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Tóm tắt

◊ Các triệu chứng thường gặp bao gồm tiêu chảy mạn tính, sụt cân, và đau bụng một phần tư dưới phải, giống với
chứng viêm ruột thừa cấp tính.

◊ Xác định chẩn đoán bằng cách nội soi đại tràng lên đến hồi tràng và sinh thiết mô.

◊ Cần có ý kiến của chuyên gia từ thời điểm chẩn đoán, vì các phác đồ điều trị yêu cầu theo dõi thường xuyên
khả năng đáp ứng lâm sàng, hiểu biết về các tác dụng phụ thường gặp và chuyên môn trong kiểm soát tai biến
nghiêm trọng tiềm ẩn.

◊ Mục tiêu điều trị tổng thể là giúp thuyên giảm và duy trì tình trạng thuyên giảm cộng với ngăn ngừa tái phát bệnh
hoặc biến chứng.

◊ Các biến chứng bao gồm ảnh hưởng ngoài đường ruột, tắc ruột, hình thành áp-xe, rò và lỗ rò.
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Định nghĩa
Bệnh Crohn (CD) là một loại rối loạn không rõ căn nguyên đặc trưng bởi viêm xuyên thành đường tiêu hóa. CD có thể
ảnh hưởng đến bất kỳ hoặc tất cả các phần của toàn bộ đường tiêu hóa, từ miệng đến vùng quanh hậu môn, mặc dù
thường quan sát thấy tình trạng này ở các vị trí cuối hồi tràng và quanh hậu môn. Không giống như viêm loét đại tràng
(UC), CD đặc trưng bởi các tổn thương cách quãng (nơi phát hiện có niêm mạc ruột thông thường nằm giữa các vùng bị
bệnh). Tình trạng viêm xuyên thành thường dẫn tới xơ hóa, gây ra tắc ruột. Tình trạng viêm cũng có thể tạo đường rò đi
qua và xâm nhập vào thanh mạc, sau đó gây thủng và có lỗ rò.[1] [2]

Dịch tễ học
Tỷ lệ mắc mới CD tại Hoa Kỳ là 6 đến 7 ca trên 100.000 người. Ước tính có khoảng 500.000 đến 1 triệu người bị bệnh
viêm ruột tại Hoa Kỳ.[2] [8]

Nghiên cứu do Ủy ban châu Âu tài trợ tại 20 trung tâm ở châu Âu cho thấy tỷ lệ mắc mới tổng thể CD trên 100.000
người ở độ tuổi từ 15 đến 64 (chuẩn hóa độ tuổi và giới tính) là 5,6. Tỷ lệ CD tại các trung tâm phía bắc cao hơn 80% so
với các trung tâm phía nam (tỷ số tỷ lệ [RR] = 1,8). Tỷ lệ mắc mới CD cao nhất được báo cáo là ở Maastricht (Hà Lan;
9,2) và Amiens (tây bắc nước Pháp; 9,2). Tỷ lệ mắc mới CD thấp nhất là ở Ioannina (tây bắc Hy Lạp; 0,9).[9]

Tỷ lệ mắc mới CD cao nhất là ở vùng khí hậu phía bắc và ở các quốc gia phát triển, trong khi thấp nhất ở vùng khí hậu
phía nam và ít phát triển hơn. Tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ lưu hành bệnh ở châu Á, Nhật Bản và Nam Mỹ có vẻ thấp hơn.
Trong 60 năm qua, người ta đã quan sát thấy tỷ lệ mắc mới CD tăng liên tục.[10] Tỷ lệ mắc mới ở Bắc Mỹ và châu Âu
hiện gần tương đương với tỷ lệ mắc mới của viêm loét đại tràng (UC).[1] [11]

Độ tuổi từ 15 đến 40 có tỷ lệ khởi phát bệnh cao nhất, và độ tuổi 60 đến 80 có tỷ lệ khởi phát cao ở mức thứ hai, thấp
hơn một chút. Tỷ lệ mắc CD ở nam giới và nữ giới tương đương nhau. Bệnh thường gặp hơn ở người da trắng và người
Do Thái Ashkenazi. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ lưu hành bệnh cao hơn ở những người hút thuốc.[1] [12]

Bệnh căn học
Vẫn chưa rõ căn nguyên gây bệnh CD, trong khi các nghiên cứu khác nhau gợi ý vai trò của yếu tố di truyền và môi
trường.

1. Yếu tố di truyền[13]

• Các nghiên cứu về tương quan toàn bộ hệ gen (GWA) đã xác định hơn 71 vùng khuynh hướng di truyền khác
nhau, với tương quan mạnh nhất là giữa CARD15 (nhóm vực trưng tập caspase, thành phần 15), mã hóa protein
nhận dạng mầm bệnh NOD2 (vực oligom hóa liên kết nucleotide chứa 2) và các vùng khác, như vùng IBD5, gen tự
tiêu ATG16L1 (ATG16 tự thực 16 như 1) và thụ thể interleukin-23. [14] [15]

• Tuy nhiên, nghiên cứu gợi ý rằng các dấu hiệu di truyền quan trọng đã bị bỏ sót, tất cả các gen được phát hiện cho
tới thời điểm hiện tại chỉ chiếm <20% tổng nguy cơ di truyền mắc CD. Thực tế vùng liên quan đến bệnh có vẻ
như có sự thâm nhập thấp và tần suất tương đối cao trong dân số nói chung đã chứng minh cho điều này.[16]

2. Yếu tố môi trường

• Bao gồm: hút thuốc, dùng thuốc tránh thai đường uống, chế độ ăn có nhiều đường tinh luyện, thiếu chất
dinh dưỡng (đặc biệt là kẽm) và các yếu tố nhiễm trùng (vi-rút sởi và khả năng liên kết với bệnh cận lao do
Mycobacterium avium).[17] [18]
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• Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng NSAID (thuốc kháng viêm không steroid) có thể có vai trò gây xuất hiện
CD.[19] [20]

• Viêm dạ dày ruột và nguy cơ mắc CD sau đó cũng đã được gợi ý là có tương quan đến nhau.[21]

Sinh lý bệnh học
Các lý thuyết hiện tại về sinh lý bệnh học của CD cho biết vai trò của các yếu tố nhiễm trùng, miễn dịch, môi trường, chế
độ ăn và tâm lý xã hội ở người nhạy cảm di truyền và miễn dịch.[13] [17] [18] [21] [22] [23]

Tổn thương ban đầu bắt đầu ở dạng thâm nhiễm có viêm quanh nang ruột, sau đó phát triển thành loét niêm mạc bề mặt.
Tình trạng viêm tiến triển ảnh hưởng đến các lớp sâu hơn và hình thành u hạt hoại tử không đông đặc. Các u hạt này ảnh
hưởng đến tất cả các lớp của thành ruột và mạc treo và hạch bạch huyết khu vực. Phát hiện thấy các u hạt này gợi ý nguy
cơ cao mắc CD, nhưng nếu không có u hạt cũng không loại trừ chẩn đoán.[24] [25]

Phát hiện sớm bằng nội soi bao gồm xung huyết và phù nề niêm mạc bị viêm. Tình trạng này tiến triển thành loét sâu rải
rác theo chiều ngang và dọc, tạo ra hình dạng đá cuội. Các tổn thương này nằm riêng rẽ giữa các vùng khỏe mạnh, nên
được gọi là tổn thương cách quãng.[4]
[Fig-1]

[Fig-2]

Tình trạng viêm xuyên thành cấp tính dẫn đến tắc ruột do phù nề niêm mạc kết hợp với co thắt. Tình trạng viêm xuyên
thành mạn tính làm dày thành ruột và dẫn đến tạo sẹo, hẹp lòng ruột và hình thành chít hẹp. Điều này có thể dẫn đến tạo
lỗ rò, hình thành đường rò, thủng và/hoặc hình thành áp-xe. Tình trạng viêm mạn tính cũng gây hại cho niêm mạc ruột,
dẫn đến giảm khả năng hấp thụ. Điều này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước và thiếu hụt vitamin và chất dinh
dưỡng. Đoạn cuối hồi tràng bị ảnh hưởng làm cản trở sự hấp thụ axit mật, dẫn đến tiêu phân mỡ, thiếu hụt vitamin hòa
tan chất béo và hình thành sỏi mật. Chất béo quá nhiều trong phân liên kết với canxi, do đó làm tăng khả năng hấp thụ
oxalate và dẫn đến hình thành sỏi thận oxalate.[1] [4] [22] [26] [27] [28]

Ngoài các biểu hiện liên quan đến đường tiêu hóa, CD có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan nội tạng và hệ thống ngoài
ruột bao gồm da, khớp, miệng, mắt, gan và ống mật. Một số rối loạn này có cơ chế tự miễn.[4] [5]

Phân loại

Phân loại CD theo Vienna[3]
Phân loại bệnh nhân mắc CD thành 24 phân nhóm. Chủ yếu sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

1. Tuổi tác khi chẩn đoán - khi được thiết lập rõ ràng dựa trên kết quả chụp X-quang, nội soi, bệnh học hoặc phẫu
thuật.

• A1 <40 tuổi.
• A2 40 tuổi trở lên.

2. Vị trí - phạm vi ảnh hưởng tối đa của bệnh vào thời điểm bất kỳ trước khi cắt bỏ lần đầu. Vị trí ảnh hưởng tối
thiểu là tổn thương áp-tơ hoặc loét. Cần khám cả ruột già và ruột non để tiến hành phân loại.

• L1 - hồi tràng cuối - giới hạn ở hồi tràng cuối, có hoặc không có tràn vào manh tràng.
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• L2 - đại tràng - bất kỳ vị trí đại tràng nào giữa manh tràng và trực tràng, không ảnh hưởng đến ruột non
hoặc đường tiêu hóa trên.

• L3 - hồi kết tràng - bệnh ở hồi tràng và bất kỳ vị trí nào giữa đoạn đại tràng lên và trực tràng.
• L4 - đường tiêu hóa trên - bất kỳ bệnh nào gần với hồi tràng cuối (ngoại trừ miệng), bất kể tổn thương

khác của hồi tràng cuối hoặc đại tràng.

3. Tính chất

• B1 - không chít hẹp, không thâm nhiễm.
• B2 - chít hẹp - hẹp lòng ruột liên tục thấy được qua phương pháp chụp X-quang, nội soi hoặc phẫu thuật-

kiểm tra bệnh lý, có nong hẹp trước đó hoặc dấu hiệu/triệu chứng tắc nghẽn, không có bệnh thâm nhiễm,
tại thời điểm bất kỳ trong suốt quá trình mắc bệnh.

• B3 - thâm nhiễm - xảy ra rò trong bụng hoặc quanh hậu môn, các khối viêm và/hoặc áp-xe tại thời điểm
bất kỳ trong suốt quá trình mắc bệnh. Có loét quanh hậu môn. Loại trừ các biến chứng trong bụng sau phẫu
thuật và u nhú da.
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Bệnh Crohn Phòng ngừa

Ngăn ngừa thứ cấp
Cai thuốc là cách thay đổi lối sống duy nhất có ảnh hưởng đến việc phòng ngừa tái phát bệnh Crohn.7[C]Evidence

Mặc dù không có sự đồng thuận về hướng dẫn sàng lọc ung thư đại trực tràng ở bệnh nhân mắc Crohn, nhưng nội soi đại
tràng có theo dõi mỗi 1 đến 2 năm được chấp nhận rộng rãi, bắt đầu từ thời điểm 8 năm sau khi chẩn đoán viêm toàn bộ
đại tràng và 15 năm trong ca bệnh viêm đại tràng bên trái.[177]

PH
Ò

N
G

 N
G

Ừ
A

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

7

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một nam thanh niên da trắng 25 tuổi đến khám bác sĩ đa khoa vì bị đau thắt bụng trong 2 ngày. Bệnh nhân cho biết bị
đi phân lỏng và giảm 6,8 kg trong 3 tháng. Anh cũng cho biết cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Thăm khám lâm sàng cho
thấy nhiệt độ của anh là 37,6°C (99,6°F). Các dấu hiệu sinh tồn khác nằm trong ngưỡng bình thường. Bụng mềm có
âm nhu động bình thường và nhạy cảm đau mức trung bình ở góc phần tư bên phải phía dưới, không phản ứng thành
bụng hoặc co cứng. Khám trực tràng cho kết quả bình thường và phân có tế bào hồng cầu. Khám các cơ quan khác
không có gì đáng chú ý.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nữ16 tuổi bị cấp cứu do bị đau và tiết dịch quanh hậu môn. Bệnh nhân cho biết mình có tiền sử 2 năm
bị tiêu chảy ra máu theo từng đợt với các triệu chứng về đêm. Khi khám, em không bị sốt với các dấu hiệu sinh tồn
bình thường. Bụng của em mềm và hơi đau khi chạm vào ở góc phần tư bên trái. Khám trực tràng khó thực hiện do
đau, nhưng có thấy một vùng sưng ban đỏ nằm gần với bờ hậu môn, có chảy dịch mủ từ mỏm của vùng đó. Một vài u
nhú da cũng xuất hiện ở hậu môn.

Các bài trình bày khác

Biểu hiện không điển hình phụ thuộc vào vị trí viêm và biểu hiện ngoài ruột: cơ xương (viêm khớp, viêm đa cơ);
da (nứt kẽ, lỗ rò, ban đỏ nốt, viêm da mủ hoại thư, "CD di căn"); gan-đường mật (viêm xơ đường mật nguyên phát
[PSC], ung thư biểu mô ống dẫn mật, viêm gan tự miễn, viêm quanh ống mật, sỏi mật); tuyến tụy (viêm tụy cấp tính);
mắt (viêm màng bồ đào, viêm thượng củng mạc, bệnh nhuyễn củng mạc, loét giác mạc, bệnh mạch máu võng mạc);
máu (thiếu máu, tăng tiểu cầu thứ phát do viêm, ban xuất huyết giảm tiểu cầu); thận (sỏi nước tiểu, bệnh amyloidosis);
thần kinh (bệnh lý thần kinh ngoại biên, bệnh tủy sống, bệnh nhược cơ); phế quản-phổi (xơ hóa phổi, viêm phế quản,
viêm thanh-khí quản); tim (viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim); tăng đông máu (viêm tĩnh mạch huyết khối, thuyên tắc
huyết khối, viêm mạch); tuyến giáp (viêm tuyến giáp Hashimoto).[4] [5] [6] [7]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Biểu hiện lâm sàng của CD và thứ tự xét nghiệm được thực hiện khác nhau dựa trên bộ phận đường tiêu hóa (GI) bị ảnh
hưởng, mức độ viêm và sự xuất hiện của các biến chứng. CD có thể liên quan đến bất kỳ đoạn nào của đường tiêu hóa
từ miệng đến khu vực quanh hậu môn. Tiền sử điển hình, được chứng minh qua các triệu chứng thực thể, đặc biệt là ảnh
hưởng quanh hậu môn gợi ý chẩn đoán CD.

Tiền sử
Tiền sử gia đình bị bệnh viêm ruột làm tăng khả năng mắc CD. Bệnh thường gặp ở người da trắng hơn người da đen
hoặc châu Á. Người Do Thái Ashkenazi có nguy cơ mắc CD cao gấp 2 đến 4 lần.[1] [2] Độ tuổi từ 15 đến 40 có tỷ lệ
khởi phát bệnh cao nhất, và độ tuổi 60 đến 80 có tỷ lệ khởi phát cao ở mức thứ hai, thấp hơn một chút.[2] Bệnh cảnh
lâm sàng của CD bao gồm các kết hợp khác nhau của các triệu chứng như mệt mỏi, tiêu chảy, đau bụng, giảm cân, sốt
và xuất huyết đường tiêu hóa. Nhiều bệnh nhân có các triệu chứng không cụ thể và vẫn không được chẩn đoán trong
nhiều năm.
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Ngoài ra, cần tập trung vào tiền sử để loại trừ các nguyên nhân khác dẫn đến các triệu chứng. Tiền sử đi lại gần đây,
sử dụng thuốc kháng sinh gần đây hoặc tiếp xúc với người bị bệnh gợi ý nguyên nhân nhiễm trùng của tiêu chảy.
Bệnh lao (TB) đường ruột là một chẩn đoán quan trọng không nên bỏ sót vì điều trị CD sai cách bằng ức chế miễn
dịch có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân. Trong trường hợp nghi ngờ cao, bệnh nhân có thể cần điều trị theo kinh
nghiệm cho TB theo hướng dẫn của chuyên gia.[33]

Khám lâm sàng
Bệnh nhân có tập hợp nhiều triệu chứng ở bụng, bao gồm đau khi chạm vào ở góc phần tư phía dưới bên phải và sờ
thấy khối ở bụng. Ngoài ra, cần thực hiện khám miệng phát hiện vết loét; khám đáy chậu để phát hiện u nhú da quanh
hậu môn, lỗ rò, áp-xe và đường rò; và khám trực tràng bằng ngón tay để phát hiện máu ẩn cũng như loại trừ khối. Cần
khám da để phát hiện các dấu hiệu biểu hiện bệnh CD trên da ngoài ruột, như ban đỏ nốt và viêm da mủ hoại thư. Cần
tính toán BMI (chỉ số khối cơ thể) như cơ sở để biết về thay đổi cân nặng trong tương lai.
[Fig-3]

Các xét nghiệm ban đầu trong phòng xét nghiệm
Tất cả bệnh nhân cần thực hiện xét nghiệm công thức máu, bảng chuyển hóa toàn diện (CMP), protein phản ứng C
(CRP) và tốc độ lắng hồng cầu (ESR) khi khám ban đầu. Bệnh nhân cũng cần được xét nghiệm sắt trong huyết thanh
và kiểm tra nồng độ vitamin B12 và folate.

Cần soi phân dưới kính hiển vi (để tìm trứng, nang và ký sinh trùng) và nuôi cấy. Xét nghiệm độc tố Clostridium
difficile đặc biệt được chỉ định nếu có tiền sử dùng thuốc kháng sinh gần đây. Cần thực hiện xét nghiệm huyết thanh
phát hiện Yersinia enterocolitica ở những bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm ruột hồi về mặt lâm sàng.

Chẩn đoán hình ảnh
X-quang bụng thông thường là một trong những xét nghiệm ban đầu được chỉ định. Chúng không giúp chẩn đoán CD
nhưng có thể gợi ý và hỗ trợ đánh giá mức độ nặng. Có thể có biểu hiện trướng vòng bụng và tràn khí phúc mạc.

Xét nghiệm X-quang có chất cản quang (đường tiêu hóa trên và ruột non có chất cản quang đường uống) thường được
sử dụng để tìm kiếm CD trong ruột non. Các phát hiện gợi ý CD bao gồm phù nề dưới niêm mạc, co cứng, giả túi
thừa hoặc hình thành lỗ rò. Loét sâu dẫn đến có dạng đá cuội. Viêm ruột hồi có thể biểu hiện như triệu chứng chuỗi
trên xét nghiệm chụp bari thứ phát do co thắt hoặc chít hẹp xơ hóa.[4] [34] [35] Mặc dù được sử dụng rộng rãi, các
xét nghiệm X-quang dùng chất cản quang phần lớn đã bị thay thế bởi chụp CT và MRI dưới dạng các phương thức
chụp hình ảnh được lựa chọn, đem lại các hình ảnh độ phân giải cao hơn và thông tin bổ sung về nội tạng và cấu trúc
bụng (ví dụ: hạch to và bệnh ác tính) để hỗ trợ chẩn đoán.

Nếu chưa thực hiện chụp CT và chụp X-quang ruột non không chẩn đoán được, thì chỉ định chụp CT (có chất cản
quang dùng qua tĩnh mạch và đường uống) ruột non. Có thể sử dụng MRI khi chống chỉ định dùng chất cản quang.
[Fig-4]

[Fig-5]

Siêu âm ruột non và vùng chậu là biện pháp thay thế cho CT và đặc biệt hữu ích nếu nghi ngờ bệnh vùng chậu, như
áp-xe.

Sử dụng biện pháp chụp tế bào bạch cầu được đánh dấu bằng technetium-99 để chẩn đoán ở bệnh nhân không thể tiến
hành nội soi. Biện pháp chụp này đánh dấu các vùng bị viêm. Ở CD, có thể thấy viêm đường tiêu hóa và tổn thương
cách quãng. Viêm ngoài ruột cũng sẽ được phát hiện.
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Chụp xạ hình cắt lớp positron (PET) sử dụng fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) để xác định các vùng trao đổi chất bất
thường. Biện pháp này đã cho thấy có hiệu quả trong đánh giá bệnh có tỷ lệ phân hủy đường cao bao gồm biểu hiện
viêm ngoài bệnh ác tính và nhiễm trùng. Biện pháp này là xét nghiệm không xâm lấn có thể hữu ích trong đánh giá
sớm CD ở bệnh nhân không thể chịu được đánh giá bằng nội soi (ví dụ: trẻ em). Các nghiên cứu đã chỉ ra độ nhạy
tuyệt vời trong phát hiện viêm ruột, nhưng độ đặc hiệu kém.[36]

nội soi
Nội soi đại tràng bằng ống nội soi hồi tràng là xét nghiệm xác định để chấn đoán CD.[33] Loét áp-tơ quan sát thấy
ở những tổn thương ban đầu tiến triển sâu hơn ảnh hưởng đến toàn bộ thành đại tràng. Các vùng bình thường và bị
viêm giữa các vùng loét này tạo ra dạng CD đá cuội điển hình. CD ảnh hưởng đến ruột theo dạng gián đoạn, dẫn đến
các tổn thương cách quãng. Các đặc điểm khác hỗ trợ chẩn đoán CD bao gồm trực tràng bình thường (loại trừ viêm
loét đại tràng [UC], thường ảnh hưởng đến trực tràng) và ảnh hưởng phân lập ở hồi tràng cuối. Các phát hiện qua nội
soi về viêm đại tràng và viêm hồi tràng bao gồm ban đỏ, phù nề, giòn vỡ niêm mạc và phát hiện các lỗ hở đường rò.
[Fig-1]

Cần thực hiện sinh thiết niêm mạc ruột từ hồi tràng cuối và mỗi đoạn đại tràng để soi kính hiển vi tìm kiếm bằng
chứng qua về mắc CD. Ảnh hưởng xuyên thành có u hạt hoại tử không đông đặc được phát hiện ở 30% đến 50% ca
CD.[24] [25] Các đặc điểm qua soi kính hiển vi giúp phân biệt UC và CD ba gồm u hạt, thay đổi cấu trúc và sự phân
bố của bệnh.[37] Nếu nghi ngờ bị bệnh lao, có thể xét nghiệm mô từ mẫu sinh thiết hồi manh tràng để phát hiện trực
khuẩn lao.[33]

Cần thực hiện nội soi đường tiêu hóa trên (OGD) để đánh giá các bệnh nhân bị các triệu chứng đường tiêu hóa trên
điển hình.

Cần xem xét nội soi viên nang khi chụp hình ảnh, nội soi đại tràng và OGD không thiết lập được chẩn đoán.[33]

Xét nghiệm miễn dịch
Trong trường hợp có bệnh viêm ruột chưa xác định về mặt mô học, tự kháng thể, kháng thể kháng bào tương bạch
cầu đa nhân trung tính quanh nhân (p-ANCA) và kháng thể kháng saccharomyces cerevisiae mannan (ASCA) có thể
giúp phân biệt bệnh Crohn với viêm loét đại tràng. ASCA dương tính và p-ANCA âm tính gợi ý bệnh Crohn, trong
khi kết quả ngược lại gợi ý viêm loét đại tràng. Tuy nhiên, trong các tình huống lâm sàng, vai trò chẩn đoán của chúng
bị hạn chế, vì độ nhạy và độ đặc hiệu thấp.[33]

Calprotectin trong phân và lactoferrin trong phân
Calprotectin trong phân và lactoferrin trong phân là các protein ổn định được giải phóng vào trong phân khi bạch cầu
đa nhân trung tính tập hợp tại vị trí bị viêm đường tiêu hóa. Chúng đã được nghiên cứu như các chất chỉ điểm không
xâm lấn của viêm ruột.[38] [39] Chúng có thể đóng góp vào việc phân biệt giữa rối loạn đường ruột không viêm, như
hội chứng ruột kích thích và bệnh viêm ruột (IBD) như bệnh Crohn. Chúng cũng có thể đóng góp vào việc dự đoán tái
phát ở những bệnh nhân bị IBD không hoạt động và phát hiện bệnh hoạt động ở những bệnh nhân có triệu chứng, có
thể tránh theo dõi bằng nội soi, biện pháp thường được xem là vừa xâm lấn vừa cần nhiều nguồn lực.[40] [41] Ngoài
ra, calprotectin và lactoferrin có thể tăng trong một số ca mắc bệnh đường ruột ác tính (ví dụ: ung thư đại trực tràng)
và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Việc thiếu độ đặc hiệu hạn chế vai trò chẩn đoán của chúng, mặc dù xác XN này được
khuyến khích là công cụ sàng lọc để sử dụng trong chăm sóc ban đầu nhằm giúp quyết định xem bệnh nhân nào cần
đánh giá bằng nội soi.[42] [43]

Các yếu tố nguy cơ
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Mạnh
tổ tiên da trắng

• CD thường gặp ở người da trắng hơn người da đen hoặc châu Á. Người Do Thái Ashkenazi có nguy cơ mắc CD
cao gấp 2 đến 4 lần.[1] [2]

tuổi từ 15-40 hoặc 60-80

• Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng CD trước tuổi 40. Phân bố tuổi thuộc hai giai đoạn khi khởi phát: đỉnh
điểm là từ 15 đến 40 tuổi và thứ hai là từ 60 đến 80 tuổi.[2]

Tiền sử gia đình mắc CD

• Khoảng 10% đến 25% bệnh nhân mắc bệnh có người thân trực hệ mắc CD.[13] [17]

Yếu
hút thuốc

• Những người hút thuốc có khả năng mắc bệnh cao hơn gấp hai lần so với những người không hút.[12] [29]
Ngược lại với viêm loét đại tràng, là tình trạng mà hút thuốc làm giảm nguy cơ mắc bệnh đến 40%.[30] [31]

chế độ ăn nhiều đường tinh

• Có liên quan đến tăng tỷ lệ mắc mới ở một số nghiên cứu.[1] [17]

thuốc tránh thai đường uống

• Phụ nữ dùng thuốc tránh thai đường uống có nguy cơ mắc CD cao hơn 1,7 lần so với những người không
dùng.[21]

không bú sữa mẹ

• Trẻ em không bú sữa mẹ có khả năng mắc CD cao hơn 3 đến 4 lần.[32]

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID)

• Đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc CD ở một số nghiên cứu.[19] [20]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm sắc tộc da trắng, tiền sử bị bệnh Crohn và độ tuổi từ 15 đến 40 hoặc 60 đến 80.

đau bụng (thường gặp)

• Có thể bị co thắt hoặc đau liên tục.
• Vùng góc phần tư phía dưới bên phải và quanh rốn là các vị trí thường gặp nếu có viêm ruột hồi. Có thể giảm một

phần khi đại tiện.
• Viêm kết tràng Crohn tạo ra cơn đau bụng lan tỏa, có thể đi kèm dịch nhầy, máu và mủ trong phân.

tiêu chảy kéo dài (thường gặp)

• Tiêu chảy từng đợt không có máu hoặc có máu là các biểu hiện thường gặp ở bệnh Crohn.
• Có thể xảy ra tiêu chảy về đêm.
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tổn thương quanh hậu môn (thường gặp)

• Có tới 20% đến 30% bệnh nhân bị bệnh Crohn có thể có tổn thương quanh hậu môn bao gồm u nhú da, lỗ rò, áp-
xe, sẹo hoặc rò.[44] [45]

Các yếu tố chẩn đoán khác

tắc ruột (thường gặp)

• Do phù nề viêm cấp tính và co thắt ruột hoặc sẹo và chít hẹp mạn tính.
• Biểu hiện là đầy hơi, trướng bụng, đau quặn bụng, sôi bụng ầm ầm, nôn, táo bón và táo bón dai dẳng.

máu trong phân (thường gặp)

• Phân có tế bào hồng cầu là thường gặp ở bệnh Crohn.
• Xuất huyết nặng thường gặp hơn ở viêm kết tràng Crohn.

sốt (thường gặp)

• Do tình trạng viêm của bệnh Crohn hoặc biến chứng như thủng, áp-xe hoặc lỗ rò.

mệt mỏi (thường gặp)

• Nguyên nhân do suy dinh dưỡng, giảm cân và viêm.

Tăng cảm giác đau vùng bụng (thường gặp)

• Đau bụng khi ấn là biểu hiện thường gặp của bệnh Crohn. Nó có thể là tình trạng thứ phát do viêm, ứ dịch cục bộ,
chít hẹp gây tắc nghẽn ruột non hoặc trong các trường hợp hiếm gặp hơn là tắc nghẽn đại tràng, hoặc táo bón ở
đầu gần. Viêm đoạn cuối hồi tràng có thể biểu hiện kèm đau và đau khi ấn ở góc phần tư phía dưới bên phải khu
trú.

Sút cân (không thường gặp)

• Chậm tăng trưởng là biểu hiện thường gặp ở trẻ em và có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh. Đây là kết quả của
việc cố tránh ăn uống để giảm đau trong các đoạn ruột viêm tắc nghẽn.

• Chứng kém hấp thu là nguyên nhâu sau đó của tình trạng kém dinh dưỡng.

tổn thương miệng (không thường gặp)

• Bệnh nhân mắc bệnh Crohn có thể bị ảnh hưởng đến miệng như loét áp-tơ và đau tái phát ở miệng và nướu.

Khối u ở vùng bụng (không thường gặp)

• Viêm đoạn cuối hồi tràng có thể biểu hiện ở dạng có khối mềm ở góc phần tư phía dưới bên phải.
• Táo bón ở đầu gần cũng có thể có biểu hiện là sờ thấy khối phân bất thường khi khám bụng.

biểu hiện ngoài ruột (ví dụ: ban đỏ nốt hoặc viêm da mủ hoại thư) (không thường gặp)

• Biểu hiện ngoài ruột xảy ra ở 20% đến 40% bệnh nhân mắc bệnh Crohn.[46]
• Các biểu hiện có thể bao gồm các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh khớp, tổn thương da (ví dụ: ban đỏ nốt, viêm

da mủ hoại thư) và các triệu chứng và dấu hiệu ở mắt (ví dụ: viêm màng bồ đào hoặc viêm thượng củng mạc).
[Fig-3]
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Bệnh Crohn Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Chứng thiếu máu có thể do tình trạng viêm mạn tính, mất máu mạn tính,
chứng kém hấp thu sắt và/hoặc chứng kém hấp thu vitamin B12 hoặc axit
folic.

• Tăng bạch cầu liên quan đến tình trạng viêm cấp tính hoặc mạn tính, áp-xe
hoặc điều trị bằng corticosteroid.

• Tăng tiểu cầu là chất chỉ điểm hữu ích của tình trạng viêm hoạt động.

thiếu máu, tăng bạch cầu; có
thể có tăng tiểu cầu

xét nghiệm sắt (sắt huyết thanh, ferritin huyết thanh, khả năng gắn sắt toàn
phần [TIBC], độ bão hòa transferrin)

• Thiếu sắt có thể do xuất huyết đường tiêu hóa (GI) hoặc chứng kém hấp thu
sắt.

bình thường, hoặc có thể cho
thấy những thay đổi phù hợp
với tình trạng thiếu sắt

Vitamin B12 máu

• Thiếu sắt có thể thứ phát do chứng kém hấp thu.
• Thiếu sắt thường gặp nhất ở bệnh Crohn hồi manh tràng và sau cắt bỏ hồi

manh tràng.

có thể bình thường hoặc thấp

folate huyết thanh

• Thiếu sắt có thể thứ phát do chứng kém hấp thu.

có thể bình thường hoặc thấp

bảng chuyển hóa toàn diện (CMP)

• Các phát hiện này liên quan đến bệnh mạn tính hoặc nặng. Ngoài ra, chứng hạ
magiê huyết và giảm photphat huyết có thể do tiêu chảy và giảm protrombin
huyết có thể phản ánh tình trạng thiếu vitamin K.

giảm albumin máu, giảm
cholesterol máu, giảm canxi
máu

Protein phản ứng C (CRP) và tốc độ lắng hồng cầu (ESR)

• Các chất chỉ điểm viêm tương đồng chặt chẽ với hoạt động của bệnh
Crohn.[47]

Tăng

xét nghiệm phân

• Xét nghiệm độc tố Clostridium difficile đặc biệt được chỉ định nếu có tiền sử
dùng thuốc kháng sinh gần đây.

không có các thành phần
nhiễm trùng nhìn thấy trên
kính hiển vi hoặc môi trường
nuôi cấy

Huyết thanh Yersinia enterocolitica

• Quan trọng để loại trừ Y enterocolitica, một mầm bệnh ở ruột gây ra viêm hồi
tràng cấp.

âm tính

phim chụp bụng không sửa soạn

• Là dấu hiệu chẩn đoán BC và hữu ích để đánh giá độ nặng.

giãn ruột non hoặc đại tràng;
vôi hóa; viêm khớp cùng chậu;
áp-xe trong bụng

Chụp CT bụng

• Giúp xác định vị trí bệnh và chẩn đoán lỗ rò, áp-xe và các biến chứng ngoài
thành khác.[34] [35]
[Fig-4]

[Fig-5]

tổn thương xen kẽ, dày thành
ruột, viêm xung quanh, áp-xe,
đường dò
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Xét nghiệm Kết quả

chụp MRI vùng bụng/ chậu

• Ưu việt so với chụp CT trong việc cho thấy các tổn thương vùng chậu.
• Được sử dụng khi chống chỉ định chụp CT có chất cản quang qua đường tĩnh

mạch.
• Ngoài ra, có vai trò mới trong xác định giai đoạn hoạt động của bệnh.[48]

tổn thương xen kẽ, dày thành
ruột, viêm xung quanh, áp-xe,
đường dò

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

chụp ảnh đường tiêu hóa trên và ruột non

• Cho thấy các đặc tính dấu hiệu của BC và hỗ trợ trong việc xác định vị trí
phân bố và độ nặng của bệnh.

• Vẫn được sử dụng rộng rãi, nhưng đã bị thay thế bởi chụp CT và MRI dưới
dạng các phương thức chụp hình ảnh được lựa chọn, đem lại các hình ảnh độ
phân giải cao và thông tin bổ sung về nội tạng và cấu trúc bụng (ví dụ: hạch
to và bệnh ác tính) để hỗ trợ chẩn đoán.

phù nề và loét niêm mạc
kèm theo thu hẹp và chít hẹp
khoang

siêu âm bụng chậu

• Độ nhạy rất cao trong phát hiện bệnh vòi-buồng trứng.

dày thành ruột, viêm xung
quanh, áp-xe; áp-xe buồng
trứng-ống dẫn trứng

nội soi đại tràng

• Nội soi đại tràng bằng ống nội soi hồi tràng là xét nghiệm chẩn đoán xác định
bệnh Crohn.[33]

• Các phát hiện bao gồm viêm niêm mạc và loét sâu rải rác theo chiều ngang và
dọc, tạo thành hình dạng đá cuội.

• Tổn thương gián đoạn với các đoạn ruột bình thường (tổn thương rải rác).
[Fig-1]

loét miệng áp-tơ, sung huyết,
phù nề, tạo sỏi, tổn thương
cách quãng

Sinh thiết mô

• Sinh thiết ruột thường mang tính xác nhận hơn là chẩn đoán. Phát hiện mô
học bao gồm:

• Viêm đáng kể ở thành đại tràng, lan rộng lớp dưới niêm mạc và hạch bạch
huyết dày đặc kết tụ ở lớp dưới niêm mạc

• Viêm hốc với biến dạng hình thái của nang đi kèm viêm và nhiều tế bào bạch
huyết và bào tương

• Viêm các lớp sâu và có u hạt hoại tử không đông đặc.
[Fig-6]

[Fig-7]

[Fig-8]

[Fig-9]
• Nếu nghi ngờ bị bệnh lao, có thể xét nghiệm mô từ mẫu sinh thiết hồi manh

tràng để phát hiện trực khuẩn lao.[33]

sinh thiết niêm mạc ruột cho
thấy sự xuyên thành với u hạt
hoại tử không đông đặc

chụp quét bạch cầu được đánh dấu bằng technetium-99

• Sử dụng ở bệnh nhân không thể tiến hành nội soi đại tràng.
• Đánh dấu các vùng bị viêm. Ở bệnh Crohn, có thể thấy viêm đường tiêu hóa

và tổn thương cách quãng. Viêm ngoài ruột cũng sẽ được phát hiện.

tăng hấp thụ ở các đoạn bị
viêm
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Bệnh Crohn Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

Nội soi đường tiêu hóa trên

• Nội soi đường tiêu hóa trên kèm sinh thiết rất hữu ích trong việc phân biệt
bệnh Crohn với viêm loét dạ dày ở những bệnh nhân bị các triệu chứng ở
đường tiêu hóa trên.

loét miệng áp-tơ; viêm niêm
mạc

nội soi viên nang không dây

• Chụp ảnh ruột non và có thể phát hiện các tổn thương gợi ý không thể nhìn
thấy bằng các xét nghiệm ruột non khác.

• Một xét nghiệm hữu ích ở bệnh nhân nghi ngờ bệnh Crohn khi nội soi đại
tràng với sinh thiết đoạn cuối hồi tràng không có giá trị chẩn đoán.

• Ở bệnh nhân đã xác định bị bệnh Crohn, nội soi viên nang không dây chỉ
được sử dụng sau khi khám ruột non bằng X-quang khác hoặc khi đã thực
hiện xét nghiệm nội soi viên nang trước.

• Chống chỉ định ở những bệnh nhân bị chít hẹp hoặc hẹp ruột non.[49]

loét miệng áp-tơ; xung huyết;
phù nề; tạo sỏi; tổn thương xen
kẽ

tự kháng thể

• Dạng tự kháng thể này gợi ý bị bệnh Crohn, trong khi ASCA âm tính có p-
ANCA dương tính gợi ý viêm loét đại tràng (viêm loét đại tràng).[50] [51]
[52] Tuy nhiên, trong các tình huống lâm sàng, vai trò chẩn đoán của chúng bị
hạn chế, vì độ nhạy và độ đặc hiệu thấp.[33]

kháng thể kháng
saccharomyces cerevisiae
mannan (ASCA) dương tính
và kháng thể kháng bào tương
của bạch cầu trung tính quanh
nhân (p-ANCA) âm tính

chụp xạ hình cắt lớp positron (PET) fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG)

• Cho thấy có hiệu quả trong đánh giá bệnh có tỷ lệ phân hủy đường cao bao
gồm biểu hiện viêm ngoài bệnh ác tính và nhiễm trùng.

• Biện pháp này là xét nghiệm không xâm lấn có thể hữu ích trong đánh giá
sớm bệnh Crohn ở bệnh nhân không thể chịu được đánh giá bằng nội soi (ví
dụ: trẻ em).

• Các nghiên cứu đã chỉ ra độ nhạy tuyệt vời trong phát hiện viêm ruột, nhưng
độ đặc hiệu kém.[36]

xác định các vùng trao đổi chất
bất thường

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

calprotectin trong phân hoặc lactoferrin trong phân

• Các protein ổn định được giải phóng vào trong phân khi bạch cầu đa nhân
trung tính tập hợp tại vị trí bị viêm đường tiêu hóa.

• Đã được nghiên cứu như các chất chỉ điểm không xâm lấn của viêm ruột.[38]
[39]

• Có thể đóng góp vào việc phân biệt giữa rối loạn đường ruột không viêm, như
hội chứng ruột kích thích và bệnh viêm ruột (IBD) như bệnh Crohn. Chúng
cũng có thể đóng góp vào việc dự đoán tái phát ở những bệnh nhân bị IBD
không hoạt động và phát hiện bệnh hoạt động ở những bệnh nhân có triệu
chứng, có thể tránh theo dõi bằng nội soi, biện pháp thường được xem là vừa
xâm lấn vừa cần nhiều nguồn lực.[40] [41]

• Ngoài ra, có thể tăng trong một số ca bị bệnh đường ruột ác tính (ví dụ: ung
thư đại trực tràng) và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Việc thiếu độ đặc hiệu hạn
chế vai trò chẩn đoán của chúng, mặc dù xác XN này được khuyến khích là
công cụ sàng lọc để sử dụng trong chăm sóc ban đầu nhằm giúp quyết định
xem bệnh nhân nào cần đánh giá bằng nội soi.[42]

có thể tăng

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

15

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm loét đại tràng • viêm loét đại tràng biểu hiện các
đặc điểm của viêm đại tràng bao
gồm đau bụng bên trái và tiêu
chảy có máu.

• Không ảnh hưởng đến ruột non
hoặc có bệnh ở miệng hoặc
quanh hậu môn.

• Nội soi đại tràng phân biệt hầu
hết các ca bệnh Crohn so với
viêm loét đại tràng. viêm loét
đại tràng luôn ảnh hưởng đến
trực tràng và biểu hiện tiếp giáp,
không gián đoạn. Có thể xuất
hiện viêm hồi tràng đoạn cuối
ở viêm loét đại tràng kèm theo
viêm đại tràng toàn bộ do trào
ngược. P-ANCA dương tính ở
viêm loét đại tràng trong 60%
đến 80% ca bệnh, trong khi
ASCA dương tính ở 40% đến
50% ca bệnh bệnh Crohn.[50]
[51]

Viêm đại tràng do nhiễm trùng • Tiền sử tiếp xúc với người bị
bệnh và đi lại đến vùng lưu
hành dịch.

• Xét nghiệm phân cho thấy tác
nhân gây nhiễm trùng.

• Sinh thiết không cho thấy đặc
điểm mô học điển hình ở bệnh
Crohn.

Viêm đại tràng giả mạc • Tiền sử dùng thuốc kháng sinh
gần đây

• Cần thận trọng trong khi phân
biệt 2 tình trạng vì nhiễm trùng
Clostridium difficile có thể gây
bộc phát bệnh Crohn.

• Trong môi trường lâm sàng phù
hợp, xét nghiệm dương tính với
độc tố C difficile là xét nghiệm
chẩn đoán viêm đại tràng giả
mạc.

• Nội soi đại tràng cho thấy giả
mạc ở trên mặt niêm mạc,
không có loét các mô ở dưới.

Viêm đại tràng do thiếu máu
cục bộ

• Các triệu chứng thực thể ở viêm
đại tràng do thiếu máu cục bộ
thường không tương quan với
mức độ đau.

• Hầu hết bệnh nhân có yếu tố
nguy cơ như bệnh xơ vữa động
mạch hoặc tình trạng giảm tưới
máu (như suy tim sung huyết và
hạ huyết áp).

• Nội soi đại tràng cho thấy giòn
vỡ niêm mạc trong vùng tiếp
giáp của đại tràng bên trái.

Viêm đại tràng do chiếu xạ • Tiền sử phơi nhiễm với xạ trị
chùm tia ngoài.

• Các triệu chứng bao gồm đau
bụng, cảm giác buốt mót và xuất
huyết mạn tính.

• Nội soi đại tràng cho thấy viêm
niêm mạc giống như viêm loét
đại tràng với các tổn thương bở,
xơ hóa và loét bên trái liên tục.
Nhiều bệnh nhân bị xuất huyết
mạch máu có giãn mạch.
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Bệnh Crohn Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Yersinia enterocolitica • Y. enterocolitica có thể gây ra
viêm ruột hồi cấp tính có bệnh
cảnh lâm sàng tương tự như đợt
bộc phát bệnh Crohn cấp tính.

• Các phát hiện nội soi ở viêm
ruột do Y. enterocolitica bao
gồm ảnh hưởng đến đoạn cuối
hồi tràng ở gần như tất cả bệnh
nhân, và ít gặp hơn ở van hồi
manh tràng, manh tràng và đoạn
đại tràng lên. Tăng niêm mạc
nhỏ, tròn hoặc hình ovan có
hoặc không có các vết loét nhỏ
trong đoạn cuối hồi tràng gợi ý
viêm ruột do Y. enterocolitica.

• Nuôi cấy phân và xét nghiệm
huyết thanh xác nhận chẩn
đoán.[53]

Bệnh lao ruột • Có thể biểu hiện giảm cân, đau
bụng và sốt và có thể gây viêm
ruột hồi đoạn cuối khi chụp
hình ảnh.

• Xem xét ở bệnh nhân ở vùng
lưu hành dịch, những người
biểu hiện các triệu chứng gợi
ý, như giảm cân và đổ mồ hôi
đêm.

• Có thể có các đặc điểm của
nhiễm lao (TB) ở vị trí khác
trên cơ thể (ví dụ: ho, ho ra
máu).

• Có thể thấy hạch to trên xét
nghiệm hình ảnh.

• Sinh thiết hồi manh tràng cho
thấy u hạt hoại tử đông đặc.

• Có thể phát hiện được nhiễm
TB trên mẫu mô nhuộm để phát
hiện trực khuẩn kháng a-xít,
nuôi cấy TB hoặc phản ứng
khuếch đại chuỗi gen (PCR) TB,
dù thực hiện riêng hay kết hợp,
mặc dù hiệu suất thấp.[33]

Nhiễm amip • Nhiễm amip có thể giống như
bệnh Crohn ở hồi tràng và manh
tràng.

• Gần đây có đi lại tới vùng lưu
hành dịch là dấu hiệu gợi ý cao.

• Xét nghiệm phân để phát hiện
ký sinh trùng.

Viêm đại tràng do
cytomegalovirus

• Những bệnh nhân bị suy giảm
miễn dịch, bao gồm những
người đã cấy ghép tạng đặc,
bệnh nhân đang dùng thuốc ức
chế miễn dịch lâu dài hoặc bệnh
nhân bị nhiễm HIV / AIDS.

• Cần gửi mẫu sinh thiết để xét
nghiệm mô học, phát hiện kháng
nguyên và nuôi cấy vi-rút. Các
phát hiện mô học thường gặp
bao gồm tế bào khổng lồ có
nhiễm cytomegalovirus và hình
bầu dục lớn hoặc nhân đa hình
chứa thể vùi ái kiềm.

Ung thư đại trực tràng • Tăng nguy cơ có liên quan đến
tăng tuổi tác và có tiền sử gia
đình.

• Chụp CT có thể cho thấy bệnh
nguyên phát hoặc thứ phát.

• Nội soi đại tràng giúp lấy mô để
chẩn đoán mô học.

Bệnh túi thừa • Thường biểu hiện là đau bụng ở
bên trái ở những bệnh nhân từ
50 tuổi trở lên.

• Chụp CT cho thấy bằng chứng
của bệnh túi thừa có viêm xung
quanh.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm ruột thừa cấp • Bệnh nhân trẻ tuổi.
• Cơn đau có thể bắt đầu ở vùng

quanh rốn, sau đó lan đến góc
phần tư phía dưới bên phải.

• Chụp CT chỉ cho thấy viêm ruột
thừa.

Chửa ngoài tử cung • Cần xem tất cả các biểu hiện
cấp tính kèm đau bụng ở phụ nữ
trong độ tuổi sinh đẻ là do mang
thai ngoài tử cung cho đến khi
được chứng minh là không phải.

• Có thể có tiền sử mất kinh, xét
nghiệm thử thai dương tính đã
biết, chảy máu âm đạo.

• Beta hCG trong nước tiểu và
hoặc huyết thanh dương tính.

• Siêu âm vùng chậu có thể xác
định mang thai trong vòi trứng.

• Nếu nghi ngờ rách và bệnh nhân
không ổn định về huyết động,
cần phải hồi sức và phẫu thuật
khẩn cấp.

Chứng viêm tiểu khung • Tiết dịch âm đạo, giao hợp đau
và đau vùng chậu.

• Siêu âm vùng chậu cho thấy
các thay đổi viêm ở phần phụ.
Trong các trường hợp hiếm gặp,
cần đánh giá nội soi ổ bụng.

Lạc nội mạc tử cung • Bệnh nhân thường có triệu
chứng theo chu kỳ bắt đầu khi
có chu kỳ kinh nguyệt.

• Soi ổ bụng cho thấy mô nội mạc
tử cung trong khoang phúc mạc.

Hội chứng ruột kích thích • Thay đổi lâu dài về tần suất đi
đại tiện, hình dạng hoặc ngoại
quan phân. Thường đi kèm
trướng bụng và tiết chất nhầy ở
trực tràng

• Đau bụng co thắt thường giảm
khi đi tiêu.

• Cần nghi ngờ bệnh Crohn nếu
các triệu chứng tiến triển hoặc
tiêu chảy có máu hoặc vào ban
đêm.

• Các xét nghiệm máu sàng lọc
không cho thấy bằng chứng
viêm.

• Sinh thiết không cho thấy đặc
điểm điển hình của bệnh Crohn.

• Calprotectin trong phân có thể
có vai trò như công cụ sàng lọc
trong tương lai; nồng độ chất
này tăng có thể giúp chẩn đoán
nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao
cần được giới thiệu đi đánh giá
bằng nội soi.[42]

Các tiêu chí chẩn đoán

Phát hiện qua nội soi[1] [4]

Ba phát hiện chính qua nội soi đặc hiệu để chẩn đoán bệnh Crohn.

1. Loét áp-tơ - có thể quan sát thấy loét áp-tơ nhỏ rải rác ở các tổn thương ban đầu. Những vết này tiến triển ảnh
hưởng đến toàn bộ thành ruột và có thể kéo dài vài centimet.

2. Hình thành sỏi cuội - mô bình thường giữa các vết loét tạo thành dạng sỏi cuội điển hình.
3. Tổn thương không liên tục - các vùng viêm nằm rải rác giữa các "vùng cách quãng" bình thường ở ruột.

Chỉ số hoạt động của bệnh Crohn[54]

Tám yếu tố, cộng tổng mỗi loại sau điểm trọng số:
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Bệnh Crohn Chẩn đoán

• Số lượng phân lỏng hoặc mềm mỗi ngày trong 7 ngày x2
• Đau bụng (mức độ nặng từ 0-3) mỗi ngày trong 7 ngày x5
• Nhìn chung là khỏe mạnh, đánh giá chủ quan từ 0 (tốt) đến 4 (kinh khủng) mỗi ngày trong 7 ngày x7
• Biểu hiện biến chứng, 1 điểm cho mỗi loại x20:

• Đau khớp hoặc viêm khớp
• Viêm mống mắt hoặc viêm màng bồ đào
• Biểu hiện ban đỏ nốt, viêm da mủ hoại thư hoặc loét áp-xe
• Nứt, rò hoặc áp xe hậu môn
• Vết rò khác
• Sốt trong 7 ngày qua

• Dùng thuốc chống tiêu chảy x30
• Có khối ở bụng (0 là không có, 2 là nghi ngờ, 5 là chắc chắn) x10
• Thể tích khối hồng cầu <0,47 ở nam giới và <0,42 ở nữ giới x6
• Tỷ lệ phần trăm thay đổi so với trọng lượng tiêu chuẩn x1.

Giá trị chỉ số là 150 trở xuống liên quan đến bệnh không hoạt động; giá trị lớn hơn cho biết bệnh hoạt động và giá trị trên
450 ở bệnh vô cùng nặng.

Phân loại mức độ nặng về mặt lâm sàng của Tổ chức Viêm đại tràng và bệnh
Crohn châu Âu (ECCO)[55]

• Bệnh nhẹ: đi lại được và có thể dung nạp dinh dưỡng đường uống mà không có biểu hiện mất nước, ngộ độc toàn
thân (sốt cao, rét run và mệt lử), đau khi ấn vào vùng bụng, có khối đau, tắc ruột hoặc giảm cân >10%. Mức này
tương đương với Chỉ số hoạt động của bệnh Crohn (CDAI) từ 150 đến 220.

• Bệnh mức độ trung bình: không đáp ứng điều trị đối với bệnh nhẹ hoặc có các triệu chứng phổ biến hơn như sốt,
giảm cân mạnh >10%, đau hoặc đau khi ấn vào vùng bụng, buồn nôn hoặc nôn thành từng đợt (không có phát
hiện tắc nghẽn) hoặc chứng thiếu máu nặng. Mức này tương đương với CDAI từ 220 đến 450.

• Bệnh nặng: các triệu chứng dai dẳng dù đã tiến hành điều trị chuyên sâu (như sử dụng corticosteroid hoặc các tác
nhân sinh học) hoặc bằng chứng tắc ruột hoặc hình thành áp-xe (có dấu hiệu đáng kể ở phúc mạc, như phản ứng
thành bụng không tự chủ hoặc nhạy cảm đau dội ngược) hoặc suy mòn (BMI <18 kg/m^2). CRP tăng. Mức này
tương đương với CDAI >450.

Phân loại mức độ nặng về mặt lâm sàng của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ[56]

Các định nghĩa sau đây đã được đề xuất để đánh giá mức độ nặng của bệnh Crohn.

• Bệnh thuyên giảm: giai đoạn không có triệu chứng. Bệnh nhân cần corticosteroid để duy trì trạng thái không có
triệu chứng không được xem là ở giai đoạn thuyên giảm.

• Bệnh nhẹ đến trung bình: đi lại được và có thể dung nạp dinh dưỡng đường uống mà không có biểu hiện mất
nước, ngộ độc toàn thân (sốt cao, rét run và mệt lử), đau khi ấn vào vùng bụng, có khối đau, tắc ruột hoặc giảm
cân >10%.

• Bệnh mức độ trung bình: không đáp ứng điều trị đối với bệnh nhẹ đến trung bình hoặc có các triệu chứng phổ
biến hơn như sốt, giảm cân mạnh, đau hoặc đau khi ấn vào vùng bụng, buồn nôn hoặc nôn thành từng đợt (không
có phát hiện tắc nghẽn) hoặc chứng thiếu máu nặng.

• Bệnh nặng đến tối cấp: các triệu chứng dai dẳng dù đã tiến hành sử dụng corticosteroid hoặc các tác nhân sinh
học thông thường (infliximab, adalimumab, certolizumab pegol hoặc natalizumab) ở dạng điều trị ngoại trú, hoặc
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cá nhân biểu hiện sốt cao, nôn dai dẳng, bằng chứng tắc ruột và các dấu hiệu đáng kể ở phúc mạc như phản ứng
thành bụng không tự chủ hoặc nhạy cảm đau dội ngược, suy mòn hoặc bằng chứng áp-xe.

20 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị bệnh Crohn rất phức tạp, và tất cả các biện pháp được mô tả đều cần được bác sĩ chuyên khoa, những người là
chuyên gia về tình trạng này, điều trị. Việc bắt đầu các phác đồ điều trị yêu cầu theo dõi thường xuyên khả năng đáp ứng
lâm sàng, hiểu biết về các tác dụng phụ thường gặp và chuyên môn trong kiểm soát các biến cố bất lợi nghiêm trọng tiềm
ẩn. Vì những lý do này, cần có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa từ thời điểm chẩn đoán. Điều trị cụ thể, như thuốc điều
chỉnh miễn dịch, chỉ được bắt đầu bởi bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này. Ở các vùng nhất
định, bằng chứng điều trị và kinh nghiệm dùng các biện pháp này vẫn còn hạn chế. Lựa chọn điều trị thích hợp được điều
chỉnh phù hợp nhất với từng bệnh nhân, và các quyết định điều trị được đưa ra sau khi thảo luận chặt chẽ với bệnh nhân.
Xử trí bệnh Crohn cụ thể ở trẻ em nằm ngoài phạm vi của chủ đề này. Các lựa chọn điều trị phụ thuộc vào:[56] [57]

• Tuổi của bệnh nhân

• Vị trí và hoạt động của bệnh (bệnh Crohn là bệnh rất không đồng nhất với nhiều kiểu hình khác nhau, như bệnh ở
hồi manh tràng, đại tràng, đường tiêu hóa [GI] trên, quanh hậu môn)

• Tính chất của bệnh
• Dung nạp thuốc và đáp ứng điều trị trước đó
• Tái phát trong khi điều trị trước đó
• Có các biểu hiện ngoài ruột.

Điều trị bằng phẫu thuật phù hợp với:[56]

• Tổn thương ung thư hoặc tiền ung thư
• Hẹp do tắc nghẽn
• Biến chứng mưng mủ
• Bệnh có lỗ rò
• Bệnh khó kiểm soát về mặt y tế.

Mục tiêu điều trị
Mục tiêu cuối cùng của tất cả thể thức điều trị là làm thuyên giảm bệnh về lâm sàng, với tiêu chí được sử dụng để xác
định mức thuyên giảm thường là Chỉ số hoạt động của bệnh Crohn (bệnh CrohnAI) <150.[58] Tuy nhiên, trong thực
hành lâm sàng, việc áp dụng chỉ số bệnh CrohnAI thường không khả thi, và việc sử dụng bị giới hạn ở công cụ nghiên
cứu. Hướng dẫn của Tổ chức Viêm đại tràng và bệnh Crohn châu Âu (ECCO) năm 2010 xác định hoạt động của bệnh
là nhẹ, trung bình và nặng dựa trên các tiêu chí. Mục tiêu điều trị tổng thể là giúp thuyên giảm và duy trì tình trạng
thuyên giảm cộng với ngăn ngừa tái phát bệnh hoặc triệu chứng. Sau khi đã thuyên giảm bệnh, cần phải cẩn thận xem
xét lựa chọn thuốc để ngăn ngừa tái phát triệu chứng và duy trì tình trạng thuyên giảm.

Tái phát triệu chứng được xác định là đợt bùng phát các triệu chứng ở bệnh nhân bị bệnh Crohn đã thuyên giảm về
mặt lâm sàng. Điều này có thể xảy ra liên tiếp hoặc trong hoặc sau khi điều trị y tế. Các thử nghiệm lâm sàng sử dụng
định nghĩa CDAI >150 khi tăng 70 điểm, mặc dù hướng dẫn ECCO năm 2010 gợi ý rằng cần tăng lên >100 điểm.[55]
Tái phát bệnh là thuật ngữ được sử dụng tốt nhất để định nghĩa sự tái xuất hiện của tổn thương sau khi phẫu thuật cắt
bỏ (đối lập với tái phát triệu chứng, nói đến sự tái xuất hiện của các triệu chứng).

Thông thường, các bệnh nhân bị bệnh Crohn bị trở nặng thành từng đợt sau các đợt thuyên giảm bệnh, với 10% đến
20% bệnh nhân trải qua thời gian thuyên giảm kéo dài sau khi khởi phát lần đầu.[59] Để đảm bảo luôn có khả năng
tăng cấp điều trị trong khi tái phát, điều quan trọng là có chiến lược điều trị lâu dài cho phép giảm cấp độ điều trị
trong khi thuyên giảm. Những bệnh nhân nhất định có thể cần biện pháp điều trị bằng corticosteroid thông thường để
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bình phục về mặt lâm sàng. Những bệnh nhân này được mô tả là phụ thuộc vào corticosteroid và không được xem là
đang ở giai đoạn thuyên giảm.[56]

Mức độ nặng của bệnh
Trước khi bắt đầu điều trị, điều quan trọng là cần xác định mức độ hoạt động của bệnh. Biện pháp tiếp cận điều trị
khác nhau tùy theo mức độ nặng của bệnh. Hướng dẫn năm 2010 của Tổ chức Viêm đại tràng và bệnh Crohn châu Âu
(ECCO) xác định mức độ nặng của bệnh như sau.[55]

• Bệnh nhẹ: đi lại được và có thể dung nạp dinh dưỡng đường uống mà không có biểu hiện mất nước, ngộ độc
toàn thân (sốt cao, rét run và mệt lử), đau khi ấn vào vùng bụng, có khối đau, tắc ruột hoặc giảm cân >10%.
Mức này tương đương với CDAI từ 150 đến 220. Hướng dẫn của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2009 mô tả
mức này là bệnh nhẹ đến trung bình.[56]

• Bệnh mức độ trung bình: không đáp ứng điều trị đối với bệnh nhẹ hoặc có các triệu chứng phổ biến hơn như
sốt, giảm cân mạnh >10%, đau hoặc đau khi ấn vào vùng bụng, buồn nôn hoặc nôn thành từng đợt (không có
phát hiện tắc nghẽn) hoặc chứng thiếu máu nặng. Mức này tương đương với CDAI từ 220 đến 450. Hướng dẫn
của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2009 mô tả mức này là bệnh trung bình đến nặng.[56]

• Bệnh nặng: các triệu chứng dai dẳng dù đã tiến hành điều trị chuyên sâu (như sử dụng corticosteroid hoặc các
tác nhân sinh học [ví dụ: infliximab, adalimumab, certolizumab pegol])) hoặc bằng chứng tắc ruột hoặc hình
thành áp-xe (có dấu hiệu đáng kể ở phúc mạc, như phản ứng thành bụng không tự chủ hoặc nhạy cảm đau dội
ngược) hoặc suy mòn (BMI <18 kg/m^2). CRP tăng. Mức này tương đương với CDAI >450. Hướng dẫn của
Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2009 mô tả mức này là bệnh nặng đến tối cấp.[56]

Tái phát triệu chứng và tái phát bệnh: các cân nhắc lâm sàng ban đầu
Các bác sĩ cần biết rằng có thể có các giải thích khác cho các triệu chứng ở những bệnh nhân ban đầu có vẻ bị tái phát
triệu chứng hoặc tái phát bệnh bệnh Crohn. Các triệu chứng này có thể bao gồm:

• Chứng kém hấp thu muối mật
• Nhiễm trùng đường ruột
• Rối loạn vận động.

Vì vậy, cần xác nhận về mặt lâm sàng nếu nghi ngờ bệnh hoạt động. Ngoài ra, cũng cần biết liệu bệnh nhân đã đáp
ứng với biện pháp điều trị chỉ định trước đó hay chưa. Ví dụ, cho bệnh nhân dùng các đợt corticosteroid liên tục sẽ
không hữu ích nếu trước đó bệnh nhân không đáp ứng với dạng điều trị này. Ngoài ra, có các kiểu hình nhất định liên
quan đến tiên lượng xấu và cần được điều trị bằng các liệu pháp tích cực hơn.

Liệu pháp điều trị triệu chứng
Điều trị triệu chứng bao gồm kiểm soát tiêu chảy, đau bụng và chứng kém hấp thu. Cần tránh các thuốc chống tiêu
chảy ở những bệnh nhân hiện bị viêm đại tràng, vì nguy cơ bị phình đại tràng nhiễm độc. Có thể điều trị hiệu quả co
thắt vùng bụng bằng thuốc chống co thắt đường uống.

Bệnh nhân mắc bệnh cuối hồi tràng có tiêu chảy xuất tiết do không có khả năng hấp thu axit mật. Thuốc cô lập axit
mật hữu ích trong trường hợp này.

Các thận trọng liên quan đến điều trị nội khoa
Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra biến chứng do sử dụng thuốc, các hướng dẫn khuyến cáo tiến hành xét nghiệm máu
sàng lọc ban đầu trước khi bắt đầu tất cả các phương pháp điều trị không cung cấp dinh dưỡng và theo dõi thường
xuyên, để loại trừ nhiễm trùng huyết và suy thận hoặc gan có trước đó.[60] Thuốc có thể gây độc cho thận hoặc gan.
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Đặc biệt là các loại thuốc như thuốc điều chỉnh miễn dịch (azathioprine, mercaptopurine, methotrexate và thuốc kháng
yếu tố hoại tử khối u [TNF]), có thể gây ra hậu quả đe dọa tính mạng nếu bắt đầu sử dụng mà không thận trọng.

Tuyệt đối không được bắt đầu dùng thuốc điều chỉnh miễn dịch nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của nhiễm trùng huyết.
Trước khi bắt đầu dùng azathioprine hoặc mercaptopurine, cần phải đo mức thiopurine S-methyltransferase (TPMT)
trong máu của bệnh nhân để đánh giá tính nhạy với độc tính. Bệnh nhân cũng cần được thông báo cụ thể về nguy cơ
xảy ra các tai biến (bao gồm nhiễm trùng huyết nặng) và biết về tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ công thức
máu và xét nghiệm chức năng gan trong khi điều trị. Cần cung cấp thông tin về các tác dụng phụ có thể xảy ra và các
hướng dẫn cụ thể như tránh tiêm vắc-xin sống (ví dụ: rubella, BCG và bệnh sốt vàng da). Một số loại vi-rút có thể
gây tử vong ở bệnh nhân dùng azathioprine, do tác dụng ức chế miễn dịch của thuốc. Có thể kiểm tra tình trạng phơi
nhiễm trước đó với vi-rút thông thường, chẳng hạn như varicella zoster (thủy đậu), bằng xét nghiệm kháng thể trước
khi bắt đầu sử dụng azathioprine.

Các biến chứng do methotrexate có thể nặng, vì thuốc này có thể gây suy tủy xương nặng, nhiễm độc gan lâu dài và
xơ hóa phổi. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không được bắt đầu sử dụng methotrexate vì tác dụng gây quái thai.

Các thuốc kháng TNF có liên quan đến tăng nguy cơ nhiễm bệnh lao.[61] Cần sàng lọc bệnh nhân kết hợp với xem
xét tiền sử, chụp X-quang ngực, xét nghiệm máu xét nghiệm giải phóng interferon-gamma và/hoặc test lao lẩy da nếu
được coi là có nguy cơ cao. Tái kích hoạt viêm gan B cũng đã được báo cáo, với nguy cơ lý thuyết về diễn biến nhiễm
viêm gan C, vì vậy cả hai cần được kiểm tra trước khi bắt đầu điều trị.[62]

Một nghiên cứu đã phát hiện thấy có sự gia tăng nhỏ nhưng đáng kể nguy cơ ung thư bạch huyết đối với bệnh nhân
dùng đơn trị liệu bằng thuốc kháng TNF cho bệnh viêm ruột. [63]Nguy cơ này tăng lên khi các thuốc kháng TNF
được dùng kết hợp với liệu pháp thiopurine.

Những người có tiền sử viêm thần kinh thị giác và rối loạn mất myelin cũng nên tránh dùng các thuốc kháng TNF.
Phản ứng phản vệ có thể xảy ra để đáp ứng các thuốc kháng TNF; do đó, quá trình truyền thuốc ban đầu luôn cần diễn
ra chậm và phải được giám sát y tế. Các biến chứng nhiễm trùng huyết bao gồm nhiễm trùng cơ hội tăng lên đến 15
lần nếu thuốc kháng TNF được sử dụng kết hợp với các thuốc ức chế miễn dịch khác.

Dữ liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy vedolizumab và ustekinumab có các hồ sơ an toàn thuận lợi với tỷ lệ mắc mới
biến cố bất lợi thấp.[57] Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng ngừa tương tự được thực hiện như với thuốc kháng
TNF cho đến khi biết được kết quả của dữ liệu dài hạn.

Điều trị bệnh cấp tính: bệnh hồi manh tràng
Thuật ngữ hồi manh tràng đề cập đến bệnh xảy ra cục bộ tại các khu vực này. Trên thực tế, nếu có bệnh đại tràng lan
tỏa hơn (hồi kết tràng) thì bác sĩ lâm sàng cần tham khảo riêng biện pháp điều trị được nêu trong phần đại tràng.

Bệnh hoạt động ở mức nhẹ

• Không có biện pháp điều trị tích cực nào là lựa chọn điều trị cho một số bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ,
miễn là họ được theo dõi chặt chẽ về biến chứng và tiến triển bệnh.

• Budesonide dùng đường uống (corticosteroid phóng thích biến đổi, cụ thể hoạt động ở đoạn cuối hồi tràng) là
biện pháp điều trị ưu tiên để làm thuyên giảm bệnh Crohn cục bộ ở hồi manh tràng có hoạt động mức nhẹ. Có
thể điều chỉnh giảm liều dùng budesonide sau khi có đáp ứng lâm sàng. Thuốc này đã được chứng minh là ưu
việt hơn cả giả dược và các thuốc aminosalicylate (5-ASA) như mesalazine.[57] [64] Hiệu quả ngắn hạn của
budesonide thấp hơn so với corticosteroid thông thường và do đó thuốc này có vai trò hạn chế đối với những
người mắc bệnh nặng hoặc ảnh hưởng rộng hơn đến đại tràng. Budesonide có khả năng gây ra biến cố bất lợi
và ức chế tuyến thượng thận thấp hơn so với các loại corticosteroid khác.[65] [66]
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• Các thuốc 5-ASA thường được dùng cho bệnh nhẹ, đặc biệt là điều trị duy trì, và bao gồm mesalazine,
sulfasalazine, balsalazide, và olsalazine. Có một vài bằng chứng rằng các thuốc 5-ASA có thể làm giảm mức độ
nặng của Crohn ở những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ đến trung bình. [67] 1[B]Evidence Tuy nhiên, dữ liệu còn
mâu thuẫn; vì vậy, có sự đồng thuận rằng 5-ASA không hiệu quả trong việc làm thuyên giảm bệnh Crohn.[68]

• Thuốc kháng sinh không được khuyến cáo sử dụng ở bệnh Crohn hoạt động mức nhẹ ở người lớn do tác dụng
phụ.[69] 2[A]Evidence

• Các liệu pháp dinh dưỡng đã được chứng minh, trong một vài thử nghiệm lâm sàng nhỏ, là có một số lợi ích
trong việc làm thuyên giảm ở người lớn mắc bệnh Crohn. Tuy nhiên, các đánh giá hệ thống đã chứng minh
nhiều lần rằng liệu pháp corticosteroid hiệu quả hơn dinh dưỡng qua đường ruột trong việc làm thuyên giảm
bệnh Crohn hoạt động.[70]

Bệnh hoạt động mức trung bình

• Budesonide đường uống đã được chứng minh là có khả năng làm thuyên giảm bệnh hơn các thuốc 5-ASA
hoặc giả dược, và cần được ưu tiên sử dụng so với corticosteroid toàn thân (ví dụ: prednisolone).[57] [71]
3[A]Evidence

• Corticosteroid dạng đường uống đã chứng minh hiệu quả trong việc làm thuyên giảm, nhưng có hồ sơ tác
dụng phụ đáng kể[72] [73] và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt ở những bệnh nhân lớn tuổi nhập
viện.[74]

• Thuốc điều chỉnh miễn dịch (azathioprine, mercaptopurine, methotrexate) thường được sử dụng kết hợp với
corticosteroid để giúp làm thuyên giảm bệnh Crohn hoạt động, mặc dù bằng chứng lâm sàng cho thấy hiệu
quả của các thuốc này vẫn còn mâu thuẫn và gây tranh cãi.[75] 4[B]Evidence Phân tích tổng hợp đã cho thấy
rằng các thuốc điều chỉnh miễn dịch không có lợi thế hơn so với giả dược trong việc làm thuyên giảm hoặc cải
thiện lâm sàng bệnh Crohn hoạt động.[76]

• Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.
• Khi bắt đầu sử dụng, đáp ứng điều trị với thuốc ức chế miễn dịch chậm, và thường quan sát thấy cải thiện

trong vòng 3 đến 6 tháng, trong thời gian đó cần giảm dần liều lượng các thuốc corticosteroid.[77] [1] [76] [78]
[79] [80]

• Cần phải nỗ lực đặc biệt để giảm thiểu phơi nhiễm corticosteroid ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn. Phương pháp
hiệu quả là cho dùng sớm các loại thuốc sinh học, chẳng hạn như liệu pháp kháng yếu tố hoại tử khối u (kháng
TNF) (ví dụ: infliximab), đặc biệt ở những bệnh nhân phụ thuộc corticosteroid, kháng trị corticosteroid hoặc
không dung nạp corticosteroid.[57] Kháng thể đơn dòng kháng TNF infliximab và adalimumab đã cho thấy kết
quả tốt trong điều trị bệnh Crohn.[81] Một phân tích tổng hợp đã chứng minh rằng infliximab vượt trội hơn
azathioprine trong việc làm thuyên giảm bệnh mà không sử dụng corticosteroid, nhưng quan trọng là kết hợp
azathioprine và infliximab vượt trội hơn so với một mình infliximab.[76] Một phân tích tổng hợp theo mạng
lưới trực tiếp so sánh các phương pháp điều trị này kết luận rằng adalimumab và sự kết hợp của infliximab
và azathioprine là những liệu pháp hiệu quả nhất để kích thích và duy trì sự thuyên giảm của Crohn.[82] Tuy
nhiên, hồ sơ an toàn thuốc dài hạn của liệu pháp kháng TNF không rõ ràng.5[B]Evidence Chúng có thể gây suy
giảm miễn dịch nghiêm trọng dẫn đến bội nhiễm, kích hoạt lại bệnh lao và phát triển u lympho.[83] Ngoài ra,
kháng thể kháng các liệu pháp này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm sàng và làm
giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84] [85] Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể kéo dài đến 54
tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng corticosteroid.[1] [86] [87]

• Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88] [89] và
ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và IL-23), có thể được sử dụng thay cho liệu pháp kháng TNF trong
việc làm thuyên giảm bệnh Crohn[90] ở các bệnh nhân nhất định hoặc trong trường hợp liệu pháp kháng TNF
thất bại. Vedolizumab đã được Viện Sức khỏe và Tiêu chuẩn Chăm sóc Quốc gia (NICE) tại Anh Quốc chấp
thuận và được khuyến cáo sử dụng trong các hướng dẫn của NICE năm 2015 dành cho bệnh nhân mắc bệnh
Crohn mức độ từ trung bình đến nặng mà không thể điều trị hoặc trước đó điều trị không thành công bằng liệu
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pháp kháng TNF.[89] Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp thuận cho dùng
thuốc này để điều trị bệnh Crohn vào năm 2014. Thuốc này đã được chứng minh có hồ sơ an toàn tốt, mặc
dù các thử nghiệm đang được tiến hành.[91] Ustekinumab đã được chấp thuận sử dụng ở châu Âu để điều trị
bệnh nhân mắc bệnh Crohn hoạt động ở mức độ từ trung bình đến nặng, có phản ứng không thích hợp, mất
phản ứng hoặc không dung nạp với liệu pháp thông thường hoặc liệu pháp kháng TNF hoặc có chống chỉ định
y tế với các liệu pháp đó. FDA Hoa Kỳ đã chấp thuận sử dụng ustekinumab để điều trị bệnh Crohn hoạt động
ở mức độ từ trung bình đến nặng ở người lớn thất bại điều trị hoặc không dung nạp với phương pháp điều trị
bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch hoặc corticosteroid nhưng chưa từng thất bại khi điều trị với liệu pháp kháng
TNF, hay thất bại điều trị hoặc không dung nạp với phương pháp điều trị bằng một hoặc nhiều thuốc kháng
TNF. Ustekinumab đã được chấp thuận sử dụng ở Anh Quốc để điều trị bệnh nhân mắc bệnh Crohn hoạt động
ở mức độ từ trung bình đến nặng, có phản ứng không thích hợp, mất phản ứng hoặc không dung nạp với liệu
pháp thông thường hoặc liệu pháp kháng TNF hoặc có chống chỉ định y tế đối với các liệu pháp đó.[92]

• Không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc các triệu chứng xấu đi, là dấu hiệu cho thấy phải can thiệp phẫu
thuật cấp tính.[56] Nếu có triệu chứng tắc nghẽn, có thể xem xét tiến hành phẫu thuật sớm. Mặc dù bệnh nhân
có thể đáp ứng với corticosteroid dạng đường uống, 80% bệnh nhân sẽ cần được phẫu thuật trong vòng 5 năm
kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh. Cắt bỏ hồi manh tràng hạn chế đã cho thấy tỷ lệ tái phát từ 35% đến 40%
sau 10 năm, với 50% bệnh nhân không có triệu chứng có mức độ nghiêm trọng tương tự sau 15 năm. Không
có dữ liệu tương tự đối với điều trị nội khoa.[93] [94] [95] [96]

• Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến chứng nhiễm trùng huyết.[57] 2[A]Evidence

Bệnh hoạt động mức nặng

• Cần được điều trị ban đầu bằng corticosteroid dùng đường uống hoặc truyền qua tĩnh mạch.[57] Bệnh nhân sẽ
cần được nhập viện.

• Điều trị sinh học, như điều trị bằng thuốc kháng TNF, có hoặc không có thuốc điều chỉnh miễn dịch (như
azathioprine), là một lựa chọn thích hợp với bệnh nhân có bằng chứng khách quan về bệnh hoạt động đã tái
phát hoặc với những người không đáp ứng với điều trị ban đầu.[85] [97] [98] Tuy nhiên, biện pháp kết hợp
này chỉ được sử dụng bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong điều trị những bệnh nhân này. Một thử
nghiệm đã chứng minh lợi ích từ kết hợp giữa liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch và liệu pháp
kháng TNF.[97] [98] Cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ liên quan của mức ức chế miễn dịch cao khi sử dụng
kết hợp 2 loại thuốc này. Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng
thuốc điều chỉnh miễn dịch.

• Những người mắc bệnh Crohn tái phát không thường xuyên có thể bắt đầu dùng lại corticosteroid với thuốc
điều chỉnh miễn dịch.

• Phẫu thuật là giải pháp thay thế hợp lý cho một số bệnh nhân thay vì dùng thuốc kháng TNF, mặc dù có những
ý kiến khác nhau về thời điểm tối ưu cho các can thiệp phẫu thuật. Một số chuyên gia khuyên nên tiến hành
phẫu thuật sau 2-6 tuần điều trị nội khoa không hiệu quả, trong khi các chuyên gia khác ủng hộ phẫu thuật
ngay lập tức. Bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng mặc dù đã dùng các loại corticosteroid hoặc liệu pháp
kháng TNF đòi hỏi điều trị thực tế tùy theo biểu hiện của từng cá nhân.

• Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây, và cần phải loại trừ nguy cơ áp-xe trong bụng:

• Sốt cao
• Khối u ở vùng bụng
• Dấu hiệu của tắc ruột
• Nôn thường xuyên.
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Điều trị bệnh cấp tính: bệnh đại tràng
Bệnh hoạt động ở mức nhẹ

• 5-ASA sulfasalazine là liệu pháp hiệu quả vừa phải, nhưng có mức dung nạp kém.[68] Các hướng dẫn của
ECCO năm 2016 nhìn chung không khuyến cáo sử dụng sulfasalazine, nhưng cho biết vẫn còn có tranh cãi
về lợi ích của mesalazine bôi trên da.[57] Các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn hydrocortisone thường được sử
dụng.

• Corticosteroid dạng đường uống cũng có hiệu quả và được khuyến cáo sử dụng làm biện pháp điều trị ban đầu,
còn budesonide thì không (trừ khi bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến đoạn đại tràng gần).[57] 3[A]Evidence

• Thuốc điều chỉnh miễn dịch như azathioprine và methotrexate có thể được sử dụng làm thuốc thay thế
corticosteroid.[72] [73] [75] 4[B]Evidence Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan
đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

Bệnh hoạt động mức trung bình

• Corticosteroid dạng đường uống là liệu pháp hiệu quả, có bổ sung các thuốc điều chỉnh miễn dịch, như
azathioprine, mercaptopurine hoặc methotrexate, cho những bệnh nhân đã tái phát.[75] 4[B]Evidence Bác sĩ
cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

• Không có dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về liệu pháp bôi trên da điều trị bệnh Crohn bên
trái, mặc dù các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn hydrocortisone thường được khuyến cáo sử dụng.

• Thuốc kháng TNF, như infliximab (tiêm tĩnh mạch) và adalimumab (tiêm dưới da), có hiệu quả trong việc giảm
tỷ lệ nhập viện và đại phẫu và là phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh hoạt động mức trung bình hoặc
nặng.[81] 5[B]Evidence Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc khi dùng thời gian dài vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra,
kháng thể kháng các thuốc này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm
các nồng độ trong huyết thanh.[84] [85]

• Phương pháp điều trị từ mạnh đến nhẹ đang ngày càng được ủng hộ. Chiến lược này bao gồm việc bắt đầu
sớm các phương pháp điều trị mạnh hơn (chẳng hạn như liệu pháp kháng TNF) trong quá trình tiến triển bệnh.
Ưu điểm tiềm năng của phương pháp này là giảm nhu cầu sử dụng corticosteroid nhiều lần, do đó tránh được
các tác dụng phụ và nguy cơ phụ thuộc corticosteroid. Phương pháp tích cực hơn đã được công nhận rằng có
thể làm giảm nhu cầu phẫu thuật trong tương lai. Lợi ích của phương pháp này so với phương pháp tiêu chuẩn
chưa được nghiên cứu rộng rãi.

Bệnh hoạt động mức nặng

• Điều trị tương tự như đối với bệnh hoạt động mức vừa phải, mặc dù phẫu thuật phải được xem xét sớm vì
nguy cơ thủng ruột, tắc nghẽn và phát triển phình đại tràng nhiễm độc.

• Phương pháp điều trị này có thể thích hợp ở một số bệnh nhân mắc bệnh đại tràng nghiêm trọng và tiến triển
(thường xảy ra cùng với nhiễm trùng quanh hậu môn liên quan đến dấu hiệu toàn thân [nhiễm trùng huyết]) để
giảm nhu động ruột bằng cách chuyển hướng lỗ thoát trước khi có thể an toàn sử dụng các liệu pháp điều trị
sinh học như liệu pháp kháng TNF.

• Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây, và cần phải loại trừ nguy cơ áp-xe trong bụng:

• Sốt cao
• Khối u ở vùng bụng
• Dấu hiệu của tắc ruột
• Nôn thường xuyên.
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Điều trị bệnh cấp tính: bệnh ruột non lan rộng
Điều trị bằng corticosteroid và sớm cho dùng các thuốc điều chỉnh miễn dịch (azathioprine, mercaptopurine và
methotrexate) để có hiệu quả tương đương corticosteroid được coi là thích hợp như là liệu pháp đầu tay trong nhóm
này. Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

Điều trị sinh học bằng liệu pháp kháng TNF (như infliximab, adalimumab, hoặc certolizumab pegol) cần được xem xét
sớm, vì bằng chứng chứng minh rằng can thiệp sớm có lợi ở những bệnh nhân này, những người có tiên lượng lâu dài
kém hơn so với những người mắc bệnh cục bộ hơn.[99] [100] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc khi dùng thời gian
dài vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, kháng thể kháng các thuốc này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp
ứng lâm sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84] [85] Certolizumab pegol đã được chấp thuận sử dụng
để điều trị bệnh Crohn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, tuy nhiên Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vẫn chưa phê
duyệt sử dụng cho chỉ định này.

Cần hết sức cẩn thận khi xem xét phẫu thuật cắt bỏ ở nhóm bệnh nhân này, vì có nguy cơ phát triển hội chứng ruột
ngắn. Cắt chỗ hẹp cho các đoạn chít hẹp <10 cm được coi là thủ thuật an toàn, nhưng trong trường hợp mắc bệnh lan
rộng, nguy cơ thủng ruột và xuất huyết sẽ tăng.[101] [102] Các đoạn dài hơn đã được điều trị thành công bằng thủ
thuật cắt chỗ hẹp không theo cách thông thường, đặc biệt khi hội chứng ruột ngắn có khả năng trở thành vấn đề.[103]
Tỷ lệ tái phát dài hạn vẫn chưa rõ ràng và đã có báo cáo về ung thư biểu mô xảy ra tại các vị trí cắt chỗ hẹp.[104]

Ở bệnh lan rộng (>100 cm ruột bị ảnh hưởng) có gánh nặng viêm lớn hơn và bệnh nhân có nguy cơ thiếu hụt dinh
dưỡng. Do đó, ở bệnh nhẹ, liệu pháp dinh dưỡng có thể vừa được coi là liệu pháp bổ trợ vừa là liệu pháp chính.[70]
Phương pháp dinh dưỡng bao gồm thử nghiệm chỉ cho ăn qua đường ruột với chế độ ăn uống cơ bản hoặc chế độ ăn
uống hợp chất cao phân tử. Chế độ ăn uống cơ bản cung cấp các yêu cầu dinh dưỡng cho các cá nhân ở dạng thành
phần nhỏ nhất, chẳng hạn như axit amin. Chế độ ăn uống hợp chất cao phân tử cung cấp các yêu cầu dinh dưỡng như
protein, carbohydrate hoặc chất béo toàn phần (hoặc dưới dạng hợp chất cao phân tử). Mục tiêu của chế độ ăn uống
này là để ngăn chặn viêm đường ruột và thúc đẩy chữa lành niêm mạc. Thử nghiệm cho ăn qua đường ruột thường bị
giới hạn bởi khả năng dung nạp kém của bệnh nhân.

Điều trị bệnh cấp tính: bệnh đường tiêu hóa trên (thực quản và/hoặc dạ dày tá
tràng)
Phương pháp nội soi đường tiêu hóa trên đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán phân nhóm
bệnh Crohn cụ thể này. Bằng chứng điều trị chủ yếu dựa trên loạt ca bệnh, nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý
rằng chất ức chế bơm proton cần thiết với liều corticosteroid điều trị toàn thân, cũn như methotrexate, azathioprine và
mercaptopurine, như được mô tả trong các kiểu hình bệnh khác.[105] Bệnh Crohn đường tiêu hóa trên được cho là có
liên quan đến tiên lượng tồi tệ hơn. Do đó, liệu pháp kháng TNF phải được xem xét sớm.[57] Phẫu thuật hoặc nong là
cách điều trị thích hợp cho những người có triệu chứng tắc nghẽn.

Điều trị bệnh cấp tính: bệnh quanh hậu môn và có lỗ rò
Lỗ rò là những đường nối 2 cơ quan có lớp biểu mô lót. Những lỗ này bao gồm lỗ rò ruột-ruột (kết nối 2 quai ruột);
lỗ rò ruột-niệu đạo (ruột đến bàng quang), biểu hiện nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và đái ra khí; lỗ rò ruột-âm
đạo, biểu hiện thải khí hoặc phân qua âm đạo; lỗ rò ruột-da, biểu hiện thành phần ruột chảy ra bề mặt da; lỗ rò dạ dày-
ruột kết, biểu hiện dưới dạng nôn mửa có mùi hôi; hoặc lỗ rò tới các cơ quan khác. Lỗ rò có thể cần phải được điều
trị bằng phẫu thuật.[45]

Bệnh Crohn có lỗ rò có thể được chia thành một số vùng điều trị (thường được điều trị bằng cách kết hợp các liệu
pháp phẫu thuật và y tế):

• Lỗ rò quanh hậu môn đơn giản
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• Lỗ rò quanh hậu môn phức tạp
• Lỗ rò không phải quanh hậu môn.

Lỗ rò quanh hậu môn đơn giản

• Áp-xe quanh hậu môn hoặc trong bụng cần được loại trừ về mặt lâm sàng. Nếu có nghi ngờ lâm sàng về áp-
xe, thì sẽ cần phải chụp CT cho tình trạng nhiễm trùng huyết trong bụng hoặc chụp MRI cho tình trạng nhiễm
trùng huyết vùng chậu/quanh hậu môn. Bất kỳ tình trạng áp-xe nào cũng cần được điều trị bằng cách phẫu
thuật hoặc dẫn lưu bằng cách chụp X-quang trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc điều
chỉnh miễn dịch.

• Nếu bệnh nhân có triệu chứng, cần luồn chỉ xuyên chùng hoặc thực hiện thủ thuật mở đường rò. Chỉ xuyên là
một dây phẫu thuật (thường bằng cao su silastic) được luồn qua đường rò để giữ cho đường này mở. Chỉ này
giúp dẫn lưu liên tục và ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát. Chỉ xuyên có thể chùng, cho phép dẫn lưu hoặc có thể
sít trong trường hợp chỉ rất căng. Chỉ xuyên sít gây ra chứng thiếu máu mô cục bộ và hoại tử và cắt qua mô,
dần dần siết chặt từ từ cho đến khi cắt đứt. Chỉ xuyên sít không còn được sử dụng định kỳ đối với lỗ rò hậu
môn vì chúng gây ra tỷ lệ tiểu không tự chủ cao.

• Các nút bịt lỗ rò hậu môn làm từ collagen lợn sinh học đã được thử nghiệm để đẩy nhanh quá trình lành chỗ rò.
Tuy nhiên, đang thiếu dữ liệu về hiệu quả ở bệnh Crohn.[106]

• Thuốc kháng sinh (metronidazole và ciprofloxacin) cần được thêm vào như là lựa chọn điều trị nội khoa ban
đầu nếu có bằng chứng về nhiễm trùng quanh hậu môn.[107] 6[C]Evidence Các phác đồ kháng sinh thay đổi
tùy theo khu vực, quốc gia và trung tâm điều trị

• Azathioprine và mercaptopurine có thể được sử dụng để điều trị các lỗ rò này.[108] Bác sĩ cần tham khảo các
trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

• Infliximab đã được chứng minh có tác dụng đóng lỗ rò quanh hậu môn. Adalimumab và certolizumab pegol
cũng đã được chứng minh giúp loại bỏ lỗ rò, mặc dù điều trị bằng ciclosporin và tacrolimus không được
khuyến cáo.[109] Thông tin an toàn thuốc dài hạn của thuốc kháng TNF còn chưa rõ ràng. Ngoài ra, kháng thể
kháng các thuốc này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các nồng
độ trong huyết thanh.[84] [85] Certolizumab pegol đã được chấp thuận sử dụng để điều trị bệnh Crohn ở Hoa
Kỳ và các quốc gia khác, tuy nhiên Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vẫn chưa phê duyệt sử dụng cho chỉ
định này.

Lỗ rò quanh hậu môn phức tạp

• Áp-xe quanh hậu môn hoặc trong bụng cần được loại trừ về mặt lâm sàng. Nếu có nghi ngờ lâm sàng về áp-
xe, thì sẽ cần phải chụp CT cho tình trạng nhiễm trùng huyết trong bụng hoặc chụp MRI cho tình trạng nhiễm
trùng huyết vùng chậu/quanh hậu môn. Bất kỳ tình trạng áp-xe nào cũng cần được điều trị bằng cách phẫu
thuật hoặc dẫn lưu bằng cách chụp X-quang trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc điều
chỉnh miễn dịch.

• Nên sử dụng chỉ xuyên, kết hợp dùng với thuốc kháng sinh và azathioprine hoặc mercaptopurine làm liệu pháp
điều trị ban đầu. Tuy nhiên, không nên bắt đầu dùng azathioprine hoặc mercaptopurine nếu có bất kỳ bằng
chứng nào về nhiễm trùng huyết.

• Có thể sử dụng infliximab hoặc adalimumab. Một thử nghiệm chọn ngẫu nhiên có đối chứng đã phát hiện
thấy lỗ rò đã lành lại được trong lên tới 2 năm trong nghiên cứu mở rộng nhãn mở với adalimumab.[110]
Một nghiên cứu đã cho thấy rằng liệu pháp kết hợp adalimumab và ciprofloxacin có thể hiệu quả hơn chỉ dùng
adalimumab để đóng lỗ rò ở bệnh Crohn, mặc dù khi ngừng điều trị kháng sinh, lợi ích ban đầu không được
duy trì.[111]

• Cần sử dụng phối hợp giữa các phương pháp điều trị y tế và phẫu thuật.[109]

Lỗ rò không phải quanh hậu môn
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• Công tác điều trị lỗ rò ruột-da và lỗ rò ở các cơ quan khác rất phức tạp và đòi hỏi ý kiến đóng góp từ nhiều
ngành.

• Khi điều trị lỗ rò ruột-da, cần phải tối ưu hóa tình trạng dinh dưỡng và kiểm soát bất kỳ tình trạng nhiễm trùng
huyết nào bằng thuốc kháng sinh. Quyết định phẫu thuật cần phải do một nhóm nhiều chuyên khoa gồm các
bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng và bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đưa ra.[109]

• Lỗ rò ở các cơ quan khác có thể yêu cầu phải phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo và cần điều trị tình trạng viêm
đường ruột hoạt động, nếu có, trước khi phẫu thuật.

• Vai trò của infliximab trong điều trị lỗ rò không phải quanh hậu môn vẫn còn chưa rõ ràng. Một số nghiên cứu
đã cho thấy rằng việc đóng lỗ rò hoặc ngừng dẫn lưu lỗ rò hoàn toàn sau khi dùng infliximab ít có khả năng
xảy ra ở những bệnh nhân có lỗ rò không phải quanh hậu môn (lỗ rò trực tràng-âm đạo hoặc hỗn hợp) so với
lỗ rò quanh hậu môn.[112] [113] Cần nghiên cứu sâu hơn để đánh giá hiệu quả của liệu pháp phẫu thuật và y
tế kết hợp để dễ đạt kết quả đáp ứng hoàn toàn hơn ở nhóm bệnh nhân đầy thách thức này.

Điều trị dựa trên tiến triển của bệnh
Có một số yếu tố liên quan đến tiên lượng kém hơn, chẳng hạn như:

• Biểu hiện bệnh khi còn trẻ
• Bệnh lan rộng, cần điều trị ban đầu bằng corticosteroid
• Bệnh quanh hậu môn lúc chẩn đoán.

Bệnh nhân mắc bệnh Crohn kháng corticosteroid mà vẫn hoạt động về mặt lâm sàng cần được xét vào nhóm riêng
biệt, những người cần được điều trị khác nhau (tích cực hơn và sớm hơn) so với nhóm đáp ứng corticosteroid.
Những bệnh nhân này cần được điều trị kháng TNF, có hoặc không có các thuốc điều chỉnh miễn dịch khác (ví
dụ: azathioprine, mercaptopurine và methotrexate), thay vì dùng thuốc không hiệu quả lặp đi lặp lại. Cũng cần
xem xét cho dùng sớm các loại thuốc sinh học, chẳng hạn như liệu pháp kháng TNF ở những bệnh nhân phụ thuộc
corticosteroid hoặc không dung nạp corticosteroid.[57]

Duy trì tình trạng thuyên giảm
Sau khi đã thuyên giảm, điều quan trọng đối với các bác sĩ là làm thế nào để duy trì tình trạng này. Các cân nhắc về
lựa chọn phương pháp điều trị dài hạn phù hợp để duy trì thuyên giảm bao gồm:

• Tiến triển bệnh (biểu hiện ban đầu, tần suất và mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát)
• Mức độ của bệnh (cục bộ hay lan rộng)
• Hiệu quả và khả năng dung nạp của các biện pháp điều trị đã được sử dụng trước đó để làm thuyên giảm hoặc

duy trì tình trạng thuyên giảm
• Sự hiện diện của các dấu hiệu viêm sinh học hoặc qua nội soi và nguy cơ xảy ra biến chứng.

Các hạn chế tài chính, xã hội và hậu cần cũng có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị. Cai thuốc lá là cách thay
đổi lối sống duy nhất có ảnh hưởng đến việc phòng ngừa tái phát bệnh Crohn.7[C]Evidence Đã có một số nghiên cứu
nhỏ đánh giá vai trò của men vi sinh trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm bệnh Crohn về mặt y khoa. Hiện nay,
không có đủ bằng chứng cho thấy men vi sinh có lợi trong vai trò này.[114]

Duy trì tình trạng thuyên giảm về mặt y khoa: bệnh hồi manh tràng hoặc đại
tràng cục bộ

• Có rất ít bằng chứng liên quan đến mesalazine trong việc duy trì thuyên giảm về mặt y khoa. Một số phân tích
tổng hợp đã cho ra kết quả không nhất quán.8[A]Evidence
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• Azathioprine là chất điều chỉnh miễn dịch ưu tiên cho những người thuyên giảm do corticosteroid. Có thể thử
dùng mercaptopurine ở những bệnh nhân không dung nạp azathioprine (trừ trường hợp viêm tụy hoặc thiếu tế
bào máu). Có thể giảm dần liều lượng corticosteroid, rồi ngưng sử dụng khi ổn định ở các liệu pháp này. Bác sĩ
cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

• Có thể được sử dụng methotrexate theo đường tiêm bắp để duy trì tình trạng thuyên giảm bệnh Crohn và liệu
pháp này có vẻ an toàn. Khi được cho dùng qua đường uống, methotrexate liều thấp dường như không hiệu
quả trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm và cần phải tiến hành các nghiên cứu quy mô lớn khác để chứng
minh hiệu quả của việc sử dụng methotrexate qua đường uống ở liều cao hơn.[115] Tuy nhiên, trên thực tế
dùng thuốc qua đường uống thuận tiện hơn và bệnh nhân thường ưa dùng, do đó chế độ uống có theo dõi đôi
khi được áp dụng cho những người không thể cho dùng ngoài đường tiêu hóa.[57]

• Corticosteroid toàn thân không hiệu quả trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm và có thể gây ra tác dụng
phụ không mong muốn như mụn trứng cá, mặt tròn, mọc lông, mất ngủ, tăng cân và loãng xương. Budesonide
không hiệu quả trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm quá 3 tháng sau khi bắt đầu thuyên giảm.[64]

Duy trì tình trạng thuyên giảm: các tình huống lâm sàng khác
Bệnh lan rộng

• Khuyến cáo bắt đầu điều trị sớm và duy trì bằng azathioprine.[57]

Bệnh phụ thuộc vào corticosteroid

• Bệnh nhân phụ thuộc vào corticosteroid cần được điều trị bằng thiopurine hoặc methotrexate, mặc dù nếu họ
mắc bệnh hồi manh tràng hạn chế, thủ thuật cắt bỏ hồi tràng có thể hữu ích. Sau khi ổn định ở các phương
pháp điều trị này, có thể giảm dần liều lượng hoặc ngưng sử dụng corticosteroid.

• Sử dụng sớm các liệu pháp sinh học như thuốc kháng TNF ở những bệnh nhân phụ thuộc vào corticosteroid
có thể hữu ích trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm tùy thuộc vào việc phơi nhiễm trước đó với các thuốc
khác, chẳng hạn như thuốc điều chỉnh miễn dịch.

• Đã có bằng chứng là biện pháp kết hợp giữa infliximab và azathioprine có thể hiệu quả hơn là chỉ dùng
infliximab để duy trì tình trạng thuyên giảm khi không dùng corticosteroid.[97] [98] Tuy nhiên, biện pháp kết
hợp này chỉ được sử dụng bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong điều trị những bệnh nhân này. Cần đặc
biệt thận trọng vì nguy cơ liên quan của mức ức chế miễn dịch cao khi sử dụng kết hợp 2 loại thuốc này.

Tái xuất hiện triệu chứng khi dùng thiopurine

• Bệnh nhân nhận azathioprine hoặc mercaptopurine bị tái xuất hiện triệu chứng khi dùng các liều tiêu chuẩn có
thể cần tăng liều với sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa đến khi giảm bạch cầu.[57] Nếu cách này không giúp
duy trì tình trạng thuyên giảm, methotrexate là lựa chọn thay thế.

• Bằng chứng từ một thử nghiệm ngẫu nhiên lớn gợi ý rằng methotrexate tiêm bắp đem lại lợi ích trong việc
giúp thuyên giảm và ngừng hoàn toàn corticosteroid ở bệnh nhân bị Crohn kháng trị.[75]

• Ngoài ra, cần xem xét thuốc kháng TNF trong trường hợp này hoặc phẫu thuật nếu bệnh khu trú.

Sau khi dùng thuốc kháng TNF

• Nếu bệnh đã thuyên giảm khi dùng thuốc kháng TNF, thì cần xem xét duy trì bằng thuốc kháng TNF, dù có
hoặc không có biện pháp điều trị kết hợp với thuốc điều chỉnh miễn dịch khác.

• Infliximab và adalimumab đã được chứng minh là hiệu quả trong việc làm thuyên giảm và duy trì tình trạng
thuyên giảm, mặc dù cần có các nghiên cứu lớn hơn và các giai đoạn theo dõi lâu hơn để đánh giá sự an toàn
lâu dài của chúng.[97] [116] [117] Kháng thể đối với liệu pháp kháng TNF tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể
dẫn đến mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84] [85]
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• Theo dõi điều trị bằng các chất ức chế TNF-alpha có thể được thực hiện bằng cách xét nghiệm nồng độ thuốc
tuần hoàn trong huyết thanh (mức đáy, thực hiện trước khi dùng liều tiếp theo). Điều này có thể giúp điều
chỉnh liều dùng nếu nồng độ quá cao. Nếu nồng độ quá thấp, có thể thực hiện xét nghiệm bổ sung để xác định
các nồng độ kháng thể kháng TNF, trong đó sự có mặt của chúng có thể khiến việc tăng liều không mang lại
hiệu quả và không thích hợp và có thể cần chuyển sang chất thay thế. Có thể thực hiện xét nghiệm này trên hai
nhóm bệnh nhân, nhóm mất khả năng đáp ứng với biện pháp điều trị bằng chất ức chế TNF-alpha và nhóm
đang được điều trị và có thể nhận được lợi ích từ biện pháp duy trì này. Tuy nhiên, trước khi được đưa vào
hướng dẫn điều trị hiện tại, cần nghiên cứu thêm về biện pháp tốt nhất để tính toán nồng độ chất ức chế TNF-
alpha, tiêu chuẩn tham chiếu, độ chính xác để dự đoán trạng thái lâm sàng và các ngưỡng có ý nghĩa về mặt
lâm sàng.[118]NICE tại Anh Quốc đã đánh giá xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA)
hiện có trên thị trường như một công nghệ vì mục đích này tại các trung tâm thực hiện xét nghiệm nồng độ
TNF và kháng thể.[119]

• Phân tích tổng hợp đã chỉ ra điều trị kết hợp giữa infliximab và chất ức chế miễn dịch có hiệu quả hơn là đơn
trị liệu trong việc làm thuyên giảm và duy trì tình trạng thuyên giảm Crohn. Tuy nhiên, cần tiến hành các thử
nghiệm lâm sàng lớn hơn có thời gian theo dõi lâu hơn để đánh giá thêm về tính hiệu quả và độ an toàn của
biện pháp điều trị kết hợp.[120]

Sau khi cắt bỏ ruột[121]

• Tỷ lệ tái phát bệnh sau phẫu thuật là đáng kể và khuyến cáo dùng biện pháp dự phòng y tế.[122] [123] [124]
• Mesalazine đã cho thấy lợi ích khi so với giả dược trong việc giảm tỷ lệ tái phát bệnh sau phẫu thuật, cụ thể là

ở bệnh ruột non phân lập. Đánh giá bằng chứng gợi ý rằng các dạng bào chế 5-ASA có thể mang lại lợi ích vừa
phải trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm từ việc phẫu thuật ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn, nhưng cần thận
trọng khi xem xét bằng chứng do các vấn đề về phương pháp và dữ liệu thống kê của các nghiên cứu đó.[125]

• Azathioprine đã được chứng minh là hiệu quả hơn mesalazine trong việc ngăn ngừa tái phát sau phẫu thuật.
Tuy nhiên, thuốc này dung nạp kém hơn và có nhiều tác dụng phụ hơn.

• Metronidazole đã được chứng minh là hiệu quả hơn giả dược trong việc ngăn ngừa tái phát sau phẫu thuật.
Thuốc này hiếm khi được sử dụng do dùng thuốc lâu dài gây các tác dụng phụ.

• Infliximab và adalimumab hiệu quả hơn nhiều so với azathioprine và mesalazine trong ngăn ngừa tái phát
Crohn khi nội soi và về mặt lâm sàng.[126]

Thời gian điều trị duy trì

• Việc ngừng điều trị ở bệnh nhân đang thuyên giảm do dùng azathioprine đã được nghiên cứu, và có thể được
xem xét sau 4 năm thuyên giảm bệnh.[127]

• Nguy cơ và lợi ích của việc dùng azathioprine lâu dài cần được xem xét, bao gồm cả nguy cơ phát triển ung
thư bạch huyết.

• Điều trị lâu dài với methotrexate không làm tăng nguy cơ gây độc gan nghiêm trọng. Vì vậy, có thể duy trì tình
trạng cho bệnh nhân bằng thuốc này miễn là nguy cơ do ngừng dùng thuốc lớn hơn nguy cơ do tiếp tục điều trị
lâu dài.[128]

• Hiện không có khuyến cáo nào về thời gian dùng thuốc kháng TNF.

Biến chứng: kiểm soát các biểu hiện ngoài ruột
Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần được xử trí
cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do nhóm đa ngành tiến hành.[46]

Bệnh khớp
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• Điều trị bệnh khớp do Crohn ủng hộ việc sử dụng ngắn hạn thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), tiêm
corticosteroid cục bộ và vật lý trị liệu cho viêm khớp ngoại vi, mặc dù cần tập trung vào điều trị Crohn tiềm
ẩn.[109]

• Các bệnh nhân bị bệnh khớp liên quan đến Crohn cần được xem xét điều trị bằng methotrexate. Bắt đầu điều
trị bằng tiêm bắp, giảm dần các liều corticosteroid gối nhau. Sau khi có đáp ứng lâm sàng, có thể cho dùng
methotrexate đường uống, có giảm liều từ từ trong vài tháng. Ngoài ra, tất cả bệnh nhân cần dùng 1 mg folate
mỗi ngày để giảm thiểu các tác dụng bất lợi của methotrexate.[76] [80] [86]

• Ở viêm khớp dọc đốt sống liên quan đến Crohn, infliximab đã cho thấy có hiệu quả ở những người bị viêm cột
sống dính khớp kháng trị hoặc không dung nạp NSAID.[129]

Biểu hiện ngoài da

• Điều trị ban đỏ nốt dựa trên việc điều trị Crohn tiềm ẩn.
• Viêm da mủ hoại thư thường được điều trị với corticosteroid mặc dù ciclosporin và tacrolimus dùng qua tĩnh

mạch đã được chứng minh là có lợi.[130] Các nghiên cứu khác đã cho biết đáp ứng với infliximab ở 69% bệnh
nhân và thuyên giảm bệnh ở 31% bệnh nhân vào tuần thứ 6. Do đó, khuyến cáo dùng infliximab ở những bệnh
nhân không đáp ứng nhanh với corticosteroid.[131]

Biểu hiện ở mắt

• Cần có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt khi nghi ngờ chẩn đoán viêm màng bồ đào. Có thể cần điều trị bằng
corticosteroid ngoài da hoặc toàn thân.

• Viêm thượng củng mạc có thể tự khỏi, nhưng sẽ thường đáp ứng với corticosteroid dùng ngoài da.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

bệnh hồi manh tràng không bị rò với <100
cm ruột bị ảnh hưởng: lần biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát

hoạt động mức nhẹ 1 quan sát kèm theo dõi hoặc budesonide hoặc liệu
pháp 5-ASA

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

hoạt động mức trung bình:
biểu hiện ban đầu hoặc tái
phát không phụ thuộc/kháng
trị với corticosteroid

1 budesonide và/hoặc liệu pháp 5-ASA hoặc
corticosteroid đường uống thông thường (sử dụng
điều trị hiệu quả trước đó cho các triệu chứng tái
phát)

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

2 liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch
+ corticosteroid dạng đường uống giảm dần

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung thuốc kháng sinh

3 liệu pháp sinh học ± azathioprine + corticosteroid
dạng đường uống giảm dần

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

hoạt động mức trung bình:
tái phát tình trạng phụ thuộc/
kháng corticosteroid

1 xem xét bắt đầu điều trị sinh học sớm +
corticosteroid dạng đường uống giảm dần

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

2 phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

hoạt động mức nặng: biểu hiện
ban đầu hoặc tái phát không
phụ thuộc/kháng corticosteroid

1 nhập viện + corticosteroid thông thường dùng
đường uống hoặc truyền tĩnh mạch + xem xét
phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch
+ corticosteroid dạng đường uống giảm dần

2 liệu pháp sinh học hoặc phẫu thuật

bổ sung đã giảm liều corticosteroid dần dần

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

hoạt động mức nặng: tái phát
tình trạng phụ thuộc/kháng
corticosteroid

1 nhập viện + xem xét bắt đầu điều trị sinh học sớm
hoặc phẫu thuật

bổ sung đã giảm liều corticosteroid dần dần

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

bệnh đại tràng không có lỗ rò: biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát

hoạt động mức nhẹ 1 liệu pháp 5-ASA

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung thuốc kháng sinh

1 corticoid đường uống

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

2 phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

hoạt động mức trung bình
hoặc nặng: biểu hiện ban đầu
hoặc tái phát không phụ thuộc/
kháng corticosteroid

1 corticosteroid đường uống hoặc truyền tĩnh mạch
+ liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn
dịch + xem xét tiến hành phẫu thuật

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

2 liệu pháp sinh học + xem xét tiến hành phẫu thuật

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

3 phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

hoạt động mức trung bình
hoặc nặng: tái phát tình trạng
phụ thuộc/kháng corticosteroid

1 bắt đầu sớm liệu pháp sinh học hoặc xem xét tiến
hành phẫu thuật

bổ sung corticoid đường uống hoặc đường tĩnh mạch

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

2 phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bổ sung thuốc kháng sinh

bệnh ruột non lan rộng (>100 cm ruột bị
ảnh hưởng) không có lỗ rò: biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát
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Cấp tính ( tóm tắt )

1 corticosteroid dùng đường uống + cho dùng sớm
thuốc điều chỉnh miễn dịch

bổ sung liệu pháp dinh dưỡng

bổ sung xem xét tiến hành sớm liệu pháp sinh học

bổ sung xem xét phẫu thuật cắt bỏ

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bệnh đường tiêu hóa trên (bệnh thực quản
và/hoặc dạ dày ruột kết) không có lỗ rò: biểu
hiện ban đầu hoặc tái phát

1 chất ức chế bơm proton

bổ sung corticoid đường uống

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch

bổ sung xem xét tiến hành sớm liệu pháp kháng TNF

bổ sung phẫu thuật hoặc nong

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

bệnh quanh hậu môn hoặc có lỗ rò: biểu
hiện ban đầu hoặc tái phát

lỗ rò quanh hậu môn đơn giản:
có triệu chứng

1 chỉ xuyên chùng + dẫn lưu áp-xe quanh hậu môn
nếu có

bổ sung thuốc kháng sinh

bổ sung azathioprine/mercaptopurine hoặc liệu pháp kháng
TNF

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

lỗ rò quanh hậu môn phức tạp 1 đặt chỉ xuyên chùng + dẫn lưu áp-xe quanh hậu
môn nếu có

bổ sung thuốc kháng sinh

bổ sung azathioprine/mercaptopurine hoặc liệu pháp kháng
TNF

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

lỗ rò không phải quanh hậu
môn

1 ý kiến đóng góp từ nhiều ngành + chăm sóc hỗ trợ

bổ sung phẫu thuật

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

Tiếp diễn ( tóm tắt )
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

thuyên giảm

1 Liệu pháp duy trì

thêm tư vấn cai thuốc

có co thắt bụng; không có bằng
chứng tắc nghẽn

bổ sung thuốc chống co thắt

kèm tiêu chảy có triệu chứng bổ sung thuốc chống tiêu chảy
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Bệnh Crohn Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

bệnh hồi manh tràng không bị rò với <100
cm ruột bị ảnh hưởng: lần biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát

hoạt động mức nhẹ 1 quan sát kèm theo dõi hoặc budesonide hoặc liệu
pháp 5-ASA

Các lựa chọn sơ cấp

» budesonide: 9 mg dùng đường uống (bao tan
trong ruột) mỗi ngày một lần hoặc cho dùng thành
3 liều

Các lựa chọn thứ cấp

» Mesalazine: liều dùng tùy thuộc vào chế phẩm
thuốc ; cần xem kĩ toa thuốc để biết hướng dẫn về
liều dùng

HOẶC

» balsalazide: 2250 mg dùng đường uống ba lần
một ngày

HOẶC

» olsalazine: 500-1000 mg dùng đường uống hai
lần mỗi ngày

» Không có biện pháp điều trị tích cực nào là lựa chọn
điều trị cho một số bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ,
miễn là họ được theo dõi chặt chẽ về biến chứng và
tiến triển bệnh.

» Budesonide dùng đường uống (corticosteroid phóng
thích biến đổi, cụ thể hoạt động ở đoạn cuối hồi tràng)
là biện pháp điều trị ưu tiên để làm thuyên giảm bệnh
Crohn ở hồi manh tràng có hoạt động mức nhẹ. Có thể
điều chỉnh giảm liều dùng budesonide sau khi có đáp
ứng lâm sàng. Thuốc này đã được chứng minh là ưu
việt hơn cả giả dược và các thuốc aminosalicylate (5-
ASA).[57] [64]

» Các thuốc 5-ASA thường được sử dụng cho bệnh
nhẹ. Có một vài bằng chứng cho thấy các thuốc 5-
ASA có thể làm giảm mức độ nặng của Crohn ở
những bệnh nhân bị bệnh nhẹ đến trung bình.[67]
1[B]Evidence Tuy nhiên, dữ liệu còn mâu thuẫn; vì
vậy, có sự đồng thuận rằng 5-ASA không hiệu quả
trong việc làm thuyên giảm bệnh.[68]

» Chống chỉ định 5-ASA nếu quá mẫn với aspirin hoặc
tắc nghẽn đường tiêu hóa (GI) hoặc sinh dục niệu
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Cấp tính
(GU). Các tác dụng bất lợi gồm có phát ban, sốt và
hội chứng giống cúm. Hiếm khi dẫn đến viêm thận kẽ,
viêm tụy và viêm màng ngoài tim.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân.[46]

hoạt động mức trung bình:
biểu hiện ban đầu hoặc tái
phát không phụ thuộc/kháng
trị với corticosteroid

1 budesonide và/hoặc liệu pháp 5-ASA hoặc
corticosteroid đường uống thông thường (sử dụng
điều trị hiệu quả trước đó cho các triệu chứng tái
phát)

Các lựa chọn sơ cấp

» budesonide: 9 mg dùng đường uống (bao tan
trong ruột) mỗi ngày một lần hoặc cho dùng thành
3 liều

--VÀ/HOẶC--
» Mesalazine: liều dùng tùy thuộc vào chế phẩm
thuốc ; cần xem kĩ toa thuốc để biết hướng dẫn về
liều dùng
-hoặc-
» balsalazide: 2250 mg dùng đường uống ba lần
một ngày
-hoặc-
» olsalazine: 500-1000 mg dùng đường uống hai
lần mỗi ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

» Budesonide đường uống đã được chứng minh
là có khả năng làm thuyên giảm bệnh hơn thuốc
aminosalicylate (5-ASA) hoặc giả dược, và cần được
ưu tiên sử dụng so với corticosteroid toàn thân (ví dụ:
prednisolone).[57] [71]

» Corticosteroid dạng đường uống đã chứng minh hiệu
quả trong việc làm thuyên giảm, nhưng có hồ sơ tác
dụng phụ đáng kể[72] [73] 3[A]Evidence và có thể
gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đặc biệt ở những bệnh
nhân lớn tuổi nhập viện.[74]

» Corticosteroid đường uống có thể gây ra các ảnh
hưởng trao đổi chất rõ rệt và khác nhau, bao gồm
giữ muối và nước, loãng xương và tăng đường huyết.
Ngoài ra, sử dụng lâu dài dẫn đến ức chế miễn dịch.

» Có một vài bằng chứng cho thấy các thuốc 5-ASA
có thể làm giảm mức độ nặng của bệnh Crohn ở
những bệnh nhân bị bệnh nhẹ đến trung bình.[67]
1[B]Evidence Tuy nhiên, dữ liệu còn mâu thuẫn; vì
vậy, có sự đồng thuận rằng 5-ASA không hiệu quả
trong việc làm thuyên giảm bệnh.[68]
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Cấp tính
» Chống chỉ định sử dụng 5-ASA nếu quá mẫn với
aspirin hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa (GI) hoặc sinh
dục niệu (GU). Các tác dụng bất lợi gồm có phát ban,
sốt và hội chứng giống cúm. Hiếm khi dẫn đến viêm
thận kẽ, viêm tụy và viêm màng ngoài tim.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

2 liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch
+ corticosteroid dạng đường uống giảm dần

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

Các lựa chọn thứ cấp

» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần
-và-
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch (azathioprine,
mercaptopurine, methotrexate) thường được sử dụng
kết hợp với corticosteroid để giúp làm thuyên giảm
bệnh Crohn hoạt động, mặc dù bằng chứng lâm sàng
cho thấy hiệu quả của các thuốc này vẫn còn mâu
thuẫn và gây tranh cãi.[57] [75] 4[B]Evidence Có thể
giảm dần liều corticosteroid.

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch.

» Methotrexate là thuốc ức chế miễn dịch bậc 1 ở bệnh
nhân mắc bệnh khớp do bệnh Crohn.9[B]Evidence
Sau khi đáp ứng lâm sàng với methotrexate tiêm bắp,
có thể đổi sang methotrexate dạng đường uống.
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Cấp tính
» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

3 liệu pháp sinh học ± azathioprine + corticosteroid
dạng đường uống giảm dần

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần
-và-
» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

HOẶC

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
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Cấp tính
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Kháng thể đơn dòng kháng yếu tố hoại tử khối u
(kháng yếu tố hoại tử khối u [TNF]) infliximab và
adalimumab đã cho ra kết quả tốt trong điều trị bệnh
Crohn.[81] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc trong
thời gian dài vẫn chưa rõ ràng.5[B]Evidence Chúng
có thể gây suy giảm miễn dịch nghiêm trọng dẫn
đến bội nhiễm, kích hoạt lại bệnh lao và phát triển
u lympho.[83] Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu
pháp này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến
mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các nồng độ trong
huyết thanh.[84] [85]

» Trong thời gian dùng thuốc và trong vòng 30 phút
sau khi dùng thuốc, bệnh nhân có thể bị sốt, ớn lạnh,
ngứa, nổi mề đay, đau ngực, hạ huyết áp, tăng huyết áp
và khó thở.

» Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể kéo
dài đến 54 tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng
corticosteroid.[1] [86] [87] Có thể giảm dần liều
corticosteroid.

» Các thử nghiệm đã chứng minh lợi ích từ việc kết
hợp giữa liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh
miễn dịch,[97] [98] và một phân tích tổng hợp đã
chứng minh rằng infliximab vượt trội hơn thuốc điều
chỉnh miễn dịch azathioprine trong việc làm thuyên
giảm bệnh mà không sử dụng corticosteroid, nhưng
quan trọng là infliximab kết hợp với azathioprine vượt
trội hơn so với chỉ dùng infliximab.[76] Tuy nhiên,
biện pháp kết hợp này chỉ được sử dụng bởi những
chuyên gia có kinh nghiệm trong điều trị những bệnh
nhân này. Cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ liên quan
của mức ức chế miễn dịch cao khi sử dụng kết hợp
2 loại thuốc này. Một phân tích tổng hợp theo mạng
lưới trực tiếp so sánh các phương pháp điều trị này kết
luận rằng adalimumab và sự kết hợp của infliximab và
azathioprine là những liệu pháp hiệu quả nhất để kích
thích và duy trì sự thuyên giảm của Crohn.[82]

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23), có thể được sử dụng thay cho liệu pháp kháng
TNF trong việc làm thuyên giảm bệnh Crohn[90] ở
các bệnh nhân nhất định hoặc trong trường hợp liệu
pháp kháng TNF thất bại. Dữ liệu từ các sinh phẩm
mới cho thấy vedolizumab và ustekinumab có các hồ
sơ an toàn thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố bất lợi
thấp.[57] Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng
ngừa tương tự được thực hiện như với thuốc kháng
TNF cho đến khi biết được kết quả của dữ liệu dài
hạn.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột
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Cấp tính
» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

hoạt động mức trung bình:
tái phát tình trạng phụ thuộc/
kháng corticosteroid

1 xem xét bắt đầu điều trị sinh học sớm +
corticosteroid dạng đường uống giảm dần

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Phương pháp điều trị từ mạnh đến nhẹ đang ngày
càng được ủng hộ. Chiến lược này bao gồm việc bắt
đầu sớm các phương pháp điều trị mạnh hơn (chẳng
hạn như liệu pháp kháng yếu tố hoại tử khối u [kháng
TNF] hoặc liệu pháp sinh học khác) trong quá trình
tiến triển bệnh. Ưu điểm tiềm năng của phương pháp
này là giảm nhu cầu sử dụng corticosteroid nhiều lần,
do đó tránh được các tác dụng phụ và nguy cơ phụ
thuộc corticosteroid. Phương pháp tích cực hơn đã
được công nhận rằng có thể làm giảm nhu cầu phẫu
thuật trong tương lai. Tiêu chuẩn lâm sàng và các yếu
tố của bệnh nhân được sử dụng trên cơ sở từng bệnh
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Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính
nhân để xác định ngưỡng bắt đầu liệu pháp kháng
TNF hoặc liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh
miễn dịch, tùy thuộc vào dự đoán tiến triển bệnh.[57]

» Cần phải nỗ lực đặc biệt để giảm thiểu phơi nhiễm
corticosteroid ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn. Phương
pháp hiệu quả là cho dùng sớm các loại thuốc sinh
học, chẳng hạn như liệu pháp kháng TNF (ví dụ:
infliximab), đặc biệt ở những bệnh nhân phụ thuộc
corticosteroid, kháng trị corticosteroid hoặc không
dung nạp corticosteroid.[57]

» Kháng thể đơn dòng kháng TNF infliximab và
adalimumab đã cho thấy kết quả tốt trong điều trị
bệnh Crohn.[81] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc
trong thời gian dài vẫn chưa rõ ràng.5[B]Evidence
Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu pháp này tiềm ẩn
quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm
sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84]
[85] Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể
kéo dài đến 54 tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng
corticosteroid.[1] [86] [87]

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23), có thể được sử dụng thay cho liệu pháp kháng
TNF[90] ở các bệnh nhân nhất định hoặc trong trường
hợp liệu pháp kháng TNF thất bại. Dữ liệu từ các sinh
phẩm mới cho thấy vedolizumab và ustekinumab có
các hồ sơ an toàn thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố
bất lợi thấp.[57] Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp
phòng ngừa tương tự được thực hiện như với thuốc
kháng TNF cho đến khi biết được kết quả của dữ liệu
dài hạn.

» Có thể giảm dần liều corticosteroid.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

2 phẫu thuật

» Không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc các triệu
chứng xấu đi là dấu hiệu cho thấy phải can thiệp phẫu
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Cấp tính
thuật cấp tính.[56] Nếu có triệu chứng tắc nghẽn, có
thể xem xét tiến hành phẫu thuật sớm.

» Mặc dù bệnh nhân có thể đáp ứng với corticosteroid
dạng đường uống, 80% bệnh nhân sẽ cần được phẫu
thuật trong vòng 5 năm kể từ khi được chẩn đoán mắc
bệnh.

» Cắt bỏ hồi manh tràng hạn chế đã cho thấy tỷ lệ tái
phát từ 35% đến 40% sau 10 năm, với 50% bệnh nhân
không có triệu chứng có mức độ nghiêm trọng tương
tự sau 15 năm. Không có dữ liệu tương tự đối với điều
trị nội khoa.[93] [94] [95] [96]

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

hoạt động mức nặng: biểu hiện
ban đầu hoặc tái phát không
phụ thuộc/kháng corticosteroid

1 nhập viện + corticosteroid thông thường dùng
đường uống hoặc truyền tĩnh mạch + xem xét
phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

HOẶC

» hydrocortisone sodium succinate: 100 mg dạng
tiêm tĩnh mạch, 8 giờ một lần

HOẶC

» methylprednisolone: 12-15 mg truyền tĩnh mạch
6 giờ một lần

» Cần được điều trị ban đầu bằng corticosteroid dùng
đường uống hoặc truyền qua tĩnh mạch.[57] Bệnh
nhân sẽ cần được nhập viện.

» Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật
khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu
tắc ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ
nguy cơ áp-xe trong bụng.
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Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch
+ corticosteroid dạng đường uống giảm dần

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

Các lựa chọn thứ cấp

» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần
-và-
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Corticosteroid dạng đường uống là liệu pháp hiệu
quả, có bổ sung các thuốc điều chỉnh miễn dịch, như
azathioprine, mercaptopurine hoặc methotrexate, cho
những bệnh nhân đã tái phát.[75] [85] 4[B]Evidence

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch.

» Methotrexate là thuốc ức chế miễn dịch bậc 1 ở bệnh
nhân mắc bệnh khớp do bệnh Crohn.9[B]Evidence
Sau khi đáp ứng lâm sàng với methotrexate tiêm bắp,
có thể đổi sang methotrexate dạng đường uống.

» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

» Có thể giảm dần liều corticosteroid.

2 liệu pháp sinh học hoặc phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Điều trị bằng thuốc kháng yếu tố hoại tử khối u
(kháng TNF), có hoặc không có thuốc điều chỉnh
miễn dịch, là một lựa chọn thích hợp với bệnh nhân
có bằng chứng khách quan về bệnh hoạt động đã tái
phát hoặc với những người không đáp ứng với điều
trị ban đầu.[85] [97] 5[B]Evidence Các thử nghiệm đã
chứng minh lợi ích từ việc kết hợp giữa liệu pháp điều
trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch,[97] Tuy nhiên,
biện pháp kết hợp này chỉ được sử dụng bởi những
chuyên gia có kinh nghiệm trong điều trị những bệnh
nhân này. Cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ liên quan
của mức ức chế miễn dịch cao khi sử dụng kết hợp 2
loại thuốc này.

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23),[90] có thể được sử dụng ở những người đã
tái phát ở liệu pháp khác, có thể bao gồm liệu pháp
kháng TNF. Dữ liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy
vedolizumab và ustekinumab có các hồ sơ an toàn
thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố bất lợi thấp.[57]
Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng ngừa tương
tự được thực hiện như với thuốc kháng TNF cho đến
khi biết được kết quả của dữ liệu dài hạn.

» Phẫu thuật là giải pháp thay thế hợp lý cho một số
bệnh nhân thay vì dùng thuốc sinh học, mặc dù có
những ý kiến khác nhau về thời điểm tối ưu cho các
can thiệp phẫu thuật. Một số chuyên gia khuyên nên
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Cấp tính
tiến hành phẫu thuật sau 2-6 tuần điều trị nội khoa
không hiệu quả, trong khi các chuyên gia khác ủng
hộ phẫu thuật ngay lập tức. Bệnh nhân có triệu chứng
nghiêm trọng mặc dù đã dùng các loại corticosteroid
hoặc liệu pháp sinh học đòi hỏi điều trị thực tế tùy
theo biểu hiện của từng cá nhân.

» Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật
khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu
tắc ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ
nguy cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung đã giảm liều corticosteroid dần dần

» Có thể giảm dần liều corticosteroid.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

hoạt động mức nặng: tái phát
tình trạng phụ thuộc/kháng
corticosteroid

1 nhập viện + xem xét bắt đầu điều trị sinh học sớm
hoặc phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
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390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng cần phải
được nhập viện.

» Phương pháp điều trị từ mạnh đến nhẹ đang ngày
càng được ủng hộ. Chiến lược này bao gồm việc bắt
đầu sớm các phương pháp điều trị mạnh hơn (chẳng
hạn như liệu pháp kháng yếu tố hoại tử khối u [kháng
TNF]) trong quá trình tiến triển bệnh. Ưu điểm tiềm
năng của phương pháp này là giảm nhu cầu sử dụng
corticosteroid nhiều lần, do đó tránh được các tác dụng
phụ và nguy cơ phụ thuộc corticosteroid. Phương pháp
tích cực hơn đã được công nhận rằng có thể làm giảm
nhu cầu phẫu thuật trong tương lai. Tiêu chuẩn lâm
sàng và các yếu tố của bệnh nhân được sử dụng trên
cơ sở từng bệnh nhân để xác định ngưỡng bắt đầu liệu
pháp kháng TNF hoặc liệu pháp điều trị bằng thuốc
điều chỉnh miễn dịch, tùy thuộc vào dự đoán tiến triển
bệnh.[57]

» Cần phải nỗ lực đặc biệt để giảm thiểu phơi nhiễm
corticosteroid ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn. Phương
pháp hiệu quả là cho dùng sớm các loại thuốc sinh
học, chẳng hạn như liệu pháp kháng TNF (ví dụ:
infliximab), đặc biệt ở những bệnh nhân phụ thuộc
corticosteroid, kháng trị corticosteroid hoặc không
dung nạp corticosteroid.[57]

» Kháng thể đơn dòng kháng TNF infliximab và
adalimumab đã cho thấy kết quả tốt trong điều trị
bệnh Crohn.[81] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc
trong thời gian dài vẫn chưa rõ ràng.5[B]Evidence
Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu pháp này tiềm ẩn
quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm
sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84]
[85] Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể
kéo dài đến 54 tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng
corticosteroid.[1] [86] [87]

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23),[90] có thể được sử dụng ở những người đã
tái phát ở liệu pháp khác, có thể bao gồm liệu pháp
kháng TNF. Dữ liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy
vedolizumab và ustekinumab có các hồ sơ an toàn
thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố bất lợi thấp.[57]
Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng ngừa tương
tự được thực hiện như với thuốc kháng TNF cho đến
khi biết được kết quả của dữ liệu dài hạn.

» Phẫu thuật là giải pháp thay thế hợp lý cho một số
bệnh nhân thay vì dùng liệu pháp sinh học, mặc dù có
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những ý kiến khác nhau về thời điểm tối ưu cho các
can thiệp phẫu thuật. Một số chuyên gia khuyên nên
tiến hành phẫu thuật sau 2-6 tuần điều trị nội khoa
không hiệu quả, trong khi các chuyên gia khác ủng
hộ phẫu thuật ngay lập tức. Bệnh nhân có triệu chứng
nghiêm trọng mặc dù đã dùng các loại corticosteroid
hoặc liệu pháp sinh học đòi hỏi điều trị thực tế tùy
theo biểu hiện của từng cá nhân.

» Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật
khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu
tắc ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ
nguy cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung đã giảm liều corticosteroid dần dần

» Nếu bệnh nhân đang dùng liệu pháp corticosteroid
hiện tại, có thể giảm dần liều lượng tùy thuộc vào đáp
ứng lâm sàng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

bệnh đại tràng không có lỗ rò: biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát

hoạt động mức nhẹ 1 liệu pháp 5-ASA

Các lựa chọn sơ cấp

» sulfasalazine: 500-1000 mg dùng đường uống hai
đến bốn lần mỗi ngày, tối đa 4 g/ngày

HOẶC

» Mesalazine: liều dùng qua đường uống tùy thuộc
vào nhãn hiệu thuốc; cần xem tài liệu về sản phẩm
để biết hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» mesalazine dùng qua trực tràng: 500 mg thuốc
đặt trực tràng hai lần mỗi ngày hoặc 1000 mg mỗi
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ngày một lần trước khi đi ngủ; 1-2 g thuốc thụt
trước khi đi ngủ trong 3-6 tuần

HOẶC

» balsalazide: 2250 mg dùng đường uống ba lần
một ngày

HOẶC

» olsalazine: 500-1000 mg dùng đường uống hai
lần mỗi ngày

» Aminosalicylate (5-ASA) sulfasalazine là liệu pháp
hiệu quả vừa phải, nhưng có mức dung nạp kém.[68]
Các hướng dẫn ECCO năm 2016 nhìn chung không
khuyến cáo sử dụng sulfasalazine.[57] Một số bác sĩ
khuyến cáo bổ sung folate trong thời gian áp dụng liệu
pháp sulfasalazine vì liệu pháp này làm suy giảm khả
năng hấp thu folate.

» Chống chỉ định sử dụng 5-ASA nếu quá mẫn với
aspirin hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa (GI) hoặc sinh
dục niệu (GU). Các tác dụng bất lợi gồm có phát ban,
sốt và hội chứng giống cúm. Hiếm khi dẫn đến viêm
thận kẽ, viêm tụy và viêm màng ngoài tim.

» Vẫn còn tranh cãi về lợi ích của mesalazine bôi trên
da.

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone đặt trực tràng: 100 mg/60 mL
dạng thụt hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 90 mg (đầy dụng
cụ bôi) một hoặc hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 25-30 mg thuốc
đặt trực tràng hai lần mỗi ngày

» Không có dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng về liệu pháp bôi trên da điều trị bệnh Crohn
bên trái, mặc dù các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn
hydrocortisone thường được khuyến cáo sử dụng.

» Có thể hấp thu toàn thân lượng corticosteroid đáng
kể (lên đến 75% ở tình trạng viêm đại tràng nặng) khi
cho dùng ở dạng thuốc thụt hoặc thuốc đặt trực tràng.

» Corticosteroid có thể gây ra các ảnh hưởng trao đổi
chất rõ rệt và khác nhau, bao gồm giữ muối và nước,

50 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính
loãng xương và tăng đường huyết. Ngoài ra, sử dụng
lâu dài dẫn đến ức chế miễn dịch.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

1 corticoid đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

» Corticosteroid dạng đường uống cũng có hiệu quả và
được khuyến cáo sử dụng làm biện pháp điều trị ban
đầu, còn budesonide thì không (trừ khi bệnh chủ yếu
ảnh hưởng đến đoạn đại tràng gần).[57] 3[A]Evidence

» Corticosteroid có thể gây ra các ảnh hưởng trao đổi
chất rõ rệt và khác nhau, bao gồm giữ muối và nước,
loãng xương và tăng đường huyết. Ngoài ra, sử dụng
lâu dài dẫn đến ức chế miễn dịch.

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần
-và-
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch như azathioprine và
methotrexate có thể được sử dụng làm thuốc thay thế
corticosteroid.

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch. Tuyệt đối không được bắt
đầu dùng thuốc điều chỉnh miễn dịch nếu có bất kỳ
chỉ định nào về nhiễm trùng huyết. Bác sĩ cần tham
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Cấp tính
khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến
việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

2 phẫu thuật

» Cần phải xem xét tiến hành phẫu thuật sớm đối với
bệnh đại tràng nếu không cải thiện với liệu pháp ban
đầu, và cần sự phối hợp của nhóm đa ngành để điều
trị riêng đối với từng bệnh nhân.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

hoạt động mức trung bình
hoặc nặng: biểu hiện ban đầu
hoặc tái phát không phụ thuộc/
kháng corticosteroid

1 corticosteroid đường uống hoặc truyền tĩnh mạch
+ liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn
dịch + xem xét tiến hành phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng
-hoặc-
» hydrocortisone sodium succinate: 100 mg dạng
tiêm tĩnh mạch, 8 giờ một lần
-hoặc-
» methylprednisolone: 12-15 mg truyền tĩnh mạch
6 giờ một lần

--VÀ--
» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần
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Cấp tính
-hoặc-
» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng
-hoặc-
» hydrocortisone sodium succinate: 100 mg dạng
tiêm tĩnh mạch, 8 giờ một lần
-hoặc-
» methylprednisolone: 12-15 mg truyền tĩnh mạch
6 giờ một lần

--VÀ--
» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần

--VÀ--
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Corticosteroid dạng đường uống là liệu pháp hiệu
quả, có bổ sung các thuốc điều chỉnh miễn dịch, như
azathioprine, mercaptopurine hoặc methotrexate, cho
những bệnh nhân đã tái phát.[75] 4[B]Evidence

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch.

» Methotrexate là thuốc ức chế miễn dịch bậc 1 ở bệnh
nhân mắc bệnh khớp do bệnh Crohn.9[B]Evidence
Sau khi đáp ứng lâm sàng với methotrexate tiêm bắp,
có thể đổi sang methotrexate dạng đường uống.

» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

» Cần xem xét tiến hành phẫu thuật, và bệnh nhân cần
được nhóm đa ngành điều trị trên cơ sở cá nhân. Cần
phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật khẩn
cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng
sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu tắc
ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ nguy
cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone đặt trực tràng: 100 mg/60 mL
dạng thụt hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 90 mg (đầy dụng
cụ bôi) một hoặc hai lần mỗi ngày
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Cấp tính
HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 25-30 mg thuốc
đặt trực tràng hai lần mỗi ngày

» Không có dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng về liệu pháp bôi trên da điều trị bệnh Crohn
bên trái, mặc dù các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn
hydrocortisone thường được khuyến cáo sử dụng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

2 liệu pháp sinh học + xem xét tiến hành phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)
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» Cần xem xét tiến hành phẫu thuật, và bệnh nhân cần
được nhóm đa ngành điều trị trên cơ sở cá nhân. Cần
phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật khẩn
cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng
sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu tắc
ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ nguy
cơ áp-xe trong bụng.

» Phương pháp điều trị này có thể thích hợp ở một
số bệnh nhân mắc bệnh đại tràng nặng và tiến triển
(thường xảy ra cùng với nhiễm trùng quanh hậu môn
liên quan đến dấu hiệu toàn thân [nhiễm trùng huyết])
để giảm nhu động ruột bằng cách chuyển hướng lỗ
thoát trước khi có thể an toàn sử dụng liệu pháp liệu
pháp kháng yếu tố hoại tử khối u (kháng TNF).

» Kháng thể đơn dòng kháng TNF infliximab và
adalimumab đã cho thấy kết quả tốt trong điều trị
bệnh Crohn.[81] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc
trong thời gian dài vẫn chưa rõ ràng.5[B]Evidence
Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu pháp này tiềm ẩn
quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm
sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84]
[85] Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể
kéo dài đến 54 tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng
corticosteroid.[1] [86] [87] Bệnh nhân có thể dần dần
giảm liều của bất kỳ liệu pháp corticosteroid hiện tại
nào.

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23),[90] có thể được sử dụng ở những người đã
tái phát ở liệu pháp khác, có thể bao gồm liệu pháp
kháng TNF. Dữ liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy
vedolizumab và ustekinumab có các hồ sơ an toàn
thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố bất lợi thấp.[57]
Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng ngừa tương
tự được thực hiện như với thuốc kháng TNF cho đến
khi biết được kết quả của dữ liệu dài hạn.

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone đặt trực tràng: 100 mg/60 mL
dạng thụt hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 90 mg (đầy dụng
cụ bôi) một hoặc hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 25-30 mg thuốc
đặt trực tràng hai lần mỗi ngày
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Cấp tính
» Không có dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng về liệu pháp bôi trên da điều trị bệnh Crohn
bên trái, mặc dù các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn
hydrocortisone thường được khuyến cáo sử dụng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

3 phẫu thuật

» Có thể cần phải tiến hành phẫu thuật. Có nguy cơ
thủng ruột, tắc nghẽn và phát triển phình đại tràng
nhiễm độc.

» Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật
khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu
tắc ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ
nguy cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

hoạt động mức trung bình
hoặc nặng: tái phát tình trạng
phụ thuộc/kháng corticosteroid

1 bắt đầu sớm liệu pháp sinh học hoặc xem xét tiến
hành phẫu thuật

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC
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Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính
» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Phương pháp điều trị từ mạnh đến nhẹ đang ngày
càng được ủng hộ. Chiến lược này bao gồm việc bắt
đầu sớm các phương pháp điều trị mạnh hơn (chẳng
hạn như liệu pháp kháng yếu tố hoại tử khối u [kháng
TNF]) trong quá trình tiến triển bệnh. Ưu điểm tiềm
năng của phương pháp này là giảm nhu cầu sử dụng
corticosteroid nhiều lần, do đó tránh được các tác
dụng phụ và nguy cơ phụ thuộc corticosteroid. Phương
pháp tích cực hơn đã được công nhận rằng có thể làm
giảm nhu cầu phẫu thuật trong tương lai. Lợi ích của
phương pháp này so với phương pháp tiêu chuẩn chưa
được nghiên cứu rộng rãi.

» Cần phải nỗ lực đặc biệt để giảm thiểu phơi nhiễm
corticosteroid ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn. Phương
pháp hiệu quả là cho dùng sớm các loại thuốc sinh
học, chẳng hạn như liệu pháp kháng TNF (ví dụ:
infliximab), đặc biệt ở những bệnh nhân phụ thuộc
corticosteroid, kháng trị corticosteroid hoặc không
dung nạp corticosteroid.[57]

» Kháng thể đơn dòng kháng TNF infliximab và
adalimumab đã cho thấy kết quả tốt trong điều trị
bệnh Crohn.[81] Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc
trong thời gian dài vẫn chưa rõ ràng.5[B]Evidence
Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu pháp này tiềm ẩn
quan ngại vì chúng có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm
sàng và làm giảm các nồng độ trong huyết thanh.[84]
[85] Hiệu quả của phương pháp điều trị này có thể
kéo dài đến 54 tuần và làm giảm các yêu cầu sử dụng
corticosteroid.[1] [86] [87]

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12 và
IL-23),[90] có thể được sử dụng ở những người đã
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Bệnh Crohn Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
tái phát ở liệu pháp khác, có thể bao gồm liệu pháp
kháng TNF. Dữ liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy
vedolizumab và ustekinumab có các hồ sơ an toàn
thuận lợi với tỷ lệ mắc mới biến cố bất lợi thấp.[57]
Tuy nhiên, hiện nay các biện pháp phòng ngừa tương
tự được thực hiện như với thuốc kháng TNF cho đến
khi biết được kết quả của dữ liệu dài hạn.

» Phương pháp điều trị này có thể thích hợp ở một
số bệnh nhân mắc bệnh đại tràng nặng và tiến triển
(thường xảy ra cùng với nhiễm trùng quanh hậu môn
liên quan đến dấu hiệu toàn thân [nhiễm trùng huyết])
để giảm nhu động ruột bằng cách chuyển hướng lỗ
thoát trước khi có thể an toàn sử dụng liệu pháp liệu
pháp kháng TNF.

» Cần xem xét tiến hành phẫu thuật, và bệnh nhân
cần được nhóm đa ngành điều trị trên cơ sở cá nhân.
Có nguy cơ thủng ruột, tắc nghẽn và phát triển phình
đại tràng nhiễm độc. Cần phải nhập viện, hồi sức và
đánh giá phẫu thuật khẩn cấp ở những bệnh nhân có
các dấu hiệu và triệu chứng sau đây: sốt cao; khối u ở
vùng bụng; dấu hiệu tắc ruột; thường xuyên nôn mửa.
Cần phải loại trừ nguy cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung corticoid đường uống hoặc đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

HOẶC

» hydrocortisone sodium succinate: 100 mg dạng
tiêm tĩnh mạch, 8 giờ một lần

HOẶC

» methylprednisolone: 12-15 mg truyền tĩnh mạch
6 giờ một lần

» Bệnh nhân có thể đã dùng corticosteroid, và có thể
tiếp tục dùng các thuốc này hoặc chuyển sang liệu
pháp tiêm tĩnh mạch.

bổ sung hydrocortisone dạng bôi trực tràng

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone đặt trực tràng: 100 mg/60 mL
dạng thụt hai lần mỗi ngày

HOẶC

» hydrocortisone đặt trực tràng: 90 mg (đầy dụng
cụ bôi) một hoặc hai lần mỗi ngày

HOẶC

58 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính

» hydrocortisone đặt trực tràng: 25-30 mg thuốc
đặt trực tràng hai lần mỗi ngày

» Không có dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng về liệu pháp bôi trên da điều trị bệnh Crohn
bên trái, mặc dù các dung dịch thụt hoặc thuốc đạn
hydrocortisone thường được khuyến cáo sử dụng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

2 phẫu thuật

» Có thể cần phải tiến hành phẫu thuật. Có nguy cơ
thủng ruột, tắc nghẽn và phát triển phình đại tràng
nhiễm độc.

» Cần phải nhập viện, hồi sức và đánh giá phẫu thuật
khẩn cấp ở những bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu
chứng sau đây: sốt cao; khối u ở vùng bụng; dấu hiệu
tắc ruột; thường xuyên nôn mửa. Cần phải loại trừ
nguy cơ áp-xe trong bụng.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bổ sung thuốc kháng sinh

» Có thể thêm thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ biến
chứng nhiễm trùng huyết.[57]

» Không có bằng chứng nhất quán chứng minh hiệu
quả của việc sử dụng kháng sinh định kỳ trong trường
hợp không nghi ngờ bị nhiễm trùng huyết từ các thử
nghiệm lâm sàng có kiểm soát.[56] [57]

bệnh ruột non lan rộng (>100 cm ruột bị
ảnh hưởng) không có lỗ rò: biểu hiện ban
đầu hoặc tái phát

1 corticosteroid dùng đường uống + cho dùng sớm
thuốc điều chỉnh miễn dịch
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần
-hoặc-
» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

--VÀ--
» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

Các lựa chọn thứ cấp

» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần
-và-
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

--VÀ--
» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

» Điều trị bằng corticosteroid (ở những người chưa
từng dùng corticosteroid) và sớm cho dùng các thuốc
điều chỉnh miễn dịch (azathioprine, mercaptopurine
và methotrexate) để có hiệu quả tương đương
corticosteroid được coi là thích hợp như là liệu pháp
đầu tay trong nhóm này.

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch. Tuyệt đối không được bắt
đầu dùng thuốc điều chỉnh miễn dịch nếu có bất kỳ
chỉ định nào về nhiễm trùng huyết. Bác sĩ cần tham
khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan đến
việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

» Methotrexate là thuốc ức chế miễn dịch bậc 1 ở bệnh
nhân mắc bệnh khớp do bệnh Crohn.9[B]Evidence
Sau khi đáp ứng lâm sàng với methotrexate tiêm bắp,
có thể đổi sang methotrexate dạng đường uống.

bổ sung liệu pháp dinh dưỡng

» Ở bệnh lan rộng (>100 cm ruột bị ảnh hưởng) có
gánh nặng viêm lớn hơn và bệnh nhân có nguy cơ
thiếu hụt dinh dưỡng. Do đó, ở bệnh nhẹ, liệu pháp
dinh dưỡng có thể vừa được coi là liệu pháp bổ trợ
vừa là liệu pháp chính.[70] Phương pháp dinh dưỡng
bao gồm thử nghiệm chỉ cho ăn qua đường ruột với
chế độ ăn uống cơ bản hoặc chế độ ăn uống hợp chất
cao phân tử. Mục tiêu của chế độ ăn uống này là để
ngăn chặn viêm đường ruột và thúc đẩy chữa lành
niêm mạc. Các lần thử cho ăn qua đường ruột thường
bị giới hạn bởi khả năng dung nạp kém của bệnh
nhân.

bổ sung xem xét tiến hành sớm liệu pháp sinh học
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Bệnh Crohn Điều trị

Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

HOẶC

» certolizumab pegol: 400 mg tiêm dưới da vào
tuần 0, 2 và 4, sau đó là 400 mg 4 tuần một lần bắt
đầu từ tuần thứ 8

Các lựa chọn thứ cấp

» vedolizumab: 300 mg dùng qua đường tĩnh mạch
trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6 tuần, sau
đó mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» ustekinumab: phác đồ thúc tiến: trọng lượng cơ
thể ≤55 kg: 260 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng
liều đơn trong 1 giờ; trọng lượng cơ thể 56-85 kg:
390 mg truyền tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong
1 giờ; trọng lượng cơ thể >85 kg: 520 mg truyền
tĩnh mạch dưới dạng liều đơn trong 1 giờ; phác
đồ duy trì: 90 mg tiêm dưới da 8 tuần một lần (bắt
đầu 8 tuần sau khi dùng phác đồ thúc tiến)

» Điều trị sinh học bằng liệu pháp kháng yếu tố hoại
tử khối u (kháng TNF) cần được xem xét sớm, vì bằng
chứng chứng minh rằng can thiệp sớm có lợi ở những
bệnh nhân này do họ có tiên lượng lâu dài kém hơn so
với những người mắc bệnh cục bộ hơn.[99] [100] Tuy
nhiên, thông tin an toàn thuốc dài hạn của thuốc kháng
TNF vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, kháng thể kháng các
liệu pháp này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn
đến mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các nồng độ
trong huyết thanh.[84] [85]

» Certolizumab pegol đã được chấp thuận sử dụng để
điều trị bệnh Crohn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác,
tuy nhiên Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vẫn
chưa phê duyệt sử dụng cho chỉ định này.

» Các liệu pháp sinh học mới hơn, chẳng hạn như
vedolizumab (một chất đối kháng thụ thể integrin)[88]
[89] và ustekinumab (một chất đối kháng IL-12
và IL-23),[90] có thể được sử dụng ở những bệnh
nhân chưa từng dùng thuốc kháng TNF hoặc đã tái
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phát mặc dù đã sử dụng liệu pháp kháng TNF. Dữ
liệu từ các sinh phẩm mới cho thấy vedolizumab và
ustekinumab có các hồ sơ an toàn thuận lợi với tỷ lệ
mắc mới biến cố bất lợi thấp.[57] Tuy nhiên, hiện nay
các biện pháp phòng ngừa tương tự được thực hiện
như với thuốc kháng TNF cho đến khi biết được kết
quả của dữ liệu dài hạn.

bổ sung xem xét phẫu thuật cắt bỏ

» Cần hết sức cẩn thận khi xem xét phẫu thuật cắt bỏ
ở nhóm bệnh nhân này, vì có nguy cơ phát triển hội
chứng ruột ngắn.

» Cắt chỗ hẹp cho các đoạn chít hẹp <10 cm được
coi là thủ thuật an toàn, nhưng trong trường hợp mắc
bệnh lan rộng, nguy cơ thủng ruột và xuất huyết sẽ
tăng.

» Các đoạn dài hơn đã được điều trị thành công bằng
thủ thuật cắt chỗ hẹp không theo cách thông thường,
đặc biệt khi hội chứng ruột ngắn có khả năng trở
thành vấn đề.[103]

» Tỷ lệ tái phát dài hạn vẫn chưa rõ ràng và đã có báo
cáo về ung thư biểu mô xảy ra tại các vị trí cắt chỗ
hẹp.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bệnh đường tiêu hóa trên (bệnh thực quản
và/hoặc dạ dày ruột kết) không có lỗ rò: biểu
hiện ban đầu hoặc tái phát

1 chất ức chế bơm proton

Các lựa chọn sơ cấp

» Lansoprazole: 30 mg uống một lần/ngày

HOẶC

» omeprazole: 40 mg uống mỗi ngày một lần

» Phương pháp nội soi đường tiêu hóa trên đang ngày
càng được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán
phân nhóm bệnh Crohn cụ thể này. Bằng chứng điều
trị chủ yếu dựa trên loạt ca bệnh, nhưng hầu hết các
chuyên gia đều đồng ý rằng cần dùng thuốc ức chế
bơm proton.

bổ sung corticoid đường uống

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» Prednisolone: 0,5 đến 0,75 mg/kg/ngày dùng
đường uống, giảm dần theo mức đáp ứng

» Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng liều trị liệu
corticosteroid toàn thân cần được kết hợp với
các thuốc ức chế bơm proton và methotrexate,
azathioprine, hoặc mercaptopurine, như được mô tả
trong các kiểu hình bệnh khác.[105]

bổ sung liệu pháp điều trị bằng thuốc điều chỉnh miễn dịch

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

Các lựa chọn thứ cấp

» Methotrexate: 25 mg dùng đường uống/tiêm dưới
da/tiêm bắp mỗi tuần một lần
-và-
» axit folic: 1 mg đường uống mỗi ngày một lần

» Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng liều trị liệu
corticosteroid toàn thân cần được kết hợp với
các thuốc ức chế bơm proton và methotrexate,
azathioprine, hoặc mercaptopurine, như được mô tả
trong các kiểu hình bệnh khác.[105]

» Corticosteroid dạng đường uống là liệu pháp hiệu
quả, có bổ sung các thuốc điều chỉnh miễn dịch, như
azathioprine, mercaptopurine hoặc methotrexate, cho
những bệnh nhân đã tái phát.4[B]Evidence

» Thuốc điều chỉnh miễn dịch ức chế sự tổng hợp
ADN và ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào. Điều này
gây ức chế hệ miễn dịch.

» Methotrexate là thuốc ức chế miễn dịch bậc 1 ở bệnh
nhân mắc bệnh khớp do bệnh Crohn.9[B]Evidence
Sau khi đáp ứng lâm sàng với methotrexate tiêm bắp,
có thể đổi sang methotrexate dạng đường uống.

» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

bổ sung xem xét tiến hành sớm liệu pháp kháng TNF

Các lựa chọn sơ cấp

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần
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HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

» Bệnh Crohn đường tiêu hóa trên được cho là có liên
quan đến tiên lượng tồi tệ hơn. Do đó, liệu pháp kháng
yếu tố hoại tử khối u (kháng TNF) phải được xem xét
sớm.[57]

» Bằng chứng đã chứng minh rằng can thiệp sớm có
lợi ở những bệnh nhân có tiên lượng lâu dài kém hơn
so với những người mắc bệnh cục bộ hơn.[99] [100]
Tuy nhiên, thông tin an toàn thuốc dài hạn của thuốc
kháng TNF vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, kháng thể
kháng các liệu pháp này tiềm ẩn quan ngại vì chúng
có thể dẫn đến mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các
nồng độ trong huyết thanh.[84] [85]

bổ sung phẫu thuật hoặc nong

» Phẫu thuật hoặc nong là cách điều trị thích hợp cho
những người có triệu chứng tắc nghẽn.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

bệnh quanh hậu môn hoặc có lỗ rò: biểu
hiện ban đầu hoặc tái phát

lỗ rò quanh hậu môn đơn giản:
có triệu chứng

1 chỉ xuyên chùng + dẫn lưu áp-xe quanh hậu môn
nếu có

» Áp-xe quanh hậu môn hoặc trong bụng cần được
loại trừ về mặt lâm sàng. Nếu có nghi ngờ lâm sàng về
áp-xe, thì sẽ cần phải chụp CT cho tình trạng nhiễm
trùng huyết trong bụng hoặc chụp MRI cho tình trạng
nhiễm trùng huyết vùng chậu/quanh hậu môn. Bất
kỳ tình trạng áp-xe nào cũng cần được điều trị bằng
cách phẫu thuật hoặc dẫn lưu bằng cách chụp X-quang
trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch
hoặc điều chỉnh miễn dịch.

» Nếu bệnh nhân có triệu chứng, cần luồn chỉ xuyên
chùng hoặc thực hiện thủ thuật mở đường rò.

» Chỉ xuyên là một dây phẫu thuật (thường bằng cao
su silastic) được luồn qua đường rò để giữ cho đường
này mở. Chỉ này giúp dẫn lưu liên tục và ngăn ngừa
nhiễm trùng tái phát. Chỉ xuyên có thể chùng, cho
phép dẫn lưu hoặc có thể sít trong trường hợp chỉ rất
căng. Chỉ xuyên sít gây ra chứng thiếu máu mô cục bộ
và hoại tử và cắt qua mô, dần dần siết chặt từ từ cho
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đến khi cắt đứt. Chỉ xuyên sít không còn được sử dụng
định kỳ đối với lỗ rò hậu môn vì chúng gây ra tỷ lệ
tiểu không tự chủ cao.

bổ sung thuốc kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» metronidazole: 500 mg đường uống ba lần mỗi
ngày
-và-
» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

» Thuốc kháng sinh (metronidazole và ciprofloxacin)
cần được thêm vào như là lựa chọn điều trị nội khoa
ban đầu nếu có bằng chứng về nhiễm trùng quanh hậu
môn.[107] 6[C]Evidence Các phác đồ kháng sinh thay
đổi tùy theo vị trí cục bộ.

bổ sung azathioprine/mercaptopurine hoặc liệu pháp kháng
TNF

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5 mg/kg/ngày dùng
đường uống

HOẶC

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

HOẶC

» certolizumab pegol: 400 mg tiêm dưới da vào
tuần 0, 2 và 4, sau đó là 400 mg 4 tuần một lần bắt
đầu từ tuần thứ 8

» Azathioprine và mercaptopurine là các thuốc điều
chỉnh miễn dịch gây ức chế sự tổng hợp ADN và
ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào Hậu quả là ức chế
hệ miễn dịch.
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» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

» Infliximab đã được chứng minh có tác dụng đóng lỗ
rò quanh hậu môn. Adalimumab và certolizumab pegol
cũng đã được chứng minh giúp loại bỏ lỗ rò. Điều trị
bằng ciclosporin và tacrolimus không được khuyến
cáo do không đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả sử
dụng các thuốc này.[109] Hồ sơ an toàn thuốc dài hạn
của thuốc kháng yếu tố hoại tử khối u (kháng TNF)
còn chưa rõ ràng. Ngoài ra, kháng thể kháng các liệu
pháp này tiềm ẩn quan ngại vì chúng có thể dẫn đến
mất đáp ứng lâm sàng và làm giảm các nồng độ trong
huyết thanh.[84] [85]

» Certolizumab pegol đã được chấp thuận sử dụng để
điều trị bệnh Crohn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác,
tuy nhiên Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vẫn
chưa phê duyệt sử dụng cho chỉ định này.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

lỗ rò quanh hậu môn phức tạp 1 đặt chỉ xuyên chùng + dẫn lưu áp-xe quanh hậu
môn nếu có

» Áp-xe quanh hậu môn hoặc trong bụng cần được
loại trừ về mặt lâm sàng. Nếu có nghi ngờ lâm sàng về
áp-xe, thì sẽ cần phải chụp CT cho tình trạng nhiễm
trùng huyết trong bụng hoặc chụp MRI cho tình trạng
nhiễm trùng huyết vùng chậu/quanh hậu môn. Bất
kỳ tình trạng áp-xe nào cũng cần được điều trị bằng
cách phẫu thuật hoặc dẫn lưu bằng cách chụp X-quang
trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch
hoặc điều chỉnh miễn dịch.

» Nên sử dụng chỉ xuyên, kết hợp dùng với thuốc
kháng sinh và azathioprine hoặc mercaptopurine làm
liệu pháp điều trị ban đầu. Chỉ xuyên là một dây phẫu
thuật (thường bằng cao su silastic) được luồn qua
đường rò để giữ cho đường này mở. Chỉ này giúp dẫn
lưu liên tục và ngăn ngừa nhiễm trùng tái phát. Chỉ
xuyên có thể chùng, cho phép dẫn lưu hoặc có thể sít
trong trường hợp chỉ rất căng. Chỉ xuyên sít gây ra
chứng thiếu máu mô cục bộ và hoại tử và cắt qua mô,
dần dần siết chặt từ từ cho đến khi cắt đứt. Chỉ xuyên
sít không còn được sử dụng định kỳ đối với lỗ rò hậu
môn vì chúng gây ra tỷ lệ tiểu không tự chủ cao.

» Cần sử dụng phối hợp giữa các phương pháp điều trị
y tế và phẫu thuật.[109]

bổ sung thuốc kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» metronidazole: 500 mg đường uống ba lần mỗi
ngày
-và-
» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

» Thuốc kháng sinh (metronidazole và ciprofloxacin)
cần được thêm vào như là lựa chọn điều trị nội khoa
ban đầu nếu có bằng chứng về nhiễm trùng quanh hậu
môn.[107] 6[C]Evidence Các phác đồ kháng sinh thay
đổi tùy theo vị trí cục bộ.

bổ sung azathioprine/mercaptopurine hoặc liệu pháp kháng
TNF

Các lựa chọn sơ cấp

» Azathioprine: 1 đến 2,5 mg/kg/liều dùng đường
uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» mercaptopurine: 0,75 đến 1,5mg/kg/ngày dùng
đường uống

HOẶC

» Infliximab: 5 mg/kg/liều dùng qua đường tĩnh
mạch trong thời gian đầu tại thời điểm 0, 2 và 6
tuần, sau đó 5 mg/kg/liều mỗi 8 tuần một lần

HOẶC

» Adalimumab: 160 mg tiêm dưới da vào tuần 0;
tiêm 80 mg vào tuần thứ 2, tiếp đến 40 mg cách
tuần bắt đầu vào tuần thứ 4

» Nên dùng thuốc azathioprine hoặc mercaptopurine
làm liệu pháp điều trị ban đầu cùng với thuốc kháng
sinh và điều trị phẫu thuật. Tuy nhiên, không nên bắt
đầu dùng azathioprine hoặc mercaptopurine nếu có bất
kỳ bằng chứng nào về nhiễm trùng huyết.

» Azathioprine và mercaptopurine là các thuốc điều
chỉnh miễn dịch gây ức chế sự tổng hợp ADN và
ARN, dẫn đến hãm tăng sinh tế bào Hậu quả là ức chế
hệ miễn dịch.

» Bác sĩ cần tham khảo các trường hợp thận trọng cụ
thể liên quan đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn
dịch.

» Có thể sử dụng infliximab hoặc adalimumab.
Một thử nghiệm chọn ngẫu nhiên có đối chứng
đã phát hiện thấy lỗ rò đã lành lại được trong lên
tới 2 năm trong nghiên cứu mở rộng nhãn mở với
adalimumab.[110]
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Cấp tính

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

lỗ rò không phải quanh hậu
môn

1 ý kiến đóng góp từ nhiều ngành + chăm sóc hỗ trợ

» Công tác điều trị lỗ rò ruột-da và lỗ rò ở các cơ quan
khác rất phức tạp và đòi hỏi ý kiến đóng góp từ nhiều
ngành.[109]

» Khi điều trị lỗ rò ruột-da, cần phải tối ưu hóa tình
trạng dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm trùng huyết
bằng thuốc kháng sinh.

bổ sung phẫu thuật

» Quyết định phẫu thuật cần phải do một nhóm đa
ngành gồm các bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng và bác
sĩ chuyên khoa tiêu hóa đưa ra.

» Điều trị lỗ rò ở các cơ quan khác có thể yêu cầu phải
phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo và cần điều trị tình
trạng viêm đường ruột hoạt động, nếu có, trước khi
phẫu thuật.

bổ sung điều trị các biểu hiện ngoài ruột

» Các biến chứng ngoài ruột bao gồm bệnh khớp và
các biểu hiện trên da và mắt. Các biến chứng này cần
được xử trí cụ thể theo từng cá nhân, tốt nhất là do
nhóm đa ngành tiến hành.[46]

Tiếp diễn

thuyên giảm

1 Liệu pháp duy trì

» Những cân nhắc về lựa chọn điều trị dài hạn để
thuyên giảm bao gồm: tiến triển và mức độ của bệnh
Crohn; tính hiệu lực và khả năng dung nạp các phương
pháp điều trị đã sử dụng trước đó; sự hiện diện của
các dấu hiệu viêm sinh học hoặc qua nội soi; và nguy
cơ xảy ra biến chứng.

» Đối với bệnh Crohn hồi manh tràng hoặc đại tràng
cục bộ: azathioprine là thuốc điều chỉnh miễn dịch
ưa dùng dành cho những người đã thuyên giảm nhờ
corticosteroid; có thể thử dùng mercaptopurine nếu
không dung nạp azathioprine (trừ trường hợp viêm
tụy hoặc giảm tế bào máu); corticosteroid có thể được
giảm dần liều và ngưng dùng khi đã duy trì được;
methotrexate là một lựa chọn thay thế cho bệnh nhân
không dung nạp tất cả các thiopurine.[57] Bác sĩ cần
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tham khảo các trường hợp thận trọng cụ thể liên quan
đến việc sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch.

» Corticosteroid toàn thân không hiệu quả trong việc
duy trì thuyên giảm. Budesonide không hiệu quả trong
việc duy trì tình trạng thuyên giảm quá 3 tháng sau khi
bắt đầu thuyên giảm.[64]

» Bệnh nhân phụ thuộc vào corticosteroid cần được
điều trị bằng thiopurine hoặc methotrexate tiêm bắp,
mặc dù nếu họ mắc bệnh hồi manh tràng hạn chế, thủ
thuật cắt bỏ hồi tràng có thể hữu ích. Có thể được sử
dụng methotrexate theo đường tiêm bắp để duy trì
tình trạng thuyên giảm bệnh Crohn và liệu pháp này
có vẻ an toàn. Khi được cho dùng qua đường uống,
methotrexate liều thấp dường như không hiệu quả
trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm và cần phải
tiến hành các nghiên cứu quy mô lớn khác để chứng
minh hiệu quả của việc sử dụng methotrexate qua
đường uống ở liều cao hơn.[115] Tuy nhiên, trên thực
tế dùng thuốc qua đường uống thuận tiện hơn và bệnh
nhân thường ưa dùng, do đó chế độ uống có theo dõi
đôi khi được áp dụng cho những người không thể cho
dùng ngoài đường tiêu hóa.[57] Sử dụng sớm thuốc
kháng yếu tố hoại tử chống khối u (kháng TNF) ở
bệnh nhân có thể hữu ích trong việc duy trì thuyên
giảm, tùy thuộc vào lần phơi nhiễm trước với các
thuốc khác. Có bằng chứng chứng minh kết hợp giữa
infliximab và azathioprine có thể hiệu quả hơn chỉ
dùng infliximab để duy trì tình trạng thuyên giảm khi
không dùng corticosteroid.[97] [98] [110] [117] [120]
Tuy nhiên, biện pháp kết hợp này chỉ được sử dụng
bởi những chuyên gia có kinh nghiệm trong điều trị
những bệnh nhân này. Cần đặc biệt thận trọng vì nguy
cơ liên quan của mức ức chế miễn dịch cao khi sử
dụng kết hợp 2 loại thuốc này.

» Bệnh nhân nhận azathioprine hoặc mercaptopurine
bị tái xuất hiện triệu chứng khi dùng các liều tiêu
chuẩn có thể cần tăng liều với sự giám sát của bác sĩ
chuyên khoa đến khi giảm bạch cầu.[57] Lựa chọn
khác là methotrexate.[75]

» Ngoài ra, cần xem xét liệu pháp kháng TNF hoặc
liệu pháp sinh học khác trong trường hợp này hoặc
phẫu thuật nếu bệnh khu trú.

» Nếu bệnh đã thuyên giảm khi dùng thuốc kháng
TNF, thì cần xem xét duy trì bằng thuốc kháng TNF,
dù có hoặc không có biện pháp điều trị kết hợp với
thuốc điều chỉnh miễn dịch khác.

» Sau khi cắt bỏ ruột, có tỷ lệ tái phát bệnh sau phẫu
thuật cao và khuyến cáo dùng biện pháp dự phòng y
tế.[122] [123] [124] Mesalazine đã cho thấy lợi ích
khi so với giả dược trong việc giảm tỷ lệ tái phát bệnh
sau phẫu thuật, cụ thể là ở bệnh ruột non phân lập.
Azathioprine đã được chứng minh là hiệu quả hơn
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Tiếp diễn
mesalazine trong việc ngăn ngừa tái phát sau phẫu
thuật. Tuy nhiên, thuốc này dung nạp kém hơn và có
nhiều tác dụng phụ hơn.[121] Metronidazole đã được
chứng minh là hiệu quả hơn giả dược trong việc ngăn
ngừa tái phát sau phẫu thuật. Thuốc này hiếm khi
được sử dụng do dùng thuốc lâu dài gây các tác dụng
phụ.[121]

» Infliximab và adalimumab hiệu quả hơn nhiều so với
azathioprine và mesalazine trong ngăn ngừa tái phát
Crohn khi nội soi và về mặt lâm sàng.[126]

thêm tư vấn cai thuốc

» Cai thuốc là cách thay đổi lối sống duy nhất có
ảnh hưởng đến việc phòng ngừa tái phát bệnh
Crohn.7[C]Evidence

có co thắt bụng; không có bằng
chứng tắc nghẽn

bổ sung thuốc chống co thắt

Các lựa chọn sơ cấp

» dicycloverine: 20-40 mg dùng đường uống ba lần
hàng ngày khi cần

HOẶC

» hyoscyamin: 0,125 mg dùng đường uống mỗi 4-6
giờ khi cần, tối đa 1,5 mg/ngày

» Được sử dụng trong điều trị đau do co thắt đường
tiêu hóa.

» Những loại thuốc này ngăn chặn tác dụng của
acetylcholine ở các tuyến bài tiết, cơ trơn và thần kinh
trung ương.

» Cần thận trọng khi dùng cho bệnh nhân suy gan
hoặc suy thận, bệnh tim mạch, tắc nghẽn đường tiết
niệu hoặc tăng huyết áp.

» Không được cho dùng ở bệnh nhân có khả năng bị
tắc nghẽn GI.

kèm tiêu chảy có triệu chứng bổ sung thuốc chống tiêu chảy

Các lựa chọn sơ cấp

» loperamide: 4 mg đường uống trong thời gian
đầu, sau đó là 2 mg sau mỗi lần đại tiện phân
không thành khuôn, tối đa 16 mg/ngày

HOẶC

» diphenoxylate/atropine: 5/0,05 mg dùng đường
uống ba đến bốn lần mỗi ngày trong thời gian đầu,
giảm xuống 2,5/0,025 mg hai đến ba lần mỗi ngày
nếu cần, tối đa 20/0,20 mg/ngày

HOẶC
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» colestyramine: 4 g dùng đường uống mỗi ngày
một lần trong thời gian đầu, tăng theo số gia 4 g
mỗi tuần lên đến 12-24 g mỗi ngày dưới dạng chất
lỏng thích hợp chia thành 1-4 liều tùy theo mức
đáp ứng, tối đa 36 g/ngày

» Có thể bắt đầu điều trị bất cứ lúc nào khi bệnh nhân
có triệu chứng tiêu chảy, ngoại trừ khi có viêm đại
tràng hoạt động, vì nguy cơ phình đại tràng nhiễm độc
gia tăng.

» Giảm tần suất tiêu chảy bằng cách ức chế nhu động
ruột và làm chậm nhu động ruột. Điều này làm tăng
thời gian vận chuyển chất điện giải và chất lỏng qua
ruột, do đó tăng khả năng hấp thu các chất này.

» Colestyramine tạo thành một phức hợp không hấp
thu được với các axit mật và có thể hữu ích ở những
bệnh nhân mắc bệnh đoạn cuối hồi tràng.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

71

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Giai đoạn đầu

các tác nhân sinh học
Các thành phần của phản ứng viêm bệnh lý được quan sát thấy ở bệnh viêm ruột bao gồm các hệ miễn dịch thích ứng và
bẩm sinh, cũng như biểu mô ruột và màng trong. Nhờ các tiến bộ trong hiểu biết về từng thành phần trong số này, nhiều
tác nhân sinh học đã được phát triển, có thể thay thế cho việc sử dụng các liệu pháp hiện tại ở những bệnh nhân mắc
bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng kháng trị.[132]

Thuốc tương tự sinh học
Thuốc tương tự sinh học là bản sao của thuốc sinh học ban đầu, tương tự, nhưng không giống với thuốc gốc. Các thuốc
này tương tự về mặt chất lượng, an toàn và hiệu lực. Một số thuốc tương tự sinh học chứa chất ức chế yếu tố hoại tử khối
u (TNF)-alpha đã được bán trên thị trường hoặc đang được phát triển; tuy nhiên, tính khả dụng và công dụng thay đổi
tùy theo vị trí. Thuốc tương tự sinh học của infliximab đang được sử dụng ở nhiều khu vực của Anh Quốc. Bài bình luận
bằng chứng về thuốc Tháng 4 năm 2017 của Viện Sức khỏe và Tiêu chuẩn Chăm sóc Quốc gia khuyến cáo rằng những
người đang ở trạng thái đáp ứng lâm sàng ổn định hoặc thuyên giảm khi sử dụng liệu pháp infliximab có thể được chuyển
sang các thuốc tương tự sinh học có cùng liều lượng và tần xuất dùng liều. [133]Điều này được dựa trên bằng chứng
chứng minh sử dụng ở tình trạng viêm khớp dạng thấp[134] và viêm cột sống dính khớp[135] Một nghiên cứu đánh giá
dịch vụ ở bệnh nhân viêm ruột chuyển từ infliximab sang sử dụng thuốc tương tự sinh học đã báo cáo kết quả tiết kiệm
chi phí đáng kể và đầu tư vào dịch vụ lâm sàng trong khi duy trì diễn biến tương tự do bệnh nhân báo cáo, đáp ứng sinh
hóa, kiên trì dùng thuốc và hồ sơ về biến cố bất lợi.[136]

Thuốc ức chế cytokine tiền viêm
Kháng thể kháng interleukin-12, kháng thể kháng interferon gamma, kháng thể đơn dòng kháng thụ thể interleukin-6
(tocilizumab) và kháng thể kháng interleukin-18 đang được nghiên cứu trong điều trị bệnh Crohn. Ngoài ra, interleukin-10
và interleukin-11 đã cho thấy một số giá trị trong điều trị bệnh Crohn.[1] [137] [138] [139] Risankizumab, một kháng thể
kháng interleukin-23, đã được cấp nhãn là thuốc mồ côi tại Hoa Kỳ, dành cho bệnh nhi mắc bệnh Crohn. Thalidomide và
leflunomide đang được nghiên cứu về tính hiệu lực trong điều trị bệnh Crohn.[140] Alequel, chất chiết xuất các protein
đại tràng tự thân từ bệnh nhân mắc bệnh Crohn, đã được chứng minh qua một số thử nghiệm lâm sàng là có thể có lợi
trong điều trị bệnh nhân mắc bệnh Crohn.[1] [86] [138] Tacrolimus là một loại thuốc điều hòa miễn dịch có các cơ chế
tác dụng tương tự như ciclosporin nhưng hấp thu qua đường uống tốt hơn và đã chứng tỏ hữu ích trong điều trị bệnh
viêm ruột kháng trị. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc này có hiệu quả trong việc điều trị bệnh Crohn có lỗ rò. Các thử
nghiệm đa trung tâm khác hiện đang được tiến hành.[1] [141]

Các thuốc ức chế kết dính bạch cầu
Các nghiên cứu đang tiến hành cho thấy lợi ích tiềm năng từ các antisense oligonucleotide, phân tử kết dính nội bào 1,
kháng thể kháng integrin và các kháng thể đơn dòng mới. Natalizumab, một kháng thể đơn dòng kháng alfa-4 integrin, đã
chứng minh kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị bệnh Crohn. Bệnh nhân dùng natalizumab có tỷ lệ đáp ứng bền vững cao
hơn đáng kể (61% so với 28%) và thuyên giảm (44% so với 26%) đến tuần 36 so với bệnh nhân dùng giả dược. Mối liên
quan giữa natalizumab và bệnh não chất trắng đa ổ dẫn đến ngừng hoạt động bán ra thị trường của thuốc này.[1] [142]
[143] [144] [88]

Hiện tượng quang chuyển ngoài cơ thể
Kỹ thuật này đã cho thấy một số thành công trong các trường hợp nghiên cứu trên loại ca bệnh nhỏ. Kỹ thuật này bao
gồm lấy máu của bệnh nhân từ dòng ngoại vi và tách tế bào lớp đệm chứa bạch cầu và tiểu cầu từ các tế bào hồng cầu.
Các tế bào lớp đệm chứa các tế bào đơn nhân, kể cả tế bào T. Các tế bào lớp đệm sau đó được xử lý bằng thuốc nhạy
sáng và thuốc chống đông máu trước khi chúng được chiếu tia cực tím, dẫn đến chết tế bào. Các tế bào chết sau đó được
trả lại cho bệnh nhân để tạo ra đáp ứng miễn dịch kháng các dòng vô tính tế bào T được cho là có liên quan đến sinh bệnh
học của tình trạng viêm do bệnh Crohn.[145]

Kích thích miễn dịch
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Bệnh Crohn Điều trị

Các thử nghiệm lâm sàng về các yếu tố kích thích tạo máu (G-CSF) của người và yếu tố kích thích tạo dòng tế bào hạt và
đại thực bào (GM-CSF) đã cho thấy một số kết quả đầy hứa hẹn ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn.[146]

Liệu pháp điều trị chống lao
Các quan sát lâm sàng và bệnh lý đã cho thấy mối liên hệ tiềm ẩn giữa bệnh Crohn và vi khuẩn mycobacterium không
điển hình. Một đánh giá Cochrane phát hiện thấy rằng điều trị chống lao có thể có ích cho việc phòng ngừa tái phát bệnh
Crohn ở bệnh nhân mắc bệnh không hoạt động. Tuy nhiên, kết quả không chắc chắn và cần thực hiện các nghiên cứu
khác để cung cấp bằng chứng đáng tin cậy hơn.[147]

Ký sinh trùng
Bệnh Crohn phổ biến hơn tương đối ở các quốc gia công nghiệp hóa, nơi hiếm gặp tình trạng giun sán ký sinh đường ruột
cư trú. Các nghiên cứu khác đã cho thấy rằng nuốt phải trứng Trichuris suis giúp cải thiện bệnh Crohn.[148]
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Khuyến nghị

Giám sát
Bệnh nhân mắc bệnh Crohn cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa định kỳ để theo dõi các biến chứng và đợt
bùng phát bệnh và điều chỉnh phương pháp điều trị cho phù hợp. Bệnh nhân có các ca mắc bệnh Crohn không có biến
chứng cần thăm khám theo dõi 6 tháng một lần, trong khi những người dùng azathioprine hoặc mercaptopurine cần
thăm khám 3 tháng một lần. Telemedicine cũng được chứng minh là phương pháp theo dõi an toàn, có thể giảm thiểu
nhu cầu thăm khám ngoại trú và giúp giảm tỷ lệ nhập viện.[169]

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra biến chứng do sử dụng thuốc, các hướng dẫn khuyến cáo tiến hành xét nghiệm máu
sàng lọc ban đầu trước khi bắt đầu tất cả các phương pháp điều trị không cung cấp dinh dưỡng và theo dõi thường
xuyên, để loại trừ nhiễm trùng huyết và suy thận hoặc gan có trước đó.[60] Thuốc có thể gây độc cho thận hoặc gan.

Đặc biệt là các loại thuốc như thuốc điều chỉnh miễn dịch (azathioprine, mercaptopurine, methotrexate và thuốc kháng
TNF), có thể gây ra hậu quả đe dọa tính mạng nếu bắt đầu sử dụng mà không thận trọng. Tuyệt đối không được
bắt đầu dùng thuốc điều chỉnh miễn dịch nếu có bất kỳ chỉ định nào về nhiễm trùng huyết. Trước khi bắt đầu dùng
azathioprine hoặc mercaptopurine, cần phải đo mức thiopurine S-methyltransferase (TPMT) trong máu của bệnh
nhân để đánh giá tính nhạy với độc tính. Công thức máu và xét nghiệm chức năng gan yêu cầu phải theo dõi chặt
chẽ trong quá trình điều trị. Có thể kiểm tra tình trạng phơi nhiễm trước đó với vi-rút thông thường, chẳng hạn như
varicella zoster (thủy đậu), bằng xét nghiệm kháng thể trước khi bắt đầu sử dụng azathioprine. Trước khi bắt đầu dùng
methotrexate, điều quan trọng là phải đo công thức máu cũng như chức năng thận và gan, và cần theo dõi những chỉ số
này thường xuyên trong khi điều trị.

Các thuốc kháng TNF có liên quan đến tăng nguy cơ nhiễm bệnh lao.[61] Cần sàng lọc bệnh nhân kết hợp với xem
xét tiền sử, chụp X-quang ngực, xét nghiệm máu xét nghiệm giải phóng interferon-gamma và/hoặc test lao lẩy da nếu
được coi là có nguy cơ cao. Tái kích hoạt viêm gan B cũng đã được báo cáo, với nguy cơ lý thuyết về diễn biến nhiễm
viêm gan C, vì vậy cả hai cần được kiểm tra trước khi bắt đầu điều trị.[62] Trong thực hành lâm sàng hiện tại, các
biện pháp phòng ngừa lao cũng được thực hiện cho những người bắt đầu dùng các chất sinh học mới hơn như những
người bắt đầu liệu pháp kháng TNF. Mặc dù trên thực tế hồ sơ nguy cơ có thể thấp hơn, gợi ý từ dữ liệu gần đây cho
thấy các chất sinh học có hồ sơ an toàn thuận lợi với nguy cơ xảy ra tác dụng phụ thấp.[57]

Bệnh nhân cần được theo dõi bằng chứng về chứng kém hấp thu để điều chỉnh chế độ ăn uống và bổ sung dinh dưỡng
cho phù hợp. Mức độ B12 trong huyết thanh cần được theo dõi ở những bệnh nhân mắc bệnh Crohn ở hồi tràng và ở
những người đã cắt bỏ hồi tràng.

Bệnh nhân dùng thuốc ức chế miễn dịch và corticosteroid cần được đánh giá định kỳ và tiến hành xét nghiệm liên
quan đến nồng độ thuốc và biến chứng điều trị. Xét nghiệm đo mật độ khoáng của xương (đo hấp thụ bằng chụp X-
quang năng lượng kép [DEXA]) cần được xem xét thực hiện ở tất cả bệnh nhân mắc Crohn, do nguy cơ mắc chứng
loãng xương cao hơn. Bệnh nhân có nguy cơ đặc biệt cao rơi vào hai nhóm như sau:

• Bệnh nhân <65 tuổi, đang dùng corticosteroid kéo dài (>3 tháng/năm)
• Bệnh nhân có bệnh hoạt động liên tục, thiếu cân (BMI <20 kg/m^2), trên 75 tuổi, hoặc giảm cân >10% so với

ban đầu.

Bệnh nhân mắc bệnh Crohn có nguy cơ phát triển ung thư đại tràng cao hơn gấp 2,59 lần. Bệnh nhân đã mắc bệnh
trong hơn 8 năm hoặc những người chủ yếu mắc bệnh đại tràng, có nguy cơ cao hơn. Sàng lọc nội soi đại tràng theo
dõi được khuyến cáo thực hiện cho bệnh nhân mắc Crohn; những người mắc bệnh đại tràng có khả năng hưởng lợi
nhiều nhất từ việc theo dõi.[161] [170] [171] [172] [173] Bệnh nhân mắc Crohn cũng có nguy cơ bị ung thư biểu mô
tế bào vảy ở hậu môn, u tân sinh tá tràng và ung thư bạch huyết cao hơn.

Một số bệnh nhân mắc bệnh Crohn có thể được hưởng lợi từ hỗ trợ bổ sung cùng với kiểm soát tình trạng sức khỏe
lâu dài của họ. Các can thiệp được đề xuất trong tài liệu y khoa bao gồm tập trung vào hướng dẫn bệnh nhân, chương
trình tự kiểm soát có hướng dẫn (cả chương trình từ xa và tại phòng khám), liệu pháp tâm lý cá nhân và hướng dẫn
theo nhật ký triệu chứng cá nhân. Một phân tích tổng hợp đã cho thấy can thiệp tự kiểm soát có thể có một số tác

74 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Liên lạc theo dõi

động tích cực đến chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột, tuy nhiên nội dung thích hợp nhất
và phương pháp tốt nhất để cung cấp các can thiệp này vẫn cần được xác định rõ.[174]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

• Cai thuốc - mức độ nghiêm trọng của Crohn có xu hướng giảm ở những bệnh nhân cai thuốc và giảm nhu cầu
dùng corticosteroid và thuốc ức chế miễn dịch.7[C]Evidence

• Tư vấn chế độ ăn uống - nhiều bệnh nhân mắc bệnh Crohn tránh ăn để tránh làm tình trạng tiêu chảy và co
thắt bụng trở nên trầm trọng hơn. Điều này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, với những hậu quả nghiêm trọng;
do đó, bệnh nhân cần duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng theo chỉ dẫn của chuyên gia dinh
dưỡng.[175] Bổ sung chất xơ có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân mắc bệnh đại tràng, trong khi chế độ ăn dư
lượng thấp được chỉ định cho bệnh nhân mắc bệnh tắc nghẽn.10[B]Evidence Crohn ở ruột non thường là biến
chứng của tình trạng không dung nạp lactose; do đó, cần tránh các sản phẩm từ sữa. Bệnh nhân đã cắt rộng
đoạn cuối hồi tràng cần có chế độ ăn ít chất béo với bổ sung triglyceride chuỗi trung bình.

• Tập thể dục thường xuyên giúp duy trì sức khỏe tổng quát.
• Cần tránh các thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) vì chúng có thể làm Crohn tiến triển trầm trọng thêm.
• Bệnh nhân nữ mắc Crohn muốn uống thuốc tránh thai cần xem xét các lựa chọn khác nhau với bác sĩ lâm sàng

của họ. Người ta cho rằng thuốc tránh thai đường uống (đặc biệt là thuốc tránh thai đường uống kết hợp) có
thể liên quan đến việc tăng nguy cơ cần phải phẫu thuật ở bệnh Crohn đã xác định. Cần thêm bằng chứng; do
đó, phải tiến hành phân tích lợi ích rủi ro ở từng ca bệnh riêng lẻ.[176]

• Bệnh nhân mắc bệnh Crohn cần tìm tư vấn y tế nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây:

• sốt hoặc ớn lạnh
• Phân dính máu
• Đau bụng dữ dội
• Đầy bụng và không thể đại hoặc trung tiện
• Chóng mặt
• Mất nước
• Mủ chảy ra từ vùng hậu môn hoặc thành bụng
• Nôn không thể kiểm soát
• Các triệu chứng thông thường của bệnh Crohn trầm trọng đi
• Giảm cân.

• Bệnh nhân cần được tư vấn về sự sẵn có của các nhóm hỗ trợ địa phương và các nguồn hướng dẫn.  [Crohn’s
and Colitis UK]   [NHS Choices: Crohn's disease]   [Crohn's and Colitis Foundation of America (CCFA)]

Bệnh nhân cần được tư vấn về các tác dụng phụ cụ thể và theo dõi cần thiết cho liệu pháp thuốc cụ thể mà họ được
kê toa. Người dùng methotrexate cần được yêu cầu ngay lập tức báo cáo bất kỳ tình trạng đau họng, bầm tím, loét
miệng, buồn nôn, nôn, khó chịu ở bụng, nước tiểu sẫm màu và khó thở có thể là dấu hiệu của các tác dụng phụ
nghiêm trọng từ thuốc. Trước khi bắt đầu dùng azathioprine hoặc mercaptopurine, bệnh nhân cũng cần được thông
báo cụ thể về nguy cơ xảy ra các tai biến nghiêm trọng (bao gồm nhiễm trùng huyết nặng) và biết về tầm quan trọng
của việc theo dõi chặt chẽ công thức máu và xét nghiệm chức năng gan trong khi điều trị. Cần cung cấp thông tin về
các tác dụng phụ có thể xảy ra và các hướng dẫn cụ thể như tránh tiêm vắc-xin sống.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

tắc ruột ngắn hạn cao

TÁ
I K

H
Á

M

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

75

http://www.crohnsandcolitis.org.uk/
http://www.crohnsandcolitis.org.uk/
http://www.nhs.uk/conditions/crohns-disease/pages/introduction.aspx
http://www.ccfa.org/
http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Liên lạc theo dõi
TÁ

I 
K

H
Á

M

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Phát triển do thành ruột dày lên do viêm cấp tính. Biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, trướng bụng, các quai ruột
giãn nở và mức độ khí-dịch trên hình ảnh chụp X-quang.

Điều trị bao gồm giảm nhu động đại tràng bằng hút dạ dày qua ống thông mũi và có thể cần điều trị bằng
corticosteroid. Các ca bệnh không đáp ứng với các biện pháp này đòi hỏi phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hoặc đối với
các đoạn chít hẹp ngắn ≤4 cm, có thể cố gắng nong đoạn hẹp qua nội soi.

Chít hẹp ruột non có thể được điều trị bằng cách cắt bỏ hoặc cắt chỗ hẹp. Cắt chỗ hẹp đã được chứng minh là phương
pháp an toàn thay thế cho thủ thuật cắt bỏ khi độ dài chít hẹp <10 cm.[101] [102] Các đoạn chít hẹp dài hơn được điều
trị bằng thủ thuật cắt chỗ hẹp không thông thường ở một số trung tâm.[103] Có tỷ lệ mắc mới ung thư biểu mô ở các
vị trí cắt chỗ hẹp.[104] Các đoạn dài, nhiều chỗ chít hẹp ở các đoạn ngắn và bệnh nhân có đủ chiều dài ruột để tránh
hội chứng ruột ngắn có thể được điều trị tốt hơn bằng thủ thuật cắt bỏ.

Chít hẹp đại tràng được điều trị bằng cách cắt bỏ đoạn nếu bệnh diễn ra cục bộ. Chít hẹp ở một trong hai đầu đại tràng
có thể được điều trị bằng cách cắt đoạn và nối 2 đoạn để tránh xuất hiện lỗ thoát. Nhiều chỗ chít hẹp có thể đòi hỏi
phải cắt bỏ trực tràng - đại tràng bán phần hoặc toàn phần. Cắt bỏ trực tràng - đại tràng có tỷ lệ tái phát thấp hơn so
với cắt bỏ đoạn nhưng đòi hỏi phải có lỗ thoát cuối.

biến chứng trong thai kỳ liên quan đến liệu pháp ức chế miễn
dịch

ngắn hạn cao

Nói chung, điều trị nội khoa bằng thuốc ức chế miễn dịch đối với bệnh Crohn cần tiếp tục trong thời gian mang thai
vì lợi ích lớn hơn nguy cơ của thuốc. Ngoại lệ chính cho biện pháp này là methotrexate, vì thuốc này gây quái thai, và
có thể dẫn đến bất thường ở xương và thậm chí sẩy thai. Nếu đang cân nhắc mang thai, cần có thời gian thải trừ 6 tuần
khi dùng axit folic liều cao. Điều này cũng áp dụng cho những người có kế hoạch làm cha để việc sản sinh tinh trùng
trở lại bình thường.[166]

Nhiễm khuẩn huyết trong ổ bụng ngắn hạn trung bình

Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch có thể có nguy cơ đồng mắc viêm đại tràng nhiễm trùng với viêm đại tràng Crohn hoặc
nhiễm Clostridium difficile liên quan đến việc sử dụng kháng sinh.

Ruột bị viêm hoặc tắc nghẽn có đặc điểm là mỏng và có thể có lỗ thủng. Tình trạng này có thể biểu hiện dưới dạng
áp xe quanh hoặc gần chỗ đau quặn bụng cùng với đau bụng dữ dội và sốt hoặc có dấu hiệu và triệu chứng viêm phúc
mạc nếu bị thủng.

Áp-xe cục bộ có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh và dẫn lưu dưới hướng dẫn của thủ thuật chụp X-quang. Có
khả năng lỗ rò ruột-da sẽ xuất hiện, nhưng có thể tránh phẫu thuật trong trường hợp cấp cứu.

Thủng là trường hợp cấp cứu cần phẫu thuật đòi hỏi phải phẫu thuật mở bụng, dùng thuốc kháng sinh tiêm tĩnh mạch
để điều trị các mầm bệnh ruột và chuyển hướng hoặc cắt bỏ.

Xoang ngắn hạn trung bình

Các đường rò phát triển do viêm ảnh hưởng tới toàn bộ thành ruột. Trái ngược với lỗ rò, đường rò không chấm dứt ở
các cơ quan có lớp biểu mô lót khác và có thể là biến chứng của viêm tấy hoặc áp-xe.

Đường rò có thể cần phải được điều trị bằng phẫu thuật.[45]

phình đại tràng nhiễm độc ngắn hạn thấp
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Biến chứng tiềm ẩn gây chết người của viêm đại tràng có đặc trưng là giãn nở hoàn toàn hoặc từng đoạn không gây tắc
nghẽn liên quan đến độc tính toàn thân. Điều này do các chất trung gian gây viêm dư thừa và độc tố vi khuẩn được giải
phóng khỏi đại tràng bị bệnh.

Mục tiêu chính của việc điều trị phình đại tràng nhiễm độc là giảm mức độ nghiêm trọng của viêm đại tràng bằng
cách điều trị bệnh Crohn tiềm ẩn. Phương pháp điều trị này bao gồm sử dụng corticosteroid, thuốc kháng sinh và/hoặc
thuốc ức chế miễn dịch (ciclosporin).

Tất cả bệnh nhân cần được nhóm phẫu thuật đánh giá về khả năng cần cắt bỏ đại tràng.

chứng thiếu máu dài hạn cao

phát triển do kém hấp thu, thiếu hụt vitamin và mất máu.

hội chứng ruột ngắn dài hạn trung bình

Khi còn <100cm ruột non hoạt động chức năng, thường sau phẫu thuật cắt bỏ mà còn lỗ rò ruột cao thì khả năng hấp
thu có thể không đủ cho các yêu cầu của bệnh nhân mà không nuôi dưỡng tĩnh mạch. Mất dịch và rối loạn điện giải có
thể nặng. Dạ dày và tá tràng tiết ra 7 lít mỗi ngày, trong đó 6 lít hấp thụ lại vào ruột non trong một cơ chế liên quan đến
vận chuyển natri.

Ung thư dài hạn trung bình

Bệnh nhân mắc bệnh Crohn tăng nguy cơ ung thư tổng thể và tăng nguy cơ ung thư biểu mô tuyến đại tràng. Những
bệnh nhân này cũng tăng tỷ lệ mắc mới ung thư biểu mô tế bào vảy ở hậu môn, ung thư ruột non, ung thư phổi và ung
thư hạch.[158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165]

Có tỷ lệ mắc mới ung thư biểu mô ở các vị trí cắt chỗ hẹp.[104]

Sỏi thận dài hạn trung bình

xuất hiện ở những bệnh nhân bị bệnh nặng do tăng hấp thu oxalate, tiêu hóa chất béo kém, nhiễm toan và mất nước.

nhiễm độc gan liên quan đến methotrexate dài hạn trung bình

Các biến chứng của liệu pháp điều trị bằng methotrexate bao gồm nhiễm độc gan lâu dài.[168]

Trước khi bắt đầu dùng methotrexate, điều quan trọng là phải đo công thức máu cũng như chức năng thận và gan, và
cần theo dõi những chỉ số này thường xuyên trong khi điều trị.

xơ hóa phổi do methotrexate dài hạn trung bình

Các biến chứng của liệu pháp điều trị bằng methotrexate bao gồm phát triển chứng xơ hóa phổi.

biến chứng liên quan đến kém hấp thu biến thiên cao
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Giảm hấp thu axit mật gây ra tiêu chảy xuất tiết. Ngoài ra, thiếu nhóm muối mật dẫn đến kém hấp thu chất béo, tiêu
phân mỡ và tăng nguy cơ hình thành sỏi mật. Hấp thu không đủ chất béo dẫn đến thiếu hụt các vitamin hòa tan trong
chất béo (A, D, E và K).

Tiêu phân mỡ và tiêu chảy có thể thúc đẩy phát triển sỏi canxi oxalat và axit uric.

Bệnh hồi tràng nặng hoặc cắt bỏ hồi tràng có thể dẫn đến tình trạng kém hấp thu và thiếu hụt vitamin B12 đòi hỏi cần
phải bổ sung.

bệnh chuyển hóa xương biến thiên trung bình

Bệnh nhân mắc bệnh Crohn có nguy cơ cao bị loãng xương do điều trị bằng corticosteroid, kém hấp thu và viêm liên
quan đến bệnh. Mặc dù thiếu hụt vitamin D do kém hấp thu và khả năng tránh ăn các sản phẩm từ sữa, nhuyễn xương
ít gặp hơn nhiều so với bệnh loãng xương ở những bệnh nhân mắc bệnh Crohn.

Nguy cơ gãy xương cần được đánh giá ở tất cả bệnh nhân được chỉ định dùng corticosteroid dạng đường uống và xem
xét chụp DEXA.[156] [157]

Bệnh nhân điều trị bằng corticosteroid hoặc những người có mật độ xương giảm cần được bổ sung canxi và vitamin D.

Nên tập thể dục và cai thuốc lá.7[C]Evidence

Bệnh nhân bị gãy xương cần được điều trị bằng bisphosphonate.[109]

nhiễm trùng huyết liên quan đến thuốc điều chỉnh miễn dịch biến thiên trung bình

Các tác dụng phụ nghiêm trọng của chất điều chỉnh miễn dịch bao gồm nhiễm trùng huyết nặng. Tuyệt đối không được
bắt đầu dùng thuốc điều chỉnh miễn dịch nếu có bất kỳ chỉ định nào về nhiễm trùng huyết. Một số loại vi-rút có thể
gây tử vong ở bệnh nhân dùng azathioprine, do tác dụng ức chế miễn dịch của thuốc. Có thể kiểm tra tình trạng phơi
nhiễm trước đó với vi-rút thông thường, chẳng hạn như varicella zoster (thủy đậu), bằng xét nghiệm kháng thể trước
khi bắt đầu sử dụng azathioprine. Bệnh nhân cần được hướng dẫn để tránh tiêm vắc-xin sống (ví dụ: rubella, BCG và
sốt vàng da).

Thuốc kháng TNF gây tăng nguy cơ phát triển bệnh lao và bệnh nhân cần được sàng lọc kết hợp với xem xét tiền sử,
chụp X-quang ngực, xét nghiệm máu xét nghiệm giải phóng interferon-gamma và/hoặc test lao lẩy da nếu được coi là
có nguy cơ cao.[61] Một số bệnh nhân dùng infliximab đã cho thấy gia tăng các biến chứng xung quanh thời điểm phẫu
thuật.[167] Tái kích hoạt viêm gan B cũng đã được báo cáo, với nguy cơ lý thuyết về diễn biến nhiễm viêm gan C, vì
vậy cả hai cần được kiểm tra trước khi bắt đầu điều trị.[62]

Các biến chứng nhiễm trùng huyết bao gồm nhiễm trùng cơ hội tăng lên đến 15 lần nếu thuốc kháng TNF được sử
dụng kết hợp với các thuốc ức chế miễn dịch khác.

suy tủy xương do methotrexate biến thiên trung bình

Các biến chứng do methotrexate có thể nặng, vì thuốc này có thể gây suy tủy xương nặng.

Trước khi bắt đầu dùng methotrexate, điều quan trọng là phải đo công thức máu cũng như chức năng thận và gan, và
cần theo dõi những chỉ số này thường xuyên trong khi điều trị.

biến chứng ngoài ruột: bệnh sỏi mật biến thiên thấp
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Bệnh sỏi mật ảnh hưởng đến một phần ba số bệnh nhân bị viêm hồi tràng hoặc cắt bỏ hồi tràng. Các cơ chế hình thành
sỏi mật rất phức tạp, bao gồm kém hấp thu mật và tăng tuần hoàn bilirubin trong ruột gan.[7] [26] [27]

biến chứng ngoài ruột: viêm xơ đường mật nguyên phát biến thiên thấp

Ảnh hưởng đến gan có thể biểu hiện dưới dạng viêm xơ đường mật nguyên phát (PSC).

PSC liên quan đến bệnh Crohn thường không đáp ứng với phương pháp điều trị Crohn, trong trường hợp đó lợi ích
của ursodiol vẫn còn gây tranh cãi.

biến chứng ngoài ruột: gan nhiễm mỡ biến thiên thấp

Gan nhiễm mỡ do suy dinh dưỡng và corticosteroid gây ra.

biến chứng ngoài ruột: áp-xe gan biến thiên thấp

Áp-xe gan có biểu hiện sốt, đau bụng và vàng da. Cơ chế hình thành áp-xe không rõ ràng. Cơ chế này có thể là do mở
rộng trực tiếp tình trạng nhiễm trùng trong bụng hoặc hạt nhiễm mủ huyết tĩnh mạch cửa trong gan.

biến chứng ngoài ruột: viêm gan u hạt biến thiên thấp

Viêm gan u hạt là một biến chứng ít gặp.

biến chứng ngoài ruột: bệnh khớp biến thiên thấp

Viêm khớp ngoại biên ảnh hưởng đến các khớp lớn. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị viêm khớp trung tâm hoặc trục
(viêm khớp cùng chậu hoặc viêm cột sống dính khớp) hoặc bệnh lý khớp cột sống không phân biệt.

Điều trị bệnh khớp do Crohn ủng hộ việc sử dụng ngắn hạn thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), tiêm
corticosteroid cục bộ và vật lý trị liệu cho viêm khớp ngoại vi, mặc dù cần tập trung vào điều trị Crohn tiềm ẩn.[109]

Các bệnh nhân bị bệnh khớp liên quan đến Crohn cần được xem xét điều trị bằng methotrexate. Bắt đầu điều trị bằng
tiêm bắp, giảm dần các liều corticosteroid gối nhau. Sau khi có đáp ứng lâm sàng, có thể cho dùng methotrexate đường
uống, có giảm liều từ từ trong vài tháng. Ngoài ra, tất cả bệnh nhân cần dùng 1 mg folate mỗi ngày để giảm thiểu các
tác dụng bất lợi của methotrexate.[76] [78] [80] [86]

Ở viêm khớp dọc đốt sống liên quan đến Crohn, infliximab đã cho thấy có hiệu quả ở những người bị viêm cột sống
dính khớp kháng hoặc không dung nạp NSAID.[129]

biến chứng ngoài ruột: biểu hiện ở mắt biến thiên thấp

Ảnh hưởng đến mắt bao gồm viêm màng bồ đào, viêm mống mắt và viêm thượng củng mạc.

Cần có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt khi nghi ngờ chẩn đoán viêm màng bồ đào. Có thể cần điều trị bằng
corticosteroid ngoài da hoặc toàn thân.

Viêm thượng củng mạc có thể tự khỏi, nhưng sẽ thường đáp ứng với corticosteroid dùng ngoài da.

biến chứng ngoài ruột: biểu hiện ở da biến thiên thấp
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Bệnh Crohn Liên lạc theo dõi
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Rối loạn da bao gồm ban đỏ nốt và viêm da mủ hoại thư.
[Fig-3]

Điều trị ban đỏ nốt dựa trên việc điều trị Crohn tiềm ẩn.

Do đó, khuyến cáo dùng infliximab ở những bệnh nhân không đáp ứng nhanh với corticosteroid.[131]

Tiên lượng

Mặc dù Crohn là bệnh mạn tính với tần suất tái phát thay đổi và có nhiều biến chứng có thể xảy ra nhưng việc điều trị y
tế và phẫu thuật thích hợp có thể giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống hợp lý.

Diễn tiến bệnh
Thông thường, các bệnh nhân mắc bệnh Crohn bị trở nặng thành từng đợt sau các đợt thuyên giảm bệnh, với 10% đến
20% bệnh nhân trải qua thời gian thuyên giảm kéo dài sau khi biểu hiện lần đầu.[59]

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh Crohn cần phải điều trị phẫu thuật cho các biến chứng của bệnh. Bệnh nhân mắc bệnh hồi
kết tràng bị phân lập có khả năng trải qua phẫu thuật, với một số nghiên cứu báo cáo lên đến 90% bệnh nhân phải phẫu
thuật sau 10 năm. Trong số những người này, 50% sẽ không bao giờ cần phải phẫu thuật thêm.[149] Lên đến một phần ba
bệnh nhân mắc bệnh Crohn dạ dày tá tràng cần phải bắc cầu tắc nghẽn bằng thủ thuật mở thông dạ dày hỗng tràng.[150]

Yếu tố dự đoán của bệnh tương đối nặng bao gồm tuổi <40, sự xuất hiện bệnh quanh hậu môn và yêu cầu dùng
corticosteroid ban đầu.[151]

Tỷ lệ tử vong
Crohn có liên quan đến việc giảm tuổi thọ. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân mắc bệnh Crohn tăng theo thời gian mắc bệnh,
chỉ số bệnh đồng mắc cao hơn, tình trạng kinh tế xã hội thấp hơn và trong 30 ngày sau khi phẫu thuật đường tiêu hóa.
Ung thư đại tràng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh và các nguyên nhân khác bao gồm ung thư hạch bạch
huyết không thuộc nhóm Hodgkin, bệnh tiêu hóa, thuyên tắc phổi và nhiễm trùng huyết.[152] [153] [154] [155]
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Faecal calprotectin diagnostic tests for inflammatory diseases of the bowel

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2017

3rd European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease
2016: Part 1: diagnosis and medical management

Nhà xuất bản: European Crohn's and Colitis Organisation Xuất bản lần cuối: 2016

Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of
small-bowel disorders

Nhà xuất bản: European Society of Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2015

Inflammatory bowel disease biopsies

Nhà xuất bản: British Society of Gastroenterology Xuất bản lần cuối: 2013

Bắc Mỹ

The role of endoscopy in inflammatory bowel disease

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2015

ACR appropriateness criteria: Crohn disease

Nhà xuất bản: American College of Radiology Xuất bản lần cuối: 2014

AGA medical position statement on the diagnosis and management of colorectal neoplasia in
inflammatory bowel disease

Nhà xuất bản: American Gastroenterological Association Xuất bản lần cuối: 2010

Châu Á

Asia Pacific consensus statements on Crohn's disease. Part 1: definition, diagnosis, and
epidemiology

Nhà xuất bản: Asia Pacific Working Group Xuất bản lần cuối: 2016

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Guidance on the use of biosimilar infliximab CT-P13 in inflammatory bowel disease

Nhà xuất bản: British Society of Gastroenterology Xuất bản lần cuối: 2016
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Crohn's disease: management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2016

3rd European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease
2016: Part 1: diagnosis and medical management

Nhà xuất bản: European Crohn's and Colitis Organisation Xuất bản lần cuối: 2016

3rd European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease
2016: Part 2: surgical management and special situations

Nhà xuất bản: European Crohn's and Colitis Organisation Xuất bản lần cuối: 2016

Colorectal cancer prevention: colonoscopic surveillance in adults with ulcerative colitis,
Crohn's disease or adenomas

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2011

Extracorporeal photopheresis for Crohn's disease

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2009

Clinical nutrition in inflammatory bowel disease

Nhà xuất bản: European Society for Parenteral and Enteral Nutrition Xuất bản lần cuối: 2016

Guidelines for treatment with infliximab for Crohn's disease

Nhà xuất bản: Dutch Initiative on Crohn and Colitis Xuất bản lần cuối: 2006

Bắc Mỹ

Clinical practice guideline for the surgical management of Crohn's disease

Nhà xuất bản: American Society of Colon and Rectal Surgeons Xuất bản lần cuối: 2015

Use of enteral nutrition for the control of intestinal inflammation in pediatric Crohn disease

Nhà xuất bản: North American Society for Pediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition

Xuất bản lần cuối: 2012

Transitioning the adolescent inflammatory bowel disease patient: guidelines for the adult and
pediatric gastroenterologist

Nhà xuất bản: Department of Medicine, Division of Gastroenterology, University
of Calgary, Canada

Xuất bản lần cuối: 2011

AGA medical position statement on the diagnosis and management of colorectal neoplasia in
inflammatory bowel disease
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Management of Crohn's disease in adults
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Guidelines on the diagnosis and management of iron deficiency and anaemia in inflammatory
bowel diseases

Nhà xuất bản: Crohn's and Colitis Foundation of America Xuất bản lần cuối: 2007

American Gastroenterological Association Institute medical position statement on
corticosteroids, immunomodulators, and infliximab in inflammatory bowel disease

Nhà xuất bản: American Gastroenterological Association Xuất bản lần cuối: 2006

Châu Á

Guidelines for the treatment of Crohn's disease in children

Nhà xuất bản: Japanese Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Crohn’s and Colitis UK (external link)

2. NHS Choices: Crohn's disease (external link)

3. Crohn's and Colitis Foundation of America (CCFA) (external link)
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Bệnh Crohn Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Giảm Chỉ số hoạt động bệnh Crohn: có bằng chứng khá đáng tin cậy cho thấy so với giả dược, mesalazine có vẻ
hiệu quả hơn trong việc giảm Chỉ số hoạt động bệnh Crohn sau 3 tháng, nhưng không hiệu quả trong việc tăng tỷ
lệ thuyên giảm sau 6 tuần hoặc 4 tháng, ở những người mắc Bệnh Crohn.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Thuyên giảm: có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh thuốc kháng sinh (kể cả liệu pháp kháng vi khuẩn
mycobacterium) không hiệu quả hơn giả dược hoặc biện pháp điều trị tích cực trong việc làm thuyên giảm. Tuy
nhiên, có sự đồng thuận về sử dụng ciprofloxacin và metronidazol để điều trị các biến chứng nhiễm trùng huyết
của bệnh Crohn, các triệu chứng do phát triển vi khuẩn quá mức và bệnh đáy chậu.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

3. Thuyên giảm: có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh corticosteroid methylprednisolone, prednisolone và
budesonide (đối với Crohn ở hồi kết tràng không mở rộng ra ngoài góc gan) có hiệu quả hơn giả dược trong việc
làm tăng tỷ lệ thuyên giảm ở những người mắc bệnh Crohn hoạt động. Budesonide có hồ sơ tác dụng phụ thuận lợi
so với methylprednisolone hoặc prednisolone và phù hợp với bệnh hồi manh tràng từ nhẹ đến trung bình, nhưng
hiệu quả đối với bệnh Crohn đại tràng chưa được xác định rõ.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

4. Thuyên giảm: có bằng chứng khá đáng tin cậy chứng minh rằng azathioprine và mercaptopurine hiệu quả hơn giả
dược trong làm việc tăng tỷ lệ thuyên giảm sau 17 tuần.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

5. Thuyên giảm: có bằng chứng khá đáng tin cậy chứng minh rằng liều đơn infliximab hiệu quả hơn giả dược sau
4 tuần trong việc làm tăng tỷ lệ thuyên giảm ở những người mắc bệnh Crohn từ trung bình đến nặng kháng
aminosalicylate, corticosteroid và thuốc điều chỉnh miễn dịch. Tuy nhiên, hồ sơ an toàn thuốc dài hạn của loại
thuốc này vẫn chưa rõ ràng.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

6. Cải thiện lâm sàng bệnh Crohn đáy chậu: có bằng chứng ít tin cậy (sự đồng thuận chung) rằng ciprofloxacin và
metronidazole được chỉ định sử dụng trong điều trị các biến chứng nhiễm trùng huyết của Crohn, triệu chứng do
phát triển vi khuẩn quá mức và bệnh đáy chậu.
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Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

7. Tái phát: có bằng chứng ít đáng tin cậy chứng minh những người hút thuốc mắc bệnh Crohn trải qua nhiều đợt tái
phát lâm sàng hơn và nhu cầu dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc tái phẫu thuật cao hơn so với người không hút
thuốc. Cai thuốc có lợi cho những người mắc bệnh Crohn.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

8. Duy trì tình trạng thuyên giảm về mặt y khoa: có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh rằng, so với giả dược,
mesalazine phụ thuộc pH7 có hiệu quả hơn trong việc duy trì tình trạng thuyên giảm ở những người thuyên giảm
về mặt y khoa, nhưng mesalazine phụ thuộc vào pH6 và phóng thích có kiểm soát không hiệu quả hơn trong việc
duy trì thuyên giảm về mặt y khoa ở những người mắc bệnh Crohn.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

9. Thuyên giảm: có bằng chứng khá đáng tin cậy chứng minh rằng methotrexate tiêm bắp hiệu quả hơn giả dược
trong việc giúp thuyên giảm bệnh sau 16 tuần và có hiệu quả tương đương corticosteroid cao hơn. Tuy nhiên,
methotrexate gây ra nhiều tác dụng phụ hơn so với giả dược.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

10. Tái phát: có bằng chứng khá đáng tin cậy chứng minh rằng chế độ ăn uống bán cơ bản có hiệu quả hơn chế độ
ăn không hạn chế trong việc giảm tỷ lệ tái phát ở những người mắc bệnh hồi tràng và đại tràng. Dinh dưỡng qua
đường tiêu hóa có thể có lợi trong việc duy trì thuyên giảm ở người lớn vì thông tin tác dụng phụ có tính tích cực
của chế độ này.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.
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Hình 1: Hình ảnh nội soi viêm hồi tràng Crohn
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Hình 2: Hình ảnh nội soi đoạn cuối hồi tràng bình thường

Từ thông tin thu thập cá nhân của Tiến sĩ Charlotte Ford, North Middlesex Hospital Trust, London, Vương Quốc Anh

H
ÌN

H
 Ả

N
H

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

101

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh Crohn Hình ảnh
H

ÌN
H

 Ả
N

H

Hình 3: Cánh tay và bàn tay bệnh nhân có ban đỏ nốt

CDC/ Margaret Renz
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Hình 4: Chụp CT cho thấy dày đoạn cuối hồi tràng ở bệnh nhân bị bệnh Crohn trở nặng
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Hình 5: Chụp CT cho thấy dày đoạn cuối hồi tràng ở bệnh nhân bị bệnh Crohn trở nặng

Được cung cấp bởi các bác sĩ Wissam Bleibel, Bishal Mainali, Chandrashekhar Thukral và Mark A. Peppercorn, các tác giả
trước đó của chuyên đề này

Hình 6: Viêm đáng kể ở thành đại tràng, lan rộng lớp dưới niêm mạc và hạch bạch huyết dày đặc kết tụ ở lớp dưới niêm
mạc
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Hình 7: U hạt ở những bệnh nhân bị bệnh Crohn; lưu ý sự kết tụ của mô bào dạng biểu mô

Được cung cấp bởi các bác sĩ Wissam Bleibel, Bishal Mainali, Chandrashekhar Thukral và Mark A. Peppercorn, các tác giả
trước đó của chuyên đề này
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Hình 8: Viêm hốc và áp-xe nang với biến dạng hình thái của nang đi kèm viêm và nhiều tế bào bạch huyết và bào tương
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Hình 9: Viêm hốc và áp-xe nang với biến dạng hình thái của nang đi kèm viêm và nhiều tế bào bạch huyết và bào tương
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.

Liên hệ với chúng tôi

+ 44 (0) 207 111 1105
support@bmj.com

BMJ
BMA House
Tavistock Square
London
WC1H 9JR
UK

108 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Sep 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.bmj.com/company/legal-information/
http://bestpractice.bmj.com


Những người có đóng góp:

// Các tác giả:

George Reese, MBBS, FRCS

Consultant Colorectal Surgeon
Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: GR is an author of a number of references cited in this topic.

Georgia Woodfield, MD

SpR in Gastroenterology and General Medicine
Imperial College Healthcare NHS Trust, Research Fellow, Imperial College London, London, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: GW declares that she has no competing interests.

Pranav H. Patel, MD

SpR in General Surgery
Imperial College Healthcare, Research Fellow, Imperial College London, London, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: PHP declares that he has no competing interests.

// Lời cảm ơn:

Mr George Reese, Dr Georgia Woodfield, and Mr Pranav H. Patel would like to gratefully acknowledge Dr Philip
J. Smith, Dr Charlotte Ford, Dr Wissam Bleibel, Dr Bishal Mainali, Dr Chandrashekhar Thukral, and Dr Mark A.
Peppercorn, the previous contributors to this topic. PJS, CF, WB, BM, CT, and MAP declare that they have no competing
interests.

// Những Người Bình duyệt:

Kiron M. Das, MD, PhD, FACP, FRCP

Chief of Gastroenterology & Hepatology
Professor of Medicine, Director of Crohn's & Colitis Center of New Jersey, New Brunswick, NJ
CÔNG KHAI THÔNG TIN: KMD declares that he has no competing interests.

John Mansfield, MA, MD, FRCP

Consultant Gastroenterologist and Senior Lecturer
Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust and Newcastle University, Newcastle
upon Tyne, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: JM declares that he has no competing interests.


