở oxy 1-3l/phút sao cho SpO2>90% 

 Thở máy không xâm nhập 

- Cải thiện toan hóa máu: giảm khó thở, giảm 

biến chứng và giảm thời gian nằm viện 

- Giảm tỷ lệ tử vong và nhu cầu đặt NKQ 

 Thở máy xâm nhập khi có chỉ định 

ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP TẠI BỆNH VIỆN 



CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH 

1.  Có cả 3 TC cơ bản Anthonisen (khó thở tăng, tăng 

đờm và tăng đờm mủ)  

2. Có 1 hoặc 2 trong các TC trên, tăng đờm và tăng 

đờm mủ, và có TC toàn thân (sốt và  CRP > 50mg/L) 

3. Cần thông khí nhân tạo: xâm lấn hay không xâm lấn 

4. Bệnh nặng biểu hiện bằng COPD nặng 

(FEV1<50%), nhiều đợt cấp (≥4 lần/năm), tuổi cao, 

bệnh đồng phát nặng hoặc cần nhập ICU   

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH CHO ĐỢT CẤP 

COPD NGOẠI TRÚ 

ĐỢT CẤP 

Mức độ nhẹ 

Có 1 trong 3 triệu chứng chính: 

Mức độ trung bình và nặng 

Có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng chính: 

-Không điều trị kháng sinh 

-Tăng thuốc giãn phế quản 

-Điều trị triệu chứng 

-Hướng dẫn bệnh nhân theo dõi 

thêm các triệu chứng khác 
 

BPTNMT không có biến chứng 

Không có yếu tố nguy cơ 

- Tuổi < 65 

-FEV1 > 50% 

-< 3 đợt cấp/năm 

-Không có bệnh tim 

BPTNMT có biến chứng 

Có ≥ 1 yếu tố nguy cơ 

- Tuổi > 65 

- FEV1 < 50% 

- > 3 đợt cấp/năm 

- Có bệnh tim 

-Thêm kháng sinh 

Amoxicillin/Clavulanate  

HOẶC 

-Cefuroxim HOẶC 

-Fluoroquinolone 

(Moxifloxacin, Gemifloxacin,  

Levofloxacin)  

-Dùng kết hợp Fluoroquinolone 

(Moxifloxacin, Gemifloxacin,  

Levofloxacin) với 

Amoxicillin/Clavulanate HOẶC 

cefuroxim 

-Nếu nghĩ tới Trực khuẩn mủ 

xanh, chọn Ciprofloxacin (thay 

cho fluoroquinolone),  cấy vi 

khuẩn đờm. Tránh các kháng 

sinh mới dùng trong 3 tháng 

trước đó 

Tình trạng lâm sàng xấu đi hoặc không đáp ứng với điều trị sau 72 giờ 

Đánh giá lại, nhuộm soi và cấy vi khuẩn đờm 



ĐỢT CẤP BPTNMT TRUNG BÌNH VÀ NẶNG 

Có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng chính: 

-Khó thở tăng 

-Lượng đờm tăng 

-Nhiều đờm mủ 

VÀ 

BPTNMT có biến chứng và có ≥ 1 yếu tố nguy cơ 

- Tuổi > 65 

- FEV1 < 50% 

- > 3 đợt cấp/năm 

- Có bệnh tim 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH CHO ĐỢT CẤP 

COPD NỘI TRÚ 

Có nguy cơ nhiễm Trực khuẩn mủ xanh 

Nhuộm soi, cấy vi khuẩn đờm, cho: 

- Imipenem 0,5g TTM  mỗi 6 giờ, hoặc 

- Meropenem 1g TTM mỗi 8 - 12 giờ, hoặc 

- Piperacillin-Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6 giờ hoặc 

- Cefoperazone/sulbactam 2g TTM mỗi 6-8 giờ hoặc 

- Ticarcillin/a.Clavulanic 1g  TM  mỗi 8 giờ, hoặc 

- Colistin TTM 

KẾT HỢP 

-với một kháng sinh: levofloxacin, hoặc aminosid 

 

-Levofloxacin truyền tĩnh mạch 1 lần/ngày HOẶC 

-Moxifloxacin truyền tĩnh mạch HOẶC 

-Ceftriaxone tiêm tĩnh mạch HOẶC 

-Cefotaxim tiêm tĩnh mạch  

 

 

 

Tình trạng lâm sàng xấu đi hoặc không đáp ứng với điều trị 

Đánh giá lại, nhuộm soi và cấy vi khuẩn đờm 

YES NO 



LƢU Ý KHI SỬ DỤNG KS 

Phải có nhiễm trùng mới điều trị kháng sinh 

Hỏi rõ tiền sử dị ứng của BN trước khi sử dụng KS 

Các loại KS đã sử dụng trước đó 

Mức độ nặng của đợt cấp 

Tình hình đáp ứng với điều trị 

Dược lực học và dược động học của thuốc 



TIÊU CHUẨN RA VIỆN  

Sử dụng thuốc cường beta 2 dạng hít không quá 6 

lần/24 giờ 

Có thể đi lại trong phòng 

Có thể ăn, ngủ mà không bị gián đoạn bởi khó thở 

Tình trạng lâm sàng ổn định trong 12 - 24 giờ 



Khí máu động mạch ổn định trong 12 - 24 giờ 

Biết cách sử dụng thuốc 

Sắp xếp được kế hoạch theo dõi và khám định kỳ 

Bệnh nhân, gia đình và thầy thuốc tin tưởng rằng 

bệnh nhân có thể kiểm soát hiệu quả ở nhà 

TIÊU CHUẨN RA VIỆN 



Tuân thủ điều trị 

Cai nghiện thuốc lá 

Tiêm ngừa và sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch: 

- Tiêm ngừa cúm mỗi năm một lần. 

- Tiêm ngừa viêm phổi do phế cầu 

- Sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch: chiết xuất từ 

một số dòng vi khuẩn 

PHÒNG NGỪA ĐỢT CẤP 

 

 



PHÒNG NGỪA ĐỢT CẤP 

 

 Phục hồi chức năng hô hấp:  

- Cải thiện chất lượng cuộc sống 

- Nâng cao khả năng gắng sức của BN 

Đảm bảo vệ sinh: đeo khẩu trang, tránh lạnh đột 

ngột, vệ sinh răng miệng, chế độ ăn uống đầy đủ 

Có TC đợt cấp: khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời 

 



KẾT LUẬN 

 

  Đợt cấp COPD: tiên lượng kém, hậu quả nặng nề 

  Virus và tình trạng môi trường: nguyên nhân đợt 

cấp COPD 

  Đợt cấp phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời 

 Cần thực hiện các biện pháp đề phòng đợt cấp 

 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 


