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Tóm tắt

◊ Các triệu chứng chính là buồn nôn mạn tính, nôn mửa, đau vùng thượng vị, đầy bụng và cảm giác mau no.

◊ Chụp xạ hình quá trình làm rỗng dạ dày cho thấy còn tồn lại > 10% chất đồng vị phóng xạ sau 4 giờ được coi là
dấu hiệu chẩn đoán.

◊ Thường là vô căn; tuy nhiên, các nguyên nhân thường gặp khác bao gồm đái tháo đường và phẫu thuật dạ dày
trước đó.

◊ Các lựa chọn điều trị bao gồm các tác nhân prokinetic, chống nôn, giảm đau, và duy trì tình trạng dinh dưỡng tối
ưu.
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Định nghĩa
Một rối loạn dạ dày mãn tính có triệu chứng được xác định là do chậm quá trình đào thải chất rắn của dạ dày mà không
có bất kỳ tắc nghẽn cơ học nào.[1]

Dịch tễ học
Không biết chính xác tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ hiện mắc bệnh liệt dạ dày ở Mỹ. Điều này một phần là do sự thiếu một cách
tương đối xét nghiệm xạ hình chụp quá trình làm rỗng dạ dày tại các cơ sở thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chỉ có các số liệu dịch tễ học về liệt dạ dày do tiểu đường. Tỷ lệ hiện mắc bệnh liệt dạ dày của nhóm dân số tiểu đường
trong cộng đồng ở Mỹ lên đến 18%.[6] [7] Điều này trái ngược với khoảng 65% người bị đái tháo đường được đánh giá
tại một cơ sở chăm sóc cấp ba, là những người được xem là bị chậm quá trình làm rỗng dạ dày sau khi chụp xạ hình.[8]
Sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ mắc liệt dạ dày được báo cáo trong các nghiên cứu dựa trên cộng đồng so với các cơ sở
chăm sóc cấp ba cho thấy việc ước tính tỷ lệ hiện mắc thực sự của liệt dạ dày là một thách thức thực sự khó khăn.

Liệt dạ dày có xu hướng xảy ra chủ yếu ở phụ nữ. Độ tuổi trung bình là khoảng 45 năm (dao động từ 15 đến 76 tuổi) với
độ tuổi khởi phát các triệu chứng trung bình là khoảng 34 (dao động từ 15 đến 72 tuổi). Lý do tỷ lệ liệt dạ dày cao hơn
ở phụ nữ là không rõ ràng; có thể là do quá trình làm rỗng dạ dày của phụ nữ vốn dĩ là chậm nên họ dễ bị tình trạng này
hơn.[9] [10] Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn còn cần được chứng minh.

Bệnh căn học
Có rất nhiều nguyên nhân; tuy nhiên, hầu hết các trường hợp là do:

• Nguyên nhân vô căn
• Đái tháo đường
• Các biến chứng sau phẫu thuật do cắt bán phần dạ dày hoặc phẫu thuật cắt dây thần kinh phế vị, sau khi phẫu

thuật giảm cân, phẫu thuật bao đáy vị Nissen, và ghép phổi hoặc tim phổi.

Các nguyên nhân ít phổ biến khác bao gồm:

• Rối loạn tiêu hóa liên quan đến quá trình chậm làm rỗng dạ dày (ví dụ: liệt dạ dày sau nhiễm trùng, co thắt tâm vị,
viêm teo dạ dày, rối loạn tiêu hóa cơ năng, bệnh celiac)

• Rối loạn không do tiêu hóa liên quan đến quá trình chậm làm rỗng dạ dày (ví dụ, các rối loạn ăn uống như biếng
ăn, các rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson)

• Rối loạn mạch máu collagen (ví dụ: xơ cứng bì, SLE, amyloidosis)
• Đa xơ cứng[4] [5]
• Rối loạn nội tiết và chuyển hóa (ví dụ, rối loạn chức năng tuyến giáp)
• Suy thận mãn
• Nhiễm trùng dạ dày (ví dụ: nhiễm virus cấp tính với varicella zoster, EBV, CMV, rotavirus và các tác nhân tương

tự parvovirus như Norwalk và Hawaii)
• Chứng thiếu máu cục bộ mạc treo ruột mạn tính
• Liên quan đến khối u (paraneoplastic)
• Liên quan đến thuốc (ví dụ: thuốc phiện, thuốc kháng cholinergic, thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc ức chế

bơm proton, interferon alfa, glucagon, calcitonin, octreotide, rượu)[1]
• Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên và hội chứng dây chằng cung giữa.[11] [12]
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Sinh lý bệnh học
Chức năng dạ dày bình thường được điều hòa bởi sự tương tác phức tạp giữa tính co bóp, hoạt động điện cơ và qua trung
gian hoóc-môn thần kinh của dạ dày[13] Nhận thức ăn ăn vào, nhào trộn chúng, và đổ chất dinh dưỡng vào ruột non là
chức năng vận động cơ bản nhất của dạ dày.[14]

Sự co bóp dạ dày được cho là được kiểm soát bởi những cơn sóng chậm bắt nguồn từ các tế bào mô kẽ của Cajal (ICC)
với mức khoảng 3 chu kỳ một phút.[15] Các hoạt động điện được tạo ra bởi các ICC được bắt đầu ở chỗ nối của đáy vị
và thân vị, và được lan truyền ra xung quanh và đi xa về phía môn vị. ICCs được liên kết với các tế bào cơ trơn dạ dày, và
bất cứ khi nào có kích thích dạ dày sau ăn, hoạt động điện cơ tạo ra một hành động có khả năng gây co bóp dạ dày dẫn
đến làm rỗng dạ dày. Phản ứng này cũng được điều hòa bởi các peptid đường ruột như motilin và cholecystokinin, cũng
như dây thần kinh phế vị. Bất kỳ quá trình nào làm gián đoạn thời gian hoặc mức độ co bóp bình thường của dạ dày đều
dẫn đến liệt dạ dày.

Sinh bệnh học của liệt dạ dày do tiểu đường đã được nghiên cứu kỹ. Chậm làm rỗng dạ dày được cho là biểu hiện của
bệnh lý thần kinh tự chủ do tiểu đường làm ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị dẫn đến giảm tần số co thắt ở hang vị,
giảm trương lực dạ dày, thiếu đi phối hợp giữa hang vị và tá tràng, giảm nhu động ở hang vị, và giảm co thắt môn vị dẫn
đến chậm quá trình đào thải chất rắn.[16] [17] [18] [19] Một số bằng chứng cũng cho thấy sự gián đoạn của mạng lưới
ICC,[20] [21] độc tính trực tiếp lên glucose, và giảm tiết các hoóc-môn đường tiêu hóa sau ăn ở những người mắc bệnh
tiểu đường làm cho họ bị liệt dạ dày.[22] [23]

Vai trò của dây thần kinh phế vị trong việc làm rỗng dạ dày bình thường được nhấn mạnh bởi việc những thủ thuật vô
tình làm tổn thương thần kinh phế vị như phẫu thuật bao đáy vị,[24] hoặc phá hủy myelin của nhân thần kinh phế vị do
các quá trình bệnh lý như đa xơ cứng, gây liệt dạ dày.[5] [25]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Không có bằng chứng khoa học nào có giá trị để đưa ra các khuyến nghị thích hợp cho việc phòng ngừa ban đầu đối với
liệt dạ dày. Liệt dạ dày do tiểu đường là một biểu hiện của bệnh thần kinh tự chủ do tiểu đường gây ra, các biện pháp như
kiểm soát đường huyết chặt chẽ ở bệnh nhân đái tháo đường, được ủng hộ để phòng ngừa ban đầu cho các bệnh lý thần
kinh, vẫn có thể đúng đối với việc phòng ngừa liệt dạ dày ở những bệnh nhân tiểu đường.[53]
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Liệt dạ dày Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ 25 tuổi có tiền sử bệnh đái tháo đường type 1 trong thời gian 8 năm có các giai đoạn buồn nôn sau ăn,
nôn mửa, đau vùng thượng vị, đầy bụng và chướng bụng. Bệnh tiểu đường của cô đã được kiểm soát kém trong
những năm qua và có biến chứng bệnh lý thần kinh ngoại vi, bệnh lý võng mạc và bệnh thận. Cô khai rằng cô đã có
nhiều lần nhập cấp cứu và nhập viện vì bị mất nước do buồn nôn và nôn.

Tiền sử ca bệnh #2

Một phụ nữ 35 tuổi có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và đầy bụng trong thời gian 2 năm qua và ngày càng
trở nên trầm trọng. Các triệu chứng thường là sau ăn và đã dần dần trở nên tồi tệ hơn. Bệnh nhân nhớ lại rằng cô ấy
đã bị 'bệnh do nhiễm siêu vi' trước khi khởi phát các triệu chứng trên. Cô đã giảm cân rất nhiều do căn bệnh này và
nhập viện nhiều lần do buồn nôn và nôn.

Các bài trình bày khác

Các biểu hiện khác của liệt dạ dày bao gồm các triệu chứng điển hình (tức là buồn nôn sau ăn, nôn, đầy bụng và đau
thượng vị) do tổn thương thần kinh phế vị sau phẫu thuật như phẫu thuật dạ dày hoặc phẫu thuật bao đáy vị. Ở những
bệnh nhân này, một thử nghiệm cho ăn giả cho thấy bằng chứng về tổn thương thần kinh phế vị.[2] [3] Bệnh nhân bị
đa xơ cứng thỉnh thoảng có biểu hiện các triệu chứng của liệt dạ dày do một tổn thương phá hủy màng myelin trong
khu vực xa của hành não.[4] [5]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán được thực hiện bằng cách chứng minh quá trình làm rỗng dạ dày bị chậm ở bệnh nhân có triệu chứng sau khi
đã loại trừ các nguyên nhân khác có khả năng gây ra các triệu chứng này.[1] Các triệu chứng của liệt dạ dày là không đặc
hiệu và có thể giống các rối loạn khác, chẳng hạn như bệnh loét, bán tắc dạ dày hoặc ruột non, ung thư dạ dày hoặc rối
loạn mật tụy.[1]Các bác sĩ lâm sàng cũng nên nhận ra rằng liệt dạ dày có thể là triệu chứng biểu hiện của một rối loạn vận
động đường tiêu hóa nói chung.

Tiền sử
Các triệu chứng được mô tả bởi bệnh nhân gợi ý về liệt dạ dày bao gồm buồn nôn sau ăn, nôn, mau no, đau thượng
vị, đầy hơi, đầy bụng và giảm cân. Một nguyên nhân có thể trở nên rõ ràng qua tiền sử lâm sàng, ví dụ, bệnh nhân
được biết là đái tháo đường, đa xơ cứng, hoặc xơ cứng bì, hoặc họ đã phẫu thuật bụng trước đó cho bệnh lý khác.
Khuyến nghị xem lại danh sách thuốc của bệnh nhân và, nếu được, bất kỳ loại thuốc nào có thể làm trầm trọng thêm
chứng liệt dạ dày hoặc ngăn chặn các tác dụng có lợi của một tác nhân prokinetic cần được loại bỏ (ví dụ, opioid,
kháng cholinergic, thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc ức chế bơm proton, interferon alfa, glucagon, calcitonin,
octreotide, rượu).[1] Khoảng 80% bệnh nhân bị liệt dạ dày là nữ.[16]

Khám lâm sàng
Không có đặc trưng nào của liệt dạ dày được phát hiện khi khám, nhưng đôi khi có thể nghe thấy tiếng óc ách.[54]
Dấu hiệu này có thể được kiểm tra bằng cách thính chẩn ở vùng thượng vị trong khi di chuyển bệnh nhân từ bên này
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sang bên kia hoặc sờ nhanh vùng thượng vị. Nó cho thấy sự dư thừa chất dịch trong dạ dày do chậm làm rỗng dạ dày
hoặc tắc nghẽn cơ học đường ra của dạ dày.[1]

Các xét nghiệm ban đầu
Các xét nghiệm sau đây được đề nghị ngay từ ban đầu:[1]

• Công thức máu (Full blood count, FBC)
• Thông tin về chuyển hóa bao gồm glucose huyết thanh, kali, creatinin, tổng protein và albumin
• Amylase và lipase huyết thanh, để loại trừ viêm tụy cấp nếu đau bụng nhiều
• Thử thai, nếu cần
• X quang bụng.

Nguyên nhân gây ra các triệu chứng có thể trở nên rõ ràng sau các xét nghiệm ban đầu này, ví dụ, viêm tụy hoặc tắc
ruột non, trong trường hợp đó bắt đầu điều trị theo cách phù hợp.

Đánh giá các rối loạn cơ quan
Bệnh nhân sau đó nên được nội soi để loại trừ tắc nghẽn cơ học đường ra dạ dày, các nguyên nhân bao gồm hẹp môn
vị, ung thư, và bệnh loét hoạt động ở tá tràng, ống môn vị, hoặc hang vị tiền môn vị. Nếu không có nguyên nhân gây
tắc nghẽn nào được tìm thấy và thức ăn vẫn còn được giữ lại trong dạ dày sau một đêm nhịn ăn, thì điều đó có thể gợi
ý liệt dạ dày.

Nếu bệnh nhân có triệu chứng gợi ý về bệnh lý ruột non, ví dụ, chướng bụng nặng, tiêu phân mỡ hoặc dịch nôn có
phân, hoặc các quai ruột non giãn trên X quang bụng không sửa soạn, thì nên chụp X quang có cản quang ở giai đoạn
này vì nó giúp biểu hiện các bệnh lý ruột non tốt hơn.

Đánh giá đối với việc chậm làm rỗng dạ dày
Chụp xạ hình quá trình làm rỗng dạ dày thể hiện việc tiêu hóa một bữa ăn dạng đặc là xét nghiệm dùng để chẩn đoán
xác định liệt dạ dày vì nó định lượng về sinh lý của quá trình tiêu hóa thức ăn. Bệnh nhân nhịn ăn qua đêm và tiêu thụ
một lượng đồng vị phóng xạ vừa mới được chuẩn bị (250 kcal, ít chất béo) vào buổi sáng trong vòng 20 phút. Hình
ảnh xạ hình trước và sau của dạ dày được chụp trong vòng 1 phút sau khi ăn (được định nghĩa là 0) và tại những thời
điểm 60, 120, 180, và 240 phút. Không nên rút ngắn những khoảng thời gian khi chụp xạ hình dạ dày chẳng hạn như
sử dụng hình ảnh tại thời điểm 90 phút và ngoại suy về mặt toán học về t1/2 của nó để chẩn đoán liệt dạ dày vì nó
thường cho ra các kết quả sai.[1] [55] Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm tại thời điểm 4 giờ: còn lại > 10% thức ăn xét
nghiệm vào thời điểm 4 giờ, hoặc còn lại > 60% sau 2 giờ sẽ gợi ý hỗ trợ chẩn đoán liệt dạ dày.[56] [57]

Xét nghiệm hơi thở kiểm qua quá trình làm rỗng dạ dày bằng chất đồng vị ổn định (GEBT) là một xét nghiệm thay thế
để chẩn đoán liệt dạ dày. Một bữa ăn tiêu chuẩn được cho có chứa Spirulina gắn nhãn C-13. Yêu cầu tối thiểu 5 mẫu,
và do C-13 là một chất đồng vị ổn định, chúng có thể được thu thập bằng các thiết bị đơn giản trong phòng khám
hoặc ở ngay tại giường bệnh. Các mẫu hơi thở được thu thập tại thời điểm ban đầu và sau đó mỗi thời gian 4 giờ và
được gửi đến một địa điểm từ xa để phân tích. t1/2 79 phút trở lên được coi là bất thường.[58]

Một hệ thống theo dõi pH và áp suất không bị tiêu hóa (tên thương mại: SmartPill) đã được phê duyệt để đo vận
chuyển của các chất dạ dày. Một thời gian làm rỗng dạ dày > 5 giờ là tốt hơn xạ hình làm rỗng dạ dày để chẩn đoán
bệnh liệt dạ dày.[59]

Nếu có chẩn đoán liệt dạ dày, cần thực hiện các xét nghiệm kiểm tra thêm để tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Các
xét nghiệm được yêu cầu là dựa trên tiền sử và kết quả khám lâm sàng. Ví dụ, nếu bệnh nhân có DM, glycosylated
hemoglobin (Hb1AC) được yêu cầu để đánh giá quá trình kiểm soát glucose dài hạn; hoặc, nếu bệnh nhân có các triệu
chứng cơ năng và triệu chứng thực thể gợi ý nhược giáp, nên kiểm tra chức năng tuyến giáp.[36]
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Liệt dạ dày Chẩn đoán

Chẩn đoán liệt dạ dày vô căn được đưa ra chỉ khi đã loại trừ tất cả các nguyên nhân khác.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tiểu đường

• Liệt dạ dày là một biến chứng đã biết của DM, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 1 lâu năm. Các rối loạn tự
chủ khác thường xuất hiện (ví dụ, hạ huyết áp tư thế).[1]

phẫu thuật dạ dày và tụy trước đó

• Phẫu thuật vùng bụng trên (dạ dày và tuyến tụy) được biết là nguyên nhân gây ra chứng liệt dạ dày do làm tổn
thương thần kinh phế vị.[2]

Nữ giới

• Khoảng 80% bệnh nhân bị liệt dạ dày là nữ.[16]

Yếu
co thắt tâm vị

• Bệnh nhân bị co thắt tâm vị có thể kèm theo liệt dạ dày, nhưng cơ chế chính xác về làm thế nào co thắt tâm vị gây
chậm làm rỗng dạ dày là không rõ.[26]

Bệnh Coeliac

• Tỷ lệ hiện mắc của chứng chậm làm rỗng dạ dày ở bệnh Celiac vẫn không được biết một cách chính xác.
• Mặc dù nguyên nhân của liệt dạ dày ở bệnh Celiac là không rõ ràng, việc có thể hồi phục một phần bằng sử dụng

chế độ ăn uống không có gluten cho thấy vai trò cơ chế miễn dịch trong chứng chậm làm rỗng dạ dày ở bệnh
Celiac.[27] [28]

Chán ăn

• Liệt dạ dày được biết là có thể xảy ra ở chứng chán ăn tâm thần, nhưng cơ chế chính xác là không rõ ràng.[29]

Bệnh Parkinson

• Liệt dạ dày được biết là có thể xảy ra ở những bệnh nhân bị bệnh Parkinson, nhưng tỷ lệ hiện mắc chính xác là
không rõ.[30] Việc làm rỗng dạ dày trong bệnh Parkinson dường như tỷ lệ thuận với chức năng vận động của
xương.[31]

Đa xơ cứng

• Liệt dạ dày xảy ra ở một số bệnh nhân bị bệnh đa xơ cứng. Liệt dạ dày trong tình huống này là do sự phá hủy
màng myelin của nhân thần kinh phế vị ở phía xa hành não.[4] [5]

Xơ cứng bì

• Liệt dạ dày là phổ biến ở những bệnh nhân xơ cứng bì. Những bệnh nhân này cũng có rối loạn vận động thực
quản đi kèm.[32] [33] Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến dạ dày trong bệnh xơ cứng bì là không rõ ràng.[34]
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Bệnh Amyloidosis

• Liệt dạ dày xảy ra ở những bệnh nhân bị bệnh amyloidosis toàn thân; sự chậm trễ làm rỗng dạ dày là do sự lắng
đọng của amyloid trong hệ thống cơ dạ dày.[35]

Lupus ban đỏ toàn thân (SLE)

• Liệt dạ dày có ở những bệnh nhân bị SLE, nhưng hiếm gặp. Cơ chế sinh bệnh học chính xác của liệt dạ dày trong
SLE hiện chưa được hiểu rõ.[16]

nhược giáp

• Bệnh nhân bị nhược giáp có thể chậm làm rỗng dạ dày, nhưng cơ chế chính xác không rõ ràng.[36] [37]

suy thận mạn

• Triệu chứng liệt dạ dày có thể phổ biến ở những bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính. Chưa biết cơ chế chính xác của
việc chậm làm rỗng dạ dày trong bệnh thận mạn tính.[38] [39]

nhiễm virus cấp tính

• Nhiễm virus do CMV, EBV, rotavirus, hoặc herpesvirus đôi khi có thể dẫn đến chứng liệt dạ dày. Rối loạn chức
năng tự chủ do nhiễm trùng được cho là nguyên nhân gây chậm làm rỗng dạ dày.[40] [41]

hội chứng cận ung thư (liên quan đến khối u)

• Thỉnh thoảng, liệt dạ dày là biểu hiện của hội chứng cận ung thư ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy,[42] ung thư
vú,[43] ung thư phổi tế bào nhỏ, hoặc ung thư đường mật.

• Chậm làm rỗng dạ dày trong hội chứng cận ung thư là do sự phá hủy đám rối thần kinh cơ ruột bởi các tự kháng
thể phát triển trong tình trạng này.

• Có hiện diện kháng thể kháng nhân tế bào thần kinh-1 hoặc kháng thể kháng kháng nguyên hu là dấu hiệu để hỗ
trợ chẩn đoán chứng liệt dạ dày có liên quan đến hội chứng cận ung thư.

Sử dụng các loại thuốc cụ thể

• Opioid có thể gây ra tình trạng chậm làm rỗng dạ dày.[44] Cơ chế chính xác không được biết đến, nhưng người
ta cho rằng chúng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày bằng hoạt động của chúng trên các thụ thể mu và kappa
opioid.

• Các thuốc kháng cholinergic có thể gây ra hiện tượng chậm làm rỗng dạ dày.[45] Cơ chế chính xác là không rõ,
nhưng người ta nghĩ rằng chúng ngăn cản quá trình làm rỗng dạ dày qua trung gian phó giao cảm. Sự chậm làm
rỗng dạ dày thường là nhẹ.

• Thuốc chống trầm cảm ba vòng cũng có hoạt tính kháng cholinergic, và do đó cũng gây chậm quá trình làm rỗng
dạ dày.[44] Sự chậm trễ trong làm rỗng dạ dày thường là nhẹ. Chúng đôi khi được sử dụng ở những bệnh nhân bị
bệnh liệt dạ dày vì buồn nôn kháng trị.

• Các loại thuốc khác có thể gây ra chậm làm rỗng dạ dày bao gồm: octreotide,[46] thuốc ức chế bơm proton,[47]
interferon alfa,[48] levodopa,[49] glucagon,[50] và calcitonin.[51]

sử dụng rượu

• Ethanol có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, không phụ thuộc vào liều. Quá trình làm chậm khi uống rượu
vang đỏ là nhiều hơn so với khi uống bia.[52]
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Liệt dạ dày Chẩn đoán

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
buồn nôn sau ăn (thường gặp)

• Thường có ở tất cả bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.[60]

Nôn (thường gặp)

• Thường có ở tất cả bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.[60]

mau no (thường gặp)

• Thường có ở tất cả bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.[60]

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau vùng thượng vị (thường gặp)

• Hầu hết các bệnh nhân bị liệt dạ dày có triệu chứng này.[60]

đầy bụng (thường gặp)

• Hầu hết các bệnh nhân bị liệt dạ dày có triệu chứng này.[60]

chướng hơi (thường gặp)

• Hầu hết các bệnh nhân bị liệt dạ dày có triệu chứng này.[60]

Sút cân (thường gặp)

• Xảy ra do các triệu chứng tiêu hóa khác.

tiếng óc ách (không thường gặp)

• Thỉnh thoảng nghe được ở bệnh nhân.[54]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Có thể thấy tăng tế bào lympho khi bị nhiễm virus, mà đôi khi có thể dẫn đến
liệt dạ dày.

thường là bình thường; đôi khi
tăng tế bào lympho

glucose máu

• Nếu tăng cao, khảo sát DM. Nồng độ> 16 mmol / L (> 288 mg / dL) có thể
làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Tăng

Creatinine huyết thanh

• Dấu hiệu cho thấy chức năng thận bất thường, do mất nước do nôn kéo dài
hoặc có thể là nguyên nhân gây ra chứng liệt dạ dày.

Tăng
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Xét nghiệm Kết quả

kali trong huyết thanh

• Dấu hiệu cho thấy nôn kéo dài.

<3,5 mmol / L (<3,5 mEq / L)

tổng protein huyết thanh

• Dấu hiệu cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng.

<60 g/L (<6 g/dL)

albumin trong huyết thanh

• Dấu hiệu cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng.

<35 g/L (<3,5 g/dL)

amylaza và lipaza trong huyết thanh

• Được khuyến cáo để loại trừ viêm tụy cấp. Lipase đặc hiệu hơn amylase để
chẩn đoán viêm tụy cấp. Mức độ của các enzyme này thường là bình thường
ở những bệnh nhân bị liệt dạ dày.

bình thường

thử thai

• Mang thai là một nguyên nhân quan trọng gây buồn nôn và nôn, cần loại trừ ở
bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

âm tính

chụp x-quang bụng

• Không có bất thường cụ thể có liên quan đến liệt dạ dày. Nhiều mức khí- dịch
ở những bệnh nhân bị buồn nôn và nôn làm tăng sự nghi ngờ về tắc ruột non,
và cần được loại trừ.

bình thường

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

nội soi

• Được khuyến cáo để loại trừ các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường ra, (ví dụ
như hẹp môn vị, ung thư, và bệnh loét hoạt động ở tá tràng, ống môn vị, hoặc
vùng hang vị tiền môn vị).

nếu không có nguyên nhân nào
gây tắc nghẽn được tìm thấy và
thức ăn còn được giữ lại trong
dạ dày sau một đêm nhịn ăn,
điều đó gợi ý liệt dạ dày.

chụp X quang có cản quang

• Khuyến cáo để loại trừ bệnh lý ruột non có thể gây ra các triệu chứng tương
tự.

không xác định được bệnh lý
ruột non

xạ hình dạ dày rỗng

• Được coi là xét nghiệm để chẩn đoán xác định liệt dạ dày. Xét nghiệm này
không xâm lấn và có thể đánh giá quá trình tiêu hóa chất rắn và lỏng.[1] [55]

• Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm tại thời điểm 4 giờ: còn lại > 10% thức ăn
xét nghiệm vào thời điểm 4 giờ, hoặc còn lại > 60% sau 2 giờ sẽ gợi ý hỗ trợ
chẩn đoán liệt dạ dày.[56] [57]

còn lại >10% ở dạ dày vào thời
điểm 4 giờ hoặc> 60% sau 2
giờ kể từ khi ăn được coi là
chậm làm rỗng dạ dày

xét nghiệm viên nang không tiêu hóa

• Một hệ thống giám sát pH và áp suất không bị tiêu hóa (tên thương mại:
SmartPill) đã được phê duyệt để đo sự vận chuyển các chất trong dạ dày. Một
thời gian làm rỗng dạ dày > 5 giờ là tốt hơn xạ hình làm rỗng dạ dày để chẩn
đoán bệnh liệt dạ dày.[59]

• Thời gian làm rỗng dạ dày được xác định khi có sự gia tăng đột ngột pH
(được phát hiện bởi cảm biến pH trên viên nang) báo hiệu sự xâm nhập của
viên nang vào tá tràng.

thời gian dạ dày tiêu hóa
thức ăn >5 giờ tương ứng với
chứng liệt dạ dày
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Liệt dạ dày Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm hơi thở kiểm tra quá trình làm rỗng dạ dày (GEBT)

• Một bữa ăn tiêu chuẩn được cho có chứa Spirulina gắn nhãn C-13. Tối thiểu
5 mẫu hơi thở được thu thập ban đầu và trong khoảng thời gian 4 giờ và
được gửi đến một địa điểm từ xa để phân tích. Chín mẫu được khuyến cáo để
chẩn đoán quá trình làm rỗng dạ dày nhanh hoặc để mô tả việc làm rỗng dạ
dày sớm.[58]

Giá trị T1/2 79 phút trở lên
được coi là bất thường

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm tụy cấp • Đột ngột đau bụng lan ra sau
lưng, ấn đau thượng vị, sốt và
nhịp tim nhanh.

• Buồn nôn, nôn, tiền sử bệnh sỏi
mật và uống rượu thường xuất
hiện.

• Amylase và / hoặc lipase huyết
thanh: tăng cao.

• Khí máu động mạch: có thể biểu
hiện tình trạng thiếu oxy máu và
rối loạn toan kiềm.

• X quang bụng không sửa soạn:
có thể cho thấy quai ruột canh
gác (giãn khu trú một đoạn ruột)
bên cạnh tụy, ứ khí làm căng đại
tràng phải và đột ngột dừng lại
ở giữa hoặc bên trái đại tràng
ngang (dấu hiệu cắt cụt) hoặc
hình ảnh vôi hóa.

Hội chứng nôn ói theo chu kỳ
(CVS)

• Các đợt buồn nôn và nôn tái
phát liên quan đến đau vùng
thượng vị dữ dội.[61] [62]

• Buồn nôn và nôn xảy ra thành
từng đợt ngược lại với tình
trạng nôn ói mãn tính.

• Chụp xạ hình quá trình làm rỗng
dạ dày: bình thường.[61]

Chứng khó tiêu cơ năng • Biểu hiện lâm sàng thường gặp
với các triệu chứng mạn tính
là buồn nôn sau ăn, nôn, đầy
bụng, đau vùng thượng vị và
đầy hơi.[63] Các triệu chứng rất
giống với liệt dạ dày và rất khó
để phân biệt các bệnh này nếu
chỉ dựa trên các triệu chứng.

• Chụp xạ hình quá trình làm
rỗng dạ dày: thường là bình
thường.[64]

Tắc nghẽn đường ra dạ dày • Tắc nghẽn cơ học ở đoạn xa
của dạ dày có thể do nhiều tình
trạng khác nhau bao gồm hẹp
môn vị và ung thư tụy.

• Các triệu chứng của tắc nghẽn
đường ra dạ dày rất giống với
liệt dạ dày.

• Chụp xạ hình quá trình làm rỗng
dạ dày: thường là chậm.

• Nội soi đường tiêu hóa trên
hoặc các xét nghiệm chẩn đoán
hình ảnh khác như chụp một
chuỗi các hình ảnh đường tiêu
hóa trên hoặc chụp CT bụng:
bằng chứng về tắc nghẽn cơ học
ở đoạn xa của thực quản.
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Liệt dạ dày Chẩn đoán
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng nhai lại • Trào ngược thức ăn vừa mới ăn
vào lên miệng.[65] [66] Thức ăn
bị trào ngược chỉ trong vòng vài
phút sau khi ăn trong chứng nhai
lại, ngược lại so với khoảng thời
gian hơi dài hơn từ lúc ăn thức
ăn vào cho đến lúc nôn trong
bệnh liệt dạ dày.

• Thường không buồn nôn trong
chứng nhai lại.

• Chụp xạ hình quá trình làm
rỗng dạ dày: thường là bình
thường.[65]

Hội chứng ruột kích thích
(IBS)

• Tình trạng mạn tính đặc trưng
bởi sự khó chịu ở bụng, đầy hơi
và thay đổi quá trình đi tiêu (táo
bón hoặc tiêu chảy, hoặc cả hai).

• Buồn nôn và nôn là triệu chứng
không điển hình cho bệnh nhân
bị IBS. Tuy nhiên, liệt dạ dày
kèm theo nên được loại trừ
ở bệnh nhân IBS, trong đó
buồn nôn và nôn là triệu chứng
thường gặp.

• Nội soi đường tiêu hóa trên và
dưới, và xét nghiệm chẩn đoán
hình ảnh ở bụng: không có gì
bất thường.

Bệnh Crohn • Thay đổi đi tiêu (thường là tiêu
chảy) và đi tiêu ra máu.

• Tắc nghẽn ruột non nên được
loại trừ ở những bệnh nhân bị
bệnh Crohn có biến chứng hẹp
xơ hóa và bị dính sau phẫu thuật
là những người mới bắt đầu có
triệu chứng buồn nôn và nôn dữ
dội.

• Nội soi đại tràng đi tới hồi
tràng: cho thấy loét áp-tơ, sung
huyết, phù nề, hình ảnh dạng đá
lát đường, và tổn thương xen kẽ.

Viêm loét đại tràng • Thay đổi đi tiêu (thường là tiêu
chảy) và đi tiêu ra máu.

• Soi đại tràng sigma bằng ống
mềm: cho thấy các quai trực
tràng, các quai ruột đồng dạng
liên tục, mất mạch máu, sung
huyết khuếch tán, các hạt niêm
mạc, rò (hiếm thấy), và đoạn
cuối hồi tràng bình thường
(hoặc viêm hồi tràng nhẹ trong
viêm toàn bộ đại tràng).
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Liệt dạ dày Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Không phải tất cả bệnh nhân bị liệt dạ dày đều phải nhập viện; tuy nhiên phần lớn bệnh nhân nhập viện ít nhất một lần
trong đời vì một đợt buồn nôn và nôn dữ dội cấp tính. Một trong những mục tiêu chính của điều trị là tối ưu hóa phác đồ
điều trị ngoại trú để ngăn ngừa nhập viện. Cách tiếp cận chung để điều trị có thể được coi là 2 giai đoạn:[1]

1. Điều chỉnh mất nước, mất điện giải và thiếu dinh dưỡng nếu cần thiết
2. Giảm triệu chứng.

Điều chỉnh các bất thường về sinh hóa
Mất nước và các bất thường về điện giải có thể được điều chỉnh bằng cách truyền dịch và các chất điện giải phù hợp
qua đường tĩnh mạch, ví dụ, kali. Nếu bệnh nhân bị tiểu đường, mức đường trong máu từ 16 đến 20 mmol / L (288
đến 360 mg / dL) (mức độ sau bữa ăn bình thường là <10 mmol / L (<180 mg / dL); từ 5 đến 7,2 mmol / L (90 đến
130 mg / dL) có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn cả dạng rắn và lỏng và do đó khuyến cáo nên nỗ lực tăng
cường kiểm soát đường huyết và duy trì trạng thái đường huyết bình thường. Điều chỉnh thiếu hụt dinh dưỡng là một
mục tiêu điều trị lâu dài hơn.

Kiểm soát triệu chứng
Trong giai đoạn cấp tính, tất cả các bệnh nhân đều bắt đầu cho dùng chất hỗ trợ nhu động và thuốc chống nôn nhằm
để kiểm soát các triệu chứng của họ. Điều này có thể cần phải được tiếp tục dưới dạng điều trị dự phòng liên tục. Một
số bệnh nhân có thể cần giảm đau, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Chất giúp hỗ trợ nhu động

• Tăng khả năng co bóp ở hang vị, điều chỉnh rối loạn nhịp dạ dày, và cải thiện sự phối hợp hang vị tá tràng.
Các nhóm của chất hỗ trợ nhu động được sử dụng là chất đối kháng thụ thể dopamine (ví dụ, metoclopramide,
domperidone) hoặc chất chủ vận thụ thể motilin (ví dụ, erythromycin).

• Domperidone là một chất đối kháng dopamine có ái lực với thụ thể D2 trong não và hệ tiêu hóa ngoại
vi. Nó không đi qua hàng rào máu-não, do đó không gây ra các tác dụng phụ lên thần kinh liên quan đến
metoclopramide, vì vậy được ưa chuộng sử dụng. Tuy nhiên, sau một bài báo tổng quan của châu Âu, Cơ quan
quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và Cơ quan thuốc châu Âu đã đưa ra các khuyến cáo liên quan
đến việc sử dụng domperidone. Bài tổng quan cho thấy thuốc có liên quan với tình trạng tăng nhẹ nguy cơ tim
mạch có thể đe dọa đến tính mạng. Kết quả là, các cơ quan khuyến cáo rằng domperidone chỉ nên được sử
dụng để điều trị các triệu chứng buồn nôn và nôn và không còn được khuyến cáo để điều trị các tình trạng như
ợ nóng, đầy bụng hoặc khó chịu ở dạ dày. Những nguy cơ và lợi ích cần được cân nhắc cẩn thận trước khi sử
dụng thuốc này cho những chỉ định nằm ngoài hướng dẫn sử dụng. Nó nên được sử dụng ở liều thấp nhất có
hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể và thời gian điều trị tối đa không nên vượt quá 1 tuần. Liều tối đa
mới được khuyến cáo ở người lớn là 30 mg / ngày. Domperidone chống chỉ định ở bệnh nhân suy gan nặng
hoặc có bệnh tim đi kèm. Nó không nên được dùng với các thuốc khác làm kéo dài khoảng QT hoặc ức chế
CYP3A4.[67]

• Erythromycin tiêm tĩnh mạch là một chất kích thích làm rỗng dạ dày thông qua hoạt động của nó trên thụ
thể motilin, và thường được sử dụng trong tình trạng cấp tính nếu bệnh nhân được nhập viện. Sử dụng
erythromycin kéo dài bị hạn chế bởi quá trình miễn dịch nhanh do sự giảm tác động lên các thụ thể motilin bắt
đầu trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu điều trị. Mặc dù erythromycin thường được sử dụng cho chỉ định này,
các bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng nó trong liệt dạ dày do tiểu đường vẫn còn hạn chế.[1]
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Liệt dạ dày Điều trị
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• Metoclopramide vừa là chất đối kháng thụ thể dopamin vừa là chất chủ vận thụ thể serotonin. Nó phù hợp
hơn cho điều trị ngắn hạn, và được biết là có cải thiện các triệu chứng tiêu hóa và quá trình làm rỗng dạ dày.
Nó cũng có đặc tính chống nôn.[68] [69] Chỉ nên dùng trong tối đa 5 ngày để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng
lên thần kinh và các tác dụng phụ khác.[70] Việc sử dụng nó trong điều trị lâu dài chứng liệt dạ dày không
còn được khuyến cáo. Có nguy cơ bị bệnh Parkinson và rối loạn vận động chậm, đặc biệt với liều cao. Các
tác dụng phụ khác có thể bao gồm buồn ngủ và mệt mỏi. Có tới 30% bệnh nhân có thể không dung nạp được
metoclopramide do tác dụng phụ của nó,[71] [72] và chúng thường gặp hơn ở phụ nữ, người lớn tuổi, người
mắc bệnh tiểu đường và bệnh nhân suy thận. Nên ngưng metoclopramide nếu bệnh nhân không đạt được
đáp ứng điều trị mong muốn, hoặc nếu họ mắc các tác dụng phụ không thể chịu được hoặc nghiêm trọng;
tuy nhiên, rối loạn vận động chậm không phải luôn luôn hồi phục lại được. Một phân tích tổng hợp cho rằng
truyền liên tục metoclopramide, thay vì truyền nhanh, làm giảm nguy cơ hình thành các tác dụng phụ ngoại
tháp liên quan tới việc sử dụng metoclopramide.[73] Tuy nhiên, liều tiêm truyền liên tục metoclopramide chưa
được nghiên cứu ở những bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.

Thuốc chống nôn

• Kiểm soát các triệu chứng buồn nôn và nôn.

• Các thuốc đối kháng thụ thể H1 histamine: promethazine và prochlorperazine là các thuốc được sử dụng phổ
biến trong nhóm thuốc này. Những loại thuốc này có thể có tác dụng ức chế nhẹ đối với quá trình làm rỗng dạ
dày.[74]

• Thuốc chống trầm cảm ba vòng: có một số đặc tính chống nôn và có liên quan đến liệt dạ dày kháng trị.
Amitriptyline và nortriptyline là các loại thuốc được sử dụng trong nhóm này.[75] [76]

• Thuốc đối kháng 5-HT3: hiệu quả trong điều trị nôn do hóa trị, xạ trị gây ra và nôn sau phẫu thuật. Sử dụng
thường xuyên các loại thuốc này không được khuyến cáo trong bệnh liệt dạ dày vì chi phí quá cao, mặc dù có
thể cho dùng nếu tất cả các loại thuốc chống nôn khác không kiểm soát được triệu chứng.

thuốc giảm đau

• Đau có thể là một triệu chứng nổi bật ở một số bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh đáng kể
và sử dụng bất lợi các nguồn lực chăm sóc sức khỏe.

• Nhiều bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp điều trị bảo tồn và cần dùng thuốc giảm đau opioid thành
từng đợt hoặc mạn tính. Ban đầu có thể dùng tramadol vì nó có tỷ lệ gây tác dụng phụ về tiêu hóa thấp hơn so
với các opioid khác.[77] Các miếng dán methadone và fentanyl gây táo bón ít hơn các opioid khác, và có thể
được sử dụng nếu không đỡ đau với tramadol theo hướng dẫn của một chuyên gia về kiểm soát đau.[78] [79]

• Sử dụng lâu dài các opioid thường dẫn đến quen với tác dụng giảm đau của nó và dẫn đến lệ thuộc và nghiện
thuốc. Có thể giới thiệu đến chuyên gia giảm đau đối với bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp điều trị
bảo tồn.

Can thiệp về chế độ ăn uống
Bệnh nhân thường không dung nạp được một số loại thực phẩm nhất định như các sản phẩm từ sữa và thịt đỏ, có thể
tránh được. Các biện pháp can thiệp chế độ ăn uống khác có thể giúp ích là:

• Tiêu thụ bữa ăn nhỏ, thường xuyên (4-6/ngày)
• Tiêu thụ ít chất xơ không hòa tan và khó tiêu trong chế độ ăn uống vì điều này làm chậm quá trình làm rỗng dạ

dày và thúc đẩy sự hình thành khối bã thức ăn
• Chế độ ăn ít chất béo

16 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: Mar 28, 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


Liệt dạ dày Điều trị

• Chế độ ăn kích thước hạt nhỏ, có thể cải thiện các triệu chứng buồn nôn/nôn, đầy bụng sau bữa ăn, đầy hơi và
trào ngược

• Thay đổi chế độ ăn uống sang chế độ ăn lỏng có hàm lượng calo cao hoặc các bữa ăn lỏng/xay nhuyễn.[13]
[80] [81]

Bệnh nhân kháng trị
Hỗ trợ dinh dưỡng và tiếp tục điều trị y khoa

• Bệnh nhân bị liệt dạ dày không đáp ứng với phương pháp điều trị bảo tồn phù hợp thường có xu hướng mất
nước, bất thường điện giải, thiếu hụt dinh dưỡng, và suy dinh dưỡng. Cần đánh giá chế độ ăn uống của họ.
Ở những bệnh nhân không thể duy trì nhu cầu calo hoặc dinh dưỡng của mình, nên đặt ống nuôi ăn qua hỗng
tràng cho mục đích này. Sau đó có thể tối ưu hóa liều thuốc hỗ trợ nhu động và thuốc chống nôn và cung cấp
dinh dưỡng qua đường ruột. Không nên truyền dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa vì sử dụng lâu dài thường có
nhiều biến chứng như nhiễm trùng.[81]Nên điều trị trong ít nhất 2 đến 3 tháng trước khi thử các cách điều trị
khác.

Tiêm độc tố botulinum vào môn vị qua nội soi

• Tiêm độc tố botulinum loại A qua nội soi có thể hữu ích ở những bệnh nhân kháng trị với thuốc hỗ trợ nhu
động và thuốc chống nôn.[82] Tuy nhiên, trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, tác nhân này chưa được
chứng minh là tốt hơn giả dược.[83] [84] Những bệnh nhân bị liệt dạ dày sau cắt dây thần kinh phế vị dường
như đáp ứng tốt với liệu pháp này. Nên giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chuyên về thủ thuật này.

Kích thích điện dạ dày

• Điều này có sẵn để sử dụng trên lâm sàng cho bệnh nhân bị liệt dạ dày do tiểu đường hoặc liệt dạ dày vô căn,
kháng trị, suy dinh dưỡng, và cần phải nhập viện nhiều lần vì tình trạng liệt dạ dày xấu đi.[85] [86] [87] [88]
Thiết bị này đã được FDA Hoa Kỳ cấp phép thiết bị nhân đạo được miễn thuế cho chỉ định này. Các chất kích
thích điện dạ dày đã được chứng minh là cải thiện tình trạng dinh dưỡng và kiểm soát đường huyết ở những
người mắc bệnh tiểu đường, đồng thời làm giảm nhu cầu về thuốc hỗ trợ nhu động và chi phí chăm sóc sức
khỏe.[89] [90] [91] Bệnh nhân cần thiết bị này nên được giới thiệu đến các trung tâm chuyên ngành về cấy
ghép thiết bị đó. Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe quốc gia (NICE) Anh Quốc đã đưa ra các khuyến cáo tương
tự trong hướng dẫn về việc sử dụng kích thích dạ dày cho bệnh liệt dạ dày.[92]

Điều trị phẫu thuật

• Điều trị phẫu thuật được chỉ định cho những bệnh nhân có triệu chứng dạ dày bị mất hoàn toàn chức năng và
kháng trị, bất chấp điều trị tối đa và sử dụng kích thích điện dạ dày. Các lựa chọn phẫu thuật có sẵn là mở rộng
môn vị, cắt môn vị, và cắt bán phần hoặc cắt toàn bộ dạ dày.[93] Quyết định điều trị phẫu thuật nên được đưa
ra sau khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có chuyên môn về điều trị liệt dạ dày.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

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

Cấp tính ( tóm tắt )

triệu chứng cấp tính
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Cấp tính ( tóm tắt )

1 chất giúp hỗ trợ nhu động

thêm thuốc chống nôn

thêm lời khuyên về chế độ ăn uống

bổ sung thuốc giảm đau nhóm opioid

bổ sung Dịch truyền tĩnh mạch

bổ sung kiểm soát đường huyết

Tiếp diễn ( tóm tắt )

kháng trị với điều trị y khoa

1 tiếp tục điều trị y khoa kết hợp với tư vấn về chế
độ ăn uống và đặt ống nuôi ăn qua hỗng tràng

2 tiêm độc tố botulinum A vào môn vị qua nội soi

3 kích thích điện dạ dày

4 phẫu thuật
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Liệt dạ dày Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

triệu chứng cấp tính

1 chất giúp hỗ trợ nhu động

Các lựa chọn sơ cấp

» erythromycin lactobionate: 100 mg tiêm tĩnh
mạch mỗi 8 giờ

HOẶC

» Domperidone: 10 mg uống ba lần mỗi ngày trong
tối đa 7 ngày, tối đa 30 mg/ngày

HOẶC

» metoclopramide: 10 mg uống / tiêm tĩnh mạch
ba lần mỗi ngày trong tối đa 5 ngày, tối đa 30 mg /
ngày; tham khảo ý kiến chuyên gia để được hướng
dẫn về liều tiêm truyền tĩnh mạch

» Trong giai đoạn cấp tính, tất cả các bệnh nhân được
cho dùng chất hỗ trợ nhu động để kiểm soát các triệu
chứng. Điều này có thể cần được tiếp tục dưới dạng
điều trị dự phòng liên tục.

» Domperidone là một chất đối kháng dopamine có
ái lực với thụ thể D2 trong não và hệ tiêu hóa ngoại
vi. Nó không đi qua hàng rào máu-não, do đó không
gây ra các tác dụng phụ lên thần kinh liên quan đến
metoclopramide, vì vậy được ưa chuộng sử dụng. Tuy
nhiên, sau một bài báo tổng quan của châu Âu, Cơ
quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe,
và Cơ quan thuốc châu Âu đã đưa ra các khuyến cáo
liên quan đến việc sử dụng domperidone. Bài tổng
quan cho thấy thuốc có liên quan với tình trạng tăng
nhẹ nguy cơ tim mạch có thể đe dọa đến tính mạng.
Kết quả là, các cơ quan khuyến cáo rằng domperidone
chỉ nên được sử dụng để điều trị các triệu chứng buồn
nôn và nôn và không còn được khuyến cáo để điều trị
các tình trạng như ợ nóng, đầy bụng hoặc khó chịu ở
dạ dày. Những nguy cơ và lợi ích cần được cân nhắc
cẩn thận trước khi sử dụng thuốc này cho những chỉ
định nằm ngoài hướng dẫn sử dụng. Nó nên được sử
dụng ở liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn
nhất có thể và thời gian điều trị tối đa không nên vượt
quá 1 tuần. Liều tối đa mới được khuyến cáo ở người
lớn là 30 mg / ngày. Domperidone chống chỉ định ở
bệnh nhân suy gan nặng hoặc có bệnh tim đi kèm. Nó
không nên được dùng với các thuốc khác làm kéo dài
khoảng QT hoặc ức chế CYP3A4.[67]

» Erythromycin tiêm tĩnh mạch là một chất kích thích
làm rỗng dạ dày thông qua hoạt động của nó trên thụ
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Cấp tính
thể motilin, và thường được sử dụng trong tình trạng
cấp tính nếu bệnh nhân được nhập viện. Sử dụng
erythromycin kéo dài bị hạn chế bởi quá trình miễn
dịch nhanh do sự giảm tác động lên các thụ thể motilin
bắt đầu trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu điều trị.
Mặc dù erythromycin thường được sử dụng cho chỉ
định này, các bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng nó trong
liệt dạ dày do tiểu đường vẫn còn hạn chế.[1]

» Metoclopramide vừa là chất đối kháng thụ thể
dopamin vừa là chất chủ vận thụ thể serotonin. Nó
phù hợp hơn cho điều trị ngắn hạn, và được biết là
có cải thiện các triệu chứng tiêu hóa và làm rỗng dạ
dày. Nó cũng có đặc tính chống nôn.[68] [69] Chỉ nên
dùng trong tối đa 5 ngày để giảm thiểu nguy cơ ảnh
hưởng lên thần kinh và các tác dụng phụ khác.[70]
Việc sử dụng nó trong điều trị lâu dài chứng liệt dạ
dày không còn được khuyến cáo. Một phân tích tổng
hợp cho rằng truyền liên tục metoclopramide, thay
vì truyền nhanh, làm giảm nguy cơ hình thành các
tác dụng phụ ngoại tháp liên quan tới việc sử dụng
metoclopramide.[73] Tuy nhiên, liều tiêm truyền liên
tục metoclopramide chưa được nghiên cứu ở những
bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.

thêm thuốc chống nôn

Các lựa chọn sơ cấp

» promethazine: 12,5 đến 25 mg tiêm tĩnh mạch /
tiêm bắp mỗi 4-6 giờ khi cần thiết

HOẶC

» Prochlorperazine: 10 mg tiêm tĩnh mạch / tiêm
bắp mỗi 6 giờ khi cần

Các lựa chọn thứ cấp

» ondansetron: 4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

HOẶC

» amitriptyline: 10-25 mg uống mỗi ngày một lần
trước khi ngủ

HOẶC

» nortriptyline: 10-25 mg uống mỗi ngày một lần
trước khi ngủ

» Trong giai đoạn cấp tính, tất cả các bệnh nhân được
cho dùng thuốc chống nôn để kiểm soát các triệu
chứng. Điều này có thể cần được tiếp tục dưới dạng
điều trị dự phòng liên tục.

» Các thuốc đối kháng thụ thể H1 histamine:
promethazine và prochlorperazine là các thuốc được
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Cấp tính
sử dụng phổ biến trong nhóm thuốc này. Những loại
thuốc này có thể có tác dụng ức chế nhẹ đối với quá
trình làm rỗng dạ dày.[74]

» Thuốc chống trầm cảm ba vòng (ví dụ: amitriptyline,
nortriptyline): những loại thuốc này có một số đặc tính
chống nôn và có vai trò trong liệt dạ dày kháng trị.[75]
[76]

» Thuốc đối kháng 5-HT3 (ví dụ: ondansetron): hiệu
quả trong điều trị nôn do hóa trị liệu, nôn do xạ trị và
nôn sau phẫu thuật. Sử dụng thường xuyên các loại
thuốc này không được khuyến cáo trong bệnh liệt dạ
dày vì chi phí quá cao, mặc dù có thể cho dùng nếu
tất cả các loại thuốc chống nôn khác không kiểm soát
được triệu chứng.

thêm lời khuyên về chế độ ăn uống

» Bệnh nhân thường không dung nạp được một số loại
thực phẩm nhất định, chẳng hạn như các sản phẩm từ
sữa và thịt đỏ, có thể tránh được. Các biện pháp can
thiệp chế độ ăn uống khác có thể giúp ích là:[13] [80]
[81] bữa ăn nhỏ, thường xuyên (4-6/ngày); Tiêu thụ
ít chất xơ không hòa tan và khó tiêu trong chế độ ăn
uống vì điều này làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày
và thúc đẩy sự hình thành khối bã thức ăn; tiêu thụ
một chế độ ăn ít chất béo; Thay đổi chế độ ăn uống
sang chế độ ăn lỏng có hàm lượng calo cao hoặc các
bữa ăn lỏng/xay nhuyễn; chế độ ăn kích thước hạt
nhỏ, có thể cải thiện các triệu chứng buồn nôn/nôn,
đầy bụng sau bữa ăn, đầy hơi và trào ngược.

bổ sung thuốc giảm đau nhóm opioid

Các lựa chọn sơ cấp

» tramadol: 50-100 mg uống (giải phóng tức thời)
mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa 400 mg/ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» methadone: 2,5 đến 10 mg uống mỗi 8-12 giờ
khi cần thiết, điều chỉnh theo sự đáp ứng; liều 5-20
mg uống mỗi 6-8 giờ cũng đã được sử dụng

HOẶC

» miếng dán fentanyl: miếng dán 12 microgram /
giờ mỗi 72 giờ

» Một số bệnh nhân có thể cần giảm đau, đặc biệt là
bệnh nhân nặng. Đau có thể là một triệu chứng nổi
bật, dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh đáng kể và sử dụng bất
lợi các nguồn lực chăm sóc sức khỏe. Nhiều bệnh
nhân không đáp ứng với các biện pháp điều trị bảo
tồn và cần dùng thuốc giảm đau opioid thành từng đợt
hoặc mạn tính.
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Cấp tính
» Ban đầu có thể dùng tramadol vì nó có tỷ lệ tác dụng
phụ về tiêu hóa thấp hơn so với các opioid khác.[77]
Các miếng dán methadone và fentanyl gây táo bón
ít hơn các opioid khác, và có thể được sử dụng nếu
không đỡ đau với tramadol theo hướng dẫn của một
chuyên gia về kiểm soát đau.[78] [79]

» Sử dụng lâu dài các opioid thường dẫn đến quen
với tác dụng giảm đau của nó và dẫn đến lệ thuộc và
nghiện thuốc. Có thể giới thiệu đến chuyên gia giảm
đau đối với bệnh nhân không đáp ứng với các biện
pháp điều trị bảo tồn.

bổ sung Dịch truyền tĩnh mạch

» Mất nước và bất thường điện giải có thể được điều
chỉnh bằng cách truyền dịch và chất điện giải thích
hợp qua đường tĩnh mạch (ví dụ: kali).

bổ sung kiểm soát đường huyết

» Lượng đường trong máu từ 16 đến 20 mmol / L
(288-360 mg / dL) (giới hạn trên của bình thường
là 5,8 mmol / L [105 mg / dL]) có thể làm chậm quá
trình tiêu hóa cả chất rắn và chất lỏng. Do đó, khuyến
cáo nên nỗ lực để tăng cường kiểm soát đường huyết
và duy trì trạng thái đường huyết bình thường.

Tiếp diễn

kháng trị với điều trị y khoa

1 tiếp tục điều trị y khoa kết hợp với tư vấn về chế
độ ăn uống và đặt ống nuôi ăn qua hỗng tràng

» Bệnh nhân bị liệt dạ dày không đáp ứng một cách
thích hợp với điều trị bảo tồn có xu hướng mất nước,
bất thường điện giải, thiếu hụt dinh dưỡng, và suy
dinh dưỡng. Ở những bệnh nhân không thể duy trì nhu
cầu calo hoặc dinh dưỡng của mình, nên đặt ống nuôi
ăn qua hỗng tràng cho mục đích này.

» Sau đó có thể tối ưu hóa liều thuốc hỗ trợ nhu
động và thuốc chống nôn và cung cấp dinh dưỡng
qua đường ruột. Không nên truyền dinh dưỡng ngoài
đường tiêu hóa vì sử dụng lâu dài thường có nhiều
biến chứng như nhiễm trùng.[81]

» Nên tiếp tục tư vấn về chế độ ăn uống.

» Nên điều trị trong ít nhất 2 đến 3 tháng trước khi thử
các cách điều trị khác.

2 tiêm độc tố botulinum A vào môn vị qua nội soi

Các lựa chọn sơ cấp

» độc tố botulinum loại A: tham khảo ý kiến
chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng
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Liệt dạ dày Điều trị

Tiếp diễn
» Có thể hữu ích ở những bệnh nhân kháng trị với
thuốc hỗ trợ nhu động và thuốc chống nôn.[82] Tuy
nhiên, trong các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên,
tác nhân này chưa được chứng minh là tốt hơn giả
dược.[83] [84] Những bệnh nhân bị liệt dạ dày sau cắt
dây thần kinh phế vị dường như đáp ứng tốt với liệu
pháp này.

» Nên giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
chuyên về thủ thuật này.

3 kích thích điện dạ dày

» Có sẵn để sử dụng lâm sàng cho bệnh nhân bị liệt
dạ dày do tiểu đường hoặc liệt dạ dày vô căn, kháng
trị, suy dinh dưỡng, và cần phải nhập viện nhiều lần vì
tình trạng liệt dạ dày xấu đi.[85] [86] [87] [88]

» Bệnh nhân cần thiết bị này nên được giới thiệu đến
các trung tâm có chuyên ngành về cấy ghép thiết bị đó.

4 phẫu thuật

» Các lựa chọn phẫu thuật có sẵn là mở rộng môn
vị, cắt môn vị, và cắt bán phần hoặc cắt toàn bộ dạ
dày.[93] Quyết định điều trị phẫu thuật nên được đưa
ra sau khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có
chuyên môn về điều trị liệt dạ dày.
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Giai đoạn đầu

Mitemcinal
Một chất chủ vận thụ thể motilin đường uống trong các thử nghiệm lâm sàng đã được chứng minh là cải thiện tình trạng
làm rỗng dạ dày và các triệu chứng ở bệnh liệt dạ dày do tiểu đường.[94]

Thuốc chủ vận 5-HT4
Renzapride, mosapride và velusetrag là chất chủ vận 5-HT4 hiện đang được thực hiện các thử nghiệm lâm sàng để đánh
giá hiệu quả trong bệnh liệt dạ dày.[95] [96] [97] [98]

Acotiamide
Một chất ức chế cholinesterase hiện đang được đánh giá để sử dụng ở những bệnh nhân bị liệt dạ dày.[99]

Chủ vận Ghrelin
EX-1314, BIM-28131, relamorelin và TZP-101 là các tác nhân thử nghiệm hiện đang được đánh giá trong các thử nghiệm
lâm sàng cho bệnh nhân bị bệnh liệt dạ dày.[100] [101] Cần nghiên cứu thêm.[102]
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Liệt dạ dày Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát

Theo dõi các triệu chứng của liệt dạ dày là phương pháp đáng tin cậy nhất và hiệu quả về chi phí để ước lượng diễn
biến lâm sàng của tình trạng này.

Cần theo dõi tình trạng dinh dưỡng, kiểm soát đường huyết, và chất điện giải trong huyết thanh với các xét nghiệm
trong một khoảng thời gian đều đặn.

Bệnh nhân dùng metoclopramide nên được đánh giá các triệu chứng parkinson như run cơ, co cứng hoặc vận động
chậm trong các lần khám bệnh.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Bệnh nhân thường không dung nạp được một số loại thực phẩm nhất định, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa và thịt
đỏ, có thể tránh được. Các biện pháp can thiệp chế độ ăn uống khác có thể giúp là: bữa ăn nhỏ, thường xuyên (4-6 /
ngày); chế độ ăn ít chất xơ không hòa tan và khó tiêu hóa vì điều này làm chậm quá trình làm sạch dạ dày và thúc
đẩy sự hình thành bã thức ăn; tiêu thụ một chế độ ăn ít chất béo; thay đổi chế độ ăn uống sang chế độ ăn lỏng có hàm
lượng calo cao hoặc các bữa ăn lỏng/xay nhuyễn.[13] [81] Những người bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên theo
dõi lượng đường trong máu của họ.  [Gastroparesis and Intestinal Failure Trust (GIFT)]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

nhập viện tái phát biến thiên cao

Bệnh nhân không đáp ứng với liều thông thường của thuốc hỗ trợ tiêu hóa hoặc chống nôn thường phải nhập cấp cứu
và được nhập viện vì các triệu chứng buồn nôn và nôn không kiểm soát được, và hậu quả mất nước và bất thường điện
giải. Tối ưu hóa liều thuốc hỗ trợ nhu động và chống nôn có thể hữu ích, cũng như tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên
khoa tiêu hóa.

Ở những bệnh nhân không đáp ứng với liệu pháp điều trị y khoa thông thường, nên giới thiệu đến một trung tâm
chuyên về cấy ghép các chất kích thích điện dạ dày.[54] [85]

suy dinh dưỡng biến thiên trung bình

Bệnh nhân bị liệt dạ dày kèm buồn nôn và nôn nặng có nguy cơ hình thành tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng do giảm
lượng ăn uống.

Tối ưu hóa liều thuốc hỗ trợ nhu động và thuốc chống nôn, dinh dưỡng đường ruột thông qua đặt ống nuôi ăn qua
hỗng tràng, và sẽ được chuyển sang để đánh giá đặt máy tạo nhịp dạ dày là các xem xét điều trị cho những bệnh nhân
mà tình trạng ngày càng trở nên xấu đi.[81]

kiểm soát đường huyết kém biến thiên trung bình
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Bệnh nhân bị liệt dạ dày do tiểu đường, đặc biệt là những người không thể dự đoán được lượng hấp thu qua đường
uống, có thể có đường huyết dao động ở mức cao, làm cho khó kiểm soát đường huyết.[81]

Thường xuyên được theo dõi bởi một bác sĩ chuyên khoa nội tiết là rất quan trọng để xây dựng một phác đồ insulin cho
bản thân nhằm kiểm soát đường huyết một cách tối ưu, và điều đó có thể giúp cải thiện các triệu chứng của liệt dạ dày.

viêm thực quản biến thiên thấp

Bệnh nhân bị nôn không kiểm soát do liệt dạ dày có thể phát triển viêm sướt thực quản do thực quản tiếp xúc lặp đi
lặp lại với dịch axit dạ dày.

Các triệu chứng bao gồm đau ngực, ợ nóng, và, trong một số trường hợp, nôn ra bã giống như cà phê.

Kiểm soát tốt hơn các triệu chứng dạ dày và điều trị thuốc ức chế bơm proton hữu ích trong trường hợp này.

Vết rách Mallory-Weiss biến thiên thấp

Bệnh nhân bị các đợt nôn mửa lặp lại có thể tăng đột ngột áp lực trong ổ bụng gây ra rách niêm mạc gần đường nối dạ
dày-thực quản.

Chảy máu từ vết rách này gây chảy máu không đau ở đường tiêu hóa trên.

Theo dõi hemoglobin và nội soi chẩn đoán hoặc điều trị được khuyến cáo trong trường hợp này.

Tiên lượng

Tiên lượng phụ thuộc vào nguyên nhân. Bệnh liệt dạ dày do tiểu đường và sau phẫu thuật là những bệnh mãn tính. Các
triệu chứng có thể được kiểm soát tốt ở hầu hết bệnh nhân với việc kết hợp một cách thận trọng các thuốc hỗ trợ nhu
động, thuốc chống nôn, hỗ trợ dinh dưỡng và kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt ở bệnh nhân tiểu đường. Một số bệnh
nhân không đáp ứng với cách tiếp cận điều trị này và tiếp tục nhập viện nhiều lần để điều trị buồn nôn và nôn mửa kháng
trị, mất nước và suy dinh dưỡng. Bệnh nhân liệt dạ dày vô căn hoặc hậu nhiễm siêu vi có diễn biến lâm sàng tương tự;
tuy nhiên, có khả năng phục hồi và bình thường hóa chức năng dạ dày trong vòng nhiều tháng và nhiều năm.[103] [104]
[105] Tỷ lệ sống sót chung của các bệnh nhân liệt dạ dày là thấp hơn so với kỳ vọng sống sót tính theo tuổi và giới
tính.[106]
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Liệt dạ dày Hướng dẫn

Hướng dẫn chẩn đoán

Bắc Mỹ

The role of endoscopy in gastroduodenal obstruction and gastroparesis

Nhà xuất bản: American Society for Gastrointestinal Endoscopy Xuất bản lần cuối: 2011

Procedure standard for gastric emptying 3.0

Nhà xuất bản: Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Xuất bản lần cuối: 2009

Consensus recommendations for gastric emptying scintigraphy

Nhà xuất bản: American Neurogastroenterology and Motility Society; Society of
Nuclear Medicine and Molecular Imaging

Xuất bản lần cuối: 2008

Measurement of gastrointestinal transit

Nhà xuất bản: American Neurogastroenterology and Motility Society Xuất bản lần cuối: 2005

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Type 2 diabetes in adults: management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence; Royal College of
Physicians

Xuất bản lần cuối: 2017

Gastroelectrical stimulation for gastroparesis

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Bắc Mỹ

Management of gastroparesis

Nhà xuất bản: American College of Gastroenterology Xuất bản lần cuối: 2013
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Liệt dạ dày Nguồn trợ giúp trực tuyến
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Gastroparesis and Intestinal Failure Trust (GIFT) (external link)
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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
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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
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