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Tóm tắt

◊ Định nghĩa chính xác về chứng khó nuốt rất nhiều, nhưng nói ngắn ngọn, chứng khó nuốt là gặp khó khăn khi
nuốt thức ăn đ ̣ăc hay lỏng. Tình trạng này có thể mang tính chủ quan hay khách quan, và có thể liên quan đến
cảm giác không thể nuốt, thức ăn 'mắc lại' hoặc không trôi xuống, nghẹn từng cơn, hoặc hít sặc thức ăn hoặc
nước. Cần phân biệt với chứng nuốt đau (đau khi nuốt) và cảm giác nghẹn (cảm giác có một cục nghẹn trong
cổ họng khi ăn). Chứng khó nuốt có thể do các bất thường về chức năng hoặc cấu trúc của khoang miệng, hầu
họng, thực quản hoặc tâm vị dạ dày.[1]
Cứ 17 người thì có một người sẽ bị chứng khó nuốt trong đời.[2] Tình trạng này được báo cáo xảy ra ở 13% dân
số chung ở tuổi 65 hoặc cao hơn. [3] Tuy nhiên, 50% hoặc cao hơn được báo cáo ở những người cao tuổi được
chăm sóc tại nhà.[4] [5] [6] Chứng khó nuốt ảnh hưởng từ 40% đến 70% số người bị đột quỵ.[2]
Chứng khó nuốt có thể được điều trị bởi nhiều chuyên khoa hoặc lý tưởng hơn là bởi một nhóm đa chuyên khoa.
Chính yếu nhóm này bao gồm bác sĩ chăm sóc ban đầu, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ trị liệu ngôn ngữ và nuốt, bác
sĩ tiêu hóa và bác sĩ hình ảnh học. Ngoài ra, bác sĩ thần kinh, chuyên viên dinh dưỡng, bác sĩ ung bướu, bác sĩ
ngoại tổng quát và bác sĩ ngoại lồng ngực đôi khi tham gia chăm sóc bệnh nhân.
Về mặt giải phẫu và sinh lý, nuốt và khó nuốt có thể dễ dàng chia thành ba phần riêng biệt: giai đoạn miệng, giai
đoạn họng và giai đoạn thực quản.

• Giai đoạn miệng (đôi khi được gọi là giai đoạn chuẩn bị) là giai đoạn có ý thức xảy ra trong khoang
miệng. Nhai thức ăn tr ̣ôn với nước bọt và chuyển động của lưỡi đẩy các mẫu thức ăn xuống họng.

• Giai đoạn họng không ý thức chuyển mẫu thức ăn hoặc nước từ miệng xuống thực quản. Các cơn nhu
đ ̣ông không chỉ cần thiết để đẩy thức ăn, mà còn quan trọng trong việc bảo vệ thanh quản và đường hô
hấp trên không bị hít sặc vào phổi.

• Giai đoạn thực quản không ý thức, sử dụng sóng nhu động để đưa thức ăn ho ̣ăc chất lỏng từ thực quản
vào dạ dày. Thực quản được giới hạn bởi cơ thắt trên và dưới (phía trên được tạo thành bởi các cơ nhẫn
hầu) giúp ngăn ngừa các chất trong dạ dày trào ngược vào thực quản.



Đánh giá chứng khó nuốt Tổng quan
T

Ổ
N

G
 Q

U
A

N

Bệnh căn học

Đối với chứng khó nuốt có nguồn gốc từ giai đoạn miệng, bệnh học liên quan đến lưỡi, sàn miệng, vòm miệng, amidan
hay các cấu trúc khác của khoang miệng có thể dẫn đến nuốt khó. Trong trường hợp này vấn đề thường là gặp khó khăn
khi bắt đầu nuốt. Các rối loạn ở hầu họng có thể gây chứng khó nuốt khi xuất hi ̣ên rối loạn chức năng gốc lưỡi, họng,
thanh quản, hay cơ nhẫn hầu. Điều này có thể biểu hiện qua các báo cáo về thức ăn dính ở cổ họng, các triệu chứng hít
sặc, khàn giọng, ho, đau họng, hoặc thậm chí đau qui chiếu đến tai. Chứng khó nuốt thực quản có thể là kết quả của rối
loạn co thắt thực quản, các khối bên trong hoặc từ ngoài, màng ngăn, vòng thực quản, bệnh trào ngược, hoặc rối loạn
cơ thắt dưới thực quản. Các bệnh lý này nhiều khả năng sẽ xuất hiện cùng với cảm giác thức ăn kẹt lại ở cổ hoặc ngực,
trớ thức ăn, đau ngực, hay ợ nóng. Chứng khó nuốt thường do nhiểu yếu tố. Ví dụ, một bệnh nhân lớn tuổi có thể có hệ
thống cơ họng yếu, cùng với gai cổ và trào ngược thực quản. Mỗi yếu tố riêng lẻ có thể không phải là vấn đề, nhưng khi
kết hợp lại chúng có thể gây ra chứng khó nuốt rõ rệt.

Viêm nhiễm miệng-họng
Các tình trạng nhiễm trùng như viêm họng, nấm candida thực quản, viêm nắp thanh môn và áp-xe sau họng có thể gây ra
chứng khó nuốt, cũng như viêm niêm mạc miệng do hóa trị và/hoặc xạ trị.[7]

Bất thường cấu trúc khoang miệng
Phì đại amidan

• Gây ra chứng khó nuốt thức ăn đ ̣ăc do ngăn cản di chuyển mẫu thức ăn từ khoang miệng tới họng.
• Có thể liên quan đến ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, nhiễm khuẩn tái phát và ngáy.
• Amiđan lưỡi (tại gốc lưỡi) có thể khó thấy, nhưng có thể cũng bị phì đại và ảnh hưởng đến việc nuốt. Có thể thấy

được bằng cách soi mũi họng ống mềm hoặc soi gián tiếp qua gương.
[Fig-1]

[Fig-2]

[Fig-3]

Các khối u trong khoang miệng (đặc biệt là ung thư)

• Có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cấu trúc nào trong miệng và gây tắc nghẽn khi đủ lớn cũng như ngăn cản thức ăn đi
qua.

• Có thể ảnh hưởng đến các chức năng của bất kỳ cấu trúc nào bằng cách xâm lấn vào mô xung quanh: ví dụ, ung
thư biểu mô lưỡi xâm lấn sàn miệng dẫn đến rối loạn vận động của lưỡi, gây ra chứng khó nuốt.

• Phổ biến hơn ở người hút thuốc và uống rượu.
• Phổ biến hơn ở người không hút thuốc do ung thư biểu mô tế bào vảy do HPV ảnh hưởng đến amiđan và gốc

lưỡi.
• Thường đi kèm với đau, thay đổi giọng nói, khối ở cổ hoặc đờm có máu.

Bộ răng

• Bệnh nhân không có răng hoặc thiếu răng có thể gặp khó khăn khi nhai thức ăn và do đó không thể làm cho thức
ăn có kích thước phù hợp để chuyển tới họng.

Bất thường về cấu trúc miệng-họng
Túi thừa Zenker
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• Nằm gần cơ thắt trên thực quản.
• Tỷ lệ mới mắc tăng theo độ tuổi; thường gặp ở nữ.
• Tỷ lệ hi ̣ên mắc chiếm 50% ở tuổi bảy mươi và tám mươi.
• Bệnh có liên quan đến sự trớ thức ăn chưa tiêu hóa, khó nuốt thức ăn đ ̣ăc từng đợt, hôi miệng và tăng tiết nước

bọt.
• Chụp X quang thực quản uống cản quang là xét nghiệm chẩn đoán tốt nhất.

[Fig-4]
• Có thể bị bở lỡ hoặc khó quan sát qua nội soi thực quản.[8]

Các khối u họng ho ̣ăc thanh quản

• Các triệu chứng có thể bao gồm nuốt khó thức ăn đ ̣ăc tăng dần, sụt cân và ̣đau tai (đau qui chiếu).
• Khàn giọng, các triệu chứng hít sặc (đặc biệt là chất lỏng) và khó thở thường kèm theo u thanh quản.
• Đại đa số các bệnh ác tính là ung thư biểu mô tế bào vảy, thường xâm lấn mạnh khi đây là vị trí nguyên phát kèm

thường xuyên di căn.
• Nội soi kết hợp với sinh thiết là xét nghiệm chẩn đoán tốt nhất.[9]

[Fig-5]

Chít hẹp

• Chủ yếu do tia xạ, phẫu thuật hoặc uống hóa chất trước đó.
• Có thể vô căn, nhưng hiếm gặp.
• Biểu hiện dưới dạng chứng khó nuốt chất rắn hoặc các triệu chứng hít sặc.
• Soi vòm họng ho ̣ăc thanh quản ống mềm, nội soi thực quản dạ dày tá tràng (NSTQDDTT) và chụp X quang thực

quản uống cản quang đều hữu ích.

Chèn ép từ bên ngoài

• Hạch to ở cổ, thanh chắn ở nhẫn hầu, gai xương đốt sống cổ hoặc phì đại tuyến giáp.
[Fig-6]

[Fig-7]

[Fig-8]
• Soi vòm họng ho ̣ăc thanh quản ống mềm và chụp X quang thực quản uống cản quang có thể xác định vị trí tổn

thương.

Bất thường về thần kinh cơ miệng-họng
Mất phối hợp thần kinh cơ liên quan hệ thần kinh trung ương và thần kinh vận động hoặc hệ thần kinh ngoại biên, có thể
dẫn đến chứng khó nuốt ở miệng hoặc họng.[10] Khám thần kinh và đánh giá các triệu chứng thần kinh giúp hướng dẫn
tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn của rối loạn chức năng này. Sau đây là các nguyên nhân thần kinh cơ phổ biến gây ra chứng
khó nuốt ở miệng hoặc họng; trong nhóm này đột quỵ là nguyên nhân phổ biến nhất:

• Đột quỵ: khoảng 40% đến 70% số người bị đột quỵ mắc chứng khó nuốt[2]
• Bệnh Parkinson[11] [12]
• Liệt dây thanh âm
• Chứng xơ cứng teo cơ m ̣ôt bên
• Đa xơ cứng
• Các khối u não và nền sọ

T
Ổ

N
G

 Q
U

A
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 21, 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 chứng khó nuốt Tổng quan
T

Ổ
N

G
 Q

U
A

N

• Sau phẫu thuật cắt bỏ u ở nền sọ hoặc não (đặc biệt thường liên quan đến các dây thần kinh sọ não IX, X và XII)
• Hội chứng Sjogren[13]
• Bệnh nhược cơ
• Các bệnh viêm cơ
• Bệnh Wilson
• Liệt trên nhân tiến triển (PSP)
• Loạn dưỡng cơ nhãn-hầu
• Chứng khó nuốt căng cơ, một tình trạng mới biểu hiện căng thanh quản và họng hầu quá mức làm ảnh hưởng

việc nuốt xuống; đây là chẩn đoán loại trừ do các bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, và chưa thể chẩn đoán bằng xét nghiệm
thường quy.[14]

Bất thường về cấu trúc thực quản
Chít hẹp

• Triệu chứng chính là nuốt khó với thức ăn đ ̣ăc.
• N ̣ôi soi TQDDTT hoặc chụp X quang thực quản uống cản quang là những xét nghiệm chẩn đoán tốt nhất.
• Chứng khó nuốt dễ xảy ra khi đường kính ống tiêu hóa <15 mm (bình thường là 20 mm).[15]
• Trào ngược axit chiếm từ 60% đến 70% các trường hợp chít hẹp và chủ yếu xảy ra ở khu vực cơ thắt dưới thực

quản.[16]
• Các chất ăn mòn và xạ trị có thể dẫn đến chít hẹp.
• Các thuốc như kali clorua, doxycycline, quinidine, thuốc kháng viêm không steroid, sắt và axit alendronic có thể

gây ra chít hẹp.[17]

Tổn thương thành trong thực quản

• Dị vật: nuốt khó cấp tính có thể xảy ra do các dị vật và thức ăn dính ch ̣ăt vào thực quản. Chúng thường gây tắc ở
cơ thắt thực quản trên hoặc dưới.

• Ung thư biểu mô thực quản ho ̣ăc tâm vị: bệnh nhân thường biểu hiện chứng khó nuốt tiến triển nhanh chóng với
thức ăn đ ̣ăc; 75% có sụt cân. Hai nguyên nhân chính là ung thư biểu mô tuyến (50% số ca) và ung thư biểu mô tế
bào vảy. Thường xảy ra nhất ở đoạn dưới thực quản. Chẩn đoán thường dựa trên n ̣ôi soi TQDDTT cùng với sinh
thiết.

• U lành tính: hiếm gặp; gồm u mềm cơ trơn, u hạt và u nhú.
• Di căn xa xảy ra ở phổi, gan, xương và não. Ung thư biểu mô tế bào vảy mang tính xâm lấn tại chỗ hơn so với ung

thư biểu mô tuyến.

Tổn thương chèn ép thực quản từ ngoài

• U trung thất
• Ung thư biểu mô phế quản
• Thoái hóa ho ̣ăc gai c ̣ôt sống cổ[18]
• Bệnh nhân thường có các triệu chứng của bệnh nền kèm nuốt khó thức ăn đ ̣ăc gần đây
• Chẩn đoán tốt nhất bằng uống cản quang.[9]

Vòng thực quản

• Biểu hiện là nuốt khó thức ăn đ ̣ăc từng đợt; được coi là nguyên nhân nếu tìm thấy.
• Vòng niêm mạc (vòng Schatzki): tỷ lệ hi ̣ên mắc từ 0,2% đến 1,4%. Nằm ở chỗ nối dạ dày-thực quản.
• Các vòng cơ: nằm gần chỗ nối dạ dày-thực quản 1,5 cm. Thường không có triệu chứng[19]

Các bất thường về mặt cấu trúc giải phẫu
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• Túi thừa thực quản: được xem là túi thừa thứ phát sau khi kéo thành thực quản. Nằm ở một phần ba giữa thực
quản. Uống cản quang là xét nghiệm giúp ích nhất để xác định.

• Thoát vị khe thực quản: thường không có triệu chứng, đi kèm với bệnh trào ngược dạ dày thực quản, và có thể gây
xuất huyết và nghẹt.

• Màng ngăn thực quản: tìm thấy ở 5% đến 15% bệnh nhân với nguyên nhân lành tính qua n ̣ôi soi TQDDTT.[19]

Bất thường về vận động thực quản
Co thắt thực quản vô căn

• Bệnh do hạn chế dãn cơ thắt thực quản dưới và mất nhu động thực quản.
• Nuốt khó tiến triển thức ăn đ ̣ăc tiếp theo là lỏng thấy ở 82% đến 100% số bệnh nhân.
• Đo áp lực thực quản hữu ích trong việc phát hiện bất thường vận động trong co thắt thực quản.[20] [21] [22] [23]

Xơ cứng bì

• Gây ra giảm nhu động thực quản và chức năng cơ thắt thực quản dưới.
• Có thể dẫn đến trào ngược dạ dày-thực quản mạn tính cùng với hình thành chít hẹp.
• Đo áp lực thực quản cùng với so sánh lâm sàng hữu ích trong việc chẩn đoán.[24]

Co thắt thực quản lan tỏa

• Chủ yếu biểu hiện đau ngực tái phát trong các bữa ăn.
• Phổ biến khi dùng các loại thực phẩm rất nóng hay lạnh.
• Được chẩn đoán nhờ đo áp lực, cho thấy các cơn co thắt đồng thời.[21] [22] [23] [25]
• Thấy trên X quang thực quản uống cản quang là thực quản có hình 'cái mở nút chai' do co thắt đồng thời nhiều vị

trí.[21]
[Fig-9]

Thực quản giảm co thắt

• Vận động của thực quản không hiệu quả với biên độ thấp, phối hợp nhu động kém.

• Cơ thắt thực quản dưới giảm sức căng

• Trào ngược dạ dày thực quản đáng kể và có thể dẫn đến chít hẹp.

• Chứng khó nuốt thường nhẹ.

• Có thể chẩn đoán được với chụp X quang hoặc đo áp lực thực quản.[22] [23]

Thực quản Nutcracker

• Đi kèm với đau ngực.
• Nhu động bình thường cùng với tăng biên độ trung bình thực quản đoạn dưới và tăng sức căng cơ thắt thực quản

dưới.
• Việc chẩn đoán đòi hỏi đo áp lực thực quản.[21] [22] [23] [26]

Viêm thực quản do bạch cầu ái toan

• Bệnh qua trung gian miễn dịch mạn tính thường kết hợp với các bệnh dị ứng bao gồm dị ứng thức ăn, viêm mũi dị
ứng, viêm da cơ địa hoặc hen phế quản.[27]
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Đánh giá chứng khó nuốt Tổng quan
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• Nam bị gấp ba đến bốn lần so với nữ. Phổ biến ở người lớn hơn trẻ em và ở người da trắng so với các nhóm sắc
tộc khác.[27]

• Bệnh nhân có thể biểu hiện khó nuốt, ợ nóng, đau ngực, nghẹn thức ăn cấp tính hoặc liên quan đến các triệu chứng
khác phù hợp với trào ngược dạ dày thực quản[27]

• N ̣ôi soi TQDDTT cho thấy nhiều vòng thực quản hẹp và giảm sự căng của lòng thực quản do xơ hóa dưới niêm và
tái tạo lại.[27]

• Chẩn đoán xác định qua sinh thiết niêm mạc thực quản qua nội soi.[28] [29]
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Đánh giá chứng khó nuốt Trường hợp khẩn cấp

Những cân nhắc khẩn cấp

(Xem  Chẩn đoán khác biệt  để biết thêm chi tiết)

Dị vật
Chứng khó nuốt cấp tính có thể do nghẽn dị vật và thức ăn trong cổ họng hay thực quản. Triệu chứng liên quan bao gồm
nuốt đau, cảm giác dị vật và tăng tiết dịch. Thức ăn cũng có thể kẹt ở cơ thắt thực quản trên, điều này có thể dẫn đến tắc
nghẽn đường thở và tử vong do ngạt thở. Vấn đề này có thể xử lý bằng cách vỗ mạnh lưng, ấn ngực đối với trẻ nhỏ hoặc
ấn bụng (thủ thu ̣ât Heimlich) đối với trẻ lớn và người lớn.[30] [31]

Bệnh nhân nên được xử trí bằng cách ổn định hô hấp, tuần hoàn và ngưng ăn uống. Bước tiếp theo là xác định chính xác
vị trí nghẽn, điều này có thể thực hiện bằng cách chụp X-quang thẳng, soi vòm họng ho ̣ăc thanh quản ống mềm, hoặc
chụp cắt lớp vi tính (CT scan). Nội soi TQDDTT đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí, vật thể đang
nghẽn, và đề ra hướng điều trị.[32]

Tổn thương do chất ăn mòn
Tổn thương do ăn mòn có thể gây ra chứng khó nuốt cấp tính, nuốt đau, phù nề lưỡi, thở rít, tắc nghẽn đường thở, hít sặc
hoặc thủng. Tổn thương này cũng có thể dẫn đến xanh xao, giảm oxy máu, sốt, tim nhanh và sốc. Bệnh nhân nên được ổn
định hô hấp, tuần hoàn thích hợp và ngưng ăn uống. Xác định loại chất cụ thể đã sử dụng giúp ích cho việc điều trị tiếp
theo. Tổn thương được chẩn đoán qua soi thanh quản ống mềm. N ̣ôi soi TQDDTT hữu ích nhưng có nguy cơ gây thủng.
Để loại trừ thủng do tổn thương ăn mòn, chụp x-quang với Gastrografin là phương pháp an toàn, nhưng nên tránh Barium
vì có thể gây viêm trung thất nếu có lỗ thủng. Chụp X quang ngực có thể thấy thủng.[33] [34]

Stroke (Đột quỵ)
Khoảng 40% đến 70% số người bị đột quỵ có mắc chứng khó nuốt.[2] Hậu quả của chứng khó nuốt đối với nhóm này
có thể do hít sặc thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng vào đường hô hấp, điều này có thể dẫn đến viêm phổi n ̣ăng.[35] Mục đích đánh
giá ban đầu là đảm bảo ổn định về mặt y tế, thực hiện kiểm tra nhanh thần kinh và nhanh chóng đưa bệnh nhân đi chụp
CLVT hoặc chụp cộng hưởng từ để xác định nhồi máu hay xuất huyết não. Do hạn chế về thời gian, một số phần của
b ̣ênh sử và khám lâm sàng có thể trì hoãn đến sau khi chụp và thực hiện tiêu sơi huyết (trong trường hợp đột quỵ do nhồi
máu não). Bệnh nhân ngưng ăn uống cho đến khi được thực hi ̣ên đánh giá nuốt tiêu chuẩn hóa .

Những dấu hiệu cần chú ý

• Viêm thanh nhiệt

• Áp-xe sau hầu

• Ung thư biểu mô miệng-họng (ung thư biểu mô tế bào vảy) và di căn

• Stroke (Đột quỵ)

• Các chất ăn mòn

• Tổn thương do thuốc

• Ung thư biểu mô thực quản
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Đánh giá chứng khó nuốt Trường hợp khẩn cấp
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• Dị vật

• di căn thực quản

• Ngộ độc thịt
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Một b ̣ênh sử toàn di ̣ên giúp đưa ra chẩn đoán đúng 80% đến 85% số bệnh nhân.[36] Nó cũng hữu ích trong việc phân
biệt nuốt khó ở mi ̣êng-họng với nuốt khó ở thực quản. Bệnh nhân có khó nuốt ở họng thường gặp vấn đề khi bắt đầu
nuốt hoặc khi kiểm soát thức ăn trong miệng. Chứng khó nuốt ở họng có thể có biểu hiện rớt nước bọt hoặc thức ăn, s ̣ăc
lên mũi, khàn giọng, khó thở, ho, mắc nghẹn và nói khó. Các bệnh nhân bị khó nuốt thực quản thường thấy thức ăn kẹt
lại ở vùng cổ dưới hoặc giữa ngực. Bệnh nhân có thể sử dụng các nghiệm pháp khác nhau để giúp thức ăn đi xuống thực
quản, hoặc uống từng ngụm nước để làm giảm tắc nghẽn. Các xét nghiệm chính dùng để đánh giá chứng khó nuốt là chụp
X-quang uống cản quang, nội soi trên, soi vòm họng thanh quản ống mềm hoặc đo áp lực thực quản. Tuy nhiên, việc lựa
chọn xét nghiệm cụ thể phụ thuộc vào biểu hiện lâm sàng.

Tiền sử

• Tuổi: khó nuốt kèm nghẹn thức ăn ở nam trẻ da trắng, trưởng thành có thể nghi ngờ viêm thực quản do bạch cầu
ái toan. Ở bệnh nhân >40 tuổi, thường phổ biến do vòng Schatzki.[37] Cần nghi ngờ ung thư thực quản ở những
bệnh nhân trên 50 tuổi.

• Khởi phát triệu chứng: khó nuốt chủ yếu với thức ăn đ ̣ăc cho thấy tổn thương về cấu trúc, trong khi khó nuốt với
cả chất rắn và lỏng từ khi khởi phát triệu chứng rất có thể là do rối loạn vận động hoặc thần kinh ở hầu họng hay
thực quản.[38] [39]

• Thời gian và sự tiến triển của triệu chứng: khó nuốt tiến triển nhanh chóng, đặc biệt kèm theo sụt cân gợi ý bệnh
lý ác tính, trong khi bệnh nhân bị chít hẹp đường tiêu hoá thường có tiền sử khó nuốt kéo dài. Vòng thực quản có
xu hướng gây ra khó nuốt từng đợt đối với thực ăn đ ̣ăc; tuy nhiên, chít hẹp và ung thư gây ra chứng khó nuốt tiến
triển.

• Vị trí khó nuốt: có giá trị hạn chế; tuy nhiên, khó nuốt sau xương ức hoặc thượng vị thường tương ứng với vị trí
tổn thương, trong khi chứng khó nuốt trên xương ức thường được coi là từ hạ hầu hoặc phần dưới thực quản.[38]
[40]

• Các triệu chứng liên quan: khó khăn khi bắt đầu nuốt kèm theo ho, mắc nghẹn, khàn giọng, nghẹt thở và s ̣ăc lên
mũi gợi ý khó nuốt mi ̣êng-họng. Các triệu chứng và dấu hiệu thần kinh có thể xuất hiện ở bệnh nhân khó nuốt
mi ̣êng-họng. Đau ngực thường gặp ở co thắt thực quản vô căn và co thắt thực quản lan tỏa.[20] Tiền sử ợ nóng
trước đó gợi ý tới chít hẹp đường tiêu hóa.

• Tiền sử : viêm niêm mạc miệng do chiếu xạ hoặc hóa trị có thể gây ra chứng khó nuốt. Nên khai thác rõ tiền sử
điều trị.

Khám lâm sàng
Không có tri ̣êu chứng thực thể đ ̣ăc hi ̣êu với chứng khó nuốt, nhưng có thể có dấu hi ̣êu gợi ý nguyên nhân: ví dụ, nói đớ,
li ̣êt nửa người do đột quỵ hoặc biểu hiện xơ cứng bì.

Các thăm dò
Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng thần kinh hoặc biểu hiện lâm sàng mà không có nguyên nhân khác cho chứng khó nuốt
có thể cần đánh giá thêm. Làm xét nghi ̣êm ở khó nuốt mi ̣êng-họng để đánh giá các nguyên nhân thần kinh cơ:[9] [41]

• Kiểm tra chức năng tuyến giáp (phì đại tuyến giáp)
• Phân tích dịch não tủy (đa xơ cứng)
• Xét nghiệm độc tố botulinum
• Men gan
• Nồng độ ceruloplasmin (bệnh Wilson)
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán
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• Đồng trong nước tiểu 24 giờ (bệnh Wilson)
• Creatinine phosphokinase (các bệnh viêm cơ)
• Kháng thể thụ thể Acetylcholin (bệnh nhược cơ)
• Kháng thể kháng DNA và kháng ANA (xơ cứng bì).

Các xét nghiệm chuyên bi ̣êt:

• Đánh giá nuốt tiêu chuẩn hóa tại giường

• Vẫn là một công cụ tầm soát sớm quan trọng để phát hiện nguy cơ mắc chứng khó nuốt và hít sặc.
• Độ nhạy và độ đặc hiệu biến đổi tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng.
• Các bài kiểm tra khả năng nuốt sử dụng các mức độ nhớt khác nhau cho độ nhạy cao hơn so với việc sử

dụng nước. Tuy nhiên, kết hợp các bài kiểm tra nuốt với đo bão hòa oxy qua da (giảm độ bão hòa oxy
≥2%) sử dụng các đánh giá về hít sặc chủ quan cho độ nhạy cao nhất (63% đến 98%) và hiện đang là
phương pháp tầm soát tốt nhất với các bệnh nhân bị rối loạn thần kinh nằm tại giường.[42]

• Soi vòm họng ho ̣ăc thanh quản ống mềm

• Nội soi khi người bệnh tỉnh ở phòng khám hoặc trên giường bệnh thường quy để đánh giá cấu trúc và một
số khía cạnh chức năng của hầu họng và thanh quản.

Mặc dù không nhìn thấy nhẫn hầu và thực quản, lượng dịch tiết ra có thể gợi ý về rối loạn chức năng.
[Fig-10]

• Nội soi thực quản đường mũi

• Thực hi ̣ên thủ thuật tại phòng khám khi gây tê cục bộ nhằm khảo sát toàn bộ thực quản qua nội soi.
• Phương pháp tầm soát thanh quản tốt cho phép sinh thiết nhưng không thể nong hoặc cắt bỏ.[43] [44]

• Nội soi đường tiêu hóa trên[45]

• Gần như tất cả các bệnh nhân đều cần thực hiện nội soi như một xét nghi ̣êm ban đầu để xác định chẩn
đoán.

• Phương pháp này cho thấy các bất thường về cấu trúc cũng như cho phép thực hiện phương pháp can thi ̣êp
như nong bằng bóng trong trường hợp co thắt thực quản vô căn[20] và cắt bỏ màng ngăn.

• Sinh thiết thực quản trong khi nội soi, nếu dương tính, có thể khẳng định viêm thực quản do bạch cầu ái
toan, ung thư biểu mô hoặc bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GORD) là nguyên nhân gây ra chứng khó
nuốt.

• Nong thực quản ở thời điểm nội soi có thể điều trị được nhiều rối loạn như vòng Schatzki, hẹp hoặc chít
hẹp.

• Chụp X quang thực quản uống cản quang (X quang thực quản)

• Hình ảnh học thực quản được chỉ định để phát hiện các bất thường về cấu trúc mà n ̣ôi soi không xác định
được; có ích trong việc phát hiện các rối loạn vận động ở hầu họng.

• Hình ảnh đối quang kép là tối ưu nhất để phát hiện các tổn thương niêm mạc (ví dụ: u, viêm thực quản).
Hình ảnh cản quang đơn ở tư thế nằm sấp là tối ưu nhất để phát hiện các vòng thực quản dưới hoặc chít
hẹp, do thực quản đoạn dưới căng lên hạn chế khi bệnh nhân đứng thẳng.[1] [46] [47]

• Chụp X-quang thực quản uống cản quang hi ̣êu chỉnh
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

• Một video hình ảnh uống cản quang được một bác sĩ hình ảnh học và một bác sĩ trị liệu ngôn ngữ thực hiện
trên các bệnh nhân bị chứng khó nuốt ở mi ̣êng-họng.

• Nghiên cứu tập trung ghi lại hình ảnh khoang miệng, họng và thực quản cổ, nhằm đánh giá các bất thường
ở cả giai đoạn miệng và giai đoạn thực quản khi nuốt.

• Cho thấy rối loạn chức năng ở mi ̣êng-họng cũng như nguy cơ hít sặc trong khi nuốt ở nhóm bệnh nhân này.
• Bệnh nhân được cho uống cản quang từng ngụm khác nhau; do đó, nghiên cứu này giúp ích trong việc tìm

ra lượng thức ăn tối ưu giúp giảm thiểu nguy cơ hít sặc.[1] [48]

• Đánh giá khả năng nuốt bằng soi vòm họng thanh quản ống mềm

• Hỗ trợ cho chụp X quang thực quản uống cản quang hi ̣êu chỉnh trong việc đánh giá đường vào thanh quản
và nguy cơ hít sặc.

• Một sự bổ sung tuyệt vời cho khả năng nuốt nằm tại giường để xác định nguy cơ hít sặc, đặc biệt là với các
bệnh nhân nằm liệt giường.

• Vấn đề kiểm tra cảm giác của nội soi ống mềm đánh giá bằng cách kiểm tra nuốt cảm ứng dùng dòng xung
khí kích thích thụ thể cơ học nằm trong thanh quản.[49]

• Chụp X-quang thực quản hai thì

• Cho phép phát hiện bất thường về cấu trúc và chức năng của thực quản.
• Hình ảnh đối quang kép là tối ưu nhất để phát hiện các tổn thương niêm mạc (ví dụ: u, viêm thực quản).
• Hình ảnh cản quang đơn ở tư thế nằm sấp cùng với việc liên tục uống cản quang tỷ trọng thấp là cách tối

ưu để phát hiện các vòng thực quản dưới hoặc chít hẹp.[1]

• X-quang thực quản uống cản quang theo thời gian

• Kỹ thuật đơn giản, không xâm lấn, có sẵn rộng rãi giúp đánh giá việc làm rỗng thực quản ở những bệnh
nhân co thắt thực quản.

• Phim được chụp sau 1, 2 và 5 phút sau khi uống cản quang; mục đích của phim chụp sau 2 phút là đánh giá
việc làm rỗng tạm thời.[20]
[Fig-11]

• Đo áp lực thực quản

• C ̣ân lâm sàng mang tính chẩn đoán, đo áp lực trong lòng cũng như hoạt động phối hợp của các cơ thắt thực
quản trên, dưới và thân thực quản.

• Các catheter cứng đa kênh cho phép tăng độ chính xác trong việc đánh giá vận động thực quản.
• Là c ̣ân lâm sàng chẩn đoán được lựa chọn và đảm bảo trong trường hợp nghi ngờ có bất thường về vận

động,[50] ở những bệnh nhân không có bằng chứng tắc nghẽn cơ học.
• Cũng được sử dụng để đánh giá chứng khó nuốt ở bệnh nhân điều trị co thắt thực quản hoặc đã phẫu thuật

chống trào ngược.

• Đo điện cơ bề mặt

• Đây là phương pháp đơn giản, không tia xạ để tầm soát và phân biệt sơ bộ giữa chứng khó nuốt ở miệng và
ở họng.

• Các điện cực hình kim được sử dụng trong các cơ nuốt ở cổ nhằm ghi lại thời điểm co cơ và biên độ hoạt
động điện tử của các cơ trong khi nuốt.

• Chứng khó nuốt sau khi bị các bệnh ở khoang miệng làm kéo dài thời gian uống và giảm hoạt động của cơ
cắn, nhưng nó không ảnh hưởng đến họng và cơ dưới cằm.
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• Không thích hợp chẩn đoán chứng khó nuốt nghi ngờ do thần kinh.[51]

Các xét nghiệm khác để loại trừ những chẩn đoán cụ thể:

• Chụp x-quang không sửa soạn: ví dụ, phát hi ̣ên dị vật, thoái hóa c ̣ôt sống cổ
• CT/MRI đầu: ví dụ, đột quỵ
• CT ngực: ví dụ như co thắt thực quản vô căn
• Đo pH trong GORD
• Đo trở kháng thực quản trong GORD giúp đánh giá trào ngược không do axit
• Đo điện cơ trong bệnh viêm cơ.

Khó nuốt do căng cơ là một chẩn đoán loại trừ do bác sĩ trị liệu ngôn ngữ đưa ra. Cho đến hiện tại, bệnh không thể chẩn
đoán được bằng xét nghiệm thường quy.[14]
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Tổng quan về chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

Viêm họng

Nhiễm nấm candida thực quản

Stroke (Đột quỵ)

Chứng khó nuốt căng cơ

Co thắt thực quản lan tỏa

Trào ngược dạ dày-thực quản

Thoát vị khe thực quản

Sau phẫu thuật cột sống cổ

Không thường gặp

Viêm thanh nhiệt

Áp-xe sau hầu

Ung thư biểu mô miệng-họng (ung thư biểu mô tế bào vảy) và di căn

Túi thừa Zenker

Thanh chắn nhẫn hầu

Phì đại tuyến giáp (goitre)

Hạch to vùng cổ

hẹp miệng-họng

Bệnh Parkinson

Liệt dây thanh âm

Đa xơ cứng

Bệnh nhược cơ
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Không thường gặp

Hội chứng Sjogren

Xơ cứng bì

Các bệnh viêm cơ

Chứng xơ cứng teo cơ cột bên (ALS)

Liệt trên nhân tiến triển (PSP)

Bệnh Wilson

Rối loạn vận động chậm

Co thắt thực quản vô căn

Thực quản Nutcracker

Các chất ăn mòn

Tổn thương do thuốc

Phơi nhiễm tia xạ

Ung thư biểu mô thực quản

Dị vật

U thực quản lành tính (u mềm cơ trơn, u mỡ, polyp)

di căn thực quản

Chèn ép lên thực quản

Vòng Schatzki

Vòng cơ dạ dày thực quản

Túi thừa thực quản

Viêm thực quản do bạch cầu ái toan

Màng ngăn thực quản
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Không thường gặp

Ngộ độc thịt

Viêm niêm mạc miệng

Gai xương cổ
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Chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

◊ Viêm họng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau họng và nuốt đau diễn
biến n ̣ăng dần trong vài
ngày; kết hợp với sốt và
m ̣êt mỏi

sung huyết, phù nề hoặc
tăng tiết dịch ở họng; phì
đại amiđan có thể làm hẹp
nghiêm trọng cổ họng;
hạch to ở cổ thường xuất
hiện

»xét nghiệm kháng
nguyên nhanh chóng cho
liên cầu khuẩn nhóm A
(GAS): dương tính trong
nhiễm trùng GAS

»Công thức máu: Số
lượng bạch cầu tăng cao

»nuôi cấy dịch họng:
mọc vi khuẩn gây bệnh

◊ Nhiễm nấm candida thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

Khó nuốt hoặc nuốt đau
với thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc
lỏng; có thể không có
triệu chứng; tiền sử dùng
corticosteroid, kháng sinh
hoặc bình xịt định liều
ho ̣ăc suy giảm miễn dịch

những mảng trắng kem
hoặc vàng nhạt (có nấm
Candida) ở miệng-họng
hoặc hạ họng; khám có
thể bình thường

»EGD: hình ảnh thương
tổn Candida điển hình

»sinh thiết vùng sang
thương: hình dạng nấm
Candida đặc trưng trong
mô và nuôi cấy xác nhận
hi ̣ên di ̣ên các loài Candida
Có thể không cần thiết.

◊ Stroke (Đột quỵ)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển; ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng; nói
đớ, yếu chi hoặc mệt mỏi

liệt hai chân, mất ngôn
ngữ, nói đớ, chóng mặt,
choáng váng, nhìn đôi,
điếc

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
trì hoãn khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»Chụp CT sọ não không
cản quang: xuất huyết
hoặc nhồi máu não

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Thường gặp

◊ Chứng khó nuốt căng cơ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó chịu ở họng, mắc kẹt
thức ăn ho ̣ăc thuốc, nghẹt
họng, khó nuốt

quá mẫn thanh quản, viêm
thanh quản

»Không có: không có
xét nghiệm chuyên bi ̣êt
vì chẩn đoán loại trừ do
các bác sĩ trị liệu ngôn
ngữ đưa ra thay vì với xét
nghiệm thường quy

◊ Co thắt thực quản lan tỏa

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau ngực tái phát không
phân biệt được với đau
ngực do tim và giảm khi
dùng nitroglycerin, đi kèm
với các bữa ăn nhưng
hiếm khi do gắng sức, khó
nuốt thành từng đợt và
không tiến triển

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»đo áp lực thực quản: co
thắt thực quản đồng thời
và lặp đi lặp lại, kèm bình
thường sự giãn cơ thắt
thực quản dưới

»chụp X-quang thực
quản uống cản quang:
điển hình thấy thực quản
có hình cái mở nút chai

◊ Trào ngược dạ dày-thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

ợ nóng, trớ axit, khó nuốt không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Đo pH 24 giờ: pH <4;
bất thường >4% bệnh
nhân[53]

»đo trở kháng trong lòng
thực quản: phát hiện trào
ngược axit
Nên cân nhắc với những
bệnh nhân có các triệu
chứng trào ngược thất bại
với thuốc chất ức chế bơm
proton hoặc có xét nghiệm
pH bình thường.

»chụp X-quang uống
cản quang: cho thấy trào
ngược, đặc biệt là với tư
thế kích thích của bệnh
nhân

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD): ăn
mòn, loét, hoặc chít hẹp
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Thường gặp

◊ Thoát vị khe thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng GORD: ví
dụ, trào ngược, trớ, xuất
huyết, khó nuốt

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
Lỗ cơ hoành dễ dàng
thấy được trên góc nhìn
ngược[55]

»chụp cản quang đường
tiêu hóa trên: phát hi ̣ên
thoát vị dạ dày qua khe
thực quản

◊ Sau phẫu thuật cột sống cổ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt ngay sau khi
phẫu thuật

đường rạch ở phía trước
cổ do phẫu thuật

»nội soi viên nang, X
quang thực quản uống
cản quang hiệu chỉnh:
có thể cho thấy sự choán
chỗ phía trước thành sau
họng làm thay đổi hướng
chất rắn và lỏng do phản
ứng viêm hoặc do đĩa đ ̣êm
cột sống; sẹo hoặc tình
trạng viêm thành sau họng
có thể gây rối loạn đến
sự nâng thanh quản ho ̣ăc
họng mỗi lần nuốt, do đó
cản trở việc gập cong nắp
thanh quản và mở nhẫn
hầu[55]

»CT/MRI cột sống cổ:
phù nề thành sau họng và
khoang trước đốt sống,
thành sau họng bị chèn ép
do đĩa đ ̣êm cột sống cổ

Không thường gặp

◊ Viêm thanh nhiệt

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau họng tiến triển; khó
nuốt trong vòng 1-2 ngày;
không thể kiểm soát
tiết dịch; có thể đe dọa
tính mạng do ảnh hưởng
đường thở; tiến triển
nhanh ở trẻ em so với ở
người lớn

bệnh nhân có thể ở tư thế
'ngửi' (theo đó cơ thể đổ
về phía trước, đầu và cổ
hướng về phía trước và
lên trên); giọng khó nghe;
hạch cổ to

»soi thanh quản ống
mềm: sưng cấu trúc
thượng thanh môn

»x-quang cổ nghiêng: lớn
nắp thanh môn đáng kể
Chỉ cần thiết nếu soi thanh
quản ống mềm không thực
hiện được
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Không thường gặp

◊ Áp-xe sau hầu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

chứng khó nuốt chất rắn
và lỏng, chứng nuốt đau,
sốt, ớn lạnh, khàn giọng,
đau khi quay đầu

có thể biểu hi ̣ên viêm
họng, hạch to, cứng gáy;
xét nghi ̣êm có thể cho kết
quả lành tính một cách
đáng ngạc nhiên với các
triệu chứng dường như
không tương ứng với kết
quả

»Chụp CT cổ có cản
quang: tăng quang ổ áp-
xe thành sau họng

◊ Ung thư biểu mô miệng-họng (ung thư biểu mô tế bào vảy) và di căn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt đau, sụt cân, ho mạn
tính, ho ra máu, thở rít,
khối ở cổ, khàn giọng;
tiền sử hút thuốc và uống
rượu là các yếu tố nguy cơ
gây ra ung thư biểu mô tế
bào vảy

di căn hạch lympho ở cổ
hoặc các triệu chứng thực
thể của vị trí nguyên phát
như ung thư vú, phổi và
đại tràng

»Soi vòm họng hoặc
thanh quản ống mềm:
quan sát khối u
Đây là xét nghiệm có độ
nhạy và đặc hiệu cao nhất
để xác định và sinh thiết
tổn thương.[52]
[Fig-5]

»Chụp CT cổ có cản
quang: xác định phạm vi
xâm lấn dưới niêm mạc
của khối u và hạch không
thể sờ thấy.

◊ Túi thừa Zenker

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường không có triệu
chứng, nhưng bệnh nhân
có thể khó nuốt thức ăn
đ ̣ăc từng đợt, trớ thức ăn,
hôi miệng, tăng tiết nước
bọt quá mức, ho

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: túi thừa nhô ra phía
sau, và thấy được rõ nhất
khi nhìn ngang và nhìn
chếch[8]
[Fig-4]

◊ Thanh chắn nhẫn hầu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khởi đầu quá trình nuốt
bị trì hoãn, khó nuốt thức
ăn đ ̣ăc, tồn dư thức ăn sau
nuốt, cảm giác khối nghẹn
ở cổ, nuốt lặp đi lặp lại,
ho và mắc nghẹn

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: hi ̣êu ứng chèn ép
vào thực quản của thanh
chắn nhẫn hầu

»EGD: lượng dịch tiết
trong họng
Mặc dù không nhìn thấy
nhẫn hầu và thực quản,
lượng dịch tiết ra có thể
gợi ý về rối loạn chức
năng.
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán
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Không thường gặp

◊ Thanh chắn nhẫn hầu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

[Fig-10]

»đo áp lực: áp lực cao
thực quản trên

◊ Phì đại tuyến giáp (goitre)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc, tồn
dư thức ăn sau nuốt, cảm
giác khối nghẹn ở cổ, nuốt
lặp đi lặp lại, ho và mắc
nghẹn, các triệu chứng
cường giáp ho ̣ăc nhược
giáp

tuyến giáp to »Chụp X-quang nuốt
bari: hi ̣êu ứng chèn ép
của tuyến giáp to

»Xét nghiệm chức năng
tuyến giáp: TSH thấp, T4
tự do tăng

»Siêu âm hoặc CT cổ:
xác định kích thước và vị
trí bướu giáp

◊ Hạch to vùng cổ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

trì hoãn khởi đầu của quá
trình nuốt, khó nuốt thức
ăn đ ̣ăc, trớ lên mũi họng,
tồn dư thức ăn sau nuốt,
cảm giác khối nghẹn ở cổ,
nuốt lặp đi lặp lại, ho và
mắc nghẹn

Bệnh hạch bạch huyết »Chụp CT cổ hoặc ngực:
hạch lympho to chèn ép
thực quản

»Chụp X-quang nuốt
bari: hi ̣êu ứng chèn ép
của bệnh nền

◊ hẹp miệng-họng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử xạ trị hoặc phẫu
thuật ở đầu cổ

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
hẹp hoặc chít hẹp

»Chiếu điện quang quay
video: rối loạn cơ học
chức năng nuốt

◊ Bệnh Parkinson

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển; ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng; run
cơ, vận động chậm

mất biểu cảm trên khuôn
mặt, co cứng hàm kiểu
bánh răng, giảm tần suất
chớp mắt tự nhiên, nói lắp
ho ̣ăc lẩm bẩm, giảm khả
năng vận động, tiết nước

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Không thường gặp

◊ Bệnh Parkinson

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

bọt nhiều, dáng đi lê chân,
bước ngắn

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

◊ Liệt dây thanh âm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khàn giọng, triệu chứng
hít sặc với chất lỏng
loãng, ho yếu; tiền sử
phẫu thuật tuyến giáp, cột
sống cổ, nền sọ hoặc phổi;
tiền sử u phổi, trung thất
hoặc thực quản

giọng nói yếu, thều thào »soi thanh quản: dây
thanh âm không chuyển
động

◊ Đa xơ cứng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển; ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng;
song thị, bí tiểu, tiểu khó
hoặc lắt nhắt, nhiễm trùng
tiểu, táo bón, mệt mỏi,
mất thị lực một bên

liệt nửa người, có vấn đề
về nhận thức, viêm thần
kinh thị giác

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»MRI sọ não: mất myelin
dọc các não thất bên và
thể chai

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

»Phân tích dịch não tủy:
các dòng đơn nhân
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Không thường gặp

◊ Bệnh nhược cơ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển; ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng;
suy ki ̣êt ngày càng nặng
do mệt mỏi, căng thẳng và
gắng sức

sụp mí, yếu cơ »đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»xét nghiệm
edrophonium chloride
(thương hiệu: Tensilon):
yếu tiến triển cùng với
kích thích cơ lặp đi lặp lại

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

»xét nghiệm kháng thể
thụ thể Acetylcholine:
dương tính

◊ Hội chứng Sjogren

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khô mắt, khô miệng
(xerostomia); khó khăn
khi bắt đầu nuốt và
chuyển mẩu thức ăn
xuống họng; thức ăn mắc
lại trong họng

giảm tiết nước bọt cùng
với niêm mạc miệng 'khô
cạn', có thể dính vào que
đè lưỡi khi khám

»các tự kháng thể huyết
thanh - anti-Ro (SS-A)
và anti-La (SS-B): dương
tính

»xét nghiệm Schirmer:
giảm tiết nước mắt (<5
mm trong 5 phút)

»sinh thiết tuyến nước
bọt: thâm nhiễm tế bào
đơn nhân (tế bào B và T
và tế bào tua) quanh mạch
máu hoặc quanh ống tuyến
của mẫu sinh thiết

◊ Xơ cứng bì

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó với cả thức
ăn đ ̣ăc và lỏng, ợ nóng,
tiền sử mắc hội chứng
Raynaud

lắng đọng canxi ở da,
cứng bì ngón tay, búi giãn
tĩnh mạch

»đo áp lực thực quản:
biên độ thấp hoặc không
có co thắt trong thực quản
đoạn xa, với áp suất ở cơ
thắt dưới thực quản thấp

»kháng thể kháng
DNA topoisomerase I
(Scl-70), ANA và kháng
centromere trong huyết
thanh: dương tính
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Đánh giá chứng khó nuốt Chẩn đoán

Không thường gặp

◊ Các bệnh viêm cơ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển, ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
chất lỏng hoặc thức ăn
đ ̣ăc; yếu cơ gốc chi

yếu cơ gốc chi đối xứng »đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»creatine phosphokinase
huyết thanh (CPK): Tăng

»Đo điện cơ: bằng chứng
bệnh về cơ

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

◊ Chứng xơ cứng teo cơ cột bên (ALS)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển, ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng;
yếu cơ

tăng phản xạ bệnh lý, co
cứng, phản ứng gấp gan
bàn chân, suy ki ̣êt, teo cơ,
rung giật bó cơ và chuột
rút

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

◊ Liệt trên nhân tiến triển (PSP)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển, ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng; dễ
té ngã, rối loạn thăng bằng

liệt cơ mắt trên nhân, nói
đớ, dáng đi bất thường

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
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◊ Liệt trên nhân tiến triển (PSP)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

trong khoang họng sau khi
nuốt

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

◊ Bệnh Wilson

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển, ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt
thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng;
vận động chậm, thay đổi
tính cách hoặc hành vi

run, co cứng, rối loạn
tâm thần, vòng Kayser-
Fleischer

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»men gan: Tăng

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

»nồng độ ceruloplasmin
trong huyết thanh: <300
mg/L (30 mg/dL)

»đồng trong nước tiểu 24
giờ: >100 micrograms

◊ Rối loạn vận động chậm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

nuốt khó miệng-họng tiến
triển, ho, mắc nghẹn, chảy
nước bọt và trớ khi nuốt

chứng múa giật ở môi,
lưỡi, mặt và cổ

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
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◊ Rối loạn vận động chậm

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thức ăn đ ̣ăc ho ̣ăc lỏng; sử
dụng thuốc chống loạn
thần trong thời gian dài

khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»đo áp lực thực quản:
không giống như chụp X
quang thực quản uống cản
quang hi ̣êu chỉnh, phương
pháp này cho phép định
lượng lực co bóp, áp lực
trong, phát hiện giãn cơ
thắt thực quản trên, và
phối hợp co thắt họng

◊ Co thắt thực quản vô căn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc hơn
lỏng; bệnh nhân có thể ăn
chậm, nâng cánh tay hoặc
uốn cong lưng để giảm
các triệu chứng; khó khăn
khi ợ hơi; đau ngực; trớ;
sụt cân

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»đo áp lực thực quản:
mất nhu động thực quản,
các cử động co thắt đồng
thời biên độ thấp sau khi
nuốt, không có hoặc giảm
sự giãn cơ thắt thực quản
dưới khi nuốt
Xét nghiệm đặc hiệu và
nhạy nhất để xác định
chẩn đoán.

»X-quang thực quản
uống cản quang theo
thời gian: mất các nhu
động ban đầu ở thực quản
đoạn xa, làm rỗng kém,
thực quản giãn nở hoặc
uốn khúc hình xích-ma, và
dấu 'mỏ chim'

»chụp CT ngực: loại trừ
chèn ép từ bên ngoài (co
thắt thực quản thứ phát)

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
phân biệt co thắt thực
quản vô căn với các thứ
phát như u ở đường nối dạ
dày-thực quản

◊ Thực quản Nutcracker

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

đau ngực, khó nuốt ít
thường xuyên hơn

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»đo áp lực thực quản:
nhu động biên độ cao
≥180 mmHg
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◊ Các chất ăn mòn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

bỏng rát miệng, đau họng,
nuốt đau, khàn giọng,
chứng khó nuốt, đau ngực,
đau lưng

phù nề và loét ở lưỡi, chảy
nước bọt, thở rít, mất
tiếng

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
vùng bị bỏng cấp tính; chít
hẹp hoặc làm hẹp lòng
thực quản nếu mạn tính
Công cụ hữu ích nhất.

»soi vòm họng thanh
quản ống mềm: thấy
vùng bị bỏng

»CXR: tràn khí dưới da,
thâm nhiễm phổi, tràn khí
màng phổi, tràn khí trung
thất

»chụp X quang thực
quản uống cản quang
cùng Gastrografin: phát
hi ̣ên thủng cấp tính; hẹp
lòng thực quản nếu mạn
tính

◊ Tổn thương do thuốc

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

sử dụng doxycycline,
quinidine, NSAID, sắt, axit
alendronic; cảm giác có
viên thuốc dính trong cổ
họng, đau ngực, nuốt đau,
khó nuốt với chất rắn tiến
triển

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
hình dạng loét, các mảng
giống nấm Candida, chít
hẹp

◊ Phơi nhiễm tia xạ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử chiếu xạ ở cổ và
ngực

cổ chai cứng như gỗ, đổi
màu da

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
chít hẹp hoặc thu nhỏ lòng
ống[54]

»chụp X-quang thực
quản uống cản quang:
hẹp lòng ống

◊ Ung thư biểu mô thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt chất rắn tiến
triển, nuốt đau, thiếu sắt,
khàn giọng, sụt cân; tiền
sử dùng thuốc lá ho ̣ăc
rượu, co thắt thực quản,
tổn thương do ăn mòn,
HPV gây ung thư biểu mô

bệnh hạch bạch huyết cổ »Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD): có
thể thấy loét khối u

»chụp X-quang thực
quản uống cản quang:
hình khuyết
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◊ Ung thư biểu mô thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tế bào vảy, GORD, thực
quản Barrett

◊ Dị vật

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc, nuốt
đau, cảm giác có dị vật,
tăng tiết dịch nhiều, khó
thở, ngạt thở

suy hô hấp »chụp X-quang ngực
thẳng: thấy dị vật rõ ràng
xác định vị trí của dị vật

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD): dị
vật ở thực quản
Xác định vị trí và lấy dị
v ̣ât

◊ U thực quản lành tính (u mềm cơ trơn, u mỡ, polyp)

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
tổn thương ở thực quản

◊ di căn thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt chất rắn tiến
triển, nuốt đau, sụt cân,
chán ăn, tiền sử bị ung thư

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
tổn thương hoặc u bị loét

◊ Chèn ép lên thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc tiến
triển, thoái hóa khớp

khối ở cổ, hạch lympho,
dấu hiệu thoái hóa khớp

»Chụp X-quang nuốt
bari: hẹp khu trú lòng
thực quản

»chụp CT ngực: khối
u trung thất hoặc hạch
lympho chèn ép thực quản

»chụp x-quang cổ: Thoái
hóa khớp
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◊ Vòng Schatzki

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc từng
đợt, nghẽn thức ăn

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: khiếm khuyết dạng
hình tròn gần đường nối
dạ dày-thực quản

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
vòng tròn xuất hiện gần
đường nối dạ dày-thực
quản

◊ Vòng cơ dạ dày thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

thường không có triệu
chứng

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: khiếm khuyết dạng
hình tròn gần đường nối
dạ dày-thực quản

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
vòng tròn gần đường nối
dạ dày-thực quản[19]

◊ Túi thừa thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc từng
đợt, đau ngực, trớ thức ăn
không tiêu, hôi miệng, tiết
nhiều nước bọt

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: thấy túi thừa

◊ Viêm thực quản do bạch cầu ái toan

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc
trong thời gian dài, thường
ngay từ thời thơ ấu; tiền
sử có các bất thường bẩm
sinh và dị ứng

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
nhiều vòng thực quản,
thường đi cùng với một
vùng thu hẹp thực quản,
dịch tiết ho ̣ăc mảng màu
trắng, chít hẹp[56] [28]

»sinh thiết thực quản:
một trong ba kết quả bệnh
lý sau: ≥15 bạch cầu ái
toan trong biểu mô ho ̣ăc
trường khuếch đại lớn ở ít
nhất một vị trí thực quản;
thay đổi biểu mô như tăng
sản lớp nền và khoảng
gian bào giãn ra; thay đổi
tính chất bạch cầu ái toan
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Không thường gặp

◊ Viêm thực quản do bạch cầu ái toan

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

với phân lớp bề mặt và
áp-xe[28]

◊ Màng ngăn thực quản

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

khó nuốt thức ăn đ ̣ăc từng
đợt, hít sặc, trớ

không có triệu chứng thực
thể đặc hiệu

»Chụp X-quang nuốt
bari: cho thấy màng ngăn
là phần mỏng nhô ra trước
bề mặt sau sụn nhẫn thực
quản
Màng ngăn thường xuất
hiện dưới dạng màng
mỏng khiếm khuyết ngay
bên dưới cơ thắt thực
quản trên và quan sát
được tốt nhất ở phim
nghiêng[19]

»Nội soi thực quản - dạ
dày - tá tràng (OGD):
tổn thương lệch tâm,
mỏng với niêm mạc hình
dạng bình thường lòng
thực quản

◊ Ngộ độc thịt

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiền sử dùng thực phẩm
bẩn, tiền sử có vết thương
nhiễm khuẩn, nuốt khó
miệng-họng tiến triển, khó
thở, đau bụng, nôn, mất
khả năng phối hợp

các dấu hiệu suy hô hấp,
sốt, bất thường dây thần
kinh sọ

»đánh giá khả năng nuốt
tại giường bệnh: ho
khan, mắc nghẹn, trớ lên
mũi

»X-quang thực quản
uống cản quang hiệu
chỉnh: mất khả năng hoặc
ch ̣âm trễ khi bắt đầu nuốt
xuống họng, hít sặc, trớ
ngược mũi họng, tồn dư
thức ăn hoặc chất lỏng
trong khoang họng sau khi
nuốt

»xét nghiệm sinh học
trên chuột để tìm độc tố
botulinum: dương tính

»nuôi cấy mẫu thực
phẩm, chọc hút dịch dạ
dày hoặc lấy mẫu phân:
dương tính với độc tố
botulinum

◊ Viêm niêm mạc miệng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

hóa trị, xạ trị, đau miệng,
khô miệng, tiêu chảy

sung huyết hoặc loét niêm
mạc miệng

»Không có: Chẩn đoán
mang tính lâm sàng
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Không thường gặp

◊ Gai xương cổ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

viêm khớp cổ, cứng gáy
tiến triển, đau cổ phía sau

có thể bình thường, hoặc
giới hạn xoay cổ, sưng
thành sau miệng-họng
hoặc hạ hầu

»chụp x-quang cột sống
cổ nghiêng: gai xương cổ
lớn

»nội soi viên nang, X
quang thực quản uống
cản quang hiệu chỉnh:
cho thấy sự chiếm chỗ
phía trước của thành họng
sau; tùy thuộc vào vị trí
của gai xương có thể gây
ảnh hưởng đến việc đóng
nắp thanh môn thanh quản
hoặc thức ăn đưa vào qua
đường miệng có thể bị đổi
hướng quanh gai xương
làm tăng nguy cơ xâm
nhập và hít sặc; gai xương
lớn chèn ép vào hạ hầu
hoặc thực quản cổ có thể
gây cản trở chất rắn (hơn
là chất lỏng) đi qua dễ
dàng
Hình 1 - hình ảnh nội soi
họng: gai cổ chèn vào
thành họng phía trước.
Hình 2 - hình ảnh X quang
nghiêng thực quản uống
cản quang: gai xương
cổ chiếm chỗ họng phía
trước.
[Fig-6]

[Fig-7]

»CT/MRI cột sống cổ:
gai xương cổ nhô ra về
phía miệng-họng hoặc hạ
họng

Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome

Nhà xuất bản: European Society for Swallowing Disorders; European Union Geriatric Medicine Society
Xuất bản lần cuối: 2016
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Quốc tế

Dysphagia: global guidelines

Nhà xuất bản: World Gastroenterology Organisation
Xuất bản lần cuối: 2014

Bắc Mỹ

Assessment and management of dysphagia and malnutrition following stroke

Nhà xuất bản: Canadian Stroke Network
Xuất bản lần cuối: 2016

ACR appropriateness criteria: dysphagia

Nhà xuất bản: American College of Radiology
Xuất bản lần cuối: 2013
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Hình ảnh

Hình 1: Phì đại amidan khiến hẹp vòm họng nghiêm trọng.

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Hình 4: Túi thừa Zenker: nhìn thấy phía bên khi chụp X quang thực quản uống cản quang

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Hình 5: Ung thư biểu mô tế bào vảy thanh quản/ hầu họng

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Hình 8: Khối u tuyến giáp chèn ép thực quản cổ
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Hình 9: Thực quản có hình cái mở nút chai do co thắt thực quản lan toả khi chụp X quang thực quản uống cản quang

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Hình 10: Thanh quản bị ảnh hưởng bởi rối loạn chức năng nhẫn hầu

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Hình 11: Co thắt thực quản vô căn: chụp X-quang thực quản uống cản quang cho thấy thân thực quản giãn nở và chít
hẹp có dạng nón (mỏ chim) ở đoạn dưới thực quản

Từ thông tin thu thập của Bác sĩ S. Charous
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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