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Tóm tắt

◊ Khó thở là cảm giác chủ quan của người b ̣ênh cảm thấy khó khăn khi thở. Đây là triệu chứng thường g ̣ăp, xuất
hi ̣ên lên tới một nửa số bệnh nhân nh ̣âp vi ̣ên tại tuyến trung ương và ở một phần tư các b ̣ênh nhân ngoại trú.[1]
Ngoài ra, cũng có rất nhiều loại cảm giác khó thở; có thể chia thành các nhóm : cảm giác gắng sức hay mệt nhọc,
tức n ̣ăng ngực ho ̣ăc thở nhanh sâu/khó thở vào.[1]
Căn nguyên khó thở gồm rất nhiều b ̣ênh lý đa dạng, từ mức đ ̣ô tự khỏi, nhẹ cho đến các bệnh lý đe dọa tính
mạng. Các bệnh lý về hệ tim mạch, hô hấp, và h ̣ê thần kinh cơ là những căn nguyên thường gặp nhất. B ̣ênh lý
có thể cấp tính (ví dụ: suy tim sung huyết mất bù, thuyên tắc phổi cấp tính, suy van tim cấp tính), bán cấp (ví dụ:
hen phế quản cấp, đợt cấp COPD) hoặc mạn tính (ví dụ: COPD giai đoạn ổn định, bệnh phổi kẽ ổn định).
Định hướng chẩn đoán và điều trị b ̣ênh khó thở dựa trên biểu hi ̣ên lâm sàng, các dấu hi ̣êu qua thăm khám và hỏi
b ̣ênh, và kết quả xét nghi ̣êm sơ b ̣ô.
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Bệnh căn học

Năm nhóm nguyên nhân chủ yếu của khó thở mạn tính (khó thở trong khoảng thời gian > 1 tháng) là:[2] [3]

• Bệnh phổi
• Bệnh tim mạch
• Rối loạn chức năng cơ hô hấp
• Khó thở tâm căn
• Giảm hoạt đ ̣ông/béo phì.

Phương pháp tiếp c ̣ân hữu ích trong chẩn đoán khó thở là hình tượng tất cả các căn nguyên và chẩn đoán theo m ̣ôt danh
sách gồm các quá trình sinh lý v ̣ân chuyển ôxy trong không khí đến các ti thể.

Các nguyên nhân hô hấp (bao gồm phổi) gây khó thở có thể ảnh hưởng đến mọi vị trí thu ̣ôc đường hô hấp, từ lỗ mũi và
miệng đến phế nang. Để cơ hô hấp (bị ảnh hưởng bởi b ̣ênh thần kinh và bệnh cơ xương khớp) có thể tạo áp lực âm trong
khoang màng phổi (bệnh màng phổi) và kéo theo nhu mô phổi nở (bệnh phổi nhu mô), đòi hỏi hệ thống đường thở (b ̣ênh
thanh quản và bệnh khí phế quản) phải đảm bảo thông khí đầy đủ với môi trường xung quanh (trên cao) và cho phép trao
đổi oxy.

Hệ tuần hoàn phải đảm bảo khả năng v ̣ân chuyển oxy (thiếu máu và bệnh huyết sắc tố) và đưa máu về tim theo m ̣ôt chiều
(b ̣ênh tâm nhĩ và b ̣ênh van tim) và tống máu (rối loạn chức năng tâm thu và tâm trương), cũng như mạng lưới mao mạch
phân phối (b ̣ênh mạch hệ thống và phổi) để cung cấp oxy cho phổi và các mô đích, ví dụ mô cơ. Tim phải giãn nở để
nhận (bệnh màng ngoài tim và b ̣ênh cơ tim hạn chế) và bơm máu vào phổi (b ̣ênh thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi và tăng áp
lực đ ̣ông phổi), cũng như phân phối máu vào các đơn vị trao đổi thông khí (bất tương xứng thông khí tưới máu và shunt,
không đáp ứng với thở oxy) trước khi máu về nhĩ trái (bệnh tắc tĩnh mạch phổi và rối loạn nhịp nhĩ). Tâm nhĩ đưa máu
về và tâm thất trái đẩy dòng máu này vào tuần hoàn h ̣ê thống qua một các mạch máu (xơ vữa động mạch và bệnh mạch
máu tắc nghẽn khác).

Cuối cùng, oxy cuối cùng khuếch tán từ các mao mạch vào các ty thể (b ̣ênh về cơ và bệnh ty thể). Bệnh Paget, dị dạng
buồng nhĩ thất, búi giãn tĩnh mạch di truyền, còn ống động mạch và lỗ bầu dục có thể gây ra shunt tim và ngoài tim.

Sử dụng các loại thuốc làm chậm dẫn truyền nhĩ thất có thể dẫn đến tình trạng tim không đáp ứng đủ nhu cầu cung lượng
tim tăng lên khi hoạt động thể chất (giảm khả năng tăng nhịp tim). Tình trạng này có thể biểu hiện dưới dạng khó thở, xỉu
và ngất.

Khó thở không đồng nghĩa với thiếu oxy máu; nhiều bệnh nhân khó thở không bị thiếu oxy máu, và tương tự, thiếu oxy
máu mạn tính có thể không gây khó thở.

Giảm hoạt đ ̣ông kéo dài dẫn đến khó thở mạn tính và có thể do nằm bất đ ̣ông sau mắc b ̣ênh n ̣ôi khoa, phẫu thuật (đặc
biệt là phẫu thu ̣ât chỉnh hình), chấn thương, lối sống tĩnh tại, hoặc ngừng chế đ ̣ô tập luyện thể dục.
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Những cân nhắc khẩn cấp

(Xem  Chẩn đoán khác biệt  để biết thêm chi tiết)
Tất cả bệnh nhân bị bệnh n ̣ăng hoặc đang tiến triển xấu cần được đánh giá theo cách tiếp cận ABCDE.[4] Bác sĩ lâm
sàng phải đánh giá nhanh đường thở của tất cả các b ̣ênh nhân khó thở và thực hi ̣ên mọi biện pháp cần thiết để bảo v ̣ê
đường thở. Những biện pháp này bao gồm đ ̣ăt tư thế bệnh nhân và/hoặc sử dụng các canuyn mũi hoặc miệng phù hợp.
Nên h ̣ôi chẩn với bác sỹ gây mê đối với các bệnh nhân khó thở n ̣ăng. Đo bão hòa oxy (SpO2) hoặc khí máu động mạch
nên được sử dụng để đánh giá quá trình oxy hóa và chỉ định thở oxy nếu cần. Nếu bệnh nhân nguy kịch, chỉ định thở
oxy dòng cao trước trong khi chờ kết quả xét nghi ̣êm. Nếu có thể SpO2, Hi ̣êp h ̣ôi Lồng ngực Anh khuyến cáo chỉ định
thở oxy để đạt SpO2 mục tiêu trong khoảng 94% - 98% đối với phần lớn bệnh nhân mắc b ̣ênh cấp tính ho ̣ăc 88% - 92%
(hoặc cá thể hóa cho từng bệnh nhân) đối với các b ̣ênh nhân có nguy cơ suy hô hấp tăng CO2 máu.[5]

Nếu khó thở n ̣ăng hoặc khó thở khi nghỉ khởi phát đ ̣ôt ng ̣ôt thì cần hỏi về đau ngực và tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính (COPD), hen phế quản, bệnh động mạch vành hoặc suy tim sung huyết. Hỏi b ̣ênh ban đầu, các dấu hi ̣êu khám
ABCDE và theo dõi lâm sàng có thể giúp xác định chẩn đoán có khả năng nhất, và chỉ định các xét nghi ̣êm cấp và điều trị
tiếp theo phù hợp.

Hội chứng vành cấp (ACS)
H ̣ôi chứng vành cấp thường biểu hi ̣ên đau giữa ngực lan ra vai và cổ và thường kèm theo khó thở. Tuy nhiên, có thể biểu
hi ̣ên không điển hình chẳng hạn như khó thở đơn thuần và không đau ngực hoặc đau không điển hình, đặc biệt là ở phụ
nữ và b ̣ênh nhân có tiền sử đái tháo đường.[6] Bệnh mạch vành cấp kèm theo khó thở có tiên lượng xấu.[7]

B ̣ênh nhân có thể biểu hi ̣ên da lạnh và hạ huyết áp. Nghe tim có thể có nhịp ngựa phi S3 hay S4 và nghe phổi có thể có
ran. Sự xuất hi ̣ên các thay đổi trên đi ̣ên tim đ ̣ăc trưng, cùng với các bằng chứng sinh hóa về tổn thương cơ tim (men tim
tăng) có giá trị chẩn đoán.[8] [9]Trên lâm sàng, hội chứng vành cấp được chia thành 3 nhóm sau:

1. Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI): Đi ̣ên tim có hình ảnh đoạn ST chênh lên ổn định tại hai hoặc nhiều
chuyển đạo liên tiếp về mặt giải phẫu.

Điên tim 12 chuyển đạo có hình ảnh ST chênh lên thành trước và

thành dưới kèm theo các thay đổi đối ứng trong các chuyển đạo bên

Tư liệu từ bác sĩ Mahi Ashwath; đã được phép sử dụng
2. Nhồi máu cơ tim ST không chênh lên (NSTEMI): Đi ̣ên tim không có đoạn ST bị chênh lên, nhưng men tim tăng.

Đi ̣ên tim có thể có những thay đổi thiếu máu cục bộ không đặc hiệu như đoạn ST chênh xuống hoặc sóng T âm.

C
Ấ

P C
Ứ

U

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: Jun 22, 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.

5

http://bestpractice.bmj.com


Đánh giá khó thở Trường hợp khẩn cấp
C

Ấ
P 

C
Ứ

U

[Fig-2]
3. Đau thắt ngực không ổn định: thay đổi thiếu máu cục bộ không đặc hiệu trên đi ̣ên tim, nhưng men tim bình

thường.

Đánh giá lâm sàng và đi ̣ên tim kịp thời rất quan trọng trong chẩn đoán hội chứng vành cấp. Trong trường hợp STEMI,
li ̣êu pháp tái tưới máu sớm (can thiệp qua da hoặc tiêu sợi huyết) giúp cải thiện tỷ l ̣ê sống sót. Aspirin và các thuốc chống
ngưng t ̣âp tiểu cầu, thuốc chẹn beta, nitrat và thuốc chống đông là các thuốc điều trị đầu tiên trong các dạng h ̣ôi chứng
vành cấp (ACS) khác nhau.

Hen suyễn cấp tính
Khó thở khởi phát đ ̣ôt ng ̣ôt, đặc biệt ở b ̣ênh nhân có tiền sử hen phế quản, có thể là biểu hi ̣ên của cơn hen cấp. Khò khè
và ho có thể tiến triển n ̣ăng dần, mặc dù ở các b ̣ênh nhân hen n ̣ăng có thể không xuất hi ̣ên khò khè. Hướng dẫn của Hi ̣êp
h ̣ôi Lồng ngực Anh định nghĩa cơn hen cấp mức đ ̣ô n ̣ăng khi có bất kỳ dấu hi ̣êu nào sau đây: lưu lượng đỉnh khi thở ra
33% - 50% giá trị tốt nhất hoặc dự đoán, nhịp thở ≥25/phút, nhịp tim ≥110/phút, nói từng từ.[10] Tiếp xúc với các dị
nguyên trong không khí như lông mèo có thể khởi phát cơn hen ở những b ̣ênh nhân tăng cảm. Tiền sử hen n ̣ăng khởi phát
đ ̣ôt ng ̣ôt, đ ̣ăt n ̣ôi khí quản và thở máy, thường xuyên nh ̣âp vi ̣ên cấp cứu, điều trị tại khoa hồi sức tích cực, sử dụng thường
xuyên thuốc giãn phế quản dạng hít, và hiện tại sử dụng hoặc ngưng sử dụng corticosteroid là các dấu hiệu nổi bật của
cơn hen nặng và là yếu tố dự đoán cơn hen đe dọa tính mạng. Điều trị ban đầu bằng thuốc giãn phế quản nhóm cường
beta 2 dạng hít liều cao, hoặc cường beta 2 kết hợp với một kháng cholinergic,[11] corticosteroid (ở liều thích hợp), và
đôi khi có thể cần đ ̣ăt n ̣ôi khí quản và thở máy.[10]

B ̣ênh nhân có biểu hi ̣ên hen cấp tính cần điều trị ngay lập tức. Các quyết định liên quan đến yếu tố thời gian xét nghiệm
ở những b ̣ênh nhân cấp cứu chưa được chẩn đoán hen phụ thuộc vào sự sẵn có của các xét nghi ̣êm và vi ̣êc xét nghiệm có
gây ảnh hưởng đến điều trị cấp cứu hay không.[12] Thông thường hen được chẩn đoán dựa trên đánh giá lâm sàng có h ̣ê
thống bao gồm tiền sử điển hình (khó thở từng cơn và khò khè tăng vào ban đêm, khi tiếp nhiễm với các dị nguyên, lạnh,
hoặc khói; ho mạn tính), tra cứu hồ sơ b ̣ênh án trước đây, và biểu hi ̣ên tắc nghẽn đường thở và khả năng phục hồi.[10]
Hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia (NICE) năm 2017 về hen khuyến cáo rằng người lớn từ 17 tuổi trở lên
nghi ngờ hen phế quản cần được đo FeNO khí thở ra đầu tiên trước khi đo chức năng hô hấp nếu có thể. Nồng đ ̣ô FeNO
>40 phần tỷ được coi là xét nghiệm dương tính.[12] Các xét nghiệm khác bao gồm thử nghiệm kích thích phế quản.

Đợt cấp COPD mức độ nặng
Đợt cấp COPD thường có biểu hiện với khó thở tăng, ho mạn tính tăng và/hoặc tăng lượng đờm và/hoặc xuất hiện đờm
mủ. Sử dụng các cơ hô hấp phụ, hô hấp nghịch thường, tím tái, phù ngoại vi mới, huyết động không ổn định và/hoặc ý
thức giảm (ví dụ: lú lẫn, li bì, hôn mê) là các dấu hi ̣êu quan trọng đánh giá mức độ nặng của đợt cấp. Bệnh nhân trong đợt
cấp tính mạng cần được điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Điều trị ban đầu đối với đợt cấp COPD n ̣ăng không de dọa tính mạng bao gồm cường beta-2 tác dụng ngắn kết hợp
kháng cholinergic tác dụng ngắn, thở oxy nếu cần (tuy nhiên cần th ̣ân trọng đề phòng tăng carbonic máu), corticosteroid
toàn thân và thuốc kháng sinh nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn là yếu tố khởi phát. Cần cân nhắc thở máy không xâm nh ̣âp
(NIV) cho bệnh nhân đợt cấp nặng không đáp ứng thỏa đáng với điều trị ban đầu. Khuyến cáo thở máy NIV là bi ̣ên pháp
thông khí đầu tiên trên b ̣ênh nhân COPD có suy hô hấp cấp, nếu không có chống chỉ định.[13] Báo cáo năm 2018 của
Sáng kiến toàn cầu về B ̣ênh phổi Tắc nghẽn Mạn tính (GOLD) đã đưa ra các chỉ định về NIV và thở máy xâm nh ̣âp trên
b ̣ênh nhân đợt cấp COPD.[13]

Phản vệ
Phản ứng phản v ̣ê toàn thân có thể xảy ra khi phơi nhiễm với một loại thuốc, thực phẩm hay vết côn trùng đốt. Khó thở
khởi phát đột ngột kèm theo các biểu hiện ở da (phát ban, ngứa, nổi mề đay, phù mạch), thay đổi giọng nói, cảm giác
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nghẹn, phù lưỡi và phù mặt, thở khò khè, mạch nhanh và hạ huyết áp. Đôi khi, có thể xuất hi ̣ên buồn nôn, nôn và tiêu
chảy.

Chẩn đoán dựa trên lâm sàng và điều trị kịp thời bao gồm loại bỏ kháng nguyên kích thích, adrenaline (epinephrine) tiêm
bắp tại mặt trước ngoài của đùi ngay sau khi chẩn đoán sốc phản vệ, kiểm soát đường thở, và bồi phụ dịch có thể giúp
b ̣ênh nhân thoát sốc.[14]

Dị vật đường thở
Tiền sử bị bệnh động kinh, hôn mê, rối loạn ý thức (ví dụ: ngộ độc, hạ đường huyết), hoặc nghẹn và ho sau khi nuốt thức
ăn (đặc biệt là các loại hạt) có thể gợi ý hít phải dị v ̣ât. Với đường thở có kích thước nhỏ, như ở trẻ em và trẻ vị thành
niên, và dị v ̣ât mắc ở hạ họng hoặc thanh môn có thể gây tắc nghẽn đe dọa tính mạng, và dẫn đến ngạt.

Có thể biểu hi ̣ên tím tái và thở rít, tiếp theo có thể hạ huyết áp và trụy tuần hoàn. Sử dụng thủ thu ̣ât Heimlich để làm
thông thoáng đường thở cấp cứu. Nếu ở b ̣ênh vi ̣ên, có thể cố gắng loại bỏ dị v ̣ât, trong khi kiểm soát đường thở cấp cứu
bằng các bi ̣ên pháp đặt nội khí quản hoặc mở màng nhẫn giáp.

Ung thư phổi
Ho là tri ̣êu chứng thường g ̣ăp nhất của ung thư phổi và có thể kèm theo sút cân, ho ra máu, đau ngực, khó thở ho ̣ăc khàn
tiếng. Tiền sử ho ̣ăc đang hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây b ̣ênh ung thư phổi. Chẩn đoán xác định bằng
chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, và điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, hóa trị liệu và xạ trị. Các biểu hi ̣ên cấp tính
cần được điều trị khẩn cấp bao gồm ho ra máu nặng, giảm oxy máu/viêm phổi sau tắc nghẽn và hội chứng tĩnh mạch
chủ trên. Bệnh nhân ho ra máu nặng cần lập tức được đặt ở tư thế nằm nghiêng về bên phổi tổn thương chảy máu (nếu
đã biết). Có thể đ ̣ăt nội khí quản chọn lọc vào phế quản gốc không chảy máu hoặc đặt nội khí quản hai nòng để bảo v ̣ê
đường thở. Sử dụng các kỹ thu ̣ât soi phế quản ống mềm hoặc chụp mạch để kiểm soát chảy máu triệt để.[15]

Điều trị ban đầu viêm phổi sau tắc nghẽn do khối u vị trí trung tâm bao gồm bảo vệ đường thở, tiếp theo là các phương
pháp điều trị tại chỗ (soi phế quản ống cứng ho ̣ăc can thi ̣êp) ho ̣ăc bên ngoài (xạ áp sát).[16]

Điều trị ban đầu hội chứng tĩnh mạch chủ trên do tắc nghẽn ác tính bằng cách đ ̣ăt stent tĩnh mạch hoặc xạ trị.[16]

Tắc nghẽn đường hô hấp trên
Có thể do dị v ̣ât; khối u đường thở trên gốc lưỡi, thanh quản, thực quản hoặc khí quản; phù nề; rối loạn chức năng các
cấu trúc đường thở trên (ví dụ: rối loạn chức năng dây thanh , phù mạch); và chèn ép từ bên ngoài (ví dụ: hẹp dưới thanh
môn, bướu giáp sau xương ức, u lympho).

Thường kèm theo khó thở nhiều, thở rít thì hít vào và đôi khi thở khò khè khi thở ra, tăng khi gắng sức do tăng dòng khí
qua đường thở.

Điều trị ngay lập tức bao gồm việc bảo v ̣ê đường thở, cũng như xét nghi ̣êm và điều trị nguyên nhân tiềm ẩn bằng chẩn
đoán hình ảnh và n ̣ôi soi phế quản.

Viêm phổi nặng
Chẩn đoán viêm phổi trên lâm sàng dựa vào t ̣âp hợp các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến nhiễm khuẩn đường hô
hấp dưới bao gồm khó thở, sốt trên 38ºC (>100ºF), ho, khạc đờm, đau ngực, và các dấu hiệu lấp đầy phế nang. Đặc biệt
những bệnh nhân cao tuổi thường không sốt và có thể lú lẫn và làm tình trạng bệnh nền nặng hơn. Có thể sử dụng các
thang điểm để đánh giá độ nặng, bao gồm thang điểm PSI[17] và CURB-65 đánh giá viêm phổi cộng đồng (CAP),[18]
với số điểm tỉ l ̣ê thu ̣ân với tỷ lệ tử vong.
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Các hướng dẫn khuyến cáo cần điều trị n ̣ôi trú đối với các b ̣ênh nhân nghi ngờ CAP sau:[19] [20]

• Bệnh nhân có PSI 71 - 90 điểm (nhóm III) có thể cải thi ̣ên sau m ̣ôt thời gian điều trị ngắn.
• Những bệnh nhân mắc viêm phổi với chỉ số PSI cấp IV hoặc cấp V (những người có nguy cơ tử vong 9% và 27%

tương ứng)
• Bệnh nhân có CURB-65 ≥3 điểm cần phải nhập viện, và những b ̣ênh nhân 4 - 5 điểm (tỷ lệ tử vong dự đoán lần

lượt 15% và 40%) cần được điều trị tại khoa hồi sức tích cực
• Tất cả những bệnh nhân bị giảm oxy huyết (SaO2 <90% hoặc O2 <60 mmHg) hay mất cân bằng huyết động học

nghiêm trọng, cần nhập viện bất kể chỉ số mức độ trầm trọng ra sao
• Những bệnh nhân mắc CAP do mầm bệnh nguy cơ cao hoặc những người bị mưng mủ hoặc di căn.[21]

Các bệnh nhân nh ̣âp vi ̣ên cần được điều trị bằng li ̣êu pháp oxy phù hợp và theo dõi SaO2 và FiO2, với mục đích duy
trì SaO2 trên 92%. Liệu pháp oxy ở những bệnh nhân COPD suy hô hấp cần được điều chỉnh theo chỉ số khí máu động
mạch sau khi đánh giá lại.[19] Những bệnh nhân bị suy hô hấp, mặc dù đã có liệu pháp oxy phù hợp, cần được kiểm soát
đường thở khẩn cấp và có thể phải đặt nội khí quản. Bệnh nhân cần được chẩn đoán thiếu dịch, và cần được truyền dịch
qua tĩnh mạch nếu cần. Đối với bệnh nhân ốm kéo dài cần hỗ trợ về dinh dưỡng.[19] Sử dụng kháng sinh ban đầu theo
kinh nghiệm để điều trị CPA cần tuân thủ các hướng dẫn quốc tế và dịch tễ tại địa phương. Phải xem xét khả năng nhiễm
khuẩn huyết vì chẩn đoán và điều trị sớm sẽ cải thiện tiên lượng đáng kể.[22] [23] [24] Nhiễm khuẩn huyết là một tình
trạng bệnh trong đó có phản ứng toàn thân và mất điều hòa của vật chủ đối với nhiễm trùng.[25] Thông tin thêm về chẩn
đoán và điều trị nhiễm khuẩn huyết, vui lòng xem các chủ đề sau: Nhiễm khuẩn huyết ở người lớn và Nhiễm khuẩn huyết
ở trẻ em.

Thuyên tắc động mạch phổi cấp tính
Thuyên tắc phổi (PE) nặng có thể biểu hi ̣ên khó thở và đau ngực đ ̣ôt ng ̣ôt kèm theo mạch nhanh, thở nhanh, hạ huyết áp,
thiếu oxy máu và tĩnh mạch cổ nổi. Huyết khối thường xuất phát chủ yếu từ hệ tĩnh mạch sâu chi dưới và tĩnh mạch chậu.
Các chất nội sinh hay ngoại sinh xâm lấn vào tĩnh mạch, như mỡ, khí, dịch ối, chất nguồn gốc u, xi măng tạo hình đốt
sống, silicon, lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới hoặc các thiết bị đ ̣ăt trong tim là các nguyên nhân gây thuyên tắc phổi ít g ̣ăp
hơn.[26] [27] [28] [29]

Tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, chống đông không thỏa đáng, bất đ ̣ông, nhập viện, du lịch, xâm lấn mạch máu
hoặc chấn thương chân là yếu tố nguy cơ tiến triển thuyên tắc phổi.

Giá trị dự đoán âm tính của xét nghi ̣êm D-dimer theo phương pháp ELISA, siêu âm doppler chi dưới và chụp xạ hình phổi
có giá trị tương tự nhau.[30] Chụp CT ngực dựng mạch là thăm dò tốt nhất để chẩn đoán và loại trừ thuyên tắc phổi. Ở
các bệnh nhân đang làm các thăm dò để chẩn đoán xác định PE, cần chăm sóc hỗ trợ và điều trị chống đông theo kinh
nghiệm (trừ khi có chống chỉ định) không chậm trễ.[31]

Tràn khí màng phổi
Khó thở khởi phát đột ngột kém theo đau ngực m ̣ôt bên là dấu hi ̣êu của tràn khí màng phổi cấp tính. Tràn khí màng phổi
nguyên phát có thể xảy ra ở người cao, gầy yếu do vỡ bóng khí dưới màng phổi, hoặc ở những người hút ma túy đá đá.
Tràn khí màng phổi có thể xuất hi ̣ên ở b ̣ênh nhân nhiễm HIV. Tràn khí màng phổi thứ phát có thể là biến chứng của bệnh
phổi có trước đó như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh lý u cơ trơn bạch mạch.

Nếu xuất hi ̣ên cơ chế tràn khí có van (tràn khí màng phổi áp lực), không khí sẽ lấp đầy khoang màng phổi, chèn ép nhu
mô phổi và đẩy l ̣ênh trung thất. Cơ chế này có thể dẫn đến trụy tuần hoàn hô hấp,và là tình trạng cấp cứu y khoa cần phát
hi ̣ên và điều trị kịp thời để cứu sống bệnh nhân. Thăm khám thấy mất rì rào phế nang ở m ̣ôt bên và gõ vang cùng bên.
Khí quản cũng có thể di l ̣êch xa ra bên phổi tổn thương.
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Tràn khí màng phổi áp lực là tình trạng cấp cứu y khoa. Điều trị gồm giảm áp khoang màng phổi ngay lập tức bằng cách
đặt m ̣ôt kim nòng lớn vào khoang liên sườn thứ hai tại đường giữa đòn. Thao tác giảm áp này để chuẩn bị cho thủ thuật
mở màng phổi đ ̣ăt dẫn lưu.

Không nên làm thêm các xét nghi ̣êm do tiến triển nhanh của tràn khí màng phổi áp lực, nhưng trong tràn khí màng phổi
không áp lực, chụp Xquang ngực cho thấy xẹp phổi hoàn toàn hay một phần và dải sáng m ̣ôt bên phổi.[32]

Suy van tim cấp
Suy van tim cấp do vỡ cơ nhú hoặc dây chằng van tim thường xảy ra một vài ngày sau nhồi máu cơ tim cấp tính do thiếu
máu cục bộ van hai lá. Nguyên nhân do đứt van hai lá do viêm n ̣ôi tâm mạc ít g ̣ăp hơn.[33]

Biểu hi ̣ên của bệnh là khó thở cấp tính, đi kèm với tiếng thổi tâm thu và dấu hiệu của trụy tuần hoàn cấp tính bao gồm hạ
huyết áp, nhịp tim nhanh và tiếg ran ở phổi. Mặc dù các tri ̣êu chứng lâm sàng thường nghi ngờ suy van tim cấp, cần siêu
âm tim để chẩn đoán xác dịnh

Cần h ̣ôi chẩn phẫu thu ̣ât tim mạch khẩn cấp trong khi duy trì bệnh nhân ổn định bằng các thuốc giãn mạch, đôi khi kết
hợp với thuốc co mạch, thuốc trợ tim, và bù dịch. Có thể phải sử dụng thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học tạm thời hoặc đ ̣ăt
bóng đối xung nội động mạch chủ trong khi chờ phẫu thuật.[34] Tỷ lệ tử vong dự kiến ở bệnh nhân suy van tim cấp tính
vẫn cao dù đã được can thi ̣êp những bi ̣ên pháp này.

Suy tim xung huyết
Phù phổi huyết đ ̣ông là h ̣âu quả của tăng áp lực thất trái cuối tâm trương và biểu hi ̣ên khó thở trở tăng khi gắng sức, khó
thở khi nằm và khó thở kịch phát về đêm, tĩnh mạch cổ nổi, ứ dịch ngoại biên, và khám thấy nhịp ngựa phi S3 và ran ứ
đọng phổi (ran nổ hai đáy phổi). Bệnh nhân có thể có tiền sử suy tim.

Xquang ngực điển hình gồm các dấu hiệu đặc trưng của sung huyết tĩnh mạch phổi và bóng tim có thể to.
[Fig-3]

Siêu âm tim có thể thấy rung nhĩ và cho phép phân biệt giữa suy tim tâm thu và tâm trương. Siêu âm tại giường thấy các
đường B là dấu hi ̣êu rất có giá trị gợi ý phù phổi cấp với b ̣ênh cảnh lâm sàng phù hợp.[35]
[Fig-4]

Nồng đ ̣ô BNP thấp (<100 ng/L hay <100 pg/mL) có giá trị chẩn đoán loại trừ suy tim sung huyết.[36]

Tùy thuộc vào căn nguyên cụ thể của suy tim sung huyết, có thể sử dụng kết hợp thuốc lợi tiểu, giảm tiền gánh và h ̣âu
gánh bằng nitrat, thuốc ức chế men chuyển và thở máy không xâm nh ̣âp.

Bóc tách thành động mạch chủ
Bóc tách thành động mạch chủ thường g ̣ăp ở nam giới độ tuổi trung niên trở lên, những người có tiền sử bệnh van tim
(chẳng hạn b ̣ênh van động mạch chủ hai lá hoặc hẹp eo động mạch), và những bệnh nhân rối loạn collagen (như hội
chứng Marfan hoặc hội chứng Ehlers-Danlos). Biểu hiện điển hình của bệnh là khó thở và đau ngực dữ d ̣ôi có thể lan tỏa
ralưng. Có thể kèm theo tụt huyết áp. Khám hệ mạch ngoại vi có thể thấy mất mạch ngoại vi, hoặc chênh l ̣êch huyết áp
chi trên và chi dưới.

Cần nghi ngờ bóc tách động mạch chủ đoạn lên nếu chụp Xquang ngực có hình ảnh trung thất r ̣ông. Siêu âm tim hoặc
chụp CT ngực dựng mạch khẩn cấp để chẩn đoán xác định.
[Fig-5]
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Điều trị bóc tách thành động mạch chủ phụ thuộc vào vị trí bóc tách. Trong khi bóc tách type A (động mạch chủ đoạn
lên) cần phải phẫu thuật cấp cứu, bóc tách type B (động mạch chủ đoạn xuống) được điều trị n ̣ôi khoa ban đầu. Chỉ định
phẫu thuật trong bóc tách type B khi điều trị n ̣ôi khoa không đáp ứng. Can thi ̣êp n ̣ôi mạch ngày càng phổ biến trong điều
trị ban đầu đối với bóc tách type B.[37]

Chèn ép màng ngoài tim
Chèn ép màng ngoài tim cấp có thể là biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp do vỡ thành thất trái, hoặc dò vỡ động mạch
vành, bóc tách động mạch chủ hoặc tổn thương do dây dẫn của máy tạo nhịp tim. Khó thở có thể kèm theo tĩnh mạch cổ
nổi và phù mặt, sốc, tím đầu chi và nhịp tim nhanh.

Chẩn đoán dựa trên hình ảnh bóng tim to trên phim X-quang ngực và điện thế thấp trên đi ̣ên tim, và chẩn đoán xác định
bằng siêu âm tim. Điều trị bao gồm chọc dẫn lưu màng ngoài tim và/hoặc can thiệp phẫu thuật khẩn cấp .
[Fig-6]

Đụng giập phổi
Đụng giập phổi và tràn máu màng phổi có thể là h ̣âu quả của chấn thương ngực kín (ví dụ: tai nạn giao thông, ngã) hoặc
vết thương thấu ngực (ví dụ: những vết thương do dao đâm và đạn bắn ). Trong đụng giập phổi, lực nổ hoặc lực quán
tính làm rách mô phế nang dẫn đến xuất huyết phế nang, phù phổi, và xuất hiện vết ho ̣ăc đám thâm nhiễm trên Xquang
hoặc CT ngực. Điều trị mang tính chất hỗ trợ bao gồm theo dõi sát, thở oxy và chăm sóc hô hấp.[38]

Do máu có thể tích tụ nhiềụ lại trong khoang màng phổi, tràn máu màng phổi có thể biểu hi ̣ên kèm khó thở, trụy tuần
hoàn và sốc. Chẩn đoán dựa trên phim Xquang ngực và chẩn đoán xác định bằng lấy dịch màng phổi. Điều trị bao gồm
bù dịch và mở màng phổi đ ̣ăt dẫn lưu khoang màng phổi sử dụng ống dẫn lưu nòng lớn. Có thể cần xem xét can thi ̣êp
phẫu thu ̣ât lồng ngực đối với trường hợp dẫn lưu dai dẳng.

Rối loạn nhịp tim chậm
Rối loạn nhịp tim chậm n ̣ăng, bao gồm cả block nhĩ thất hoàn toàn kèm theo nhịp thoát b ̣ô nối ch ̣âm có thể biểu hi ̣ên
dưới dạng khó thở kèm m ̣êt mỏi, đau đầu nhẹ ho ̣ăc ngất. Sau chẩn đoán trên đi ̣ên tim, cần loại trừ các nguyên nhân có thể
hồi phục (ví dụ: nhồi máu cơ tim cấp thành trước ho ̣ăc thành dưới, thuốc, rối loạn điện giải, nhược giáp hoặc suy thượng
thận) và cấy máy tạo nhịp.
[Fig-7]

Những dấu hiệu cần chú ý

• Bóc tách thành động mạch chủ

• Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

• Suy tim xung huyết

• Hen suyễn

• Hội chứng vành cấp (ACS)

• Các khối u phổi

• Viêm thanh nhiệt
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• Phản vệ

• Phù mạch

• Dị vật đường thở

• Các khối u khí phế quản (lành tính hoặc ác tính)

• Bưới giáp sau xương ức

• Rối loạn chức năng dây thanh âm

• Thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi (do huyết khối, không khí, dịch ối, khối u)

• tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi

• U trung biểu mô

• tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất

• rối loạn nhịp tim

• Bệnh van tim mắc phải

• Bệnh tim bẩm sinh

• Thuốc tim mạch

• Bệnh cơ tim (b ̣ênh lý cơ tim, viêm cơ tim)

• Bệnh màng ngoài tim

• Thiếu máu

• Uốn ván

• Ngộ độc thịt

• sốc

• U tủy thượng thận
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Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Trong biểu hi ̣ên cấp hoặc bán cấp, đầu tiên cần đánh giá mức độ nặng của tình trạng lâm sàng theo ABCDE.[4] Xem mục
Xem xét khẩn cấp về xử trí ngay lập tức cho các tình trạng cảnh báo nguy hiểm.

Tiền sử lâm sàng
Khai thác tiền sử cẩn th ̣ân là bước đầu tiên có giá trị nhất để tìm nguyên nhân khó thở. Khi thiết l ̣âp chẩn đoán phân bi ̣êt
ban đầu cần khai thác kỹ b ̣ênh sử về m ̣ôt sốt yếu tố.

Thời gian

• Khó thở cấp tính xuất hiện đột ngột hay chỉ trong vài phút. Đây thường là dấu hiệu của các b ̣ênh lý cấp tính và
nặng có thể đe dọa tính mạng. Ví dụ các bệnh lý gây ra khó thở khởi phát đột ngột bao gồm thuyên tắc phổi cấp
tính, nhồi máu cơ tim, suy van tim cấp, tràn khí màng phổi, phản vệ, dị v ̣ât đường thở, phù phổi hoặc ép tim.[39]

• Khó thở bán cấp tiến triển trong vài giờ đến vài ngày. Các nguyên nhân thường g ̣ăp bao gồm cơn hen cấp, đợt cấp
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc phù phổi. Nguyên nhân ít g ̣ăp hơn bao gồm viêm cơ tim, hội chứng
tĩnh mạch chủ trên,[40] viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp tính,[41] ho ̣ăc chèn ép tim.[39]

• Khó thở mạn tính tiến triển trong vài tuần đến vài tháng. Tri ̣êu chứng này liên quan với các bệnh lý mạn tính,
chẳng hạn như suy tim sung huyết, COPD, b ̣ênh cơ tim, xơ phổi vô căn, bệnh mạch máu phổi, tăng áp đ ̣ông mạch
phổi, bệnh van tim hoặc thiếu máu.[42] Nguyên nhân ít g ̣ăp hơn bao gồm loạn dưỡng cơ, gù vẹo cột sống, xơ
cứng teo cơ cột bên, tích protein phế nang, viêm phổi tăng bạch cầu ái toan mạn tính, tăng urê huyết hoặc viêm
màng ngoài tim co thắt.[41] [43] [44] [45] [46] Khó thở tăng dần cấp/bán cấp trên bệnh nhân có tiền sử b ̣ênh tim
mạch, phổi hay thần kinh cơ có thể là biểu hi ̣ên của b ̣ênh lý nền tiến triển n ̣ăng hoặc xuất hi ̣ên m ̣ôt b ̣ênh lý mới.

• Vi ̣êc xem xét nguy cơ có b ̣ênh đ ̣ông mắc là rất quan trọng. Ví dụ, COPD đi kèm với m ̣ôt số b ̣ênh lý khác, chẳng
hạn như bệnh tim mạch, trào ngược dạ dày-thực quản và ung thư phổi, khiến chẩn đoán phân biệt g ̣ăp nhiều khó
khăn.[13]

• Khó thở tái phát có thể do cơn nhịp nhanh kịch phát hoặc block nhĩ thất hoàn toàn.

Mức độ

• Chưa có phương pháp đánh giá khó thở nào được đồng thu ̣ân r ̣ông rãi; hiện có m ̣ôt số thang điểm được sử dụng
trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu.[47] Dù v ̣ây, vi ̣êc sử dụng các thang điểm đã có trong thực hành lâm sàng
vẫn còn hạn chế.

• Tri ̣êu chứng khó thở mang tính chủ quan cao, và mức đ ̣ô khó thở thay đổi rất khác nhau với cùng m ̣ôt mức suy
giảm chức năng nhất định.

• Nên sử dụng ba yếu tố: cảm giác-cảm nh ̣ân (đánh giá cảm giác); ảnh hưởng của suy hô hấp (đánh giá mức đ ̣ô suy
hô hấp); và ảnh hưởng của triệu chứng (đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động và chất lượng cuộc sống).[1]

• B ̣ô câu hỏi Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ) đánh giá khả năng hoạt đ ̣ông chức năng của bệnh
nhân và ước tính khả năng hoạt động thể chất tính theo quãng đường.[48] Theo đó có thể đánh giá mức đ ̣ô khó
thở. Phương pháp thăm dò và tiếp c ̣ân đối với người 25 tuổi g ̣ăp vấn đề khi chạy một dặm trong 8 phút khác với
phương pháp áp dụng cho người 80 tuổi gặp vấn đề khi leo cầu thang 12 b ̣âc. VSAQ đánh giá chức năng nền ban
đầu và đánh giá khách quan sự tiến triển dọc theo thời gian.

• Các bảng phân loại khác là phân loại chức năng của Hội Tim mạch New York và thang điểm khó thở của Hội
đồng Nghiên cứu Y khoa.[49] [50]

• Khó thở nặng thường kèm theo các triệu chứng liên quan và có nhiều khả năng đe dọa tính mạng hơn. Có thể do
cơn hen cấp, tràn khí màng phổi áp lực, tắc nghẽn đường thở trên cấp, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi lớn hoặc nhồi
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máu cơ tim. Khó thở nhẹ có thể là triệu chứng duy nhất và do m ̣ôt nguyên nhân lành tính. Có thể g ̣ăp trong COPD
giai đoạn ổn định, suy giảm hoạt đ ̣ông, tắc nghẽn đường thở không nguy kịch hoặc tình trạng lão hóa sinh lý.

Các triệu chứng liên quan

• Khó thở thường đi kèm với các triệu chứng khác, dựa vào đó có thể giúp xác định nguyên nhân khó thở do hệ cơ
quan nào và giúp thu hẹp chẩn đoán phân bi ̣êt.

• Biểu hi ̣ên sốt đi kèm khó thở g ̣ăp trong nhiều b ̣ênh lý viêm và nhiễm trùng, bao gồm viêm phổi, viêm phế quản,
viêm thanh quản, các hội chứng do vi rút (ví dụ: hội chứng phổi Hantavirus và SARS, viêm mạch và nhiễm khuẩn
huyết.[51] [52] Khó thở kèm sốt và ho có thể g ̣ăp trong viêm phổi cộng đồng hoặc nhiễm trùng cơ hội ở b ̣ênh
nhân suỵ giảm miễn dịch. Cần phải chụp Xquang ngực để loại trừ viêm phổi. Vêm phổi sau tắc nghẽn có thể g ̣ăp ở
các bệnh nhân dị v ̣ât đường thở hoặc ung thư trong lồng ngực.

• Đau ngực ở giữa gợi ý bệnh động mạch vành, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất
hoặc dị v ̣ât đường thở.[53] Đau ngực kiểu màng phổi có thể g ̣ăp trong viêm phổi, tràn khí màng phổi, thuyên tắc
đ ̣ông mạch phổi, u xơ đơn độc của màng phổi, hoặc viêm màng phổi.[54] Tràn dịch màng ngoài tim co thắt đặc
trưng bởi cơn đau xung quanh tim điển hình lan đến vùng bả vai, tăng lên khi nằm và thay đổi áp lực lồng ngực, và
giảm khi nghiêng người về phía trước.

• Đánh trống ngực có thể xuất hiện trong nhịp nhanh kịch phát, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, bệnh van tim, hoặc các
cơn hoảng loạn.

• Ngất có thể đi kèm với khó thở trong loạn nhịp nhanh hoặc thuyên đ ̣ông mạch tắc phổi.[55]
• Khò khè có thể g ̣ăp trong hen phế quản, COPD, phù phổi, viêm tiểu phế quản hoặc dị v ̣ât đường thở. Ho có thể

biểu hiện trong viêm phế quản, viêm phổi nguyên nhân nhiễm trùng cấp tính, viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp
tính, bệnh phổi kẽ, COPD, hen phế quản, giãn phế quản hoặc viêm phổi mạn tính.[41] Ho khạc đờm mạn tính có
thể do COPD hoặc giãn phế quản, ho đờm trong số lượng nhiều có thể g ̣ăp trong ung thư biểu mô phế quản phế
nang.[56]

• Sự thay đổi giọng nói đi kèm khó thở có thể do tràn khí trung thất, trào ngược dạ dày - thực quản, u máu thành sau
họng, phình động mạch chủ hoặc ung thư phổi.[57]

• Ho ra máu có thể đi kèm khó thở ở bệnh nhân viêm phế quản, đợt cấp giãn phế quản, ung thư trong lồng ngực,
viêm mạch, viêm phổi nhiễm trùng cấp tính, viêm phổi tổ chức hóa vô căn, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, ng ̣ô đ ̣ôc
cocain, lao phổi, hoặc xuất huyết phế nang lan tỏa.[58] [59] [60] [61] [62] [63]

• Nuốt khó hoặc nuốt đau có thể biểu hi ̣ên ở bệnh nhân khó thở do viêm thanh quản u hạt, tràn khí trung thất, dị v ̣ât
đường thở, uốn ván, và viêm nắp thanh môn.[64] [65] [66] Trong viêm nắp thanh môn, khó thở có thể kèm theo
cả chảy nước dãi. Nôn và tiêu chảy có thể đi kèm khó thở trong nhiễm đ ̣ôc giáp hoặc ng ̣ô đ ̣ôc botulism.[67] [68] Ợ
nóng có thể xảy ra khi hít phải dịch trào ngược dạ dày - thực quản.

• Yếu cơ hoặc đau cơ đi kèm khó thở có thể g ̣ăp trong suy giảm v ̣ân đ ̣ông, tác dụng không mong muốn của thuốc,
loạn dưỡng cơ, xơ cứng teo cơ cột bên, bại liệt cấp hoặc hội chứng sau bại liệt, h ̣ôi chứng Guillain-Barre, b ̣ênh
nhiễm vi-rút Tây sông Nile và các vi-rút khác, nhiễm leptospira, b ̣ênh cơ Cushing hoặc ng ̣ô đ ̣ôc botulism.[43] [52]
[67] [69] [70] [71] [72] [73] [74] Rối loạn thị giác có thể xảy ra cùng với khó thở trong b ̣ênh nhược cơ và uốn
ván, và đau đầu có thể xảy ra trong ngộ độc CO.[65] [75] [76]

• Đau xương có thể đi cùng với hội chứng ngực cấp do thiếu máu hồng cầu hình liềm hoặc tắc mạch mỡ do gãy
xương dài.[77]

• Lo âu có thể là một phản ứng với khó thở do mọi căn nguyên nhưng cũng có thể gây ra khó thở trong các cơn
hoảng loạn hoặc lo âu cấp tính.[78] Khó thở đi kèm với stress có thể g ̣ăp trong lo âu, tăng thông khí hoặc bệnh cơ
tim Takotsubo.[79]

Thay đổi theo tư thế
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• Khó thở khi nằm là tình trạng xuất hiện khó thở khi nằm ngửa, giảm khi đứng thẳng. Đây là tri ̣êu chứng điển hình
trong suy tim sung huyết, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bệnh nhân hen phế quản, COPD, các b ̣ênh viêm và thoái
hóa thần kinh, trào ngược dạ dày-thực quản, tràn dịch màng tim hoặc liệt cơ hoành hai bên.[43] [80] [81] [82]

• Khó thở khi đứng là tình trạng khó thở tăng khi đứng thẳng, và giảm nhẹ khi nằm. Đây là tri ̣êu chứng điển hình
của b ̣ênh còn lỗ bầu dục, nhược cơ bụng hoặc hội chứng gan phổi.[83] [84]

• Khó thở khi nằm nghiêng là biểu hi ̣ên ít g ̣ăp, xuất hi ̣ên khó thở khi ở tư thế nằm nghiêng. G ̣ăp trong suy tim sung
huyết, phình xoang Valsalva, hoặc sau phẫu thu ̣ât cắt phổi.[85] [86]

• Khó thở thay đổi theo tư thế cũng có thể g ̣ăp ở các khối u tim nguyên phát và di căn.[87] [88]

Kiểu khó thở

• Khó thở xuất hiện trong tuần làm việc và tự hết trong thời gian không làm việc có thể liên quan đến phơi nhiễm
nghề nghiệp và gợi ý hen nghề nghi ̣êp.[89] Phơi nhiễm nghề nghiệp cũng có thể liên quan đến b ̣ênh phổi do
amiăng và viêm phổi quá mẫn.[90] Cần khai thác kỹ tiền sử phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc phơi nhiễm tự nhiên
với các dung môi dạng khí, khói, bụi hữu cơ, nấm mốc, và động vật và có thể liên quan đến bệnh phổi kẽ. Khó thở
xuất hi ̣ên ở các cầu thủ khúc côn cầu có thể do ng ̣ô đ ̣ôc nitơ dioxit hoặc cacbon monoxit từ thiết bị tái tạo m ̣ăt sân
băng.[91]

• Khó thở theo mùa hoặc liên quan đến thời tiết lạnh, vật nuôi, gắng sức hoặc các tác nhân kích thích không đ ̣ăc
hi ̣êu có thể gợi ý hen phế quản hoặc b ̣ênh đường thở phản ứng.[92]

Tiền sử bệnh lý

• Khó thở có thể đi kèm với béo phì hoặc xảy ra trong thời kỳ mang thai bình thường. Ở những bệnh nhân mang
thai, khó thở cũng có thể là biểu hiê ̣ên của m ̣ôt b ̣ênh lý n ̣ôi khoa chưa được chẩn đoán trước đây, chẳng hạn như
bệnh van tim, tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi, thiếu hụt alpha-1 antitrypsin, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, tràn khí màng
phổi nguyên phát ho ̣ăc tràn khí trung thất, dị dạng động tĩnh mạch phổi tiến triển, hoặc nhược cơ tiến triển.[93]
[94] [95] [96] [97] [98] [99]

• Ở bệnh nhân đang ho ̣ăc vừa mới lao đ ̣ông, khó thở có thể do thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, nhiễm khuẩn huyết ho ̣ăc
sốc nhiễm đ ̣ôc, thuyên tắc ối hoặc thuyên tắc nguyên bào nuôi, tràn khí màng phổi, hoặc tràn khí trung thất.[26]
[100]

• Khó thở trong giai đoạn h ̣âu phẫu có thể do thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, biến cố mạch vành cấp hoặc phù phổi do
quá tải dịch. Ít g ̣ăp hơn có thể liên quan đến tràn khí màng phổi hoặc loạn dưỡng cơ chưa được chẩn đoán.[101]
Các can thi ̣êp ngoại khoa riêng có thể dẫn đến khó thở do tắc mạch do mỡ (hút mỡ, phẫu thuật xương dài), liệt cơ
hoành (phẫu thuật van động mạch chủ và phẫu thuật bắc cầu động mạch vành), tổn thương phổi cấp do bột talc
(gây dính màng phổi), hoặc hẹp tĩnh mạch phổi (phẫu thuật van hai lá).[27] [102] [103] Tiền sử thuyên tắc huyết
khối tĩnh mạch, điều trị chống đông không đủ, bất đ ̣ông, nhập viện, di chuyển đường dài, thủ thu ̣ât xâm lấn mạch
máu hoặc chấn thương chân có thể gây thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi dẫn đến biểu hi ̣ên khó thở.

• Khó thở trên b ̣ênh nhân có bệnh tự miễn hoặc b ̣ênh khớp đã biết có thể do thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, tăng áp
lực đ ̣ông mạch phổi, bệnh phổi kẽ, tràn dịch màng phổi, hoặc xuất huyết phế nang.[104] B ̣ênh lý ác tính đã biết có
thể gây khó thở do tắc nghẽn đường thở bởi các khối u nguyên phát ho ̣ăc di căn, tràn dịch ác tính, viêm phổi sau
tắc nghẽn, thuyên tắc phổi do khối u, di căn phổi qua h ̣ê bạch huyết, ho ̣ăc tổn thương ngoại tâm mạc ho ̣ăc n ̣ôi tâm
mạc.[105] [106] Tiền sử bệnh khớp, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn chưa điều trị và béo phì có thể gợi ý tăng áp
lực đ ̣ông mạch phổi. Viêm phổi tái diễn có thể gợi ý hít phải dịch trào ngược dạ dày-thực quản, dị v ̣ât chưa được
lấy bỏ, các khối u lành tính hoặc ác tính hoặc dị dạng vòng mạch.[107] [108] [109] Tràn dịch màng phổi có thể
kèm theo viêm phổi, suy tim, lao màng phổi, ung thư, bệnh khớp hoặc u trung biểu mô.

• Cần akhi thác tiền sử xạ trị bệnh ác tính ở ngực. Khó thở trong viêm phổi do xạ trị thường xuất hiện trong vòng 1
đến 6 tháng sau khi xạ trị.[110]

• Tiền sử đặt nội khí quản trước đây và thở máy kéo dài có thể gợi ý sẹo và hẹp dưới thanh môn.
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Tiền sử dùng thuốc

• Các thuốc có thể gây ra hoặc góp phần gây khó thở thông qua nhiều cơ chế, bao gồm một số dạng nhiễm độc phổi
(bệnh phổi kẽ, phù phổi, xuất huyết phế nang, bệnh đường thở, tràn dịch màng phổi, các thay đổi mạch máu phổi),
gây nhiễm toan chuyển hóa (thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside, topiramate), hoặc gây nhịp chậm và
giảm khả năng tăng nhịp tim (digoxin, chẹn kênh canxi, chẹn beta).  [Pneumotox on line: patterns - interstitial/
parenchymal lung disease]  [111] [112]

• Thuốc chẹn beta có thể làm n ̣ăng thêm tình trạng tắc nghẽn đường thở trong COPD và hen phế quản.

Tiền sử xã hội

• Cần khai thác tiền sử hút thuốc và số bao-năm đã hút. Một số b ̣ênh lý liên quan đến hút thuốc bao gồm COPD,
ung thư phổi và một số dạng b ̣ênh phổi kẽ, có thể gây nên khó thở.

Khám lâm sàng
Khám lâm sàng tỉ mỉ giúp thu hẹp chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán ho ̣ăc loại trừ các bệnh lý đe dọa tính mạng. Nhìn
chung, khó thở có các dấu hiệu suy hô hấp cấp ('khó thở do bác sĩ đánh giá') có diễn biến n ̣ăng hơn so với khó thở
đượcb ̣ênh nhân kể lại và thăm khám lâm sàng tương đối bình thường.

Dấu hiệu sinh tồn

• Hạ huyết áp, nhịp tim nhanh và thở nhanh có thể gợi ý nhồi máu cơ tim cấp , thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, bóc
tách thành động mạch chủ, suy van tim cấp , chèn ép tim hoặc quá trình nhiễm khuẩn cấp tính có nhiễm trùng
huyết.[113]

• Tăng huyết áp trên bệnh nhân khó thở có thể gợi ý suy tim tâm trương liên quan đến tăng huyết áp kèm theo phù
phổi, cường giáp hoặc u tủy thượng thận.[114]

• Mạch đảo có thể là dấu hiệu trong hen phế quản, COPD hoặc chèn ép tim.[39]

Khám toàn thân

• Biểu hi ̣ên thay đổi ý thức kèm khó thở có thể g ̣ăp trong một số b ̣ênh lý, bao gồm suy hô hấp giảm oxy máu ho ̣ăc
tăng khí cacbonic máu liên quan đến suy tim sung huyết, phù phổi, hen phế quản, COPD, viêm phổi, nhiễm trùng
huyết hoặc nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương.[115]

• Thở dài thường xuyên có thể đi kèm tăng thông khí và tâm trạng lo âu.[116]
• Tím tái có thể cho thấy tình trạng suy hô hấp cấp do đợt cấp COPD, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, tắc nghẽn đường

thở cấp tính, ngộ độc thuốc cấp tính, bệnh van tim bẩm sinh, hỏng van cơ học, chèn ép tim, dị dạng động tĩnh
mạch phổi, viêm phổi hít, hoặc methaemoglobin huyết.[113] [117] [118] [119] [120]

• Vàng da đi kèm khó thở có thể g ̣ăp trong suy gan hay bệnh nhiễm leptospira.[73]
• Phù mặt có thể xuất hi ̣ên trên bệnh nhân khó thở mắc hội chứng tĩnh mạch chủ trên hoặc sốc phản vệ.
• Bướu giáp có thể đi cùng với bướu giáp sau xương ức gây ra tắc nghẽn đường thở hoặc có thể là dấu hiệu của

nhiễm đ ̣ôc giáp trong b ̣ênh Basedow.[121] [122]
• Thanh quản cao 4 cm trở lên hay g ̣ăp trong COPD.[123]
• Gù vẹo cột sống, vô căn hoặc do h ̣âu quả của bệnh thần kinh cơ, có thể hạn chế di đ ̣ông lồng ngực và gây khó thở

về sau.[44]
• Ngón tay dùi trống có thể biểu hiện trong ung thư phổi, bệnh phổi kẽ, tăng áp cửa phổi hoặc rò động tĩnh mạch

phổi.[124] [125] [126] [127]
• Tăng vòng bụng có thể gợi ý suy tim sung huyết, xơ gan kèm cổ chướng và tràn dịch màng phổi, hoặc viêm màng

ngoài tim co thắt.[128]
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• Phát ban nổi mề đay kèm theo khó thở có thể g ̣ăp trong phản vệ toàn thân.[129] Ban xuất huyết có thể gợi ý xuất
huyết giảm tiểu cầu huyết khối, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu hoặc viêm mạch.[130]

Khám tim mạch

• Tĩnh mạch cổ nổi có thể biểu hiện trên bệnh nhân khó thở bị suy tim sung huyết, COPD, tràn khí màng phổi, hoặc
chèn ép tim. Tĩnh mạch cổ nổi, tiếng tim bất thường (nhịp ngựa phi T3) và ứ dịch gợi ý suy tim sung huyết. Khó
thở mạn tính do co thắt và tràn dịch màng ngoài tim có thể kèm theo tĩnh mạch cổ nổi, mạch đảo, tiếng gõ màng
ngoài tim, tiếng cọ màng ngoài tim và dấu hiệu Kussmaul.[131]

• Nhịp tim không đều hoặc nhịp nhanh có thể hướng đến chẩn đoán loạn nhịp nhanh hoặc rung nhĩ. Tiếng T2 đanh
có thể do tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi và b ̣ênh tâm phế. Tiếng thổi tim tâm thu có thể gơợi ý hở van tim cấp , hỏng
van cơ học hay bệnh van tim do thấp ho ̣ăc bẩm sinh.[118]

• Phù chi dưới có thể gợi ý suy tim sung huyết kèm theo phù phổi, quá tải thể tích, thuyên tắc huyết khối phổi, nhồi
máu cơ tim, rối loạn nhịp, viêm màng ngoài tim co thắt, tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi, huyết khối tĩnh mạch chủ
dưới, nhược giáp hoặc khối u tim.[128] [132]

Khám hô hấp

• Thở mím môi có thể g ̣ăp ở bệnh nhân COPD.
• B ̣ênh nhân khó thở có tiếng thở rít thường do tắc nghẽn đường thở trên bởi dị v ̣ât, phù nề do nhiễm trùng hoặc do

viêm (ví dụ: bệnh bạch hầu, uốn ván, viêm nắp thanh môn, phù mạch),[65] [66] [133] [134] rối loạn chức năng
các cấu trúc đường thở trên (rối loạn chức năng dây thanh âm, tetany),[135] [136] các khối u ở thành đường thở
(gốc lưỡi, thanh quản, thực quản, khí quản và u nhú đường thở) hoặc giới hạn đường thở do bị chèn ép từ bên
ngoài (hẹp dưới thanh môn, bưới giáp sau xương ức, ung thư tuyến giáp, u lympho).[121] [137] [138] Sốt và khó
nuốt đi kèm có thể gợi ý viêm nắp thanh môn, trong khi ho đặc trưng ở trẻ em bị nhiễm trùng đường hô hấp trên
có thể gợi ý bạch hầu họng-thanh quản. Khàn tiếng có thể kèm theo khó thở trong viêm thanh quản, khối u thanh
quản, viêm đa sụn tái diễn,[64] [139] hoặc li ̣êt dây thanh m ̣ôt bên vô căn và lành tính (phình động mạch chủ, h ̣ôi
chứng Ortner) hoặc li ̣êt dây thanh ác tính.[140]

• Lồng ngực hình thùng (tăng đường kính trước sau) g ̣ăp trong khí phế thũng và xơ nang.
• Khí quản có thể di lệch về bên đối di ̣ên trong tràn khí màng phổi áp lực ho ̣ăc tràn dịch màng phổi nhiều.
• Tiếng gõ đục một bên có thể do tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, viêm phổi hít do dị v ̣ât, các khối u màng phổi hoặc

viêm phổi.[141] Gõ vang có thể gợi ý tràn khí màng phổi hoặc khí phế thũng n ̣ăng. Tràn khí dưới da có thể gợi ý
tràn khí trung thất.[53]

• Rì rào phế nang giảm ho ̣ăc mất m ̣ôt bên phổi có thể do tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, viêm phổi hít do dị v ̣ât,
hoặc tràn khí màng phổi. Tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi được gợi ý bởi tiếng T2 đanh. Rì rào phế nang xa xăm gợi
ý tràn dịch màng phổi.[142] Khò khè kèm theo khó thở trong hen phế quản, COPD, phản vệ, rối loạn chức năng
dây thanh âm, sung huyết và phù phổi, xơ nang, ho ̣ăc thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi. Trong COPD, khò khè xảy đi
cùng với khó thở cấp tính và thanh quản hạ thấp ít nhất 4 cm.[42] Ran ở phổi có thể gợi ý sung huyết phổi (ran
nổ ở đáy hai phổi) hay phù phổi, viêm phổi cấp tính hoặc mạn tính hoặc một số bệnh phổi kẽ, bao gồm sarcoidois,
viêm phổi tăng cảm hoặc viêm phổi vô căn. Thầy thuốc nếu nghe thấy ran Velcro cần nghi ngờ khả năng b ̣ênh
phổi kẽ. Có thể quan sát thấy kỳ thở ra kéo dài ở b ̣ênh hen phế quản, COPD, xơ nang, giãn phế quản hoặc viêm
tiểu phế quản.

Khám thần kinh

• Dấu hi ̣êu liệt dây thần kinh sọ não có thể đi kèm khó thở trong ng ̣ô đ ̣ôc botulism.[67]
• Sa mí mắt có thể biểu hi ̣ên trong bệnh nhược cơ, loạn dưỡng trương lực cơ hoặc ng ̣ô đ ̣ôc botulism.[67] [75] [101]
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Các thăm dò
Kết quả xét nghi ̣êm sơ bộ và chụp phim giúp thu hẹp chẩn đoán và tập trung vào một vài chẩn đoán trong rất nhiều chẩn
đoán phân biệt của khó thở. Các thăm dò ban đầu đánh giá khó thở bao gồm:

• Đo độ bão hòa oxy
• Đo lưu lượng đỉnh kế (PEFR)
• ABG
• Công thức máu
• D-dimer
• Peptid lợi niệu loại B (BNP)
• Nồng đ ̣ô TSH
• Điện tim 12 chuyển đạo
• X quang ngực
• Đo FeNO
• Hô hấp ký (bao gồm DLCO) và các xét nghiệm chức năng hô hấp khác
• Nghi ̣êm pháp kích thích phế quản
• Nghiệm pháp gắng sức tim phổi.[143] [144] [145]

Lựa chọn các thăm dò phù hợp dựa trên b ̣ênh sử và các dấu hi ̣êu khám lâm sàng.

Đo độ bão hòa oxy

• Cho phép phát hiện và theo dõi tình trạng thiếu oxy máu cùng và chỉ định thở oxy nếu cần, trong khi làm các xét
nghi ̣êm chẩn đoán nguyên nhân.

ABG

• Không phải tất cả bệnh nhân khó thở đều có kết quả khí máu bất thường, và không phải tất cả kết quả khí máu
bất thường đều biểu hi ̣ên tình trạng khó thở. Tuy nhiên, kết quả khí máu có thể giúp chẩn đoán phân bi ̣êt, và có
thể được chỉ định cùng với đo bão hòa oxy gắng sức để đánh giá các bất thường trao đổi khí trong các b ̣ênh lý có
giảm oxy máu.

• Tăng cacbonic máu (PaCO2 >45 mmHg) có thể đi kèm khó thở ở đợt cấp COPD, bệnh thần kinh cơ, tắc nghẽn
đường thở trên hoặc hội chứng giảm thông khí do béo phì.

• Giảm cacbonic máu có thể biểu hi ̣ên trong trạng thái lo âu và đi kèm với bất kỳ bệnh lý nào có biểu hi ̣ên tăng
thông khí, chẳng hạn như thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi.

• Giảm oxy máu (PaO2 <70 mmHg ở mực nước biển) có nhiều chẩn đoán phân bi ̣êt hơn, bao gồm các b ̣ênh lý gây
ra shunt (ARDS, viêm phổi, phù phổi, bệnh van tim có tím), bất tương xứng thông khí-tưới máu (COPD, hen phế
quản ,thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi), giảm khuếch tán oxy (bệnh phổi kẽ), hoặc giảm thông khí (đợt cấp COPD,
bệnh thần kinh cơ, tắc nghẽn đường thở trên hoặc hội chứng giảm thông khí do béo phì).

• Chỉ số [PEFR x PaO2]/1000 sử dụng trong chẩn đoán phân bi ̣êt giữa nguyên nhân gây khó thở do tim và do phổi
có đ ̣ô chính xác đã được báo cáo là 79%.[146]

• Nhiễm toan (pH <7,36) là yếu tố kích thích hô hấp mạnh và có thể kèm theo khó thở trong giai đoạn muộn của
nhiều quá trình bệnh lý có biểu hi ̣ên khó thở, bao gồm nhiễm khuẩn huyết, phù phổi, đợt cấp COPD, suy thận và
ng ̣ô đ ̣ôc xyanua.[147] Tình trạng này cũng có thể xuất hiện trong nhiễm toan ống thận vô căn hoặc do thuốc và
thiếu thiamin.[148] Nhiễm toan có thể do sử dụng các loại thuốc như các thuốc ức chế sao chép ngược nucleoside
và topiramate.[111] [112]

• Nhiễm kiềm có thể là h ̣ê quả của các cơn hoảng loạn, lo âu, mất nước, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi, hội chứng quá
kích buồng trứng hoặc tăng lắng đọng bạch cầu ở phổi.[149] [150]
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Lưu lượng đỉnh kế (PEFR)

• Xét nghi ̣êm đơn giản tại giường có thể giá trị phân biệt giữa nguyên nhân khó thở do tim và do phổi.
• Mức lưu lượng đỉnh thấp có liên quan với bệnh phổi tắc nghẽn như hen phế quản , COPD và xơ nang.[146]

Công thức máu

• Tăng bạch cầu kèm khó thở có thể g ̣ăp trong mọi b ̣ênh nhiễm trùng nào ảnh hưởng đến hệ hô hấp, cũng như
nhiễm trùng huyết, bệnh tự miễn, nhiễm ký sinh trùng và bệnh bạch cầu cấp.[149] [151]

• Tăng bạch cầu ái toan trên bệnh nhân khó thở g ̣ăp trong nhiễm ký sinh trùng, m ̣ôt số dạng viêm mạch (ví dụ: hội
chứng Churg-Strauss), hen phế quản, viêm phổi tăng bạch cầu ái toan hoặc sử dụng cocaine.[151] [152] [153]
[154]

• Thiếu máu có thể là nguyên nhân nguyên phát gây khó thở hoặc có thể đi kèm khó thở trong tổn thương phổi do
thuốc, giãn mao mạch xuất huyết di truyền, hội chứng ngực cấp của bệnh hồng cầu hình liềm, xuất huyết phế nang
hoặc các quá trình nhiễm khuẩn lan r ̣ông.[155] [156]

• Giảm tiểu cầu có thể đi cùng với khó thở trong các bệnh nhiễm vi-rút, bao gồm cúm, SARS, hội chứng phổi
Hantavirus.[51] [52] Giảm tiểu cầu cũng có thể là do phản ứng bất lợi với thuốc, đặc biệt là với hóa trị liệu.

Điện giải đồ

• Hạ natri máu có thể kèm theo khó thở trong suy tim sung huyết, bệnh thận mạn tính, suy gan hoặc nhược giáp.

Xét nghiệm chức năng gan

• Bilirubin có thể tăng cao ở bệnh nhân khó thở bị suy gan, suy tim sung huyết, nhiễm leptospira và nhiễm amip
trong lồng ngực.[73] [157] [158]

• Transaminase có thể tăng cao trong suy gan, nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi không điển hình (đặc biệt là viêm
phổi do Legionella) và các b ̣ênh nhiễm vi-rút như SARS và hội chứng phổi Hantavirus.[51] [52]

Xét nghiệm chức năng th ̣ân

• Khó thở kèm theo xét nghi ̣êm có suy thận có thể là do nhiễm toan chuyển hóa, viêm màng phổi tăng urê máu, quá
tải thể tích kéo dài bao gồm các tràn dịch màng phổi, viêm phổi và một số dạng viêm mạch cấp.[159] [160] [161]
[162]

Men tim

• Troponin I/T, myoglobin và CK-MB tăng có thể g ̣ăp trong nhồi máu cơ tim cấp, viêm cơ tim, bệnh cơ tim
Takotsubo hoặc nhược giáp.[79] [163]

• Cũng có thể phản ánh bệnh động mạch vành mạn tính kèm theo stress sinh lý chồng lấp (ví dụ: nhiễm trùng
huyết).

BNP

• BNP và NT-proBNP tăng có liên quan với suy tim sung huyết, nhiễm trùng huyết, bệnh động mạch vành, thuyên
tắc đ ̣ông mạch phổi, COPD có tâm phế mạn, suy thận, xơ gan và cường giáp.[164] [165] [166] [167] [168]

• Đ ̣ô nhạy cao của các xét nghi ̣êp này rất có giá trị trong các b ̣ênh cảnh lâm sàng cấp tính: nồng đ ̣ô BNP bình
thường thấp (<100 nanograms/L [<100 picogram/mL]) có giá trị chẩn doán loại trừ suy tim sung huyết. Trong
trường hợp khẩn cấp, nồng đ ̣ô các peptid lợi niệu có thể có giá trị hơn trong vi ̣êc chẩn đoán loại trừ hơn là chẩn
đoán suy tim.[36]

Procalcitonin huyết thanh
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• Nồng đ ̣ô procalcitonin tăng cao g ̣ăp trong viêm phổi ở những bệnh nhân khó thở nhập vi ̣ên khoa cấp cứu.[169]
• Quyết định sử dụng kháng sinh dựa trên procalcitonin tăng có thể làm cải thi ̣ên sống sót trong trường hợp

này.[170]

X quang ngực

• Kỹ thuật này có giá trị loại trừ tràn khí màng phổi nguyên phát hoặc thứ phát.
• Sung huyết tĩnh mạch phổi và bóng tim to gợi ý suy tim sung huyết.
• Bóng tim to cũng có thể gợi ý bệnh van tim, nang màng ngoài tim hoặc chèn ép tim.[39] [171]
• Khó thở kèm theo thâm nhiễm nhu mô có thể biểu hi ̣ên trong viêm phổi do nhiễm trùng, phù phổi, viêm phổi tăng

bạch cầu ái toan, viêm phổi do xạ trị,[172] một số bệnh phổi kẽ (sarcoidosis, viêm phổi kẽ thông thường, viêm
phổi kẽ không đ ̣ăc hi ̣êu, viêm phổi kẽ không rõ nguyên nhân, viêm phổi kẽ thâm nhiễm lympho bào, viêm phổi kẽ
cấp tính),[173] [174] [175] [176] [177] b ̣ênh bụi phổi (bệnh bụi phổi silic, bệnh bụi phổi amiăng, bụi phổi bông),
bệnh phổi do thuốc, bệnh phổi tự miễn (lupus, viêm khớp dạng thấp, xơ cứng bì, viêm đa cơ, viêm mạch) hoặc
bệnh phổi di căn.

• Tràn dịch màng phổi có thể g ̣ăp trong suy tim sung huyết, suy gan, tăng urê huyết, h ̣ôi chứng th ̣ân hư, bệnh ác tính,
viêm phổi, thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi hoặc viêm màng phổi.

• Có thể thấy dày màng phổi và nốt màng phổi trong b ̣ênh lý u màng phổi.[54]
• Căng phồng phổi quá mức có thể biểu hi ̣ên trong COPD, cơn hen phế quản, hoặc viêm phổi hít do dị v ̣ât.
• Cơ hoành m ̣ôt bên dâng cao có thể gợi liệt cơ hoành.
• Khoảng sáng m ̣ôt bên có thể gợi ý tràn khí màng phổi ho ̣ăc thoát vị cơ hoành.[178]
• Mạch máu rốn phổi vồng có thể là xuất hi ̣ên trong tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi.

Chụp Xquang ngực trên màn huỳnh quang

• Hô hấp đ ̣ông ('nghi ̣êm pháp hít vào', 'thử nghi ̣êm hít vào') trong khi chụp huỳnh quang giúp phát hiện chuyển động
nghịch thường của cơ hoành, là dấu hi ̣êu điển hình của liệt dây thần kinh hoành.

ECG

• Đi ̣ên tim: giúp chẩn đoán nguyên nhân khó thở do hội chứng vành cấp với các biến đổi đoạn ST-T. Xét nghi ̣êm
này cũng phát hi ̣ên block nhĩ thất hoàn toàn, nhịp tim ch ̣âm và loạn nhịp nhanh, và phát hiện những biến đổi gợi ý
viêm màng ngoài tim, chèn ép tim (điện thế thấp) và thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi.

• Những biến đổi về hình thái sóng P có giá trị chẩn đoán dày nhĩ phải (đ ̣ăc trưng của b ̣ênh phổi mãn tính) hoặc dày
nhĩ trái (đ ̣ăc trưng trong bệnh van tim).

• Biến đổi trục QRS có thể gợi ý dày thất phải (COPD, tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi) hoặc dày thất trái (tăng huyết
áp, bệnh van tim).

Siêu âm tim

• Có thể phát hiện bệnh màng ngoài tim và tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi.
• Cũng có thể được sử dụng để phát hi ̣ên bệnh van tim, đánh giá rối loạn chức năng tâm trương và phân biệt giữa

suy tim tâm thu và tâm trương.
• Cần phải siêu âm tim để chẩn đoán bệnh tim co thắt và giới hạn kèm suy tim.

Siêu âm lồng ngực tại giường

• Siêu âm tại giường có hình ảnh đường B trên bệnh nhân có nguy cơ cao gợi ý phù phổi.
• Siêu âm tại giường cũng có thể phát hi ̣ên tràn dịch màng phổi ho ̣ăc tràn khí màng phổi.
• Kết hợp siêu âm tim và siêu âm lồng ngực tại giường có giá trị khẳng định thêm chẩn đoán phù phổi.[179]
• Không có hình ảnh đường B trên những bệnh nhân có nguy cơ thấp gần như loại trừ chẩn đoán phù phổi.[180]
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Theo dõi Holter đi ̣ên tim

• Theo dõi liên tục nhịp tim trong vài ngày ho ̣ăc vài tuần cho phép phát hiện các cơn rối loạn nhịp.

D-dimer

• Xét nghi ̣êm D-dimer âm tính bằng kỹ thu ̣ât ELISA có tỷ lệ dự báo âm tính 0,1 đối với thuyên tắc huyết khối tĩnh
mạch, tương tự như siêu âm Dopler chi dưới, và kết quả chụp xạ hình phổi bình thường ho ̣ăc gần bình thường.[30]

Chụp CT dựng mạch

• Thăm dò tốt nhất để chẩn đoán và loại trừ thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi và có thể chỉ định nếu D-dimer bất thường.
• CT ngực cũng có thể phát hiện và xác định mức độ bệnh lý nhu mô phổi (thâm nhiễm do nhiễm trùng và không

nhiễm trùng), gợi ý phù phổi, xác định các bất thường đường thở (hẹp lành tính, dị v ̣ât, bệnh ác tính) và mạch máu
(hẹp mạch máu trong lồng ngực bẩm sinh và mắc phải, phình mạch), chẩn đoán tràn dịch màng phổi, hoặc đánh
giá các cấu trúc trong lồng ngực khác (tuyến ức, bướu giáp sau xương ức).

Chụp CT ngực độ phân giải cao

• Cần chụp CT ngực đ ̣ô phân giải cao để đánh giá bệnh phổi kẽ chưa được loại trừ bằng hình ảnh Xquang ngực bình
thường.[181]

• Chụp CT tư thế nằm sấp sẽ giúp loại trừ những tình trạng phụ thuộc vào trọng lực, ví dụ: sung huyết mạch máu.
• Cần chụp cả CT ngực thì thở ra ở bệnh nhân rối loạn thông khí tắc nghẽn và hỗn hợp để chẩn đoán hoặc loại trừ

bẫy khí và nhuyễn khí quản.[182]

Chụp thông khí - tưới máu (V/Q)

• Khiếm khuyết tưới máu không tương xứng trên chụp thông khí - tưới máu (V/Q) kèm theo b ̣ênh cảnh lâm sàng
phù hợp gợi ý thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi.

Kỹ thu ̣ât chụp cắt lớp vi tính bức xạ đơn photon (SPECT) ba chiều

• Cải thiện độ nhạy và đ ̣ô đ ̣ăc hi ̣êu của chụp thông khí - tưới máu.[183]

Chụp X-quang c ̣ôt sống cổ nghiêng

• Có thể thấy phì đại nắp thanh quản, 'dấu hiệu ngón tay cái', trong b ̣ênh cảnh lâm sàng phù hợp có giá trị gợi ý
viêm nắp thanh môn.

Sinh thiết phổi

• Sinh thiết phổi qua nội soi lồng ngực là kỹ thu ̣ât nền tảng để chẩn đoán nhiều bệnh viêm phổi kẽ.
• Cũng có thể sử dụng trong chẩn đoán bệnh tự miễn hoặc các b ̣ênh mạch máu phổi.
• Chọc hút kim xuyên thành ngực có thể có giá trị trong chẩn đoán các khối u ác tính trong lồng ngực.

Đo chức năng hô hấp

• Xét nghi ̣êm đơn giản tại phòng khám cho phép phát hiện rối loạn thông khí tắc nghẽn, biểu hi ̣ên bởi sự giảm thể
tích thở ra gắng sức tại giây thở ra đầu tiên (FEV1) không tương xứng so với dung tích sống gắng sức (FVC).

• Rối loạn thông khí tắc nghẽn là đặc trưng của hen phế quản, khí phế thũng hay viêm phế quản mạn tính.[13]
• FEV1 và FVC giảm đồng đều hơn có thể gợi ý tình trạng rối loạn thông khí hạn chế và cần tiến hành thăm dò hức

năng hô hấp toàn di ̣ên bao gồm đo dung tích và DLCO.[184]

Đo chức năng hô hấp
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Đánh giá khó thở Chẩn đoán

• Bao gồm đo hô hấp ký và đánh giá DLCO.
• 2 dạng rối loạn thông khí thường g ̣ăp nhất là rối loạn thông khí tắc nghẽn (FEV1/FVC thấp, thể tích khí c ̣ăn tăng,

TLC tăng) g ̣ăp trong hen phế quản, viêm phế quản và khí phế thũng, và rối loạn thông khí hạn chế (FEV1 và FVC
giảm đồng đều, FEV1/FVC cao, TLC giảm) g ̣ăp trong b ̣ênh phổi kẽ.

• Dạng ít g ̣ăp hơn bao gồm giới hạn lưu lượng ngoài lồng ngực cố định hoặc thay đổi g ̣ăp trong tắc nghẽn và khối u
dây thanh âm, DLCO giảm đơn thuần trong tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi và bệnh phổi kẽ, và thông khí tự ý tối đa
(MVV) thấp trong bệnh lý thần kinh cơ.

Đo FeNO

• Đo phân suất nồng độ nitric oxit trong khí thở ra (FeNO, đơn vị phần tỷ [ppb]) có thể đóng vai trò như m ̣ôt chất
chỉ điểm không xâm lấn để phát hiện viêm phổi tăng bạch cầu ái toan ở đường thở. Nồng đ ̣ô FeNO cao (≥40 ppb)
hỗ trợ chẩn đoán hen phế quản.[12]

Nghi ̣êm pháp kích thích phế quản

• Có thể sử dụng nghiệm pháp hít methacholine hoặc histamine với liều lượng tăng dần để phát hi ̣ên tăng tính đáp
ứng phế quản. Tăng tính đáp ứng phế quản nhạy, nhưng không đ ̣ăc hi ̣êu đối với hen phế quản.

Thử nghi ̣êm gắng sức tim phổi

• Bao gồm phân tích chi tiết về đáp ứng tim phổi khi gắng sức và cho phép đánh giá chức năng tim, trao đổi khí và
thông khí ở phổi, cũng như phát hiện thiếu máu cục bộ ở tim, bệnh phổi tắc nghẽn liên quan gắng sức và suy giảm
v ̣ân đ ̣ông.[145]

Đo bão hòa oxy vào ban đêm

• Phương pháp không xâm lấn đo bão hòa oxy về đêm qua da cho phép phát hiện giảm thông khí, ngừng thở khi ngủ
hoặc bệnh thần kinh cơ.

[VIDEO: Venepuncture and phlebotomy animated demonstration ]

[VIDEO: How to perform an ECG animated demonstration ]

[VIDEO: Peak flow measurement animated demonstration ]

[VIDEO: Needle decompression of tension pneumothorax animated demonstration ]
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Tổng quan về chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Suy tim xung huyết

Hen suyễn

Viêm phổi (do vi khuẩn, vi-rút, nấm, lao)

Hội chứng vành cấp (ACS)

Đau thắt ngực ổn định

Bệnh phổi kẽ

Bệnh giãn phế quản

Viêm phổi không do nhiễm trùng (tăng bạch cầu ái toan, tia xạ, hít, viêm phổi tăng cảm)

Viêm phế quản cấp

Thuyên tắc đ ̣ông mạch phổi (do huyết khối, không khí, dịch ối, khối u)

tràn dịch màng phổi và các u màng phổi

Thiếu máu

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Cổ trướng

sốc

Bệnh tuyến giáp

Các cơn hoảng loạn và lo âu

Lão hóa sinh lý, giảm v ̣ân đ ̣ông và béo phì

Không thường gặp

Bóc tách thành động mạch chủ
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Không thường gặp

Các khối u phổi

Bệnh sarcoid

Đụng giập phổi

Viêm thanh quản

Viêm thanh nhiệt

Phản vệ

Phù mạch

Dị vật đường thở

Các khối u khí phế quản (lành tính hoặc ác tính)

Bưới giáp sau xương ức

Rối loạn chức năng dây thanh âm

tăng áp lực đ ̣ông mạch phổi

Hội chứng gan phổi

Dị dạng động tĩnh mạch phổi

Bệnh tắc tĩnh mạch phổi

U trung biểu mô

tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất

Viêm màng phổi

Tràn máu màng phổi

rối loạn nhịp tim

Bệnh van tim mắc phải

Bệnh tim bẩm sinh
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Không thường gặp

Thuốc tim mạch

Bệnh cơ tim (b ̣ênh lý cơ tim, viêm cơ tim)

Bệnh màng ngoài tim

Hội chứng tĩnh mạch chủ trên

Met-hemoglobin và ngộ độc cacbon monoxit

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối

Uốn ván

Ngộ độc thịt

Li ̣êt dây thần kinh hoành

Chứng xơ cứng teo cơ cột bên

Bại liệt và các bệnh nhiễm trùng cấp tính sừng trước do vi-rút

Hội chứng Guillain-Barre

Bệnh nhược cơ

Yếu cơ hô hấp

Hội chứng nhược cơ cận u

Hội chứng Cushing

U tủy thượng thận

Gù vẹo cột sống và ngực lõm

Bệnh bạch hầu
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Đánh giá khó thở Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

◊ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở tiến triển trong
thời gian nhiều năm, khả
năng gắng sức giảm dần;
ho đờm mạn tính (có thể
không có đờm) thường
n ̣ăng hơn vào buổi sáng
và sau khi gắng sức; các
yếu tố nguy cơ như đang
hút thuốc hoặc tiền sử
hút thuốc, tiền sử gia
đình mắc COPD, viêm
đường hô hấp lúc nhỏ,
phơi nhiễm nghề nghi ̣êp
với khói, hơi, hóa chất;
có thể có b ̣ênh đồng mắc;
các đợt cấp bao gồm sốt,
khó thở tăng bán cấp, tăng
lượng đờm, thay đổi tính
chất đờm; b ̣ênh mức đ ̣ô
n ̣ăng trên bệnh nhân trẻ
hoặc tiền sử không hoặc
rất ít hút thuốc gợi ý thiếu
hụt alpha-1 antitrypsin

mặt đỏ, tím môi đầu chi,
thanh quản cao 4 cm trở
lên, thở mím môi, lồng
ngực tăng thể tích, thì thở
ra kéo dài, ran phế quản và
khò khè; có thể xuất hi ̣ên
ngón tay dùi trống; trường
hợp nặng: giảm oxy máu
khi tập thể dục ho ̣ăc khi
nghỉ; có thể có mạch đảo,
thay đổi ý thức

»đo chức năng hô hấp:
FEV1 giảm, FEV1/FVC
giảm
Cần có để đưa ra chẩn
đoán.[13]

Rối loạn thông khí tắc
nghẽn có hoặc không phục
hồi sau khi sử dụng thuốc
giãn phế quản.

Chỉ số FEV1/FVC sau
khi sử dụng thuốc giãn
phế quản <0,70 xác nh ̣ân
rối loạn thông khí tắc
nghẽn[13]

Đồ thị lưu lượng-thể

tích (phế dung đồ) trong

trường hợp bệnh phổi

tắc nghẽn, như hen

suyễn hoặc COPD: lưu

lượng đỉnh khi thở ra

có thể bình thường,

nhưng quan sát thấy

hình dạng lõm sau

điểm lưu lượng đỉnh do

lưu lượng thấp tương

ứng với thể tích phổi

Do BMJ Knowledge

Center xây dựng

»X quang ngực: có thể
biểu hi ̣ên tăng thể tích
phổi, cơ hoành nằm ngang
Không hữu ích trong
chẩn đoán, nhưng có
thể hữu ích để loại trừ
các bệnh khác hoặc để
chẩn đoán các bệnh đồng
mắc.[13] Mạch máu rốn
phổi nổi xuất hi ̣ên trong
tăng áp lực đ ̣ông mạch
phổi thứ phát kèm theo
COPD giai đoạn mu ̣ôn
[Fig-9]
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Thường gặp

◊ Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

GOLD 2018 khuyến cáo
đo lại hô hấp ký nếu chỉ
số FEV1/FVC từ 0,6 đến
0,8.[13]

»xét nghiệm chức năng
phổi: tăng thể tích khí c ̣ăn
(RV), tăng dung tích phổi
toàn phần (TLC), giảm
DLCO
Bẫy khí (tăng thể tích khí
c ̣ăn) và căng phổi quá mức
(tăng dung tích phổi toàn
phần) thường biểu hiện ở
những bệnh nhân khí phế
thũng.

»khí máu động mạch
(ABG): Giảm oxy máu,
tăng khí cacbonic máu
Cần chỉ định nếu SpO2
<92%.[13] Tăng khí
cacbonic máu thường
g ̣ăp trong các b ̣ênh nhân
COPD n ̣ăng.

◊ Suy tim xung huyết

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở khi nằm, khó thở
kịch phát về đêm, khó thở
khi gắng sức, khó thở có
thể mạn tính kèm theo đợt
mất bù, đau ngực, sưng
phù mắt cá chân; suy giảm
tim tiến triển nhanh; khó
thở xuất hi ̣ên chủ yếu trên
lâm sàng

tĩnh mạch cổ nổi, ran nổ
hai đáy phổi, vị trí đập
mỏm tim thay đổi, nhịp
ngựa phi T3, phù ngoại
vi, có thể tăng vòng bụng,
có thể tím môi đầu chi và
thay đổi ý thức

»X quang ngực: tim to,
bóng mờ thùy dưới hai
phổi, tràn dịch màng phổi,
mạch máu rốn phổi đ ̣âm,
tái phân bố máu thùy trên,
dịch trong rãnh liên thùy
bé, đường Kerley B
Các dấu hiệu đặc trưng
của sung huyết tĩnh mạch
phổi.
[Fig-3]

»Siêu âm tim: bệnh van
tim hoặc bất thường vận
động thành tim toàn bộ/
từng vùng

»điện giải đồ: có thể hạ
natri máu

»siêu âm tại giường: có
thể cho thấy hình ảnh các
đường B
[Fig-4]

»ECG: không có hình
ảnh đ ̣ăc hi ̣êu cho suy tim
mất bù; có thể thấy sóng
Q, đoạn ST chênh xuống,
sóng T âm, block nhánh
trái và rối loạn nhịp (rung
nhĩ và cuồng đ ̣ông nhĩ)
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Thường gặp

◊ Suy tim xung huyết

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

»Peptid lợi niệu loại B
(BNP): Tăng
BNP được sản xuất bởi
tế bào cơ tâm thất khi
chịu sức căng cao. Trong
trường hợp khẩn cấp,
nồng đ ̣ô peptid lợi niệu
có giá trị trong chẩn đoán
loại trừ hơn là chẩn đoán
xác định suy tim.[36]
Nồng đ ̣ô BNP bình
thường (<100 nanogram/L
[<100 picogram/mL]) có
giá trị trong việc loại trừ
suy tim sung huyết.

»Men tim: có thể tăng
cao, phản ánh biến dạng
và tổn thương cơ tim
Nếu tăng, đây được
coi là yếu tố tiên lượng
xấu.[189]

◊ Hen suyễn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khò khè từng cơn, ho, đau
tức ngực và khó thở, triệu
chứng thay đổi - có thể
theo mùa, hoặc sau khi
nhiễm vi-rút hoặc phơi
nhiễm với các dị nguyên
trong không khí, không
khí lạnh, hoặc gắng sức;
có thể có tiền sử bệnh dị
ứng khác; các tri ̣êu chứng
thường khởi phát khi còn
nhỏ

có thể bình thường giữa
các cơn hen cấp, thì thở
ra kéo dài, khò khè và
ran phế quản; cơn hen
cấp mức đ ̣ô n ̣ăng có thể
bao gồm: khó thở nhiều
(khó thở đến mức không
thể thành câu), nhịp thở
nhanh, nhịp tim nhanh,
phổi câm, tím môi đầu
chi, co kéo cơ hô hấp phụ,
thay đổi ý thức hoặc hôn
mê

»mức lưu lượng đỉnh
khi thở ra (PEFR): có
thể giảm; chỉ số đo có thể
thay đổi khi thực hi ̣ên tại
các thời điểm khác nhau
trong ngày
PEFR giảm có thể tiên
lượng b ̣ênh hen suyễn tiến
triển xấu. Phép đo đơn
giản, thuận tiện, hữu ích
trong tình huống khẩn cấp.

»đo chức năng hô hấp:
FEV1 có thể giảm, chỉ
số FEV1/FVC giảm; test
phục hồi phế quản có thể
dương tính trong những
trường hợp rối loạn thông
khí tắc nghẽn; có thể bình
thường
Mức giảm không tương
xứng giữa FEV1 và FVC
là tình trạng rối loạn thông

»xét nghiệm kích thích
phế quản: tăng tính đáp
ứng đường thở
Có độ nhạy cao nhưng
không đặc hiệu cho hen
phế quản. Methacholine
thường được sử dụng làm
tác nhân kích thích co thắt
phế quản.

»Công thức máu: bạch
cầu trung tính và/hoặc
bạch cầu ái toan bình
thường hoặc cao

»xét nghiệm miễn dịch
để tìm IgE đặc hiệu với
dị nguyên: có thể dương
tính với dị nguyên
Có thể được thực hiện để
hỗ trợ chẩn đoán và xác
định điều trị.
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◊ Hen suyễn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khí tắc nghẽn điển hình
của bệnh hen phế quản.

»Xét nghiệm đo phân
suất NO khí thở ra
(FeNO): FeNO tăng cao
(≥40 phần tỷ) ủng h ̣ô chẩn
đoán hen phế quản

»test lẩy da dị ứng: có
thể dương tính với dị
nguyên
Có thể được thực hiện để
hỗ trợ chẩn đoán và xác
định điều trị.

◊ Viêm phổi (do vi khuẩn, vi-rút, nấm, lao)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khởi phát đột ngột hoặc
bán cấp, sốt, gai rét, ho,
đau ngực kiểu màng phổi
và khó thở; ho thường có
đờm mủ, nhưng có thể ho
khan ở một số b ̣ênh viêm
phổi do vi-rút và viêm
phổi do vi khuẩn giai đoạn
sớm; viêm phổi do nấm
và vi khuẩn lao khởi phát
ch ̣âm hơn.

sốt, mạch nhanh, nhịp thở
nhanh, ran nổ, có thể có
h ̣ôi chứng đông đ ̣ăc khu
trú: gõ đục , giảm di đ ̣ông
lồng ngực, tiếng thở phế
quản; có thể có các dấu
hiệu tràn dịch màng phổi:
rì rào phế nang giảm khu
trú và rung thanh giảm;
vàng da ít g ̣ăp hơn; các ca
viêm phổi n ̣ăng: giảm oxy
máu, tím tái, thay đổi ý
thức, và suy hô hấp

»X quang ngực: hình
ảnh thâm nhiễm thùy, tạo
hang, thâm nhiễm mô kẽ

»nhuộm Gram và nuôi
cấy đờm: có thể phát hi ̣ên
vi khuẩn gây b ̣ênh
Hỗ trợ chẩn đoán viêm
phổi do nhiễm trùng và
lựa chọn điều trị phù hợp.

»procalcitonin (PCT):
tăng cao trong viêm phổi
do vi khuẩn
Có thể quyết định sử dụng
kháng sinh dựa trên nồng
đ ̣ô procalcitonin tăng.[170]

»Công thức máu: có thể
thấy số lượng bạch cầu
tăng cao có/không tăng
bạch cầu trung tính và có
thể có bạch cầu non trong
máu ngoại vi

»Xét nghiệm chức năng
gan (LFT): có thể thấy
transaminase tăng trong
viêm phổi không điển hình
Transaminase tăng có thể
là yếu tố tiên lượng xấu.

»ABG: giảm oxy máu và
nhiễm kiềm hô hấp có thể
xảy ra ở bệnh viêm phổi
nặng

»Cấy máu: có thể dương
tính đối với vi khuẩn gây
b ̣ênh
Thường lấy máu khi tiến
hành chẩn đoán ban đầu,
nhưng tỉ l ̣ê dương tính
thấp và kết quả ít khi dẫn
đến thay đổi điều trị.
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Thường gặp

◊ Viêm phổi (do vi khuẩn, vi-rút, nấm, lao)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

»urê huyết hoặc tỷ
lệ urê/albumin huyết
thanh: nồng độ tăng cao
dự báo tiên lượng xấu
Nồng đ ̣ô urê >7 mmol/L
(>19,6 mg/dL) được sử
dụng trong thang điểm
CURB-65 tiên lượng tử
vong do viêm phổi.[190]

◊ Hội chứng vành cấp (ACS)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên đau
giữa ngực lan ra vai và
cổ; có thể gây khó thở
đơn thuần trong trường
hợp không điển hình (đặc
biệt là ở phụ nữ và bệnh
nhân đái tháo đường); có
thể có yếu tố nguy cơ:
hút thuốc, tuổi >45 (nam)
hoặc >55 (nữ), tiền sử gia
đình mắc bệnh động mạch
vành sớm, tăng huyết áp,
tăng lipid huyết, đái tháo
đường, đột quỵ hoặc bệnh
động mạch ngoại biên

có thể biểu hi ̣ên da lạnh
và hạ huyết áp; nhịp ngựa
phi T3 hay T4 và tiếng ran
phổi có thể xuất hi ̣ên

»ECG: ST chênh lên hoặc
chênh xuống, sóng T âm,
và sóng Q
Đi ̣ên tim ban đầu có thể
bình thường trong biểu
hi ̣ên 'tối cấp'. Sóng T nhọn
có thể là dấu hiệu đầu tiên
của tổn thương cơ tim.
Tổn thương hoại tử cơ tim
thường đi kèm với đoạn
ST chênh lên Có thể xuất
hi ̣ên sóng T âm. Khi ổ
nhồi máu tiến triển, đoạn
ST có thể bình thường và
xuất hi ̣ên sóng Q.

»Men tim: troponin I/T
tăng , creatine kinase (CK)
tăng trong nhồi máu cơ
tim ST chênh lên (STEMI)
và trong nhồi máu cơ
tim ST không chênh lên
(NSTEMI); không tăng
trong đau thắt ngực không
ổn định
Hiện nay có một số chất
chỉ điểm sinh hóa của tổn
thương cơ tim. Troponin
là chất chỉ điểm được
ưa dùng trong việc đánh

»Siêu âm tim: bất thường
v ̣ân động thành tim
Đánh giá tại gường về
chức năng tim cục bộ hoặc
toàn bộ cho phép phát
hiện các vùng thiếu máu
cục bộ cấp.

»Chụp mạch vành:
STEMI: tắc động mạch
vành nghiêm trọng;
NSTEMI, đau thắt ngực
không ổn định: có thể
có bằng chứng hẹp động
mạch vành
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◊ Hội chứng vành cấp (ACS)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

giá bệnh nhân nghi ngờ
mắc h ̣ôi chứng vành cấp.
Myoglobin là chất chỉ
điểm không đ ̣ăc hi ̣êu,
với có đỉnh tăng sớm sau
tổn thương cơ tim. Các
chất chỉ điểm khác có
độ nhạy đạt yêu cầu nếu
định lượng 4-6 giờ sau khi
khởi phát các triệu chứng.
Troponin I và T và CK-
MB đ ̣ăc hi ̣êu đối với cơ
tim. Troponin có độ nhạy
cao có thể cho phép chẩn
đoán h ̣ôi chứng vành cấp
sớm hơn.[191]

»X quang ngực: có thể
bình thường hoặc dấu
hiệu của suy tim, chẳng
hạn như mờ phế nang

◊ Đau thắt ngực ổn định

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau ngực do gắng sức ít
hơn 20 phút; đau không
tăng nhanh, giảm nhẹ khi
dùng glyceryl trinitrate
ho ̣ăc nghỉ ngơi; có thể
không xảy ra cùng với
khó thở; có thể có yếu tố
nguy cơ: hút thuốc, tuổi
tác (nam >45, nữ >55),
tiền sử gia đình mắc bệnh
động mạch vành sớm,
tăng huyết áp, tăng lipid
huyết, đái tháo đường, đột
quỵ hoặc bệnh động mạch
ngoại biên

khám có thể bình thường
hoặc có mạch bất thường
nếu mắc bệnh lý mạch
máu ngoại biên

»ECG: có thể bình
thường/không thay đổi; có
thể là thay đổi ST không
đặc hiệu và sóng P dẹt

»Men tim: không tăng

»X quang ngực: bình
thường ho ̣ăc tim to

»nghiệm pháp gắng sức:
đoạn ST chênh xuống
ho ̣ăc dốc xuống ≥1 mm
hoặc đoạn ST chênh lên
trong hoặc sau khi gắng
sức được coi là dương
tính đối với thiếu máu cục
b ̣ô cơ tim; bệnh có nguy
cơ cao: rối loạn v ̣ân đ ̣ông
vùng và rối loạn chức
năng thất trái
Các phương pháp gắng
sức bao gồm tập thể dục
hoặc các thuốc, chẳng
hạn như adenosine hoặc
dobutamine.

Các kỹ thu ̣ât chẩn đoán
hình ảnh bao gồm chụp
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Thường gặp

◊ Đau thắt ngực ổn định

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

hạt nhân (chụp CT bằng
bức xạ đơn photon -
SPECT) hoặc siêu âm tim.

»Chụp mạch vành: có
thể có bằng chứng hẹp
động mạch vành

»Chụp CT mạch vành:
xác định tình trạng hẹp

◊ Bệnh phổi kẽ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên khó thở
tiến triển chậm và ho khan
mạn tính; có thể có các
yếu tố nguy cơ bao gồm
hút thuốc, bệnh khớp,
phơi nhiễm với dung môi,
bụi hữu cơ và nấm mốc,
hóa trị và xạ trị, và một số
loại thuốc, mặc dù nhiều
ca b ̣ênh vô căn

có thể biểu hiện ran nổ;
giảm oxy máu, tím môi
đầu chi và ngón tay dùi
trống

»X quang ngực: tổn
thương lưới nốt lan tỏa,
giảm thể tích phổi

»Chụp CT ngực: tổn
thương lưới nốt lan tỏa
Chụp CT ngực độ phân
giải cao có thể thấy các
tổn thương gợi ý chẩn
đoán bệnh lý cụ thể.
[Fig-10]

»Sinh thiết phổi: viêm
phổi mô kẽ
Trong các trường hợp có
lâm sàng và tổn thương
trên HRCT điển hình, sinh
thiết phổi có thể không
cần thiết.
[Fig-11]

»Đo hô hấp ký (PFT): rối
loạn thông khí hạn chế;
DLCO giảm riêng rẽ có
thể là dấu hiệu đầu tiên

◊ Bệnh giãn phế quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên ho mạn tính, ho
đờm mủ hàng ngày mạn
tính và khó thở; có thể có
tiền sử viêm phổi nhiễm
trùng hay viêm phổi do vi-
rút trước đây khi còn nhỏ

có thể biểu hi ̣ên thì thở ra
kéo dài, ran nổ, ran phế
quản và khò khè; ngón tay
dùi trống, tím môi đầu chi
và giảm oxy máu

»X quang ngực: đường
thở dày, đám mờ bất
thường (chủ yếu ở các
vùng dưới), các vùng xẹp
phổi
Đường thở dày kèm theo
dịch nhầy ảnh hưởng có
thể tạo hình ảnh đường
ray.
[Fig-12]

»chụp CT ngực có độ
phân giải cao: đường thở
dày, mờ đục bất thường
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◊ Bệnh giãn phế quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

(chủ yếu ở các vùng
dưới), các vùng xẹp phổi,
giãn phế quản, hình ảnh
đường ray, thiếu sự thuôn
nhọn của đường thở
Xác nhận kết quả chẩn
đoán.
[Fig-13]

»xét nghiệm chức năng
phổi: rối loạn thông khí
tắc nghẽn

◊ Viêm phổi không do nhiễm trùng (tăng bạch cầu ái toan, tia xạ, hít, viêm
phổi tăng cảm)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể biểu hi ̣ên sốt, gai
rét, ho (khan ho ̣ăc có
đờm), và khó thở; đau
cơ, đau ngực kiểu màng
phổi và đổ mồ hôi đêm;
tiền sử xạ trị vùng ngực
1-6 tháng trước khi có
biểu hi ̣ên trong viêm phổi
do xạ trị; các đợt ý thức
u ám, nuốt nghẹn và hít
s ̣ăc trong viêm phổi hít;
phơi nhiễm với các kháng
nguyên hữu cơ (ví dụ: bồn
tắm, chim, cỏ khô) trong
viêm phổi tăng cảm

ran nổ; khò khè và ran phế
quản ít g ̣ăp hơn; có thể
biểu hiện giảm oxy máu
và suy hô hấp trong các ca
bệnh n ̣ăng

»X quang ngực: thâm
nhiễm phế nang
Vị trí thâm nhiễm có thể
giúp phân biệt giữa các
loại viêm phổi không do
nhiễm trùng. Thâm nhiễm
ưu thế thùy trên gợi ý
viêm phổi tăng cảm; thâm
nhiễm ưu thế thùy dưới
gợi ý viêm phổi hít.

»Chụp CT ngực: thâm
nhiễm dạng mảng, nốt
Vị trí thâm nhiễm có thể
giúp phân biệt giữa các
loại viêm phổi không do
nhiễm trùng.

»rửa phế quản-phế
nang: bạch cầu ái toan
tăng trong viêm phổi tăng
bạch cầu ái toan
Xét nghi ̣êm có giá trị loại
trừ căn nguyên nhiễm
trùng và thu hẹp chẩn
đoán phân bi ̣êt.

»sinh thiết qua nội soi
phế quản: u hạt trong
viêm phổi tăng cảm
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Thường gặp

◊ Viêm phế quản cấp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể biểu hi ̣ên các triệu
chứng đường hô hấp trên;
ho; ho kéo dài và khó thở
(đặc biệt là khi tiếp xúc
với không khí lạnh, chất
kích thích ho ̣ăc gắng sức)

sốt, ho, không thể hít sâu
('dễ ho'); khám phổi có
thể bình thường hoặc nghe
thấy ran phế quản và khò
khè

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Chẩn đoán viêm phế quản
dựa trên tri ̣êu chứng lâm
sàng.

»X quang ngực: có giá trị
loại trừ viêm phổi và các
nguyên nhân gây ho và sốt
khác

◊ Thuyên tắc động mạch phổi (do huyết khối, không khí, dịch ối, khối u)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể biểu hi ̣ên khó thở
và đau ngực khởi phát đột
ngột; có thể xỉu ho ̣ăc ngất,
ho ra máu, đánh trống
ngực, có thể không có
triệu chứng; có thể có tiền
sử thuyên tắc huyết khối
tĩnh mạch trước đây, li ̣êu
pháp chống đông không
đủ, bất đ ̣ông, nhập viện,
di chuyển, xâm lấn mạch
máu, chấn thương chân,
bệnh ác tính hoặc sinh đẻ

mạch nhanh, nhịp thở
nhanh, có thể hạ huyết áp,
tím tái, giảm oxy máu và
tĩnh mạch cổ nổi, có thể
biểu hi ̣ên cùng với phù chi
dưới

»D-dimer: Tăng
Tỷ lệ dự báo âm tính của
định lượng D-dimer bằng
ELISA là 0,1.

»chụp CT mạch máu: có
hình ảnh thuyên tắc
Kỹ thu ̣ât thăm dò tốt nhất
để chẩn đoán thuyên tắc
đ ̣ông mạch phổi.

»chụp V/Q: bất tương
xứng thông khí-tưới máu
Thiếu hụt tưới máu đáng
kể không kèm theo thiếu
hụt thông khí tương ứng
gợi ý thuyên tắc đ ̣ông
mạch phổi.

»ABG: có thể thể hi ̣ên
giảm oxy máu và giảm
cacbonic máu

»X quang ngực: thường
bình thường, nhưng có
thể cho thấy đám mờ
hình tam giác ở ngoại vi
(bướu Hampton), giảm
tưới máu cục bộ (dấu hiệu
Westermark) hoặc phình
động mạch phổi (dấu hiệu
Fleischner); cũng có thể
thấy tràn dịch màng phổi

»Siêu âm tim: giảm v ̣ân
đ ̣ông thành thất phải (dấu
hiệu McConnell) có thể
báo hi ̣êu một thuyên tắc
lớn

»ECG: có thể cho thấy
rối loạn nhịp nhĩ, nhịp tim
nhanh, trục l ̣êch phải mới
xuất hiện, block nhánh
phải mới xuất hiện, sóng
S ở chuyển đạo DI, sóng
Q và sóng T âm ở chuyển
đạo DIII

»BNP huyết thanh: có
thể tăng hoặc bình thường,
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Thường gặp

◊ Thuyên tắc động mạch phổi (do huyết khối, không khí, dịch ối, khối u)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

không nhạy/không đặc
hiệu trong chẩn đoán; có
giá trị tiên lượng, có thể
dự báo thuyên tắc lớn

◊ tràn dịch màng phổi và các u màng phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

Các triệu chứng phụ thuộc
tốc đ ̣ô tích lũy dịch và thể
tích dịch; có thể biểu hi ̣ên
đau ngực kiểu màng phổi,
đau âm ỉ và khó thở

lồng ngực di đ ̣ông không
cân đối, gõ đục như gõ
'đá',rung thanh giảm, và rì
rào phế nang mất là những
biểu hi ̣ên điển hình trong
tràn dịch màng phổi; trong
u màng phổi, khám có thể
bình thường

»X quang ngực: tù các
góc sườn hoành và đám
mờ vùng thấp trong tràn
dịch màng phổi; màng
phổi dày trong u màng
phổi
Thể tích dịch tối thiểu có
thể nhìn thấy trên Xquang
ngực là 250-500 mL.

»siêu âm tại giường: có
thể có dịch giảm âm hoặc
các u màng phổi tăng âm

◊ Thiếu máu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng phụ thuộc
vào mức đ ̣ô và tính chất
cấp tính của thiếu máu;
biểu hiện thay đổi từ khó
thở gắng sức khởi phát âm
ỉ cho đến khó thở nặng
khi nghỉ; xuất hi ̣ên các
triệu chứng kèm theo do
giảm khả năng v ̣ân chuyển
oxy đến các mô (lú lẫn,
ngủ gà, ngất, hôn mê) và
các cơ chế bù trừ (đánh
trống ngực, mạch d ̣ôi)

đặc trưng bởi da xanh và
niêm mạc nhợt; vàng da
và chứng gan lách to có
thể xuất hi ̣ên trong thiếu
máu tan máu

»Công thức máu:
hemoglobin thấp
Phân tích chi tiết
hemoglobin, hematocrit,
số lượng hồng cầu (RBC),
thể tích trung bình hồng
cầu và độ rộng phân bố
hồng cầu có thể thu hẹp
chẩn đoán phân bi ̣êt.

◊ Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên với ợ hơi, trào
ngược dịch dạ dày vào
họng rõ và khó nuốt; có
thể biểu hi ̣ên buồn nôn,
nuốt đau và đau ngực;
triệu chứng thường xảy ra

điển hình là bình thường »nội soi thực quản: viêm
thực quản, loét trợt, dị sản
niêm mạc
Kết quả bình thường cũng
không loại trừ GORD

»Đo pH 24 giờ: có các
đợt pH thực quản thấp
Các đợt pH thực quản
thấp gợi ý có sự trào
ngược dịch dạ dày có tính
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Thường gặp

◊ Bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

sau ăn, ở tư thế nằm ngửa,
và có thể liên quan đến
một số thực phẩm nhất
định

(trào ngược dạ dày thực
quản). Thường kết hợp
quan sát đại thể qua n ̣ôi
soi thực quản và sinh thiết
làm giải phẫu b ̣ênh.

acid vào thực quản. Xét
nghiệm này thường được
sử dụng sau khi kết quả
soi thực quản âm tính và
điều trị thử thất bại với
các thuốc kháng tiết acid.

◊ Cổ trướng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên tăng cân và tăng
vòng bụng khởi phát âm
ỉ ; có thể có tiền sử bệnh
gan (ví dụ: viêm gan vi-
rút, xơ gan) hoặc lạm
dụng rượu

thường có các dấu hi ̣êu
bệnh gan mạn tính (ví dụ:
sao mạch, bàn tay son) và
vàng da; khám bụng cho
thấy bụng trướng dịch và
tuần hoàn bàng h ̣ê trên
thành bụng.

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Cổ trướng nhiều gây ra
khó thở thường dễ phát
hi ̣ên khi khám lâm sàng,
và không cần xét nghi ̣êm
đ ̣ăc hi ̣êu nào.

»siêu âm ổ bụng: dịch cổ
trướng
Phương pháp chẩn đoán
hình ảnh tiết ki ̣êm nhất
để chẩn đoán cổ chướng
và phát hiện xơ gan hoặc
bệnh ác tính.

»X quang ngực: tràn dịch
màng phổi, cơ hoành nâng
cao, thể tích phổi giảm
Dịch cổ trướng có thể
thẩm thấu qua cơ hoành
gây tràn dịch màng phổi,
thường xảy ra ở m ̣ôt bên
và giới hạn trong khoang
màng phổi phải.

◊ sốc

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể có tiền sử nhiễm
trùng/nhiễm khuẩn huyết,
phản vệ, suy tim, phơi
nhiễm với độc tố hoặc
giảm thể tích dẫn đến tưới
máu mô không đầy đủ
và rối loạn chức năng cơ
quan cuối; có thể biểu
hi ̣ên với tiền sử nhiễm
khuẩn huyết từ đường tiết
niệu, hô hấp hoặc trong
ổ bụng, phơi nhiễm với

thường g ̣ăp hạ huyết
áp, nhịp tim nhanh, thở
nhanh, và giảm bão hòa
oxy; giảm tưới máu não
gây ra giảm ý thức ở các
mức độ khác nhau; da
xanh tái hoặc sung huyết
có thể kèm theo sốc; sốc
phân bố dẫn đến các chi
ấm và đỏ; sốc tim dẫn
đến các chi lạnh và ẩm;
phát ban lan tỏa có thể đi

»Công thức máu: số
lượng bạch cầu tăng hoặc
giảm, hemoglobin thấp
Tăng bạch cầu hoặc giảm
bạch cầu thường đi kèm
với nhiễm khuẩn huyết và
nhồi máu cơ tim cấp.

»Troponin huyết thanh:
có thể tăng
Có thể là biểu hi ̣ên của
nhồi máu cơ tim cấp hoặc
phản ánh thay đổi thứ phát
do giảm tưới máu cơ tim
(rối loạn chức năng cơ
quan cuối).
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Thường gặp

◊ sốc

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thuốc và côn trùng đốt,
đau ngực do tim hoặc xuất
huyết (ví dụ: nôn ra máu,
đi ngoài phân đen)

kèm vi khuẩn sinh độc tố;
có thể biểu hi ̣ên ran phế
quản, khò khè và ran nổ;
tăng cảm giác đau ở vùng
bụng có thể phản ánh quá
trình nhiễm khuẩn trong
ổ bụng hoặc chứng thiếu
máu ru ̣ôt

Chứng thiếu máu có thể là
biểu hiện mu ̣ôn của xuất
huyết.

»Urê máu: Tăng
Suy thận cấp có thể phản
ánh giảm tưới máu th ̣ân
tương đối

»Creatinine huyết thanh:
Tăng
Suy thận cấp có thể phản
ánh giảm tưới máu th ̣ân
tương đối

»bicarbonate huyết
thanh: giảm
Toan chuyển hoá cấp do
giảm tưới máu mô.

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng
Phản ánh tình trạng giảm
tưới máu mô.

»ECG: nhịp tim nhanh, có
thể là biển đổi đoạn ST và
sóng T
Nhịp tim nhanh gần như
luôn đi kèm với sốc. Các
biến đổi ST-T có thể là
dấu hi ̣êu của nhồi máu
cơ tim cấp hoặc phản ánh
thay đổi thứ phát do giảm
tưới máu cơ tim (rối loạn
chức năng cơ quan cuối).

»X quang ngực: có thể
thâm nhiễm m ̣ôt bên, các
dấu hiệu của phù phổi
Thâm nhiễm m ̣ôt bên có
thể biểu hi ̣ên viêm phổi.
Thâm nhiễm phế nang hai
bên phân bố ưu thế rốn
phổi có thể đi kèm sốc
tim.

»Siêu âm tim: có thể có
bất thường v ̣ân đ ̣ông vùng,
rối loạn chức năng cơ tim
toàn b ̣ô, cơ tim tăng hoạt
đ ̣ông
Mất ho ̣ăc rối loạn v ̣ân
động vùng biểu hi ̣ên thiếu
máu cục bộ cơ tim có thể
là nguyên nhân gây ra sốc
hoặc thứ phát do sốc. Rối
loạn chức năng thất trái
toàn b ̣ô có thể do stress
liên quan đến sốc. Thất
trái tăng hoạt đ ̣ông có thể
đi kèm sốc giảm thể tích
hoặc sốc nhiễm khuẩn giai
đoạn sớm.
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Thường gặp

◊ sốc

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

»Cấy máu: có thể dương
tính
Cấy máu dương tính chẩn
đoán xác định nhiễm
khuẩn huyết và có thể cho
phép xác định vị trí nhiễm
trùng và giúp thu hẹp lựa
chọn kháng sinh.

◊ Bệnh tuyến giáp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nhiễm đ ̣ôc giáp biểu
hi ̣ên khó thở, giảm khả
năng gắng sức, đổ mồ
hôi, không chịu được
nóng, mệt mỏi, tiêu chảy,
tiểu tiện nhiều lần và sụt
cân; nhược giáp và giảm
chuyển hóa có biểu hi ̣ên
không chịu được lạnh, táo
bón và tăng cân; phụ nữ bị
nhược giáp có thể gặp tình
trạng thưa kinh ho ̣ăc mất
kinh; ngủ ngáy có thể xuất
hiện hoặc tăng lên với sự
tiến triển của nhược giáp

các dấu hiệu của nhiễm
độc giáp bao gồm nhịp
tim nhanh (ví dụ rung
nhĩ), thở nhanh, mạch
nảy chìm sâu, da ấm và ra
mồ hôi, lồi mắt, mi mắt
chậm chạp và bướu giáp
vùng cổ; lo âu, bồn chồn
và kích động cũng có thể
biểu hiện; các dấu hiệu
nhược giáp bao gồm da
khô, phù toàn thân, tăng
huyết áp và tinh thần suy
giảm

»TSH máu: tăng trong
nhược giáp, giảm trong
cường giáp
TSH giảm là bằng chứng
c ̣ân lâm sàng đầu tiên của
cường giáp. TSH tăng là
chất chỉ điểm nhạy nhất
của nhược giáp và thường
xảy ra trước khi giảm
nồng độ hormone tuyến
giáp.

»FT3 và FT4 máu: tăng
trong cường giáp, giảm
trong nhược giáp

◊ Các cơn hoảng loạn và lo âu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường g ̣ăp nhất ở phụ nữ
trẻ tuổi đến trung niên,
nhưng có thể g ̣ăp ở cả hai
giới với mọi độ tuổi; có
thể có tiền sử lo âu, sợ hãi
và hoảng loạn trước đây;
khó thở có thể đi kèm cảm
giác mắc nghẹn, cảm giác
khó chịu ở các vị trí khác
nhau, chóng mặt, và cảm
giác sợ hãi

có thể xuất hiện nhịp tim
nhanh, thở nhanh và đổ
mồ hôi; bệnh nhân có
thể tăng thông khí và thở
dài thường xuyên; có thể
có dấu hiệu Chvostek và
Trousseau

»không có xét nghiệm
ban đầu: thường là chẩn
đoán lâm sàng; mặc dù,
nếu nghi ngờ chẩn đoán,
có thể thực hiện các xét
nghiệm để loại trừ các
b ̣ênh lý khác

»ABG: Nhiễm kiềm hô
hấp
Không có triệu chứng đặc
hiệu.
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Thường gặp

◊ Lão hóa sinh lý, giảm vận động và béo phì

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở thường khởi phát
âm ỉ và khi gắng sức, và
có thể liên quan đến vi ̣êc
hoạt đ ̣ông thể chất bất
thường

điển hình là bình thường »Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Thường được chẩn đoán
dựa trên lâm sàng. Các kết
quả xét nghi ̣êm đều trong
giới hạn bình thường.

»thử nghiệm tập luyện:
khả năng v ̣ân đ ̣ông thấp

Không thường gặp

◊ Bóc tách thành động mạch chủ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên đau ngực
dữ d ̣ôi, đ ̣ôt ng ̣ôt có thể lan
ra sau lưng.

khám có thể bình thường
hoặc thấy da xanh tái,
nhịp tim nhanh, thở
nhanh, hạ huyết áp kèm
mạch nảy, và mạch ngoại
vi yếu (đặc biệt là chi
dưới); có thể nghe thấy
tiếng thổi tâm trương
trước tim gợi ý tình trạng
phụt ngược van động
mạch chủ

»Siêu âm tim: tăng kích
thước động mạch chủ
đoạn lên, lòng đôi, vạt bóc
tách
Siêu âm nhanh tại giường
b ̣ênh có thể cho phép phát
hiện bóc tách thành động
mạch chủ bao gồm động
mạch chủ đoạn lên.

»Chụp CT ngực: bóc
tách thành động mạch chủ,
phình động mạch chủ,
lòng giả
CT ngực có cản quang cho
phép phát hiện phình động
mạch chủ và lòng giả, và
có thể quan sát vị trí bắt
đầu bóc tách.

◊ Các khối u phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể biểu hi ̣ên ho; ho
ra máu (thường số lượng
ít) có thể xuất hi ̣ên trong
các khối u trung tâm; đau
ngực, khó thở, khàn giọng
và đau kiểu màng phổi
ít g ̣ăp hơn; có thể không

khám có thể bình thường
hoặc phát hi ̣ên khò khè và
rì rào phế nang giảm m ̣ôt
bên trong trường hợp tổn
thương đường thở lớn; có
thể có ran nổ và ran phế
quản trong trường hợp

»X quang ngực: khối
ho ̣ăc nốt
Có nốt trên xquang phổi,
đặc biệt là ở người hút
thuốc lá, làm tăng nghi
ngờ về bệnh ác tính lồng

»Sinh thiết: Ung thư phổi
Cần lấy mẫu mô để chẩn
đoán xác định và l ̣âp kế
hoạch điều trị.
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Không thường gặp

◊ Các khối u phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có triệu chứng được phát
hiện ngẫu nhiên nhờ chụp
Xquang ngựct; lú lẫn, dấu
hi ̣êu thần kinh khu trú và
đau xương có thể phản
ánh tình trạng di căn ra
ngoài ngực

viêm phổi sau tắc nghẽn;
gõ đục và rung thanh giảm
có thể gợi ý tràn dịch
màng phổi do ung thư

ngực và cần tiến hành
chẩn đoán thêm.

»Chụp CT ngực: nốt,
hạch to
Chụp CT ngực giúp xác
định vị trí và mức độ xâm
lấn của khối u trong lồng
ngực.

◊ Bệnh sarcoid

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường được chẩn đoán ở
giai đoạn không có triệu
chứng dựa trên các bất
thường trên phim Xquang
ngực; ho, khó thở và
đau ngực là triệu chứng
thường g ̣ăp nhất; có thể
biểu hi ̣ên sốt, đau cơ, nốt
dưới da và hồng ban nút

khám có thể bình thường
hoặc có thể thấy khò khè
và ran nổ

»X quang ngực: hạch rốn
phổi, tổn thương lưới nốt,
xơ phổi
Phân loại sarcoidosis dựa
trên hình ảnh Xquang.
[Fig-14]

»ACE huyết thanh: Tăng
Tăng ở 75% bệnh nhân
mắc sarcoidosis, nhưng
không đ ̣ăc hi ̣êu.

»Sinh thiết phổi: u hạt
hoại tử không đông đặc
Có giá trị chẩn đoán xác
định. Trong trường hợp
có tổn thương ngoài phổi,
có thể sinh thiết cơ quan
khác.
[Fig-15]

◊ Đụng giập phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử chấn thương kín
hoặc vết thương xuyên
thấu, với biểu hi ̣ên khó
thở do tổn thương phổi

dấu hiệu phù phổi »X quang ngực: thâm
nhiễm, có thể dạng mảng
hoặc t ̣âp trung thành đám;
phù phổi

»CT ngực: thâm nhiễm,
phù phổi

»siêu âm tại giường: các
dạng hình ảnh đường B và
đường C
Một số dạng hình ảnh
siêu âm tại giường, bao
gồm đường B và đường
C, có thể do đụng gi ̣âp
phổi.[192]
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Không thường gặp

◊ Viêm thanh quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng đường hô
hấp trên; khàn giọng; khó
thở; tiền sử sử dụng giọng
quá mức, ví dụ như ca sĩ

có thể thấy hầu họng sung
huyết; amiđan phì đại có
hoặc không xuất tiết

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Chẩn đoán viêm thanh
quản dựa trên các tri ̣êu
chứng lâm sàng.

»soi thanh quản: phù nề
và ban đỏ dây thanh âm

◊ Viêm thanh nhiệt

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường g ̣ăp nhất ở trẻ nhỏ
(3-5 tuổi), nhưng có thể
xảy ra ở mọi lứa tuổi;
đau họng, sốt, nuốt đau,
khó phát âm, chảy nước
dãi, khàn giọng và thở rít,
các tri ̣êu chứng tiến triển
nhanh

trẻ thường sử dụng tư thế
'tripod' (tư thế cổ và đầu
nghiêng về phía trước
và đặt tay trên đầu gối),
khám khoang mi ̣êng trước
có thể bình thường; tăng
cảm giác đau vùng xương
móng và cổ trước và cổ
bên, soi thanh quản thấy
sưng nề; lưu ý: khám
đường thở trực tiếp có thể
gây tắc nghẽn đường thở

»soi thanh quản: nắp
thanh môn, nếp sụn phễu-
nắp thanh môn và sụn
phễu sưng

»x-quang cổ nghiêng: nắp
thanh môn phì đại- 'dấu
hiệu ngón tay cái'

◊ Phản vệ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử phơi nhiễm với
thuốc, thực phẩm hay vết
đốt của côn trùng; biểu
hi ̣ên khó thở và khò khè
đ ̣ôt ng ̣ôt đi kèm với cảm
giác nghẹn, thay đổi giọng
nói, lưỡi sưng, phát ban,
và ngứa; có thể biểu hi ̣ên
buồn nôn, nôn và tiêu
chảy

thì thở ra kéo dài, tở khò
khè, mạch nhanh, hạ huyết
áp, phù mặt và lưỡi và
biểu hiện ở da (nổi mề
đay, phù mạch)

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Thường được chẩn đoán
dựa trên lâm sàng.

◊ Phù mạch

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

sưng nề da hoặc niêm mạc
tiến triển nhanh chóng;
môi, miệng, thanh quản và
ruột thường bị tổn thương

sưng nề rõ, không đối
xứng ở cơ quan bị tổn
thương, có thể nổi mề
đay; có thể biểu hi ̣ên ảnh

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng

»xét nghiệm bổ thể: C4
giảm trong phù mạch mắc
phải; chất ức chế C1-
esterase giảmtrong phù
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Không thường gặp

◊ Phù mạch

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nhất; có thể có tiền sử
mắc các bệnh dị ứng hoặc
sử dụng các thuốc ức chế
men chuyển; có thể khó
thở nếu thanh quản bị tổn
thương

hưởng hô hấp nếu thanh
quản bị tổn thương

Chẩn đoán phù mạch
thường dựa trên các dấu
hi ̣êu lâm sàng.

mạch di truyền; C1q bình
thường trong phù mạch
di truyền và giảm ở phù
mạch mắc phải
Các xét nghiệm bổ thể,
bao gồm định lượng chất
ức chế C1-esterase, các
yếu tố C1q và C4, có giá
trị chẩn đoán phân biệt
giữa b ̣ênh phù mạch di
truyền và mắc phải

◊ Dị vật đường thở

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

có thể có tiền sử động
kinh, hôn mê, rối loạn ý
thức (ví dụ: ngộ độc, hạ
đường huyết), hoặc mắc
nghẹn và ho sau khi ăn
thức ăn (đặc biệt là các
loại hạt) có thể gợi ý hít
s ̣ăc dị v ̣ât; tiền sử mắc
nghẹn không phải lúc nào
cũng xảy ra, b ̣ênh viêm
phổi tái diễn cần nghi ngờ
về viêm phổi hít do dị v ̣ât.

tím tái, thở rít, khò khè
m ̣ôt bên

»X quang ngực: xẹp phổi
ho ̣ăc tăng sáng m ̣ôt bên
Độ nhạy thấp. Có thể
không quan sát được dị
v ̣ât không cản tia trên
Xquang.

»Chụp CT ngực: dị v ̣ât
đường thở

»soi phế quản: thấy có dị
vật
Có thể thực hi ̣ên để chẩn
đoán và điều trị. Có thể
cần phải n ̣ôi soi phế quản
ống cứng khi đường hô
hấp không đảm bảo hoặc
để lấy bỏ các dị v ̣ât lớn
hơn.

◊ Các khối u khí phế quản (lành tính hoặc ác tính)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên khó thở (không
đổi hoặc theo tư thế); ho
(thường ho khan) và có
thể ho ra máu; tắc nghẽn
đường thở có thể dẫn đến
viêm phổi, làm n ̣ăng thêm
các triệu chứng một cách
rõ rệt

có thể biểu hi ̣ên khò khè
và thở rít; giảm oxy máu
là dấu hi ̣êu muộn

»X quang ngực: hẹp khí
quản
Giá trị chẩn đoán thấp.

»Chụp CT ngực: hẹp khí
quản
Kỹ thu ̣ât được ưu tiên
sử dụng khi nghi ngờ tắc
nghẽn khí quản.

»soi phế quản: Khối u khí
quản
Cho phép khám và sinh
thiết vùng tổn thương, và
cần thiết trong hầu hết các
trường hợp.
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Không thường gặp

◊ Bưới giáp sau xương ức

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở và khò khè là
những triệu chứng thường
g ̣ăp nhất; có thể xuất hi ̣ên
ho; triệu chứng có thể thay
đổi theo tư thế; đau ngực,
khàn giọng và hội chứng
Horner ít g ̣ăp hơn; phì
đại mô tuyến giáp lạc vị
đi kèm với phì đại tuyến
giáp, và có thể có tiền sử
cắt bỏ tuyến giáp

khám thấy bướu giáp;
có thể biểu hi ̣ên thở rít,
khó thở, và khò khè (đặc
biệt khi hô hấp gắng sức);
nghi ̣êm pháp Pemberton
(nâng cánh tay thụ đ ̣ông
cao hơn đầu trong 1 phút)
có thể bộc lộ các triệu
chứng do làm mô tuyến
giáp đi vào lỗ ngực

»X quang ngực: khí quản
hẹp và di lệch, khối trung
thất trên
Bướu giáp sau xương ức
nhỏ có thể không quan sát
thấy trên phim Xquang
ngực.

»Chụp CT ngực: bưới
giáp sau xương ức kèm
theo hẹp khí quản
Tránh sử dụng chất cản
quang có chứa Iodien để
giảm nguy cơ làm n ̣ăng
thêm cường giáp c ̣ân lâm
sàng

»đo chức năng hô hấp:
đường biểu thị thì hít vào
và thở ra dẹt trong đồ thị
lưu lượng-thể tích

◊ Rối loạn chức năng dây thanh âm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên khó thở khi
gắng sức có thể kèm theo
khò khè và thở rít; các
triệu chứng có thể chỉ xuất
hiện khi ở tư thế nhất định
và thường kèm theo mức
độ lo âu nhất định

khám có thể bình thường;
thở ra gắng sức ho ̣ăc thở
sâu liên tục có thể tạo ra
âm thanh khò khè/thở rít

»soi thanh quản: dây
thanh khép nghịch thường
khi hít vào
Soi thanh quản qua video
có thể cho phép phát
hiện chuyển động nghịch
thường của các dây thanh
âm, nhưng xét nghi ̣êm
thường âm tính.

»đo chức năng hô hấp:
đường biểu diễn thì hít
vào phẳng trong đồ thị lưu
lượng-thể tích
Đo hô hấp ký tại phòng
khám cho phép phát hiện
giới hạn lưu lượng hít vào
do khép dây thanh âm.
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Không thường gặp

◊ tăng áp lực động mạch phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên khó thở khởi
phát âm ỉ dẫn đến hạn chế
khả năng gắng sức; đau
ngực khi gắng sức, ngất
khi gắng sức và có thể
xuất hi ̣ên các triệu chứng
của suy tim phải

T2 đanh có thể là dấu hiệu
duy nhất; có thể biểu hi ̣ên
tĩnh mạch cổ nổi, gan to
và phù ngoại biên ở các
trường hợp n ̣ăng

»Siêu âm tim: áp lực
động mạch phổi ước tính
tăng, rối loạn chức năng
thất phải

»đặt ống thông tim phải:
áp lực động mạch phổi
tăng
Xét nghiệm cần có để
chẩn đoán xác định tăng
áp lực đ ̣ông mạch phổi (áp
lực động mạch phổi trung
bình >25 mmHg). Đo đạc
thường kết hợp với thử
nghiệm thuốc giãn mạch.

◊ Hội chứng gan phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên điển hình bao
gồm khó thở; có thể khó
thở khi đứng; tiền sử bệnh
gan mạn tính

giảm oxy máu điển hình
với h ̣ôi chứng platypnoea-
orthodeoxia (khó thở và
giảm oxy ở tư thế đứng
thẳng, cải thiện khi ở tư
thế nằm); có thể biểu
hi ̣ên các dấu hi ̣êu bệnh
gan mạn tính (ví dụ: sao
mạch), vàng da và cổ
trướng.

»ABG: Thiếu ô xy máu

»siêu âm tim cản âm:
shunt ngoài tim
siêu âm tim sử dụng dịch
cản âm cho thấy shunt
ngoài tim gợi ý giãn mạch
máu trong phổi.

◊ Dị dạng động tĩnh mạch phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường g ̣ăp nhất là biểu
hiện giãn mao mạch chảy
máu có tính chất di truyền
(HHT) theo gen tr ̣ôi,
nhưng có thể bi ̣êt l ̣âp; các
triệu chứng bao gồm chảy
máu cam, ho ra máu, khó
thở và xuất huyết tiêu hóa;
dị tật lớn kèm theo khó
thở khi đứng

các dị dạng mạch nhỏ,
màu đỏ, nổi trên da và
niêm mạc là biểu hi ̣ên
điển hình của HHT; có thể
biểu hi ̣ên giảm oxy máu;
khám có thể có kết quả
bình thường ở các dị dạng
biệt lập, không liên quan
đến HHT.

»X quang ngực: nốt
ngoại vi phổi
Có thể bình thường nếu
dị dạng động tĩnh mạch
nhỏ Các dị dạng lớn hơn
có thể biểu hi ̣ên là nốt ở
ngoại vị, thường ở các
vùng phổi thấp hơn.

»Chụp CT ngực: nốt
ngoại vi phổi
Dị dạng động tĩnh mạch
biểu hi ̣ên dưới dạng các

»Chụp xạ hình Tc-99m
gắn macroaggregated
albumin: có thể cho thấy
shunt ngoài tim với hình
ảnh tích lũy hợp chất bất
thường ở ngoại biên
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Không thường gặp

◊ Dị dạng động tĩnh mạch phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nốt ngoại biên có mạch
cấp máu.

»siêu âm tim cản âm:
shunt ngoài tim
Siêu âm tim có dịch cản
âm giúp quan sát shunt
ngoài tim.

»phép đo phân số shunt:
tăng
Phân suất shunt tăng cao
hơn giá trị bình thường
5%.

◊ Bệnh tắc tĩnh mạch phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở tiến triển chậm
có thể đi kèm với ho mạn
tính, đau ngực, đau bụng
hoặc ngất

tím môi đầu chi, ngón tay
dùi trống, tiếng T2 đanh,
dày thất phải, sung huyết
gan, phù ngoại biên

»X quang ngực: các động
mạch phổi đ ̣âm, đường
Kerley B, tràn dịch màng
phổi

»Chụp CT ngực: hình
ảnh tổn thương dạng
kính mờ kiểu khảm, thâm
nhiễm trung tâm tiểu thùy,
và tràn dịch màng phổi;
đặt ống thông tim phải cho
thấy áp lực động mạch
phổi tăng nhưng áp lực bít
mao mạch bình thường

◊ U trung biểu mô

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

phơi nhiễm với amiăng,
thường liên quan đến công
vi ̣êc, với khoảng thời gian
tiếp xúc là 20 - 40 năm;
khó thở, ho khan không
có đờm, đau ngực; triệu
chứng không đặc hiệu
(như mệt mỏi, sốt, đổ mồ
hôi và giảm cân) cũng
thường g ̣ăp

rì rào phế nang giảm và
gõ đục do tràn dịch màng
phổi hoặc tắc nghẽn phế
quản bên phổi b ̣ênh

»X quang ngực: tràn dịch
màng phổi m ̣ôt bên, màng
phổi dày, giảm thể tích
phổi
Cũng có thể có tổn thương
nhu mô liên quan đến phơi
nhiễm amiăng (ví dụ: xơ
hóa khoảng kẽ).

»Chụp CT ngực: màng
phổi dày, mảng màng phổi
rải rác, tràn dịch màng
phổi hoặc màng ngoài tim;
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Không thường gặp

◊ U trung biểu mô

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

hạch trung thất ho ̣ăc rốn
phổi; xâm lấn thành ngực
Cần chụp CT bổ sung
ngoài chụp Xquang ngực
nếu nghi ngờ nhiều, vì có
nhiều khả năng quan sát
được các bất thường nhỏ
của màng phổi.

◊ tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở và đau ngực m ̣ôt
bên khởi phát đột ngột;
bệnh nhân có thể có vóc
dáng cao và gầy yếu; có
thể có tiền sử sử dụng ma
túy đá, nhiễm HIV, hoặc
bệnh lý u cơ trơn bạch
mạch

rì rào phế nang mất m ̣ôt
bên và gõ vang cùng bên
ngực trong tràn khí màng
phổi; khí quản l ̣êch về
phía đối di ̣ên trong tràn
khí màng phổi áp lực; tràn
khí dưới da trong tràn khí
trung thất

»siêu âm tại giường:
không có dấu hiệu trượt
màng phổi, đường B và
mạch phổi
Bất cứ khi nào có thể,
nên tiến hành siêu âm tại
giường trước khi chụp
Xquang ngực. Không có
dấu hi ̣êu trượt màng phổi,
đường B và mạch phổi khi
siêu âm tại giường là dấu
hiệu của tràn khí màng
phổi.[193]

»X quang ngực: phổi xẹp
(toàn b ̣ô hoặc một phần)
và dải sáng m ̣ôt bên ±
trung thất bị đẩy về phía
đối di ̣ên trong tràn khí
màng phổi áp lực
Không trì hoãn điều trị
tràn khí màng phổi áp lực
để chờ chụp Xquang ngực.
Điều trị cấp cứu tràn khí
màng phổi áp lực bằng đ ̣ăt
catheter dẫn lưu khí qua
da tại khoang liên sườn
thứ hai trên đường giữa
xương đòn.
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◊ Viêm màng phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên đau ngực
m ̣ôt bên tăng khi hít sâu

có thể biểu hi ̣ên bất động
thành ngực (ưu tiên di
động lồng ngực lành); có
thể biểu hi ̣ên gõ đục và rì
rào phế nang giảm ở bên
phổi b ̣ênh khi có tràn dịch
màng phổi

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Chẩn đoán viêm màng
phổi thường dựa trên các
dấu hi ̣êu lâm sàng.

»X quang ngực: tù góc
sườn hoành và giảm thể
tích phổi trong tràn dịch
màng phổi; khoang liên
sườn hẹp
Tù các góc sườn hoành có
thể là dấu hi ̣êu tràn dịch
màng phổi kèm theo. Các
khoang liên sườn hẹp bên
phổi b ̣ênh là bằng chứng
giảm thể tích phổi.

◊ Tràn máu màng phổi

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử chấn thương ngực
kín hoặc vết thương thấu
ngực

dấu hiệu thiếu dịch, trụy
tuần hoàn và sốc

»X quang ngực: Dịch
trong khoang màng phổi
với tù góc sườn hoành
Do máu có thể tích tụ m ̣ôt
lượng lớn trong khoang
màng phổi, tràn máu màng
phổi có thể biểu hi ̣ên với
khó thở, trụy tuần hoàn
và sốc. Chẩn đoán dựa
trên phim Xquang ngực
và xác định bằng chọc dò
dịch màng phổi. Điều trị
bao gồm bồi phụ dịch và
mở màng phổi đ ̣ăt dẫn lưu
cỡ lớn vào khoang màng
phổi. Có thể cần đánh giá
can thi ̣êp phẫu thu ̣ât lồng
ngực đối với trường hợp
dẫn lưu ra dai dẳng.

»siêu âm tại giường: có
thể phát hi ̣ên dịch tăng âm
trong khoang màng phổi,
gợi ý tràn máu màng phổi
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Không thường gặp

◊ rối loạn nhịp tim

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hiện m ̣êt mỏi, đau
đầu nhẹ, ngất, đánh trống
ngực khởi phát đột ngột;
có thể có tiền sử bệnh
động mạch vành hoặc rối
loạn nhịp

nhịp tim nhanh hoặc nhịp
tim chậm; các dấu hiệu
cung lượng tim không đủ
(da xanh tái, toát mồ hôi,
ý thức giảm); có thể biểu
hi ̣ên phù ngoại biên và ran
ở phổi

»ECG: rối loạn nhịp (rung
nhĩ, cuồng đ ̣ông nhĩ, block
nhĩ thất hoàn toàn)
Đi ̣ên tim 12 chuyển đạo
cho phép chẩn đoán xác
định rối loạn nhịp. Đôi
khi, có thể không phát
hiện được các rối loạn
nhịp thoáng qua trên đi ̣ên
tim.

»Đeo Holter: cơn rối loạn
nhịp

◊ Bệnh van tim mắc phải

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở khi gắng sức,
đau ngực từng cơn, các
triệu chứng suy tim sung
huyết (tăng cân, khó thở
khi nằm, khó thở kịch
phát ban đêm, sưng mắt
cá chân); có thể có tiền
sử sốt do thấp khớp; rối
loạn chức năng van tim
cấp tính có thể xuất hi ̣ên
sau biến cố mạch vành

tiếng thổi bất thường do
dòng máu chảy qua ổ van
hẹp hoặc phụt ngược; có
thể biểu hi ̣ên tĩnh mạch
cổ nổi, tim loạn nhịp (đặc
biệt là rung nhĩ), phù
ngoại vi và gan to

»siêu âm tim Doppler:
hẹp ho ̣ăc hở van tim
Cho phép đánh giá không
xâm lấn mức độ hẹp hoặc
phụt ngược.

»X quang ngực: các
buồng tim phì đại
Tùy thuộc vào căn nguyên
gây b ̣ênh, có thể phì đại
≥1 buồng tim.

◊ Bệnh tim bẩm sinh

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nhiều bệnh tim bẩm sinh
có tím được phát hiện
ở giai đoạn sơ sinh; có
thể biểu hiện muộn hơn
trong cuộc đời; biểu hiện
khó thở và giảm khả năng
gắng sức; có thể biểu hi ̣ên
đau ngực, tăng huyết áp và
ngất do gắng sức; các hậu
quả của shunt tim (ví dụ
áp xe não) ít g ̣ăp

còn ống động mạch đặc
trưng bởi sờ thấy mạch
ngoại vi nảy mạnh chìm
sâu, rung miu mỏm tim
mạnh với tiếng thổi liên
tục như tiếng máy; hẹp eo
động mạch chủ đ ̣ăc trưng
bởi mất mạch chi dưới
kèm theo tăng huyết áp ở
chi trên; tứ chứng Fallot
đặc trưng bởi thổi tâm thu,
tiếng T2 mất, tím môi đầu
chi; tim môi đầu chi có thể
xuất hi ̣ên trong hội chứng
Eisenmenger

»siêu âm tim Doppler:
phát hi ̣ên bất thường đặc
hiệu với dị t ̣ât tiềm ẩn
Phương pháp chẩn đoán
chính.

»X quang ngực: phì đại
các buồng tim, sung huyết
mạch máu phổi
Không các dấu hi ̣êu đặc
hiệu.
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◊ Thuốc tim mạch

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

giảm khả năng tăng nhịp
tim có biểu hiện khó thở,
xỉu và ngất.

nhịp tim chậm khi nghỉ »ECG: Nhịp tim chậm
Xuất hi ̣ên nhịp ch ̣âm cả
khi nghỉ ngơi và gắng sức.
Có thể giảm dẫn truyền
nhĩ thất.

»thử nghiệm tập luyện:
khả năng gắng sức giảm,
nhịp tim chậm tương đối
Bệnh nhân có thể không
đạt được nhịp tim tối đa
dự đoán theo tuổi ngay cả
khi gắng sức tối đa.

◊ Bệnh cơ tim (bệnh lý cơ tim, viêm cơ tim)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng ban đầu
gồm mệt mỏi và giảm
khả năng gắng sức; có thể
biểu hi ̣ên các triệu chứng
suy tim (phù mắt cá chân,
vòng bụng tăng, khó thở
khi nằm, khó thở kịch
phát ban đêm, đau ngực);
viêm cơ tim thường xuất
hi ̣ên sau nhiễm vi-rút; có
thể tình cờ phát hiện b ̣ênh
lý cơ tim khi chụp Xquang
ngực.

có thể biểu hi ̣ên tim nhịp
nhanh, nhịp ngựa phi T3
hoặc T4, tiếng thổi tâm
thu của hở van hai lá hoặc
ba lá, tĩnh mạch cổ nổi,
phù ngoại vi, cổ trướng và
gan to

»ECG: những biến đổi ST
không đặc hiệu, ngoại tâm
thu; ST chênh lên trong
viêm cơ tim

»Siêu âm tim: rối loạn
chức năng thất, bất thường
vận động thành tim toàn
bộ/theo vùng
Tùy thuộc vào căn nguyên
và mức đ ̣ô, bất thường
vận động (giảm, mất hoặc
rối loạn v ̣ân động) có thể
theo vùng ho ̣ăc toàn b ̣ô.

»Troponin huyết thanh:
tăng cao b ̣ênh viêm cơ tim
Viêm cơ tim thường kèm
theo tăng chất chỉ điểm cơ
tim.

»X quang ngực: chứng
tim to

◊ Bệnh màng ngoài tim

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên khó thở và đau
ngực; khó thở thường
giảm nhẹ khi ngồi và
nghiêng người về phía
trước; có thể biểu hi ̣ên
phù cá chân và tăng vòng

có thể biểu hiện tim nhịp
nhanh, tĩnh mạch cổ nổi,
mạch đảo (huyết áp tâm
thu giảm >10 mmHg khi
hít vào), phù ngoại vi, cổ
trướng, gan to đ ̣âp theo

»ECG: dấu hi ̣êu luân
phiên đi ̣ên học, QRS điện
thế thấp
QRS điện thế thấp được
định nghĩa là biên độ QRS

»X quang ngực: bóng tim
to trong tràn dịch/nang/
chèn ép màng ngoài tim;
bóng tim nhỏ trong viêm
màng ngoài tim co thắt
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Không thường gặp

◊ Bệnh màng ngoài tim

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

bụng; bệnh nhân viêm
màng ngoài tim co thắt có
thể có tiền sử phẫu thu ̣ât
lồng ngực hoặc xạ vùng
ngực

nhịp tim, và tràn dịch
màng phổi

tối đa bằng 0,5 mm ở
chuyển đạo chi.

»Siêu âm tim: Tràn dịch,
chèn ép màng ngoài tim
Cũng có thể giúp xác định
tình trạng sinh lý của chèn
ép tim.

◊ Hội chứng tĩnh mạch chủ trên

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên với khó thở, phù
mặt, và n ̣ăng đầu khởi
phát âm ỉ

mặt đỏ, tĩnh mạch cổ và
đầu nổi

»X quang ngực: khối
trung thất
Xuất hiện khối ở rốn phổi
ho ̣ăc cạnh trung thất phải
gợi ý tắc nghẽn tĩnh mạch
chủ trên.

»chụp CT mạch máu:
hẹp tĩnh mạch chủ trên
Có thể do khối u tại chỗ
chèn ép từ bên ngoài.

◊ Met-hemoglobin và ngộ độc cacbon monoxit

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

Met-hemoglobin biểu hi ̣ên
dễ m ̣êt mỏi và nhức đầu;
các triệu chứng có thể
tiến triển rối loạn ý thức
mù mờ, suy hô hấp và
tử vong trong các trường
hợp n ̣ăng; các triệu chứng
có thể xuất hiện sau khi
phơi nhiễm với các loại
thuốc xác định, do uống
(dapsone) hoặc tiếp xúc
niêm mạc (lidocaine,
benzocaine); ngộ độc
cacbon monoxit có thể
giống hội chứng do vi-rút
(đau đầu, m ̣êt mỏi, chóng
mặt, buồn nôn)

met-hemoglobin có thể
biểu hi ̣ên tím môi đầu chi,
khó thở, và các dấu hi ̣êu
thần kinh; rối loạn nhịp và
thay đổi ý thức từ lú lẫn
nhẹ đến co giật và hôn mê
thường g ̣ăp trong ngộ độc
cacbon monoxit; có thể
nhận thấy da màu đỏ anh
đào trong ngộ độc cacbon
monoxit

»CO-Oximetry: tăng tín
hiệu methaemoglobin hoặc
carboxyhaemoglobin
Đo CO-Oximetry xâm
lấn yêu cầu lấy máu động
mạch. Các máy đo CO-
Oximetry không xâm lấn
đang được phát triển.

Không thể phát hi ̣ên met-
hemoglobin và ngộ độc
cacbon monoxit bằng máy
đo SpO2 không xâm lấn
thông thường.

»carboxyhemoglobin
máu: trong ngộ độc
cacbon monoxit: tăng >3%
ở người không hút thuốc
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◊ Met-hemoglobin và ngộ độc cacbon monoxit

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

và >15% ở những người
hút thuốc
Lý tưởng là định lượng
máu động mạch. Ít tương
quan với các kết cục thần
kinh.

»Lactate trong huyết
thanh: Tăng
Nồng đ ̣ô lactat phản ánh
sự giảm tưới máu và thiếu
máu cục bộ tại các mô
ngoại vi.

»Troponin huyết thanh:
Tăng
Tăng do giảm oxy mô cơ
tim.

»ECG: tim nhịp nhanh,
biến đổi đoạn ST và sóng
T
Biến đổi thiếu máu cục
b ̣ô lan r ̣ông phản ánh tưới
máu cơ tim kém

◊ Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên tiền tri ̣êu
nhiễm vi-rút (sốt, đau
khớp, đau cơ), tiếp theo
là ban xuất huyết, triệu
chứng thần kinh (đau đầu,
lú lẫn) và đau bụng

khám có thể bình thường
hoặc có thể phát hi ̣ên sốt,
ban và chấm xuất huyết,
vàng da, tăng huyết áp, co
gi ̣ât, thay đổi ý thức và
lách to

»Công thức máu: tiểu
cầu giảm, hemoglobin
thấp
Giảm tiểu cầu xảy ở tất cả
b ̣ênh nhân và có thể n ̣ăng

Chứng thiếu máu do mảnh
vỡ hồng cầu (thiếu máu
tan máu bệnh lý vi mạch).

»bilirubin huyết thanh:
tăng bilirubin gián tiếp
Phản ánh tan máu n ̣ôi
mạch.

»Urê máu: Tăng

»Tổng phân tích nước
tiểu: protein niệu, trụ ni ̣êu
Phân tích nước tiểu có
thể bình thường. Mức độ
protein ni ̣êu thường nhẹ.
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Không thường gặp

◊ Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

Suy thận do tổn thương vi
mạch.

»Creatinine huyết thanh:
Tăng
Suy thận do tổn thương vi
mạch.

◊ Uốn ván

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử phơi nhiễm
với bào tử uốn ván
Clostridium qua chấn
thương, mắc dị v ̣ât, hoặc
trong giai đoạn sơ sinh;
biểu hiện thay đổi từ co
thắt cơ cục bộ ở một chi
cho đến co thắt cơ xương
gây đau đớn, co cứng
trong các ca bệnh n ̣ăng;
có thể xuất hiện tiền tri ̣êu
bồn chồn, đổ mồ hôi và
nhịp tim nhanh; co thắt
cơ do uốn ván có thể ảnh
hưởng đến mọi nhóm cơ
và bị kích hoạt bởi các
tác nhân kích thích không
đ ̣ăc hi ̣êu (ví dụ: ánh sáng,
tiếng ồn)

co cơ mặt dẫn đến cứng
hàm hoặc biểu hi ̣ên giống
như cười mỉa (cười nhăn
nhó); co cơ lưng tạo tư thế
ưỡn người ra sau; co cứng
cơ bụng đ ̣ăt ra nghi ngờ
bụng ngoại khoa

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Thường được chẩn đoán
dựa trên lâm sàng.

◊ Ngộ độc thịt

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khởi phát cấp tính b ̣ênh
thần kinh hành tủy hai
bên biểu hi ̣ên yếu cơ lan
xuống đối xứng; có thể có
tiền sử ăn phải thực phẩm
bị nhiễm bẩn, thực phẩm
không được ti ̣êt trùng (ng ̣ô
đ ̣ôc botulism trong thực
phẩm) trong vòng 12 giờ
đến 7 ngày trước khi khởi
phát triệu chứng, hoặc vết
thương nhiễm Clostridium

có thể tổn thương dây
thần kinh sọ não, dẫn đến
nhìn mờ, liệt cơ v ̣ân nhãn,
nhìn đôi, loạn cận ngôn,
rung giật nhãn cầu, sụp mí
mắt và yếu cơ mặt

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Do b ̣ênh tiến triển nhanh,
chẩn đoán ng ̣ô đ ̣ôc
botulism thường dựa trên
lâm sàng.

Cân nhắc điều trị trước
khi có kết quả xét nghiệm.

»độc tố botulinum C
trong huyết thanh:
dương tính
Xuất hi ̣ên trong máu có
giá trị chẩn đoán xác định.

»độc tố botulinum C
trong phân: dương tính
Xuất hi ̣ên trong phân có
giá trị chẩn đoán xác định

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: Jun 22, 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.

51

http://bestpractice.bmj.com


Đánh giá khó thở Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Không thường gặp

◊ Ngộ độc thịt

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

botulinum; buồn nôn, nôn,
đau qu ̣ăn bụng và tiêu
chảy có thể đi kèm nhìn
mờ, nhìn đôi và li ̣êt mặt;
liệt cơ hô hấp có thể dẫn
đến tử vong

ng ̣ô đ ̣ôc botulinum trong
thức ăn.

◊ Liệt dây thần kinh hoành

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

mới phẫu thuật vùng cổ
hoặc ngực, chấn thương
ngực hoặc cổ gần đây; ở
các ca b ̣ênh vô căn, không
khai thác thấy tiền sử như
trên.

gõ đục đáy phổi, không có
di đ ̣ông hô hấp tại bờ phổi
bên dưới

»X quang ngực: cho thấy
cơ hoành giãn và nâng cao

»soi màn huỳnh quang
ngực động ('nghiệm
pháp hít'): cho thấy
chuyển đ ̣ông ngược (lên
trên) của cơ hoành bị ảnh
hưởng

◊ Chứng xơ cứng teo cơ cột bên

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên với yếu cơ ở
ngọn chi không đối xứng,
mất khả năng thực hiện
các cử động tay tinh tế,
ho ̣ăc bàn chân rũ; có thể
gặp khó khăn khi bắt đầu
cử đ ̣ông và duy trì tư thế
đứng thẳng; các thành
viên gia đình có thể nhận
thấy sự thay đổi tính cách;
các triệu chứng có thể gây
ra cảm giác khó thở

có thể xuất hi ̣ên các dấu
hiệu do bệnh thần kinh
vận động trên và dưới
(yếu li ̣êt, tăng phản xạ,
co cứng, teo cơ, rung cơ
cục bộ) và các dấu hi ̣êu
tổn thương hành tủy (khó
nuốt, loạn c ̣ân ngôn); có
thể biểu hi ̣ên chảy nước
dãi và tăng tiết nước bọt;
bệnh nhân có thể thể hi ̣ên
cảm xúc không phù hợp
với cười, khóc và giảm
khả năng phán xét

»Không có: chẩn đoán
lâm sàng
Chẩn đoán dựa trên lâm
sàng, và xét nghiệm chỉ có
vai trò hỗ trợ.

»điện cơ đồ: mất phân
bố thần kinh cấp và mạn,
đi ̣ên thế co gi ̣ât bó cơ

»thăm dò dẫn truyền
thần kinh: bình thường
Đo dẫn truyền thần kinh
thường có kết quả bình
thường.

◊ Bại liệt và các bệnh nhiễm trùng cấp tính sừng trước do vi-rút

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

b ̣ênh bại liệt có biểu
hiện li ̣êt không đối xứng
(thường ảnh hưởng đến
chi dưới nhiều hơn chi
trên và cơ gốc chi nhiều
hơn cơ ngọn chi) và phản
xạ gân sâu giảm; các triệu

yếu ho ̣ăc li ̣êt cơ không
đối xứng; khám cảm giác
thường bình thường; phản
xạ gân sâu yếu

»Chọc dò tủy sống: tế
bào tăng với lympho bào
chiếm ưu thế, protein tăng
Xét nghi ̣êm dịch não tủy
cho thấy b ̣ênh cảnh viêm
màng não do vi-rút.
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◊ Bại liệt và các bệnh nhiễm trùng cấp tính sừng trước do vi-rút

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

chứng thần kinh có thể
xuất hi ̣ên sau các tri ̣êu
chứng nhiễm vi-rút bao
gồm sốt, buồn nôn, m ̣êt
mỏi và đau họng; li ̣êt cơ
tiến triển nhanh chóng
và có thể dẫn đến li ̣êt tứ
chi và suy hô hấp; các
ca nhiễm trùng tế bào
sừng trước khác (ví dụ:
enteroviruses, vi-rút Tây
sông Nile) có các triệu
chứng tương tự

»Cấy vi rút: dương tính
Có thể phân l ̣âp được vi-
rút bại li ̣êt từ dịch tiết hầu
họng và phân.

◊ Hội chứng Guillain-Barre

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên liệt đối xứng
tiến triển; li ̣êt cơ thường
bắt đầu tại cơ đùi, nhưng
có thể ảnh hưởng đến mọi
nhóm cơ (ví dụ cơ cánh
tay, cơ hành tủy, cơ v ̣ân
nhãn); bệnh nhân có thể
gặp các rối loạn cảm giác
(đặc biệt là dị cảm ở tay
và chân); có thể bí tiểu và
liệt ruột

yếu cơ đối xứng là dấu
hiệu đ ̣ăc trưng; có thể biểu
hi ̣ên rối loạn hệ thần kinh
tự chủ (nhịp tim nhanh
hoặc nhịp tim chậm, huyết
áp không ổn định, hạ
huyết áp tư thế ); mất
ho ̣ăc giảm phản xạ gân
sâu đ ̣ăc trưng

»Chọc dò tủy sống: nồng
độ protein tăng, tế bào
dịch não tủy bình thường
ho ̣ăc tăng

»thăm dò dẫn truyền
thần kinh: tốc độ dẫn
truyền chậm, thoái hóa
myelin dạng mảng
Các kiểu đáp ứng dẫn
truyền thần kinh có sự
thay đổi và phân loại thêm
hội chứng Guillain-Barre.

◊ Bệnh nhược cơ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên yếu cơ
v ̣ân nhãn hoặc cơ hành
tủy; thường g ̣ăp sụp mí
mắt, nhìn đôi, loạn c ̣ân
ngôn và khó nuốt; mỏi cơ
bao gồm cơ mặt hoặc cơ
tứ chi ít g ̣ăp hơn

kết quả khám thay đổi; có
thể biểu hi ̣ên yếu cơ vận
nhãn ngoài (không giới
hạn ở dây thần kinh sọ
não cụ thể), mất biểu cảm
khuôn mặt, hoặc yếu và
mỏi cơ ngoại vi (thường
ảnh hưởng đến tay nhiều
hơn chân); có thể giọng
nói nhỏ hoặc không rõ
ràng

»xét nghiệm
edrophonium (Tensilon):
cải thiện tạm thời tình
trạng yếu cơ
Cải thiện tạm thời tình
trạng yếu cơ sau khi
sử dụng chất ức chế
acetylcholinesterase,
edrophonium, là xét
nghi ̣êm nhạy, nhưng

»kháng thể kháng thụ
thể tyrosine kinase trong
huyết thanh: dương tính
Các kháng thể kháng thụ
thể tyrosine kinase đ ̣ăc
hi ̣êu với cơ có mặt lên đến
50% bệnh nhân không có
kháng thể kháng thụ thể
acetylcholine.
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◊ Bệnh nhược cơ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

không đủ đ ̣ăc hi ̣êu cho
b ̣ênh nhược cơ.

Edrophonium không còn
được sản xuất, do đó tầm
quan trọng của xét nghi ̣êm
đơn giản tại giường này có
thể giảm bớt.

»kháng thể kháng thụ
thể acetylocholine trong
huyết thanh: dương tính
Các kháng thể đa
dòng kháng thụ thể
acetylcholine có mặt trong
80% - 90% các ca b ̣ênh
nhược cơ toàn thân.

»điện cơ đồ: đáp ứng
giảm dần khi kích thích
dây thần kinh lặp lại
Kích thích dây thần kinh
lặp lại cho thấy đáp ứng
giảm dần với các tác nhân
kích thích.

Điện cơ sợi đơn là xét
nghi ̣êm điện sinh lý có đ ̣ô
nhạy cao nhất trong chẩn
đoán b ̣ênh nhược cơ.

◊ Yếu cơ hô hấp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó thở có thể khởi phát
âm ỉ (liệt cơ hoành vô
căn), hoặc liên quan đến
tổn thương đã biết (ví
dụ: chấn thương, phẫu
thuật); trong li ̣êu cơ hoành
khó thở thường tăng lên
khi nằm so với khi đứng
thẳng (khó thở khi nằm)

có thể khó phát hiện
chuyển động nghịch
thường của cơ hoành; yếu
cơ thành bụng có thể phát
hi ̣ên dễ, biểu hi ̣ên chuyển
động ngược chiều, hướng
vào trong của thành bụng
khi hít vào; yếu cơ không
phải cơ hô hấp có thể rõ

»X quang ngực: cơ hoành
cao m ̣ôt bên, xẹp phổi
Cơ hoành cao có thể là
dấu hi ̣êu li ̣êt cơ hoành,
xuất hi ̣ên dịch tạo vách,
xơ hóa phổi, ho ̣ăc bị chèn
ép bởi các cấu trúc ngoài
lồng ngực.
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◊ Yếu cơ hô hấp

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

ràng trong li ̣êt nhẹ hai chi
dưới

»Thử nghiệm hít: cơ
hoành chuyển đ ̣ông nghịch
thường m ̣ôt bên
Sụt giảm đột ngột áp lực
khoang màng phổi do hít
vào làm cơ hoành nâng lên
thay vị hạ xuống (chuyển
động nghịch thường cơ
hoành).

»xét nghiệm chức năng
phổi: FVC giảm, chênh
l ̣êch >10% giữa FVC khi
nằm ngửa và khi đứng
thẳng
Chênh l ̣êch FVC theo tư
thế của là biểu hi ̣ên điển
hình và có thể g ̣ăp đến
50% b ̣ênh nhân liệt cơ
hoành hai bên.

◊ Hội chứng nhược cơ cận u

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

biểu hi ̣ên yếu cơ cánh
chậu và tăng dần dạng tiến
triển b ̣ênh v ̣ân đ ̣ông; có
thể có dấu hi ̣êu ghế đẩu,
dễ m ̣êt mỏi và chu ̣ôt rút
cơ; tình trạng yếu cơ cải
thiện thoáng qua sau khi
tập thể dục nhanh (thúc
đẩy khi tập thể dục); có
thể biểu hi ̣ên rối loạn chức
năng hệ thần kinh tự chủ
(rối loạn cương dương,
khô mi ̣êng); yếu cơ thắt
lưng trên và tổn thương cơ
v ̣ân nhãn và cơ hành thủy
ít g ̣ăp hơn.

yếu cơ ưu thế chi dưới
kèm theo mất phản xạ
gân xương; các cơ gốc
chi thường bị ảnh hưởng
nhiều nhất; li ̣êt cơ đối
xứng; không có ảnh
hưởng cơ hành tủy-v ̣ân
nhãn

»các kháng thể kháng
kênh calci điện thế:
dương tính
Sự hiện diện của các
kháng thể này giúp chẩn
đoán xác định hội chứng
nhược cơ nghi ngờ trên
lâm sàng. Kháng thể có
thể âm tính ở nhóm nhỏ
bệnh nhân.

»xét nghiệm điện sinh lý:
dạng đặc trưng của b ̣ênh
lý rối loạn thần kinh cơ
trước synap
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◊ Hội chứng Cushing

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tăng cân tiến triển và khó
thở gắng sức; chú ý tiền
sử giảm khả năng gắng
sức do yếu cơ; phụ nữ có
thể biểu hi ̣ên thưa kinh
ho ̣ăc mất kinh

béo phì phân bố trung
tâm, mặt tròn, mảng mỡ
vùng thượng đòn và sau
gáy; da mỏng và dễ bị
thâm tím; có thể thấy vết
rạn da rõ trên người và các
chi; bệnh nhân nữ có thể
biểu hi ̣ên rậm lông; có thể
tăng huyết áp

»cortisol niệu: Tăng
Cortisol được định lượng
trong mẫu nước tiểu lấy
trong 24 giờ. Nồng độ >3
lần giới hạn trên giá trị
bình thường biểu hi ̣ên h ̣ôi
chứng Cushing. Tăng nhẹ
(trên bình thường, nhưng
<3 lần giới hạn trên giá
trị bình thường) cần xét
nghiệm lặp lại hoặc xét
nghiệm bổ sung.

»xét nghiệm ức chế bằng
dexamethasone liều
thấp: mất ức chế sản xuất
cortisol
Định lượng nồng đ ̣ô
cortisol máu buổi sáng
sau khi cho dùng 1 mg
dexamethasone vào lúc 11
giờ đêm. Nồng đ ̣ô cortisol
cao (>50 nanomol/L [>1,8
microgram/dL]) trong hội
chứng Cushing.

◊ U tủy thượng thận

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường biểu hi ̣ên đổ mồ
hôi, đau đầu, và nhịp tim
nhanh thành cơn; có thể
kèm theo khó thở từng
cơn và cảm giác hoảng
loạn

kết quả khám giữa các đợt
giải phóng catecholamine
kịch phát có thể bình
thường; một số bệnh nhân
tăng huyết áp dai dẳng

»Xét nghiệm
metanephrine và
catecholamine niệu 24
giờ: Tăng
Nồng độ catecholamine và
các sản phẩm chuyển hóa,
metanephrine trong nước
tiểu tăng có đ ̣ô nhạy và đ ̣ô
đ ̣ăc hi ̣êu cao trong chẩn
đoán u tủy thượng thận.

◊ Gù vẹo cột sống và ngực lõm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

ngực lõm xuất hi ̣ên ở thời
kỳ còn rất nhỏ tuổi và có
thể gây ra khó thở khi
gắng sức; gù vẹo cột sống
xuất hi ̣ên khi còn nhỏ
ho ̣ăc ở tuổi vị thành niên
và thường g ̣ăp nhất là vô
căn hoặc có thể do bệnh
thần kinh cơ, tổn thương
thân đốt sống hoặc rối
loạn mô liên kết

ngực lõm được đặc trưng
bởi hõm ức thấp và khả
năng giãn nở lồng ngực
hạn chế nhẹ, và kèm theo
vẹo c ̣ôt sống trong 15%
ca b ̣ênh; gù vẹo cột sống
được đặc trưng bởi biến
dạng c ̣ôt sống ra trước và
sang bên; có thể không
đánh giá đầy đủ mức độ
gù vẹo c ̣ôt do các thay

»Xquang cột sống: cột
sống hoặc xương ức cong
bất thường
Khám lâm sàng chưa đánh
giá đúng mức đ ̣ô gù vẹo
c ̣ôt sống. Mức độ vẹo c ̣ôt
sống dự báo nguy cơ suy
hô hấp.
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◊ Gù vẹo cột sống và ngực lõm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đổi bù trừ ở các cấu trúc
xương khác

◊ Bệnh bạch hầu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng đường hô
hấp trên; có thể xuất hi ̣ên
khó nuốt, khó nói, khó thở
và ho dữ d ̣ôi; tiền sử tiêm
chủng và đi du lịch có giá
trị

có thể thấy giả mạc màu
nâu-xám điển hình trên
amiđan và/hoặc hầu họng

»nuôi cấy vi khuẩn
học và soi kính hiển
vi: khuẩn lạc màu đen
có quầng sáng trên môi
trường Tindale, hạt nhỏ
biến sắc trên môi trường
Loeffler, trực khuẩn đa
hình bắt màu bất thường
trên kính hiển vi.

Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management

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

BTS/SIGN British guideline on the management of asthma

Nhà xuất bản: British Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network
Xuất bản lần cuối: 2016

2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

Nhà xuất bản: European Society of Cardiology
Xuất bản lần cuối: 2014
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Quốc tế

GOLD 2018 global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD

Nhà xuất bản: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
Xuất bản lần cuối: 2018

Bắc Mỹ

ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of
heart failure

Nhà xuất bản: American College of Cardiology (ACC); American Heart Association (AHA); Heart Failure Society of
America (HFSA)
Xuất bản lần cuối: 2017

ACR appropriateness criteria: dyspnea - suspected cardiac origin

Nhà xuất bản: American College of Radiology (ACR)
Xuất bản lần cuối: 2016
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Pneumotox on line: patterns - interstitial/parenchymal lung disease (external link)
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Đánh giá khó thở Hình ảnh

Hình ảnh

Hình 1: Điên tim 12 chuyển đạo có hình ảnh ST chênh lên thành trước và thành dưới kèm theo các thay đổi đối ứng trong
các chuyển đạo bên

Tư liệu từ bác sĩ Mahi Ashwath; đã được phép sử dụng

Hình 2: Điện tim cho thấy ST chênh xuống

Tư liệu từ bác sĩ Syed W. Yusuf và bác sĩ Iyad N. Daher, Khoa Tim mạch, Đại học Texas, Houston; đã được phép sử dụng
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Hình 3: Phim Xquang ngực phù phổi cấp có hình ảnh tăng đậm đường mờ phế nang, tràn dịch rãnh liên thùy bé và tù góc
sườn hoành

Từ tư liệu của David W. Yusuf, MBBS, MRCPI, và Daniel Lenihan, MD

Hình 4: Siêu âm phổi qua một khoang liên sườn cho thấy các đường B (các đường sọc đứng màu trắng) - đầu dò cong

Wimalasena Y, Kocierz L, Strong D, et al. Lung ultrasound: a useful tool in the assessment of the dyspnoeic patient in the
emergency department. Fact or fiction? Emerg Med J. 2017 Mar 3. doi: 10.1136/emermed-2016-205937 [Epub ahead of
print].
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Hình 5: CT ngực của bệnh nhân nam 71 tuổi có hình ảnh phình tách động mạch chủ đoạn lên tuýp II. Khối máu tụ xung
quanh đoạn gốc động mạch chủ đoạn lên (hình A-D) chèn ép động mạch phổi phải, gây tắc nghẽn gần hoàn toàn và hạn
chế tưới máu bên phổi tương ứng

Stougiannos PN, Mytas DZ, Pyrgakis VN. The changing faces of aortic dissection: an unusual presentation mimicking
pulmonary embolism. BMJ Case Reports 2009; doi:10.1136/bcr.2006.104414
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Hình 6: Chèn ép màng ngoài tim: Xquang ngực khi nhập viện

Usalan C, Atalar E, Vural FK. Pericardial tamponade in a 65-year-old woman. Postgrad Med J. 1999;75:183-184; used
with permission.

Hình 7: ECG thể hiện block nhĩ thất (AV) hoàn toàn

Tư liệu của Brian Olshansky, MD, FAHA, FACC, FHRS; đã xin phép sử dụng

76 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: Jun 22, 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


Đánh giá khó thở Hình ảnh

Hình 8: Đồ thị lưu lượng-thể tích (phế dung đồ) trong trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn, như hen suyễn hoặc COPD: lưu
lượng đỉnh khi thở ra có thể bình thường, nhưng quan sát thấy hình dạng lõm sau điểm lưu lượng đỉnh do lưu lượng thấp
tương ứng với thể tích phổi

Do BMJ Knowledge Center xây dựng
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Hình 9: Xquang ngực cho thấy căng phồng phổi quá mức ở bệnh nhân COPD. Căng phồng phổi quá mức do khí phế
thũng trong COPD, hơn l̀à do viêm phế quản mạn tính là nguyên nhân gây ho.

Từ thông tin thu thập cá nhân của Tiến sĩ M. A. Sharifabadand, SUNY tại Trường Y của Đại học Stony Brook, Khoa Bệnh
Phổi và Chăm sóc Tích cực, Mineola, New York và Tiến sĩ J. P. Parsons, Trung tâm Y khoa Đại học Tiểu bang Ohio,
Columbus; đã được cho phép sử dung
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Hình 10: CT ngực có hình ảnh xơ phổi vô căn

Tư liệu của Jeffrey C. Munson, MD, MS; đã được phép sử dụng

Hình 11: Tổn thương viêm phổi kẽ thông thường dưới kính hiển vi, biểu hiện mô bệnh học điển hình trên một bệnh nhân
xơ phổi vô căn

Tư liệu của Gregory Tino, MD; đã được phép sử dụng
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Hình 12: Xquang ngực thấy mất sự thuôn nhọn bình thường tạo ra hình ảnh đường ray

Từ tài liệu của Bác sĩ Sangeeta M. Bhorade; được sử dụng với sự cho phép
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Hình 13: CT ngực có hình ảnh dày và giãn đường thở và hình ảnh chồi cây ở ngoại vi.

Từ tài liệu của Bác sĩ Sangeeta M. Bhorade; được sử dụng với sự cho phép

Hình 14: Hạch rốn phổi hai bên

Tư liệu của Bác sĩ M.P. Muthiah; đã được phép sử dụng
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Hình 15: Ảnh chụp qua kinh hiển vi cho thấy hình ảnh u hạt điển hình của sarcoidosis

Tư liệu của Bác sĩ M.P. Muthiah; đã được phép sử dụng
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