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Tóm tắt

◊ Có đặc trưng là các triệu chứng viêm đường hô hấp trên và dưới như sổ mũi, ho, sốt, ớn lạnh, đau đầu, và đau
cơ.

◊ Thường xuất hiện trong mùa đông.

◊ Có thể xảy ra các đợt bùng phát, dịch bệnh và, hiếm khi, đại dịch trong cộng đồng địa phương.

◊ Hiện đã có vắc-xin phòng ngừa.
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Định nghĩa
Viêm đường hô hấp cấp tính thường do vi-rút cúm theo mùa A hoặc B gây ra. Vi-rút lây truyền do hít chất bài tiết từ
đường hô hấp bị nhiễm bệnh tạo thành sol khí thông qua ho, hắt xì hoặc nói chuyện.[1]

Dịch tễ học
Tỷ lệ nhiễm cúm theo mùa mới thay đổi mỗi năm, với sự thay đổi kháng nguyên trong các vi-rút có nghĩa là không có sự
bảo vệ gia tăng từ các đợt tiêm chủng trước. Nhìn chung, bệnh cúm theo mùa được cho là ảnh hưởng đến 20% trẻ em và
5% người lớn trên toàn thế giới mỗi năm.[7] Nghiên cứu ở trẻ em báo cáo tỷ lệ mắc mới hàng năm trung bình là 4,6%
trong một khoảng thời gian 5 năm ở trẻ em từ 19 tuổi trở xuống. Trong khoảng thời gian 25 năm tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc
mới là 9,5% ở trẻ em <5 tuổi.[7] Ở bắc bán cầu, cúm theo mùa đạt đỉnh từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3 và ở nam bán
cầu, đạt đỉnh từ tháng 5 đến tháng 9.

Đã xảy ra 4 đại dịch cúm từ năm 1918, với dịch bệnh 'cúm heo' cúm A (H1N1) gần đây nhất xảy ra vào tháng 4 năm
2009. Năm 1957 và 1968, cả hai đại dịch đều do các chủng vi-rút cúm ở người và gia cầm mới xuất hiện. Tuy nhiên, đại
dịch năm 2009 xảy ra do vi-rút cúm trên người, gia cầm và lợn sắp xếp lại gen mới.[8]

Năm 2017, chủng cúm A (H3N2) đột biến nhanh đã được báo cáo ở Úc, nơi có số lượng ca bệnh cao nhất kể từ đại dịch
năm 2009.[9] Vào mùa 2017-2018, dịch cúm tại Hoa Kỳ cũng được báo cáo là đã đạt mức cao nhất kể từ đại dịch H1N1
năm 2009.  [CDC: FluView: weekly influenza surveillance report]

Năm 2005, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) đã tái tạo lại thành công vi-rút
cúm A (H1N1) 1918, giúp hiểu rõ hơn về độc lực của vi-rút này. Rất có thể vi-rút năm 1918 sẽ không xuất hiện trở lại từ
nguồn tự nhiên và thậm chí nếu vi-rút này có xuất hiện lại thì với tính miễn dịch tồn dư vi-rút này sẽ không còn được coi
là một chủng mới nữa. Nếu vi-rút này đã từng được cô lập bên ngoài phòng thí nghiệm, các phương pháp điều trị hiện tại
(như thuốc kháng vi-rút rimantadine và oseltamivir) sẽ có hiệu quả và có khả năng là đã có vắc-xin, vì những vắc-xin này
chứa protein kháng nguyên ngưng kết hồng cầu năm 1918 đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại vi-rút ở
chuột.[10]

Bệnh căn học
Vi-rút cúm theo mùa là một thành viên của họ orthomyxovirus. Vi-rút này có hệ gen RNA mạch đơn, phân đoạn, có thể
phân loại thành cúm A, B, và C dựa trên khác biệt kháng nguyên. Mã RNA cho 5 protein cấu trúc và 3 protein phi cấu
trúc. Protein M và các thành phần nucleoprotein NP được sử dụng để phân loại vi-rút thành các loại A, B, và C. Các yếu
tố khác của cấu trúc vi-rút, kháng nguyên ngưng kết hồng cầu (kháng nguyên H) và neuraminidase (kháng nguyên N) rất
quan trọng trong quá trình sinh bệnh học của bệnh. Bắt buộc phải có kháng nguyên H để vi-rút liên kết và xâm nhập vào
tế bào. Kháng nguyên N giúp vi-rút trưởng thành thoát khỏi tế bào.

Các loại vi-rút cúm theo mùa A và B cũng được chia thành một số phân nhóm. Các phân nhóm được xác định bởi các
kháng nguyên H và N có trên vi-rút. Có 3 phân nhóm kháng nguyên H (H1, H2 và H3) và 2 phân nhóm kháng nguyên
N (N1 và N2), cho phép có một số kết hợp khác nhau. Các kháng thể đối với một phân nhóm kháng nguyên H hoặc N
không phản ứng với một loại kháng nguyên H hoặc N khác.

Bệnh cúm C không liên quan đến dịch bệnh hoặc đại dịch và chỉ gây ra bệnh nhẹ. Bệnh cúm A là nguyên nhân gây ra các
đợt bùng phát bệnh ở địa phương thường xuyên (thường là hàng năm) hoặc các dịch bệnh lớn hơn với cường độ thay đổi
2 đến 3 năm một lần hoặc đôi khi xảy ra đại dịch. Bệnh cúm B gây ra các đợt bùng phát khoảng 4 năm một lần, thường
nhẹ hơn bệnh cúm A.[11] Dịch bệnh thường xảy ra vào cuối mùa thu đến đầu mùa xuân.
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Sự đột biến điểm nhỏ trong các protein tạo nên vi-rút cúm gây ra biến đổi kháng nguyên, và đó là lý do tại sao cần
phải tiêm vắc-xin mới mỗi mùa cúm. Những thay đổi lớn hơn tạo ra protein kháng nguyên ngưng kết hồng cầu hoặc
neuraminidase mới dẫn tới hoán vị kháng nguyên và có thể gây ra đại dịch. Thuật ngữ đặc biệt được sử dụng khi thảo
luận về một loại vi-rút cúm bao gồm loại vi-rút cúm, nơi phát hiện vi-rút đầu tiên, và năm phát hiện vi-rút lần đầu tiên.

Sinh lý bệnh học
Vi-rút cúm theo mùa được lây truyền qua các giọt bắn từ đường hô hấp bị nhiễm bệnh tạo thành sol khí khi ho, hắt xì
hoặc nói chuyện. Tiếp xúc với đồ vật truyền bệnh có thể lây bệnh dù ít phổ biến hơn.[7]

Vi-rút liên kết với và xâm nhập vào biểu mô có lông rung khí phế quản bằng cách sử dụng kháng nguyên ngưng kết hồng
cầu bề mặt vi-rút (kháng nguyên H). Sau đó xảy ra sự tái tạo vi-rút. Vi-rút phát tán nhiều nhất trong vòng 48 đến 72 giờ
đầu tiên sau khi tiếp xúc với vi-rút, sau đó giảm xuống và trở nên không phát hiện được trong vòng 10 ngày. Trẻ em và
những người bị suy giảm miễn dịch có thể phát tán vi-rút trong vài tuần.[12]

Phân loại

Các loại vi-rút cúm theo mùa
Vi-rút cúm được phân loại thành cúm A, B, và C dựa trên các khác biệt về kháng nguyên. Các yếu tố khác của cấu trúc vi-
rút là kháng nguyên ngưng kết hồng cầu (kháng nguyên H) và neuraminidase (kháng nguyên N).

Các loại vi-rút cúm A và B được chia thành một số phân nhóm. Các phân nhóm này được xác định bởi các kháng nguyên
H và N có trên vi-rút. Có 3 phân nhóm kháng nguyên H (H1, H2 và H3) và 2 phân nhóm kháng nguyên N (N1 và N2),
cho phép có nhiều kết hợp khác nhau.

Bệnh cúm C không liên quan đến bệnh dịch hoặc đại dịch và chỉ gây ra bệnh nhẹ.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Phòng ngừa ban đầu cho cúm là tiêm vắc-xin cúm.[43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] Các hướng dẫn quốc tế có
khuyến cáo khác nhau về các đối tượng nên tiêm vắc-xin. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Hoa
Kỳ hiện đang khuyến cáo sử dụng vắc-xin cúm cho tất cả những người ở độ tuổi ≥6 tháng không có chống chỉ định tiêm
vắc-xin.[51]  [CDC: Influenza (Flu)] Từ năm 2018 đến 2019, Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của CDC
khuyến cáo rằng có thể sử dụng bất kỳ vắc-xin cúm nào được cấp phép, phù hợp với độ tuổi, bao gồm vắc-xin sống giảm
độc lực khi phù hợp (không khuyến cáo vắc-xin cúm sống giảm độc lực cho hai mùa cúm trước đó).[51] Các thử nghiệm
đang được tiến hành để sử dụng vắc-xin cúm ở trẻ sơ sinh (<6 tháng tuổi).[52] Trẻ em từ 6 tháng đến 8 tuổi cần hai liều
vắc-xin cúm (được tiêm cách nhau ≥4 tuần) trong mùa tiêm vắc-xin đầu tiên để tối ưu hóa đáp ứng.[51] Viện hàn lâm
Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo vắc-xin cúm bất hoạt là lựa chọn chính cho tất cả trẻ em từ năm 2018 đến 2019,
do tính hiệu quả của vắc-xin sống giảm độc lực đối với cúm A (H1N1) kém hơn trong các mùa trước và không rõ trong
mùa hiện tại.[53] ACIP khuyến cáo trẻ em từ 6 tháng đến 8 tuổi trước đây đã được nhận ≥2 liều vắc-xin ngừa ba chủng
cúm hoặc bốn chủng cúm trước ngày 1 tháng 7 năm 2018, chỉ cần một liều cho năm 2018 đến 2019.[51] Bắt đầu từ năm
9 tuổi, chỉ khuyến cáo một liều hàng năm.[54] Phụ nữ mang thai có thể nhận vắc-xin bất hoạt đã được cấp phép, khuyến
cáo và phù hợp với độ tuổi; không nên dùng vắc-xin cúm sống giảm độc lực trong thời kỳ mang thai.[51] Tiêm vắc-xin
cúm trong thời kỳ mang thai không liên quan đến việc tăng nguy cơ nhập viện của trẻ sơ sinh hoặc tử vong trong 6 tháng
đầu đời;[55] và có thể giúp ngăn ngừa nhập viện do cúm ở phụ nữ mang thai.[56] Các hướng dẫn quốc tế khác khuyến
cáo tiêm vắc-xin cho các nhóm có nguy cơ cao. Cần tham khảo và tuân thủ các hướng dẫn địa phương.

Trong mùa 2018-2019 (bắc bán cầu), Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng vắc-xin ngừa bốn chủng cúm nên chứa vi-
rút chủng A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, vi-rút chủng A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), vi-rút chủng
B/Colorado/06/2017 (dòng B/Victoria/2/87) và vi-rút chủng B/Phuket/3073/2013 (dòng B/Yamagata/16/88). Thành phần
của vắc-xin ngừa ba chủng cúm cho cúm B nên bao gồm vi-rút chủng B/Colorado/06/2017 của dòng B/Victoria/2/87.[57]

Tại Hoa Kỳ, AAP khuyến cáo tất cả trẻ em dị ứng với trứng ở bất kỳ mức độ nào nên nhận vắc-xin cúm bất hoạt hoặc
vắc-xin cúm sống giảm độc lực mà không cần thêm bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào ngoài biện pháp khuyến cáo cho
vắc-xin đó.[19] ACIP khuyến cáo như sau:[51]

• Những người có tiền sử dị ứng với trứng chỉ bị nổi mề đay sau khi tiếp xúc với trứng nên tiêm vắc-xin cúm (vắc-
xin cúm được cấp phép, khuyến cáo và phù hợp với độ tuổi).

• Những người đã báo cáo phản ứng với trứng (có liên quan đến các triệu chứng như phù mạch, suy hô hấp, chóng
mặt hoặc nôn tái phát) hoặc những người cần sử dụng epinephrine (adrenaline) hoặc can thiệp y tế cấp cứu khác,
có thể được tiêm vắc-xin cúm (vắc-xin được cấp phép, khuyến cáo và phù hợp với độ tuổi). Vắc-xin phải do một
bác sĩ có kinh nghiệm trong việc nhận biết và kiểm soát tình trạng dị ứng nghiêm trọng thực hiện.

• Những người có thể ăn trứng chín tới (ví dụ như trứng bác) không bị phản ứng không có khả năng bị dị ứng.
Những người bị dị ứng với trứng có thể dung nạp trứng có trong các sản phẩm nướng (ví dụ: bánh mì hoặc bánh
ngọt). Dung nạp được thực phẩm có chứa trứng không loại trừ khả năng bị dị ứng trứng. Có thể xác nhận bị dị
ứng trứng dựa trên bệnh sử nhất quán về các phản ứng bất lợi với trứng và thực phẩm chứa trứng, cộng với các
xét nghiệm da và/hoặc máu về globulin miễn dịch E trực tiếp kháng các protein trứng.

• Cần tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn trong việc kiểm soát các bệnh dị ứng trước khi tiêm vắc-xin cho
những người không có tiền sử phơi nhiễm trứng nhưng nghi ngờ bị dị ứng với trứng trên cơ sở các xét nghiệm dị
ứng đã thực hiện trước đây.

• Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng trước đây với vắc-xin cúm, bất kể thành phần nghi ngờ gây ra phản ứng là gì,
là một chống chỉ định đối với việc tiếp nhận vắc-xin trong tương lai.

Bất kể tiền sử dị ứng, tất cả các loại vắc-xin nên được sử dụng ở những nơi có nhân viên và trang thiết bị để nhận biết và
điều trị nhanh chóng sốc phản vệ.

Tiêm vắc-xin theo cách tiếp cận hai bước và thử nghiệm da với vắc-xin là không cần thiết.[58] Một vắc-xin ngừa ba
chủng cúm sử dụng hệ thống biểu diễn vi-rút côn trùng và công nghệ ADN tái tổ hợp hiện có sẵn cho người lớn từ 18 tuổi
trở lên. Không giống các vắc-xin khác, vắc-xin này không sử dụng vi-rút cúm hay trứng trong quá trình sản xuất.

Hiệu lực của vắc-xin có thể khác nhau tùy theo độ tuổi của người nhận, mức độ đề kháng có trước đó, và việc dự đoán
chính xác chủng vi-rút lưu thông cụ thể.[6] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] 1[A]Evidence
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Hiệu lực của vắc-xin ở người già:

• Hầu hết các ca tử vong liên quan đến cúm xuất hiện ở nhóm người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên).[67] [68] [69] Một
nghiên cứu tổng quát cho thấy lợi ích về sức khỏe của việc tiêm vắc-xin là rõ ràng hơn ở nhóm cư dân sống trong
các cơ sở chăm sóc dài hạn so với những người cao tuổi khỏe mạnh trong cộng đồng.[18] Một nghiên cứu đoàn
hệ theo nhóm được công bố sau các phân tích tổng hợp cho thấy tỷ lệ tử vong giảm đáng kể ở nhóm người cao
tuổi được tiêm vắc-xin (1,0% so với 1,6% ở những người không được tiêm vắc-xin)[68] Lợi ích về tỷ lệ tử vong
ở bệnh nhân cao tuổi tăng lên khi tiêm vắc-xin hàng năm.[70] Tiêm vắc-xin liều cao và các chuẩn độ thấp tăng
cường ở giữa mùa có thể có lợi cho người cao tuổi.[71] [72] [73]Có thể sử dụng bất kỳ vắc-xin nào có giấy phép
và phù hợp với lứa tuổi .[51]

Nguy cơ mắc hội chứng Guillain-Barre (GBS):

• GBS là một rối loạn tự miễn cấp tính của các dây thần kinh ngoại biên phát triển ở những người nhạy cảm sau khi
bị nhiễm bệnh và, trong các trường hợp hiếm gặp, sau khi tiêm chủng. Tại Hoa Kỳ, nguy cơ mắc GBS gia tăng gắn
liền với vắc-xin cúm lợn năm 1976 (cúm lợn A H1N1 phân nhóm A/NJ/76).[74] Số báo cáo về GBS liên quan đến
vắc-xin cúm cho Hệ thống Ghi nhận Tác dụng Phụ của Vắc-xin Trung ương đã tăng từ 37 trong mùa 1992-1993
lên 74 trong mùa 1993-1994. Các nghiên cứu về những ca bệnh này cho thấy rằng kết hợp hai mùa lại với nhau,
nguy cơ tương đối điều chỉnh là 1,7 nghĩa là chỉ có thêm khoảng hơn 1 ca bệnh GBS trên một triệu người tiêm
vắc-xin ngừa cúm.[75] Nguy cơ này nhỏ hơn rất nhiều so với nguy cơ về sức khỏe nói chung do bệnh cúm tự
nhiên gây ra.

• Tiền sử GBS trong vòng 6 tuần sau khi được tiêm vắc-xin cúm là dấu hiệu cần cẩn trọng đối với việc sử dụng vắc-
xin cúm do nguy cơ tái phát GBS. Các nguy cơ và lợi ích của việc tiêm vắc-xin cần được cân nhắc trong những
trường hợp này.[51]

Ngăn ngừa thứ cấp
Cả oseltamivir và zanamivir đã cho thấy có hiệu quả như là biện pháp dự phòng lây nhiễm khi dùng sớm sau khi tiếp
xúc với cá nhân bị nhiễm bệnh.[124] Một nghiên cứu cho thấy khi điều trị bằng oseltamivir đường uống hoặc zanamivir
dạng hít cho những người tiếp xúc với người bệnh trong hộ gia đình trong vòng 48 giờ kể từ ca bệnh chỉ điểm có các
triệu chứng giống cúm theo mùa, số ca bệnh cúm có triệu chứng sau đó giảm đáng kể ở những người tiếp xúc với bệnh
nhân trong hộ gia đình.[124] Dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau khi tiếp xúc với cá nhân bị nhiễm bệnh dành riêng
cho những người có nguy cơ cao.[108] [129] Kết quả từ một phân tích tổng hợp cho thấy oseltamivir giúp giảm một chút
thời gian để đạt đến trạng thái bớt triệu chứng lâm sàng ở người trưởng thành bị cúm, nhưng tăng tỷ lệ buồn nôn và nôn
mửa.[123]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ 30 tuổi đến khám vào mùa đông với tiền sử 2 ngày sốt, ho, đau đầu và yếu toàn thân. Sức khỏe của cô
bình thường trước khi khởi phát đột ngột các triệu chứng này. Một vài bệnh do vi-rút đã ảnh hưởng đến cô trong mùa
đông này, nhưng không nghiêm trọng đến mức độ này. Cô cho biết đã tiếp xúc với người bị bệnh tại nơi làm việc và
đã không tiêm vắc-xin cúm mùa này.

Tiền sử ca bệnh #2

Một trẻ sơ sinh 12 tháng tuổi tới khám bác sĩ nhi khoa vào mùa đông với tiền sử 2 ngày sốt 38,9° C (102° F), thở
nhanh, xuất huyết dưới kết mạc và nghẹt mũi với nước mũi trong. Đã có biểu hiện ăn mất ngon, với một lần bị nôn.
Bệnh cúm đã được báo cáo gần đây tại địa phương. Cha mẹ lo lắng rằng đứa trẻ đã không được tiêm phòng, do tiền
sử dị ứng nghiêm trọng với trứng đã biết.

Các bài trình bày khác

Bệnh cúm theo mùa trong trường hợp hiếm gặp có thể có biểu hiện bệnh đường hô hấp trên không sốt, giống với biểu
hiện của cảm lạnh thông thường, hoặc có thể chủ yếu có biểu hiện sốt và đau cơ, với một vài triệu chứng hô hấp.[2]
Bệnh nhân trong nhóm đối tượng nguy cơ cao (ví dụ, những người mắc bệnh tim hoặc phổi mạn tính, đái tháo đường,
bệnh thận, bệnh huyết sắc tố, ức chế miễn dịch, cư trú trong các cơ sở chăm sóc mạn tính, tuổi >50 tuổi hoặc ba tháng
cuối của thai kỳ) có thể có biểu hiện viêm phổi do vi-rút nguyên phát hoặc do vi khuẩn thứ phát đã được xác định
rõ.[3] Các đặc điểm đặc trưng của bệnh viêm phổi do vi-rút nguyên phát là sốt dai dẳng hoặc sốt nặng hơn, kèm theo
khó thở hoặc suy hô hấp khác.[4] Cần nghi ngờ viêm phổi do vi khuẩn thứ phát nếu ban đầu có cải thiện các triệu
chứng nhưng rồi lại tái phát sốt kèm ho có đờm và thở dốc. Chụp X-quang ngực xác nhận có sự thâm nhiễm phổi.[5]
[6]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Bệnh cúm xảy ra trong các đợt bùng phát chủ yếu từ tháng 12 đến tháng 3 ở bắc bán cầu và từ tháng 5 đến tháng 9 ở nam
bán cầu. Hiểu biết về hoạt động của bệnh ở cộng đồng địa phương là quan trọng khi đánh giá khả năng bệnh nhân bị mắc
cúm. CDC xuất bản một báo cáo giám sát cúm hàng tuần cho Hoa Kỳ,  [CDC: FluView: weekly influenza surveillance
report]  và WHO cũng theo dõi và báo cáo tỷ lệ mắc mới bệnh cúm.

Chẩn đoán thường được thực hiện lâm sàng trong thời gian bùng phát dịch trong cộng đồng. Bệnh nhân có nguy cơ cao
phát triển các biến chứng, bao gồm những người có tiền sử bệnh phổi, tim, hay thận mạn tính, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và
người cao tuổi, cần được đặc biệt chú ý.[15] Cần xét nghiệm thử bệnh cúm nếu điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyết định bắt
đầu điều trị kháng vi-rút, đề nghị thực hiện thêm xét nghiệm chẩn đoán, tiến hành các biện pháp kiểm soát nhiễm bệnh,
và giám sát trong cộng đồng sự lưu truyền bệnh cúm.[76]

Tiền sử và khám
Bệnh cúm có biểu hiện phổ biến nhất như một bệnh hô hấp cấp tính trong mùa đông. Sau giai đoạn ủ bệnh khoảng 2
ngày, sẽ khởi phát đột ngột các triệu chứng sốt cao, ớn lạnh, đau đầu, và đau cơ. Những triệu chứng toàn thân này có
thể liên quan đến các triệu chứng đường hô hấp trên và dưới tương tự như chứng cảm lạnh thông thường, chẳng hạn
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như ho và đau họng.[77] Sự phát tán vi-rút bệnh cúm đạt đỉnh trong vòng 48 giờ kể từ khi mắc bệnh và hầu hết các ca
bệnh không biến chứng sẽ khỏi trong vòng 1 tuần.[78] Bệnh cúm không biểu hiện phổ biến với các triệu chứng đường
tiêu hóa nguyên phát như buồn nôn và nôn mửa, ngoại trừ ở nhóm đối tượng trẻ em. Hiếm khi xảy ra tiêu chảy với
bệnh cúm và việc này có thể là dấu hiệu của viêm dạ dày ruột do vi-rút, thường được gọi là cúm dạ dày.

Trong một đợt bùng phát bệnh cúm đã biết, cần coi bất kỳ người nào có các triệu chứng sốt và hô hấp cấp tính là
người có khả năng đã bị nhiễm cúm và thường có thể chẩn đoán lâm sàng với mức độ chắc chắn cao. Tuy nhiên, nếu
người đó đã phơi nhiễm cúm hay một tình trạng mà trong đó bệnh cúm có thể lây lan nhanh chóng (ví dụ như du lịch
quốc tế, đi tàu du lịch), cần cân nhắc chẩn đoán cúm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Mặc dù cúm không có đặc tính đặc trưng bệnh rõ ràng, bệnh ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và dưới gắn liền với
các triệu chứng toàn thân. Sốt, đau đầu, đau cơ, và mệt mỏi thường liên quan đến các triệu chứng đường hô hấp trên
như đau họng và các triệu chứng đường hô hấp dưới là ho.[79] Không phải tất cả bệnh nhân mắc cúm đều có các triệu
chứng này và những người có các triệu chứng này không nhất thiết mắc cúm. Nhìn chung, tới 85% số bệnh nhân mắc
cúm sẽ có các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm. Các biểu hiện nhiễm cúm cũng phụ thuộc vào độ tuổi và tiền sử
tiêm chủng của bệnh nhân.[79] [77]

Với các ca bệnh cúm rải rác, có thể khó phân biệt lâm sàng bệnh cúm với các tình trạng nhiễm bệnh do các vi-rút
đường hô hấp khác gây ra. Trong trường hợp đó, nhiễm vi-rút cúm có thể chỉ liên quan đến một số lượng nhỏ các ca
bệnh như vậy. Trong một đánh giá đối với 497 đợt nhiễm khuẩn đường hô hấp trên ở bệnh nhân cao tuổi sống tại
cộng đồng trong mùa đông các năm từ 1992 đến 1994, mầm bệnh đã được xác định trong 43% các ca bệnh. Mầm
bệnh phổ biến nhất là rhinovirus (52%) và coronavirus (26%); cúm A hoặc B chỉ chiếm 10%.[80]

Các phát hiện lâm sàng rất hữu ích, nhưng không khẳng định hay loại trừ được chẩn đoán cúm.[77] Khám bệnh có thể
đạt được các kết quả không cụ thể, vì các triệu chứng thực thể thường hiếm gặp trong các ca bệnh cúm không có biến
chứng. Bệnh nhân có thể có thân nhiệt cao và đỏ bừng, và họng miệng có thể có xung huyết, và than đau họng nặng.
Có thể bị bệnh hạch bạch huyết cổ nhẹ và xuất hiện thường xuyên hơn ở bệnh nhân trẻ tuổi.

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Vai trò của xét nghiệm trong phòng thí nghiệm là để giảm việc sử dụng thuốc kháng sinh không phù hợp và để cung
cấp lựa chọn sử dụng liệu pháp kháng vi-rút. Xét nghiệm chẩn đoán, kết hợp với giám sát, cũng có thể xác định các
nhóm, phân nhóm, và chủng cúm lưu thông chủ yếu.[76]

• Cần cân nhắc xét nghiệm ngoại trú cho bất kỳ người nào có nguy cơ cao hình thành các biến chứng của cúm và
người có biểu hiện ốm sốt cấp tính (tới 5 ngày).

• Bệnh nhân ngoại trú suy giảm miễn dịch, người cao tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị bệnh hô hấp gây sốt bất kể
trong bao lâu cần được khám sàng lọc bệnh cúm trong thời gian bùng phát dịch.

• Bệnh nhân nhập viện có triệu chứng sốt hay người hình thành triệu chứng sốt trong thời gian nằm viện do
viêm đường hô hấp cần được khám sàng lọc bệnh cúm.

Các xét nghiệm chẩn đoán có sẵn đối với bệnh cúm bao gồm cấy vi-rút, huyết thanh, xét nghiệm kháng nguyên nhanh,
PCR, và thử nghiệm miễn dịch huỳnh quang.[76] [81]

Khuyến nghị dùng các bệnh phẩm mũi họng để phân lập vi-rút đối với một bệnh phẩm hô hấp. Chúng có hiệu quả hơn
so với các bệnh phẩm phết cổ họng. Cấy vi-rút vẫn là một xét nghiệm xác định, bất chấp sự sẵn có của các xét nghiệm
chẩn đoán nhanh. Phương thức này thường không được sử dụng để kiểm soát lâm sàng ban đầu vì phải mất đến 72
giờ mới báo cáo được kết quả. Thay vào đó, phương thức này được sử dụng để xác nhận kiểm tra sàng lọc và giám sát
y tế công cộng. Chỉ các cách ly nuôi cấy mới có thể cung cấp thông tin cụ thể về các chủng lưu thông và phân nhóm
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vi-rút cúm. Cách ly vi-rút cũng có thể cung cấp thông tin về sự xuất hiện của hiện tượng nhờn thuốc kháng vi-rút và sự
phát triển của các phân nhóm cúm A mới có thể có khả năng gây ra đại dịch.

Ở cơ sở ngoại trú, cần thu thập mẫu phết mũi, rửa, hay hút dịch trong vòng 4 ngày đầu tiên của bệnh. Các xét nghiệm
cúm nhanh cung cấp kết quả trong vòng 30 phút hoặc nhanh hơn; cấy vi-rút cung cấp kết quả trong 3 đến 10 ngày. Các
xét nghiệm nhanh có độ nhạy khoảng 70% và đặc hữu 90% trong phát hiện cúm.

Xét nghiệm huyết thanh thường quy đối với cúm yêu cầu làm theo cặp huyết thanh giai đoạn cấp tính và giai đoạn
dưỡng bệnh. Xét nghiệm đó không được khuyến cáo để ra quyết định lâm sàng chính xác.

Trong thời gian bùng phát bệnh cúm, các mẫu hô hấp cần được xét nghiệm bằng cả xét nghiệm nhanh và cấy vi-rút.
Cấy vi-rút là thiết yếu để xác định phân nhóm cúm A và các chủng cúm A và B gây bệnh và để giám sát các chủng
mới có thể cần được đưa vào vắc-xin cúm trong năm sau. Cấy vi-rút cũng có thể giúp xác định các nguyên nhân khác
gây bệnh.

Viêm phổi
Nếu một bệnh nhân có một tình trạng bệnh lý mạn tính tiềm ẩn hay rơi vào một nhóm có nguy cơ cao, cần cân nhắc
khả năng bị viêm phổi do vi khuẩn hoặc vi-rút. Các bệnh nhân này sẽ có các triệu chứng dai dẳng vượt quá thời gian
để khỏi bệnh cúm không biến chứng thông thường. Có thể có sốt cao, ho và khó thở. Nếu sốt và ho trở nặng với đờm
mủ, khả năng cao nhất là bị viêm phổi do vi khuẩn thứ phát. Chụp X-quang ngực xác nhận có sự thâm nhiễm.

Chẩn đoán ở trẻ em
Các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến đường hô hấp trên và dưới là phổ biến, nhưng bệnh cúm có thể có các biểu
hiện đa dạng hơn ở trẻ em, tùy thuộc vào tuổi và phơi nhiễm trước đó.

Các triệu chứng điển hình của nhiễm vi-rút cúm không biến chứng vẫn xuất hiện thường xuyên và bao gồm khởi phát
đột ngột sốt, đau đầu, đau cơ, và khó chịu liên quan đến các biểu hiện của bệnh đường hô hấp, như ho, đau họng và
viêm mũi.

Tuy nhiên, trẻ nhỏ thường xuyên gặp khó khăn để nói cho ta biết những triệu chứng như đau cơ và đau đầu. Chúng có
thể bị sốt cao hơn so với cha mẹ, bị sốt cao co giật, và than phiền về đường tiêu hóa nhiều hơn (ví dụ: buồn nôn và
nôn mửa, biếng ăn).[2] [82] Các triệu chứng hô hấp có thể ít nổi bật hơn ở trẻ em ở thời điểm khởi phát bệnh so với
ở trẻ vị thành niên và người lớn.[2]

Các phát hiện lâm sàng ở trẻ em có thể bao gồm sốt, thở nhanh, ban đỏ màng kết/ xuất huyết kết mạc mắt, phù nề mũi
và chảy dịch, xung huyết hầu họng, và hạch cổ.[83]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Từ 65 tuổi trở lên

• So với những người trẻ, người lớn khỏe mạnh, những người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ cao bị biến chứng
nghiêm trọng do cúm và có nhiều khả năng mắc các bệnh lý kèm theo mà có thể sẽ trầm trọng hơn do nhiễm cúm.
Người ta ước tính rằng 90% số ca tử vong do cúm theo mùa và hơn 60% số ca nhập viện do cúm theo mùa xảy
ra ở những người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ mỗi năm.[13] [14] Bệnh cúm có thể là một bệnh rất nghiêm trọng khi
hệ miễn dịch trở nên yếu hơn theo tuổi tác. Tuổi này cũng nhiều khả năng khiến cho các bệnh lý kèm theo có thể
trầm trọng hơn do nhiễm cúm[15]
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• Ở người lớn tuổi, tiêm vắc-xin có thể giảm một nửa tỷ lệ nhiễm cúm huyết thanh và lâm sàng mới.[16] [17]
• Tiêm vắc-xin có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ nhập viện vì bệnh viêm phổi hoặc cúm và nguy cơ tử

vong ở những người già trong cộng đồng.[18]

Từ 6 đến 59 tháng tuổi

• Mặc dù trẻ mắc tình trạng bệnh lý mạn tính như bệnh phổi, thận hoặc tim có nguy cơ cao bị biến chứng của cúm,
những trẻ khỏe mạnh có nguy cơ bị biến chứng đơn giản chỉ vì độ tuổi của trẻ. Trẻ em dưới 5 tuổi có nhiều khả
năng phải nhập viện hơn trẻ lớn hơn; những trẻ dưới 2 tuổi có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm.[19]

Tình trạng bệnh tim mạch hoặc hô hấp mạn tính

• Ở những bệnh nhân bị COPD mức trung bình hoặc nặng, sự có mặt của bất kỳ vi-rút nào trong dịch tiết đường thở
trên có liên quan mật thiết với các cơn kịch phát COPD. Những dữ liệu này minh chứng cho vai trò của vi-rút là
yếu tố kích hoạt các cơn kịch phát COPD trong cộng đồng.[20]

• Ở nhóm người lớn tuổi, tiêm vắc-xin phòng cúm có liên quan đến giảm nguy cơ nhập viện vì bệnh tim, bệnh mạch
não, viêm phổi hoặc cúm, cũng như nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa cúm. Những phát hiện này
nêu bật lợi ích của việc tiêm vắc-xin và hỗ trợ các nỗ lực để tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin ở những người lớn tuổi.[21]
[22] [23]

Bệnh thận mạn tính (CKD)

• Bệnh nhân bị CKD có nguy cơ cao bị biến chứng do cúm.[15] Vắc-xin cúm hiện được Ủy ban Tư vấn về Thực
hành Tiêm chủng (ACIP) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ khuyến nghị
cho các bệnh nhân bị CKD.[24] Trong các nghiên cứu quan sát, tiêm vắc-xin chủng ngừa cúm có liên quan đến
giảm nguy cơ nhập viện, tử vong và thăm khám bác sĩ do cúm.[25]

Tiểu đường

• Người mắc tiểu đường có nguy cơ xảy ra biến chứng cao hơn do bệnh nền của họ. Bệnh tiểu đường làm tăng tỷ lệ
tử vong từ 5% đến 12% do nhiễm cúm, được cho là do tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tình trạng nhiễm xeton
axit, suy giảm đáp ứng miễn dịch và tăng tỷ lệ mắc bệnh khuẩn tụ cầu và liên cầu khuẩn.[26]

Bệnh huyết sắc tố

• Các bệnh huyết sắc tố như bệnh hồng cầu lưỡi liềm có những bất thường không chỉ ở tế bào hồng cầu mà còn ở
màng trong/nội mạc mạch máu, chức năng tế bào bạch cầu, đông máu, và phản ứng viêm. Tiêm vắc-xin phòng cúm
thường quy được khuyến nghị để phòng ngừa nhiễm bệnh.[27]

Suy giảm miễn dịch

• Nhiễm trùng là nguyên nhân hàng đầu gây mắc bệnh và tử vong ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch như
người nhận ghép tạng cơ quan tạo máu/ghép tạng đặc và người bị HIV.[28] Vắc-xin ngừa vi-rút cúm bất hoạt
được ưa chuộng hơn so với vắc-xin ngừa vi-rút sống cho các thành viên gia đình, nhân viên y tế và những
người khác tiếp xúc gần với những người ức chế miễn dịch nặng cần chăm sóc trong một môi trường được bảo
vệ.[29]Trong một nghiên cứu, tiêm vắc-xin ngừa ba chủng cúm liều cao làm tăng nồng độ kháng thể ở những
người bị HIV.[30] Vắc-xin bất hoạt ngừa ba chủng cúm cũng sinh miễn dịch ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV.[31]
Cần sử dụng vắc-xin bất hoạt một cách cẩn trọng ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch nghiêm trọng (ví dụ: bệnh
nhân được hóa trị liệu, xạ trị, hay liệu pháp ức chế miễn dịch khác, bao gồm corticosteroid liều cao), do có thể
kém đáp ứng với việc tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, vắc-xin với chất bổ trợ đã được chứng tỏ là an toàn và sinh miễn
dịch ở nhóm bệnh nhân ghép tạng.[32] Vắc-xin sống bị làm yếu trong mũi bị chống chỉ định ở bệnh nhân ức chế
miễn dịch hoặc suy giảm miễn dịch.
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Mang thai

• Các thay đổi về miễn dịch, hô hấp và tim mạch làm cho phụ nữ mang thai dễ bị bệnh nặng hơn do cúm.[33] Phụ
nữ mang thai bị cúm có nguy cơ sinh non và chuyển dạ sớm lớn hơn.[34] Vắc-xin bất hoạt ngừa ba chủng cúm
sinh miễn dịch ở cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV và phụ nữ mang thai không bị nhiễm.[31] Liên quan đến độ an
toàn, việc tiêm vắc-xin cúm cho mẹ không làm tăng nguy cơ gây dị tật bẩm sinh.[35] [36] [37]

Người chăm sóc và những người tiếp xúc với người bệnh trong gia đình là các nhóm có
nguy cơ cao

• Mục đích là để ngăn chặn việc lây truyền vi-rút đến một quần thể có nguy cơ cao.
• Vắc-xin ngừa vi-rút cúm bất hoạt được ưa chuộng hơn so với vắc-xin ngừa vi-rút sống cho các thành viên gia đình,

nhân viên y tế và những người khác tiếp xúc gần với những người ức chế miễn dịch nặng cần chăm sóc trong một
môi trường được bảo vệ.

Nhân viên y tế

• Nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm
chủng (ACIP) của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo rằng tất cả nhân viên y tế
cần phải tiêm vắc-xin ngừa cúm hàng năm để hạn chế việc lây truyền.[38] Vắc-xin ngừa vi-rút cúm bất hoạt được
ưa chuộng hơn so với vắc-xin ngừa vi-rút sống cho các thành viên gia đình, nhân viên y tế và những người khác
tiếp xúc gần với những người ức chế miễn dịch nặng cần chăm sóc trong một môi trường được bảo vệ.

• Việc nhân viên y tế được tiêm vắc-xin là một biện pháp bảo vệ cho gia đình ở nhà cũng như bệnh nhân tại nơi
làm việc khỏi bị lây truyền cúm có thể xảy ra. Bùng phát bệnh cúm trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc dài hạn
được cho là do tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp ở các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.[39] Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm
vắc-xin cao hơn ở các nhân viên y tế có thể làm giảm các bệnh giống cúm, và thậm chí là tử vong, ở các cơ sở như
cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà điều dưỡng.[40] [41] [42]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
mùa đông (thường gặp)

• Bệnh cúm thường có quy luật bùng phát theo mùa, với bệnh dịch hay xảy ra từ cuối thu đến đầu xuân.

bùng phát cúm hiện tại (thường gặp)

• Nghi ngờ khả năng nhiễm cúm mùa cao nếu có ghi chép về bùng phát bệnh trong cộng đồng. Trong mùa cúm,
CDC công bố các bản cập nhật hàng tuần trực tuyến tóm tắt thông tin về hoạt động của cúm.  [CDC: FluView:
weekly influenza surveillance report]  WHO cũng theo dõi và báo cáo tỷ lệ mắc bệnh cúm.

Không được tiêm chủng (thường gặp)

• Cần hỏi bệnh nhân xem họ đã tiêm vắc-xin cúm mỗi năm hay chưa. Những người lớn khỏe mạnh được tiêm bắp
vắc-xin bất hoạt giảm đáng kể khả năng nhiễm cúm A hoặc B dựa trên xét nghiệm huyết thanh cẩn thận, so với
nhóm đối chứng, và có các triệu chứng cúm lâm sàng nhẹ hơn (1,7% so với 13,4%).[59] [60]

sốt với ho (thường gặp)

• Các nghiên cứu trên các bệnh nhân lớn tuổi cho thấy có sự khởi phát cấp tính của sốt và ho có giá trị dự đoán
dương tính chỉ từ 30% đến 53% tương ứng với các bệnh nhân bị cúm không nhập viện và nhập viện.[84] [85]
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• Một nghiên cứu về những người lớn tuổi được tiêm vắc-xin ngừa bệnh phổi mạn tính đã báo cáo rằng ho không
dự đoán được nhiễm vi-rút cúm đã xác nhận ở phòng thí nghiệm, mặc dù cả sốt hoặc tình trạng sốt và đau cơ có
giá trị dự đoán dương tính là 41%.[86]

• Trẻ nhỏ ít khi báo cáo các triệu chứng cúm điển hình như sốt và ho.[87] 2[C]Evidence
• Nếu sốt và ho trở nặng hơn, có đờm mủ và khó thở, nên nghi ngờ viêm phổi do vi khuẩn thứ phát. Chụp X-quang

ngực xác nhận có sự thâm nhiễm.
• Viêm phổi do vi khuẩn thứ phát là một biến chứng quan trọng của bệnh cúm và chiếm tới khoảng 25% số ca tử

vong liên quan đến cúm.[5]

Các yếu tố chẩn đoán khác

Đau họng (thường gặp)

• Không thường gặp các triệu chứng miệng hầu ngoài đau họng với chứng xung huyết liên quan

bệnh hạch bạch huyết cổ (không thường gặp)

• Một phát hiện không cụ thể có thể phổ biến hơn ở trẻ em.[83]

khó thở (không thường gặp)

• Một triệu chứng không phổ biến gợi nhắc đánh giá về biến chứng của bệnh cúm như viêm phổi do vi khuẩn, đặc
biệt khi có biểu hiện sốt, ho và đờm mủ.[5]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

chẩn đoán lâm sàng

• Không có các đặc điểm bệnh lý của bệnh cúm và có thể cần phải kiểm tra
thêm chỉ khi kết quả có khả năng ảnh hưởng đến chẩn đoán và quyết định
điều trị cũng như có khả năng giám sát bệnh ở cộng đồng.[76]

bệnh hô hấp sốt trong một đợt
bùng phát bệnh cúm theo mùa
đã biết

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Nuôi cấy vi-rút

• Xét nghiệm xác định để chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, nhưng phải mất
3 đến 10 ngày mới có kết quả. Phương thức này thường không được sử dụng
để kiểm soát lâm sàng ban đầu vì phải mất đến 72 giờ mới báo cáo được kết
quả. Phương thức này được sử dụng để xác nhận kiểm tra sàng lọc và giám
sát y tế công cộng.

• Nuôi cấy theo phương pháp Shell vial culture (tăng cường ly tâm), nếu có, có
thể giảm thời gian nhận kết quả xuống còn 1 đến 3 ngày.[76]

• Các mẫu bệnh phẩm được chấp nhận bao gồm miếng gạc mũi họng, rửa mũi,
rửa phế quản, hút mũi và đờm.[89]

phát hiện vi-rút cúm hoặc
kháng nguyên vi-rút.
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Xét nghiệm Kết quả

Nhuộm kháng thể miễn dịch huỳnh quang trực tiếp

• Phát hiện bệnh cúm A và B.
• Các mẫu bệnh phẩm được chấp nhận bao gồm miếng gạc mũi họng, rửa mũi,

rửa phế quản, hút mũi và đờm.
• Các kết quả được báo cáo trong 2 đến 4 giờ.

phát hiện vi-rút cúm

Phản ứng chuỗi sao chép ngược

• Phát hiện bệnh cúm A và B.
• Các mẫu bệnh phẩm được chấp nhận bao gồm miếng gạc mũi họng, rửa mũi,

rửa phế quản, hút mũi và đờm.
• Các kết quả được báo cáo trong 2 đến 4 giờ.

phát hiện vi-rút cúm

Huyết thanh học

• Phát hiện bệnh cúm A và B.
• Đánh giá mẫu huyết thanh trong giai đoạn cấp tính (thu thập trong tuần đầu

tiên khi bị bệnh) và hồi sức (lấy mẫu từ 2 đến 4 tuần sau khi lấy mẫu cấp
tính).

• Kết quả xét nghiệm dương tính là dấu hiệu của lây nhiễm gần đây.
• Có thể mất từ 2 tuần trở lên mới có kết quả.

tăng gấp 4 lần chuẩn độ kháng
thể từ mẫu giai đoạn cấp tính
đến hồi sức

Thử nghiệm miễn dịch enzym (EIA)

• Phát hiện bệnh cúm A và B.
• Các mẫu bệnh phẩm được chấp nhận bao gồm miếng gạc mũi họng, miếng

gạc họng, rửa mũi và rửa phế quản.
• Các kết quả được báo cáo trong 2 giờ.

phát hiện vi-rút cúm

Xét nghiệm chẩn đoán nhanh

• Hiện có nhiều xét nghiệm được thiết kế để phát hiện ra một trong hai hoặc cả
hai cúm A và cúm B trong vòng chưa đến 30 phút.

• Có thể hữu ích trong các ca bệnh cúm tản phát mà không thể phân biệt được
với các tình trạng nhiễm bệnh do các vi-rút đường hô hấp khác chỉ dựa trên
cơ sở lâm sàng.[90] [91] [80] [92]

• Phát hiện lượng RNA vi-rút thấp. Nhạy hơn nuôi cấy.
• Các xét nghiệm nên được thực hiện trong vòng 24 đến 48 giờ tùy thuộc đỉnh

phóng thích vi-rút. Độ nhạy và độ đặc hiệu của các xét nghiệm chẩn đoán
nhanh tương ứng là khoảng 70% đến 75% và 90% đến 95%.

• Tương đối tốn kém để thực hiện.
• CDC cung cấp một danh sách các xét nghiệm hiện có.  [CDC: influenza

symptoms and the role of laboratory diagnostics]

dương tính với cúm A và/hoặc
cúm B, tùy theo xét nghiệm cụ
thể được sử dụng

X quang ngực

• Nên được thực hiện để loại trừ viêm phổi do vi khuẩn nguyên phát hoặc thứ
phát.

• Hình ảnh X quang của bệnh viêm phổi mắc phải từ cộng đồng bao gồm đông
đặc thùy, thâm nhiễm kẽ, và sự tạo lỗ hổng.

• Người ta thường nghĩ rằng việc đông đặc thùy gợi ý tới viêm phổi do vi
khuẩn và thâm nhiễm mô kẽ là dấu hiệu viêm phổi do nấm Pneumocystis
jirovecii (trước đây là P carinii) và các vi-rút. Tuy nhiên, các bác sĩ X-quang
không thể phân biệt chính xác viêm phổi do vi khuẩn và không do vi khuẩn
chỉ trên cơ sở hình ảnh chụp X quang.[93]

thông thường ở các ca bệnh
không biến chứng; có thể cho
thấy các thâm nhiễm phù hợp
với viêm phổi trong các ca
bệnh phức tạp
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Nhiễm cúm Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm phổi do vi khuẩn • Ngoài ho và sốt, có thể có đau
ngực kiểu viêm màng phổi, khó
thở, và ra đờm mà có thể nhầy
mủ.

• CXR: phát hiện thường gặp là
đông đặc thùy.

• Nuôi cấy máu: dương tính với
vi khuẩn gây nhiễm.

• Nuôi cấy đờm: tăng trưởng vi
khuẩn gây nhiễm.

Nhiễm vi-rút hợp bào hô hấp
(RSV)

• Nguyên nhân phổ biến nhất gây
nhiễm khuẩn đường hô hấp
dưới ở trẻ em < 1 tuổi.[94]

• Cũng là một nguyên nhân quan
trọng và thường không được
nhận biết về nhiễm khuẩn
đường hô hấp dưới ở cả những
bệnh nhân lớn tuổi và những
người bị ức chế miễn dịch.[95]

• Với triệu chứng đường hô hấp
trên và dưới tăng lên rõ nhất là
trong 3 đến 5 ngày và được chữa
khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày.

• Có đặc trưng là các đợt bùng
phát theo mùa. Ở bán cầu bắc,
các đợt bùng phát thường xảy
ra từ tháng 11 đến tháng 4, với
đỉnh điểm vào tháng 1 hoặc
tháng 2. Ở bán cầu nam, các đợt
bùng phát mùa đông xảy ra từ
tháng 5 đến tháng 9, với đỉnh
điểm vào tháng 5, tháng 6 hoặc
tháng 7. Ở vùng khí hậu nhiệt
đới và cận nhiệt đới, các đợt
bùng phát theo mùa thường liên
quan đến mùa mưa.[96]

• Hiện nay, có thể tiến hành các
thử nghiệm nhanh sử dụng kỹ
thuật bắt giữ kháng nguyên
trong vòng chưa đầy 30 phút.
Độ nhạy và độ đặc hiệu của hầu
hết các xét nghiệm này vượt quá
90%; và đó là trọng tâm của sơ
đồ cây chẩn đoán trong hầu hết
các phòng thí nghiệm lâm sàng
vì việc xác định bằng cách nuôi
cấy có thể mất từ 4 ngày đến 2
tuần.[97]
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm vi-rút á cúm (PIV) • Một mầm bệnh hô hấp quan
trọng ở người lớn và trẻ em;
nguyên nhân thường gặp thứ
hai, sau RSV, của các bệnh
nhiễm khuẩn đường hô hấp
dưới cấp tính ở trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ.[98]

• Ở người lớn, thường gây nhiễm
khuẩn đường hô hấp trên nhẹ,
nhưng có thể gây nhiễm khuẩn
đường hô hấp dưới có thể đe
dọa tính mạng ở những bệnh
nhân suy giảm miễn dịch.[99]

• Các quy luật nhiễm PIV theo
mùa tại Mỹ đã thay đổi trong
vài thập kỷ qua. Sau năm 1962,
PIV-1 và PIV-2 bắt đầu xuất
hiện thành dịch bênh, và hiện
xuất hiện 2 năm một lần vào
mùa thu. Để so sánh, PIV-3 xảy
ra trong các dịch bệnh mùa xuân
hàng năm, trong khi các quy luật
nhiễm PIV-4 theo mùa rất khó
thiết lập, vì bệnh thường nhẹ
và khó phát hiện được vi-rút.
Ở các nước đang phát triển và
nhiệt đới, vi-rút á cúm không
biểu hiện các biến thể theo
mùa.[100]

• Nuôi cấy PIV từ mũi hầu hoặc
đường hô hấp dưới vẫn là
xét nghiệm xác định để chẩn
đoán.[101]

• Phát hiện kháng nguyên nhanh
bằng phương pháp miễn dịch
huỳnh quang và EIA, với độ
nhạy cảm được báo cáo là từ
75% đến 95%.[102]

• Cũng có thể thực hiện xét
nghiệm huyết thanh nhưng mất
thời gian.

• Hiện có các xét nghiệm PCR đa
mồi để phát hiện một số vi-rút
hô hấp có độ nhạy được báo cáo
là 95% đến 100%, với độ đặc
hiệu tuyệt vời.[103]
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Nhiễm cúm Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu chính của điều trị ở cấp bệnh nhân là giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian xảy ra triệu chứng và phòng ngừa
biến chứng. Ở cấp y tế công cộng, mục đích là để ngăn ngừa hoặc kiểm soát bùng phát dịch cúm để tránh tình hình dịch
bệnh hoặc đại dịch.  [CDC: Influenza (Flu)]

Khi chỉ định điều trị kháng vi-rút, tốt nhất nên điều trị trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi nghi ngờ hoặc đã có kết quả xét
nghiệm xác nhận bệnh cúm.

Khuyến cáo điều trị với những người có nguy cơ cao hình thành biến chứng bệnh của cúm, và có thể bắt đầu trị liệu trong
vòng 48 giờ sau khi khởi phát các triệu chứng. Có thể cân nhắc điều trị với những người được chẩn đoán nhiễm cúm 48
giờ sau khi khởi phát các triệu chứng, là người có các triệu chứng tiếp diễn.

Tất cả các bệnh nhân nhập viện vì bệnh cúm đều cần điều trị kháng vi-rút.

Những người không có nguy cơ biến chứng cao có thể được điều trị kháng vi-rút nếu nghi ngờ bệnh cúm ở mức độ cao
hoặc đã được xác nhận, trong vòng 48 giờ sau khi khởi phát các triệu chứng, và nếu họ muốn rút ngắn thời gian bị bệnh.

Biến chứng có thể xảy ra ở bất kỳ bệnh nhân nào, nhưng nhiều phân nhóm nguy cơ cao rất dễ bị. Các nhóm có nguy cơ
cao bao gồm:[104]

• Bệnh nhân bị bệnh phổi mạn tính (bao gồm bệnh hen suyễn) hoặc bệnh tim
• Bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan, bệnh thần kinh mạn tính, hoặc ức chế miễn dịch
• Bệnh nhân ở nhà điều dưỡng hoặc các cơ sở chăm sóc mạn tính
• Trẻ sơ sinh từ 6 đến 59 tháng tuổi
• Người lớn >65 tuổi
• Phụ nữ mang thai
• Nhân viên y tế hay người chăm sóc các thành viên thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Nhiễm cúm không biến chứng
Nhiễm cúm không biến chứng là một chứng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do các vi-rút cúm A hoặc B gây
ra thường tự khỏi ở nhóm dân số nói chung.[105] Điều trị nhằm vào chăm sóc hỗ trợ các triệu chứng liên quan đến
nhiễm khuẩn đường hô hấp. Các phương pháp điều trị này thường bao gồm các thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau đối với
sốt, và tăng lượng chất lỏng để chống mất nước. Các triệu chứng thường hết trong khoảng 1 tuần; tuy nhiên, ho và
mệt mỏi có thể kéo dài lâu hơn.[106]

Nhiễm cúm biến chứng
Bệnh nặng, biến chứng có thể xảy ra ở ca nhiễm cúm và thường liên quan nhiều hơn với nhiễm cúm A so với nhiễm
cúm B.

Các biến chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên bao gồm viêm tai giữa và viêm xoang do vi khuẩn. Biến chứng
của nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới bao gồm viêm phổi do vi-rút nguyên phát viêm phổi do vi-rút thứ phát.

Điều trị những biến chứng này có thể cần chăm sóc hỗ trợ quyết liệt hơn, thường cần nhập viện, kèm kháng sinh và/
hoặc điều trị kháng vi-rút.

Tỷ lệ nhập viện cao nhất là ở trẻ sơ sinh, bệnh nhân >65 tuổi, và bệnh nhân có tình trạng bệnh lý mạn tính. Hơn 90%
các ca tử vong liên quan đến cúm là ở bệnh nhân >65 tuổi.[106]
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Điều trị kháng vi-rút với nhiễm cúm sớm
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo điều trị kháng vi-rút càng sớm càng tốt đối
với bệnh nhân đã được xác nhận hoặc nghi ngờ cúm, là người bị bệnh nghiêm trọng, biến chứng, hoặc tiến triển,
hoặc người phải nhập viện, cũng như bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến chứng.[107] [108] [109]Mặc dù chất ức chế
neuraminidase đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt để điều trị bệnh cấp tính
không biến chứng, các hướng dẫn có xu hướng khuyến cáo sử dụng các loại thuốc này cho bệnh biến chứng cũng như
ở những người có nguy cơ biến chứng. Các hướng dẫn địa phương có thể khác nhau và cần được tham khảo.[110]

Các chất ức chế neuraminidase (zanamivir, oseltamivir, và peramivir) có hiệu quả chống lại cả cúm A và B.[111] [112]
[107] [113] [114]Oseltamivir và zanamivir có hiệu quả khiêm tốn đối với việc chống lại các triệu chứng cúm ở người
lớn khỏe mạnh,[115] và đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị cúm A/H1N1 năm 2009.[111] [116] [117] [118] Tuy
nhiên, đã có nhiều cuộc tranh luận về việc sử dụng oseltamivir và liệu nó có làm giảm các biến chứng ở người lớn
khỏe mạnh và trẻ em hay không.[111] [119] [120] [121] Các nghiên cứu quan sát gợi ý oseltamivir có thể làm giảm
tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân nhập viện do mắc cúm theo mùa.[122] Kết quả từ một phân tích tổng hợp cho thấy
oseltamivir giúp giảm một chút thời gian để đạt đến trạng thái bớt triệu chứng lâm sàng ở người trưởng thành bị cúm,
nhưng tăng tỷ lệ buồn nôn và nôn mửa.[123]

Thuốc ức chế M2 amantadine và rimantadine chỉ có tác dụng kháng cúm A. Có sự đồng thuận rằng rimantadine không
nên dùng làm phương pháp điều trị bậc một, bởi vì nó có tính kháng chéo với amantadine cao. Do số vi-rút cách ly
nhờn thuốc tăng lên, các bác sĩ cần tìm kiếm lời khuyên từ cơ quan chức năng địa phương liên quan đến các thuốc
kháng vi-rút dựa trên các quy luật kháng thuốc theo mùa.[107]

Đã có báo cáo rằng oseltamivir đường uống và zanamivir hít giảm thời gian mắc bệnh cúm khi được bắt đầu trong
vòng 48 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, cả ở trẻ em tới 12 tuổi và người lớn.[124] [125]Lợi ích của điều trị là lớn
nhất khi bắt đầu sử dụng thuốc trong vòng 24 đến 30 giờ đầu tiên sau khi khởi phát triệu chứng.[124] [126] [127]
[128]

Nếu được kê toa, oseltamivir và zanamivir nên được dùng ở bệnh nhân đến khám trong vòng 2 ngày kể từ khi khởi
phát các triệu chứng và được dùng trong 5 ngày. Peramivir được cho dùng theo cách truyền liều đơn, và cũng cần được
cho dùng trong vòng 2 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.[107] [108]Peramivir có thể được khuyến cáo cho những
người không thể uống hay hít chất ức chế neuraminidase.

Người lớn thường dung nạp oseltamivir tốt nhưng thuốc có thể gây nôn mửa ở trẻ em. Zanamivir có ít bằng chứng
giảm các biến chứng hô hấp ở người lớn hơn so với oseltamivir.

Một cảnh báo về an toàn thuốc liên quan đến oseltamivir đã được công bố tháng 11 năm 2006 sau khi có các báo cáo
về tự làm tổn thương bản thân và sảng liên quan đến việc sử dụng thuốc này. Cảnh báo đó cho biết những người bị
cúm, đặc biệt là trẻ em, có thể có nguy cơ gia tăng tự làm tổn thương bản thân và lú lẫn ngay sau khi dùng oseltamivir
và cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện các dấu hiệu hành vi bất thường.

Những phụ nữ mang thai có biểu hiện mắc bệnh không biến chứng do cúm, và những người không có bằng chứng
về bệnh toàn thân, có thể được sử dụng zanamivir hoặc oseltamivir.[108] Theo quan điểm của phơi nhiễm toàn thân
thấp hơn, zanamivir được khuyến nghị là lựa chọn đầu tiên, mặc dù có thể dùng cả hai loại thuốc. Ở phụ nữ đang cho
con bú, oseltamivir được ưu tiên hơn zanamivir. Trẻ em < 1 tuổi có triệu chứng cúm theo mùa nên được điều trị bằng
oseltamivir.[108]

Điều trị dự phòng bằng thuốc kháng vi-rút sau khi phơi nhiễm
Cần được cân nhắc cho:[108] [129]
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• Những người có nguy cơ cao hình thành biến chứng bệnh cúm nếu bệnh hình thành ngay sau khi tiêm vắc-xin
cúm, trước khi hình thành đáp ứng miễn dịch đầy đủ.

• Những người bị chống chỉ định sử dụng vắc-xin. Điều này có thể bao gồm sốc phản vệ với trứng hoặc dị ứng
với các thành phần khác của vắc-xin, bệnh sốt hoặc tiền sử mắc hội chứng Guillain-Barre trong vòng 6 tuần
sau khi cho dùng vắc-xin cúm trước đó.

• Những người chưa được tiêm vắc-xin nhưng có biểu hiện triệu chứng hô hấp cấp tính trong một đợt bùng phát
cúm đã biết.

• Những người không được tiêm vắc-xin có tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao hình thành các biến
chứng của bệnh cúm trong một đợt bùng phát cúm.

• Tất cả những người sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc viện dưỡng lão, bao gồm những người đã được
tiêm vắc-xin, nếu bùng phát dịch cúm trong cộng đồng nơi họ đang sống.

• Những người có nguy cơ bị biến chứng cao nhất, bao gồm cả tử vong. Điều này có thể bao gồm những người
bị suy giảm miễn dịch.

• Những người không thể nhận vắc-xin do thiếu hụt, trừ khi họ có nguy cơ cao hình thành các biến chứng của
bệnh cúm.

Cả oseltamivir và zanamivir đã cho thấy có hiệu quả như là biện pháp dự phòng lây nhiễm khi dùng sớm sau khi
tiếp xúc với cá nhân bị nhiễm bệnh.[124] Một nghiên cứu cho thấy khi điều trị bằng oseltamivir đường uống hoặc
zanamivir dạng hít cho những người tiếp xúc với người bệnh trong hộ gia đình trong vòng 48 giờ kể từ ca bệnh chỉ
điểm có các triệu chứng giống cúm theo mùa, số ca bệnh cúm có triệu chứng sau đó giảm đáng kể ở những người tiếp
xúc với bệnh nhân trong hộ gia đình.[124]

Điều trị kháng sinh
Viêm phổi do vi khuẩn thứ phát là một biến chứng quan trọng của bệnh cúm theo mùa và chiếm tới 25% số ca tử
vong liên quan đến cúm theo mùa.[5] Các vi khuẩn phổ biến nhất có liên quan đến viêm phổi trong bối cảnh đồng
nhiễm cúm là Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, và Haemophilus influenzae. Thuốc kháng sinh cần
nhằm vào các vi khuẩn này.[130]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu ( tóm tắt )

tiếp xúc với nhóm đối tượng có nguy cơ mắc
cúm

1 liệu pháp kháng vi-rút dự phòng

Cấp tính ( tóm tắt )

Người lớn

1 thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau

Bệnh phức tạp hoặc có nguy
cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤

bổ sung Liệu pháp kháng vi-rút
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Cấp tính ( tóm tắt )
48 giờ sau các triệu chứng đầu
tiên

Với bội nhiễm vi khuẩn
do nguồn không rõ: không
bao gồm viêm tai giữa hoặc
Staphylococcus aureus

thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Bội nhiễm Staphylococcus
aureus nghi ngờ hoặc đã biết:
không bao gồm viêm tai giữa

thêm oxacillin, nafcillin, hay vancomycin

Với viêm tai giữa thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Trẻ em

1 thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau

Bệnh phức tạp hoặc có nguy
cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤
48 giờ sau các triệu chứng đầu
tiên

bổ sung Liệu pháp kháng vi-rút

Với bội nhiễm vi khuẩn
do nguồn không rõ: không
bao gồm viêm tai giữa hoặc
Staphylococcus aureus

thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Bội nhiễm Staphylococcus
aureus nghi ngờ hoặc đã biết:
không bao gồm viêm tai giữa

thêm oxacillin, nafcillin, hay vancomycin

Với viêm tai giữa thêm thuốc kháng sinh phổ rộng
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Các lựa chọn điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu

tiếp xúc với nhóm đối tượng có nguy cơ mắc
cúm

1 liệu pháp kháng vi-rút dự phòng

Các lựa chọn sơ cấp

» Oseltamivir: trẻ 3 tháng đến <1 tuổi: 3 mg/kg
đường uống một lần mỗi ngày; trẻ em ≥1 tuổi và
trọng lượng cơ thể ≤15 kg: 30 mg đường uống
mỗi ngày một lần; 15-23 kg: 45 mg đường uống
mỗi ngày một lần; 23-40 kg: 60 mg đường uống
mỗi ngày một lần; >40 kg và người lớn: 75 mg
đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» zanamivir: trẻ em ≥5 tuổi và người lớn: 10 mg
(hít hai hơi) mỗi ngày một lần
Lựa chọn ưu tiên trong thai kỳ.

» Hướng dẫn của NICE cho biết oseltamivir và
zanamivir được khuyến cáo để phòng ngừa cúm nếu
đáp ứng tất cả các điều kiện sau:[129]

» Lượng vi-rút cúm lưu thông là đủ để nếu một người
có bệnh giống cúm, ta có thể cho rằng bệnh đó nhiều
khả năng là do vi-rút cúm gây ra.

» Người đó thuộc nhóm có nguy cơ.

» Người đó đã tiếp xúc với một người bị bệnh giống
cúm và có thể bắt đầu điều trị trong vòng 36 giờ (đối
với zanamivir) hay 48 giờ (đối với oseltamivir).

» Người đó chưa được tiêm vắc-xin bảo vệ hữu hiệu.

» Các nhóm có nguy cơ bao gồm bệnh nhân bị bệnh
phổi mạn tính (bao gồm hen suyễn) hay bệnh tim, tiểu
đường, bệnh thận, bệnh gan, bệnh thần kinh mạn tính,
hoặc ức chế miễn dịch. Cũng bao gồm bệnh nhân ở
nhà điều dưỡng hay các cơ sở chăm sóc mạn tính, trẻ
sơ sinh từ 6 đến 59 tháng tuổi, người lớn >65 tuổi,
phụ nữ mang thai, và nhân viên y tế hoặc người chăm
sóc các thành viên thuộc nhóm đối tượng có nguy
cơ.[104]

» Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng đã cho thấy
khi thuốc kháng vi-rút được cho dùng trong vòng 48
giờ sau khi một người trong gia đình báo cáo về bệnh
giống cúm, số ca bị cúm có triệu chứng đã giảm.[124]
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bắt đầu
» Thuốc kháng vi-rút có thể rút ngắn thời gian mắc các
triệu chứng bệnh cúm theo mùa 1 đến 2 ngày, nhưng
có thể không có ảnh hưởng đến các triệu chứng gây
ra bởi các vi-rút khác có thể không phân biệt lâm sàng
được với cúm theo mùa.[125]

» Có thể dùng oseltamivir cho người lớn và trẻ em ở
mọi lứa tuổi, và được cho dùng trong 10 ngày ở trẻ em
và ít nhất 7 ngày (lên đến 6 tuần) ở người lớn đối với
chỉ định này. Nên bắt đầu cho dùng trong vòng 2 ngày
kể từ khi phơi nhiễm.

» Zanamivir được cho dùng trong 28 ngày ở người lớn
và trẻ em trên 5 tuổi đối với chỉ định này, và nên bắt
đầu cho dùng trong vòng 5 ngày kể từ khi bùng phát.

Cấp tính

Người lớn

Người lớn 1 thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: 500-1000 mg uống mỗi 4-6 giờ khi
cần, tối đa 4000 mg/ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 200-400 mg đường uống mỗi 4-6 giờ
khi cần, tối đa 2400 mg/ngày

» Thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau được đề xuất để giảm
triệu chứng đau đầu, sốt và đau cơ.

» Ibuprofen có nguy cơ cao gây các tác dụng bất lợi
nghiêm trọng so với paracetamol. Các NSAID như
zaltoprofen và loxoprofen, có ở một số quốc gia, được
xác nhận là an toàn và hữu ích cho những bệnh nhân
bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính, bao gồm
những người bị cúm.[131]

Bệnh phức tạp hoặc có nguy
cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤
48 giờ sau các triệu chứng đầu
tiên

bổ sung Liệu pháp kháng vi-rút

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Oseltamivir: 75 mg đường uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» zanamivir: 10 mg (hít hai hơi) hai lần mỗi ngày

HOẶC
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Cấp tính
» peramivir: 600 mg tiêm tĩnh mạch dưới dạng liều
đơn

» Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch
bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo điều trị kháng vi-rút
càng sớm càng tốt đối với bệnh nhân đã được xác
nhận hoặc nghi ngờ cúm, là người bị bệnh nghiêm
trọng, biến chứng, hoặc tiến triển, hoặc người phải
nhập viện, cũng như bệnh nhân có nguy cơ cao bị
biến chứng.[107] [108] [109] Mặc dù chất ức chế
neuraminidase đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận để điều trị bệnh
cấp tính không biến chứng, các hướng dẫn có xu
hướng khuyến cáo sử dụng các loại thuốc này cho
bệnh biến chứng cũng như ở những người có nguy cơ
biến chứng. Các hướng dẫn địa phương có thể khác
nhau và cần được tham khảo.[110] 

» Lợi ích của điều trị là lớn nhất khi bắt đầu sử dụng
thuốc trong vòng 24 đến 30 giờ đầu tiên sau khi khởi
phát triệu chứng.[124] [126] [127] 3[A]Evidence

» Do sự xuất hiện của các mẫu phân lập vi-rút kháng
thuốc, CDC hiện khuyến cáo chỉ sử dụng các chất
ức chế neuraminidase (ví dụ, oseltamivir, zanamivir,
hoặc peramivir) chứ không phải chất ức chế M2 (ví
dụ, amantadine hoặc rimantadine) khi chỉ định điều trị
nhiễm vi-rút cúm theo mùa.[115] [107] [124] [133]

» Oseltamivir và zanamivir nên được dùng trong
vòng 2 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng và
được dùng trong 5 ngày đối với chỉ định điều trị này.
Một liều tiêm tĩnh mạch một lần peramivir được chỉ
định trong vòng 2 ngày sau khi khởi phát các triệu
chứng.[107] [108]Peramivir có thể được khuyến cáo
cho những người không thể uống hay hít chất ức chế
neuraminidase.

» Thuốc kháng vi-rút không phải là lựa chọn thay thế
cho vắc-xin ngừa vi-rút cúm mùa.

» Những phụ nữ mang thai có biểu hiện mắc bệnh
không biến chứng do cúm, và những người không có
bằng chứng về bệnh toàn thân, có thể được sử dụng
zanamivir hoặc oseltamivir.[108] Theo quan điểm
của phơi nhiễm toàn thân thấp hơn, zanamivir được
khuyến nghị là lựa chọn đầu tiên, mặc dù có thể dùng
cả hai loại thuốc.

» Ở phụ nữ đang cho con bú, oseltamivir được ưu tiên
hơn zanamivir.

Với bội nhiễm vi khuẩn
do nguồn không rõ: không
bao gồm viêm tai giữa hoặc
Staphylococcus aureus

thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» ceftriaxone: 2 g tiêm tĩnh mạch mỗi ngày một lần
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Cấp tính
HOẶC

» levofloxacin: 500 mg đường uống/tiêm tĩnh mạch
mỗi ngày một lần trong 7-14 ngày; hoặc 750 mg
đường uống/tiêm tĩnh mạch mỗi ngày một lần
trong 5 ngày

HOẶC

» Moxifloxacin: 400 mg đường uống/tiêm tĩnh
mạch mỗi ngày một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» cefotaxime: 1-2 g tiêm tĩnh mạch mỗi 6-8 giờ

HOẶC

» cefuroxime: 750-1500 mg tiêm tĩnh mạch mỗi
6-8 giờ

» Chỉ nên dùng thuốc kháng sinh cho một số biến
chứng của bệnh cúm cấp tính, như viêm phổi do vi
khuẩn hoặc viêm xoang.

» Việc chọn thuốc kháng sinh nên dựa trên nhuộm
Gram và nuôi cấy hoặc chỉ định các thuốc kháng sinh
theo kinh nghiệm có hiệu quả chống lại các mầm
bệnh vi khuẩn phổ biến nhất sau khi bị cúm, cụ thể
là Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus
hoặc Haemophilus influenzae.[130] Có thể tiến hành
điều trị như một bệnh nhân ngoại trú nếu bệnh nhân
không bị suy hô hấp và ổn định huyết động. Tuy
nhiên, phải giám sát và theo dõi chặt chẽ để đánh giá
xem bệnh nhân có cần phải được nhập viện để chăm
sóc nội trú hay không.

» Quinolone không được khuyến nghị sử dụng khi
đang mang thai. Tuy nhiên, cephalosporin thích hợp
cho phụ nữ mang thai.

» Liệu trình điều trị thường là từ 7 đến 14 ngày.

Bội nhiễm Staphylococcus
aureus nghi ngờ hoặc đã biết:
không bao gồm viêm tai giữa

thêm oxacillin, nafcillin, hay vancomycin

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» oxacillin: 2 g tiêm tĩnh mạch 4 giờ một lần

HOẶC

» nafcillin: 2 g tiêm tĩnh mạch 4 giờ một lần

HOẶC
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Nhiễm cúm Điều trị

Cấp tính
» vancomycin: 1000 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 12 giờ

» Nên bổ sung thêm thành phần chống lại khuẩn tụ
cầu khi nghi ngờ Staphylococcus aureus là nguồn lây
bệnh. Nên nghi ngờ nhiễm khuẩn S aureus ở những
bệnh nhân bị cúm và viêm phổi mắc thêm theo CXR.

» Nếu xác nhận nhiễm khuẩn S aureus thì nên dừng
liệu pháp thuốc kháng sinh phổ rộng và tiếp tục điều
trị với oxacillin hoặc nafcillin.

» Nếu xác nhận nhiễm MRSA thì nên ngừng điều trị
bằng thuốc kháng sinh phổ rộng và tiếp tục điều trị chỉ
với vancomycin.

Với viêm tai giữa thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Amoxicillin: 500-875 mg đường uống mỗi 12
giờ trong 7 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 500-875 mg đường uống
mỗi 12 giờ trong 7 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

Các lựa chọn thứ cấp

» cefdinir: 300 mg đường uống mỗi 12 giờ trong
10 ngày

HOẶC

» cefuroxime: 250-500 mg uống mỗi 12 giờ trong
10 ngày

Các lựa chọn cấp ba

» azithromycin: 500 mg đường uống một lần mỗi
ngày trong 3 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 250-500 mg đường uống mỗi 12
giờ trong 7 ngày

» Không có sự cải thiện trong 48 đến 72 giờ ở bệnh
nhân được điều trị bằng kháng sinh cho thấy điều
trị ban đầu không thích hợp. Điều này thường liên
quan đến nhiễm một vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
beta-lactam (Haemophilus influenzae và Streptococcus
pneumoniae kháng thuốc), do đó chỉ ra nhu cầu
về một loại thuốc nhạy cảm với beta-lactam như
amoxicillin/clavulanate hoặc cephalosporin.
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Cấp tính
» Có thể sử dụng azithromycin hoặc clarithromycin
như một liệu pháp thay thế cho các bệnh nhân dị ứng
penicillin. Tuy nhiên, các mẫu phân lập kháng phế cầu
khuẩn có thể không đáp ứng với liệu pháp này.[134]

» Amoxicillin và cephalosporin được coi là an toàn ở
phụ nữ mang thai.

Trẻ em

Trẻ em 1 thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: 10-15 mg/kg đường uống mỗi 4-6
giờ khi cần, tối đa 75 mg/kg/ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 5-10 mg/kg đường uống mỗi 4-6 giờ
khi cần, tối đa 30 mg/kg/ngày

» Thuốc hạ sốt/thuốc giảm đau được đề xuất để giảm
triệu chứng đau đầu, sốt và đau cơ.

» Ibuprofen có nguy cơ cao gây các tác dụng bất lợi
nghiêm trọng so với paracetamol.

» Không nên dùng aspirin cho trẻ em dưới 16 tuổi do
nguy cơ mắc hội chứng Reye.

Bệnh phức tạp hoặc có nguy
cơ biến chứng cao: xuất hiện ≤
48 giờ sau các triệu chứng đầu
tiên

bổ sung Liệu pháp kháng vi-rút

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Oseltamivir: trẻ sinh non: tham khảo ý kiến
chuyên gia để được hướng dẫn về liều dùng; trẻ
em <1 tuổi: 3 mg/kg đường uống hai lần mỗi ngày;
trẻ em ≥1 tuổi và trọng lượng cơ thể ≤15 kg: 30
mg đường uống hai lần mỗi ngày; 15-23 kg: 45
mg đường uống hai lần mỗi ngày; 23-40 kg: 60
mg đường uống hai lần mỗi ngày; > 40 kg: 75 mg
đường uống hai lần mỗi ngày

HOẶC

» zanamivir: trẻ em ≥7 tuổi: 10 mg (hít hai hơi) hai
lần mỗi ngày

HOẶC

» peramivir: trẻ em ≥2 tuổi: 12 mg/kg tiêm tĩnh
mạch dưới dạng liều đơn, tối đa 600 mg/liều

» Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch
bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo điều trị kháng vi-rút
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Nhiễm cúm Điều trị

Cấp tính
càng sớm càng tốt đối với bệnh nhân đã được xác
nhận hoặc nghi ngờ cúm, là người bị bệnh nghiêm
trọng, biến chứng, hoặc tiến triển, hoặc người phải
nhập viện, cũng như bệnh nhân có nguy cơ cao bị
biến chứng.[107] [108] [109]Mặc dù chất ức chế
neuraminidase đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt để điều trị bệnh cấp
tính không biến chứng, các hướng dẫn có xu hướng
khuyến cáo sử dụng các loại thuốc này cho bệnh
biến chứng cũng như ở những người có nguy cơ biến
chứng. Các hướng dẫn địa phương có thể khác nhau
và cần được tham khảo.[110]

» Lợi ích của điều trị là lớn nhất khi bắt đầu dùng
thuốc trong 24 đến 30 giờ đầu tiên sau khi khởi phát
triệu chứng.[124] [126] [127] [128]

» Do sự xuất hiện của các mẫu phân lập vi-rút kháng
thuốc, CDC hiện đang khuyến cáo rằng chỉ nên chỉ
định các chất ức chế neuraminidase (tức là oseltamivir
hoặc zanamivir) chứ không phải chất ức chế M2 (tức
là amantadine hoặc rimantadine) khi điều trị nhiễm vi-
rút cúm theo mùa.[107] [124] [133]

» Oseltamivir và zanamivir nên được dùng trong
vòng 2 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng và
được dùng trong 5 ngày đối với chỉ định điều trị này.
Peramivir có thể dùng cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên đã
có triệu chứng không quá 2 ngày.[107] [108] Peramivir
có thể được khuyến cáo cho những người không thể
uống hay hít chất ức chế neuraminidase.

» Thuốc kháng vi-rút không phải là lựa chọn thay thế
cho vắc-xin ngừa vi-rút cúm mùa.

» Trẻ em <1 tuổi có triệu chứng cúm theo mùa nên
được điều trị bằng oseltamivir.[108]

Với bội nhiễm vi khuẩn
do nguồn không rõ: không
bao gồm viêm tai giữa hoặc
Staphylococcus aureus

thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» ceftriaxone: 50-75 mg/kg/ngày, tiêm tĩnh mạch

» Chỉ nên dùng thuốc kháng sinh cho một số biến
chứng của bệnh cúm cấp tính, như viêm phổi do vi
khuẩn hoặc viêm xoang.

» Việc chọn thuốc kháng sinh nên dựa trên nhuộm
Gram và nuôi cấy hoặc chỉ định các thuốc kháng sinh
theo kinh nghiệm có hiệu quả chống lại các mầm
bệnh vi khuẩn phổ biến nhất sau khi bị cúm, cụ thể
là Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus
hoặc Haemophilus influenzae.[130] Có thể tiến hành
điều trị như một bệnh nhân ngoại trú nếu bệnh nhân
không bị suy hô hấp và ổn định huyết động. Tuy
nhiên, phải giám sát và theo dõi chặt chẽ để đánh giá
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Cấp tính
xem bệnh nhân có cần phải được nhập viện để chăm
sóc nội trú hay không.

» Liệu trình điều trị thường là từ 7 đến 14 ngày.

Bội nhiễm Staphylococcus
aureus nghi ngờ hoặc đã biết:
không bao gồm viêm tai giữa

thêm oxacillin, nafcillin, hay vancomycin

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» oxacillin: 100-200 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch,
chia liều mỗi 6 giờ, tối đa 12 g/ngày

HOẶC

» nafcillin: 50-200 mg/kg/ngày, tiêm tĩnh mạch,
chia liều mỗi 4-6 giờ, tối đa 12 g/ngày

HOẶC

» vancomycin: 10-15 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 6
giờ, tối đa 2000 mg/ngày

» Nên bổ sung thêm thành phần chống lại khuẩn tụ
cầu khi nghi ngờ Staphylococcus aureus là nguồn lây
bệnh. Nên nghi ngờ nhiễm khuẩn S aureus ở những
bệnh nhân bị cúm và viêm phổi mắc thêm theo CXR.

» Nếu xác nhận nhiễm khuẩn S aureus thì nên dừng
liệu pháp thuốc kháng sinh phổ rộng và tiếp tục điều
trị với oxacillin hoặc nafcillin.

» Nếu xác nhận nhiễm MRSA thì nên ngừng điều trị
bằng thuốc kháng sinh phổ rộng và tiếp tục điều trị chỉ
với vancomycin.

Với viêm tai giữa thêm thuốc kháng sinh phổ rộng

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Amoxicillin: 80-100 mg/kg/ngày đường uống,
chia liều mỗi 12 giờ trong 10 ngày

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: >3 tháng tuổi: 80-100
mg/kg/ngày đường uống, chia liều mỗi 12 giờ
trong 10 ngày
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

Các lựa chọn thứ cấp

» cefdinir: >6 tháng tuổi: 14 mg/kg/ngày đường
uống trong 10 ngày
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Cấp tính
HOẶC

» cefuroxime: 30 mg/kg/ngày đường uống, chia liều
mỗi 12 giờ trong 10 ngày

Các lựa chọn cấp ba

» azithromycin: >6 tháng tuổi: 10 mg/kg/ngày
đường uống trong ngày đầu, sau đó là 5 mg/kg/
ngày trong 4 ngày; hoặc 10 mg/kg/ngày đường
uống trong 3 ngày; hoặc 30 mg/kg/ngày đường
uống dưới dạng liều đơn

HOẶC

» clarithromycin: >6 tháng tuổi: 15 mg/kg/ngày
đường uống, chia liều mỗi 12 giờ trong 10 ngày

» Hơn 80% trẻ em bị viêm tai giữa cấp tính do phế
cầu khuẩn sẽ đáp ứng với điều trị amoxicillin liều
cao.[135]

» Không có sự cải thiện trong 48 đến 72 giờ ở bệnh
nhân được điều trị bằng kháng sinh cho thấy điều
trị ban đầu không thích hợp. Điều này thường liên
quan đến nhiễm một vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
beta-lactam (Haemophilus influenzae và Streptococcus
pneumoniae kháng thuốc), do đó chỉ ra nhu cầu
về một loại thuốc nhạy cảm với beta-lactam như
amoxicillin/clavulanate hoặc cephalosporin.

» Có thể sử dụng azithromycin hoặc clarithromycin
như một liệu pháp thay thế cho các bệnh nhân dị ứng
penicillin. Tuy nhiên, các mẫu phân lập kháng phế cầu
khuẩn có thể không đáp ứng với liệu pháp này.[134]

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jan 23, 2019.

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 2019. Giữ mọi bản quyền.

29

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm cúm Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Giai đoạn đầu

Baloxivir marboxil
Baloxivir là thuốc kháng vi-rút đường uống mới ức chế khả năng tái tạo vi-rút cúm bằng cách ức chế endonuclease phụ
thuộc cap. Thuốc đã được phê duyệt tại Nhật Bản vào tháng 2 năm 2018 để điều trị nhiễm cúm A hoặc B. Vào tháng 10
năm 2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt baloxavir marboxil là thuốc điều trị dưới
dạng liều đơn, đường uống để điều trị cúm không biến chứng, cấp tính ở những người từ 12 tuổi trở lên đã có triệu chứng
trong không quá 48 giờ. Ở thử nghiệm ngẫu nhiên giai đoạn III trên những bệnh nhân từ 12 đến 64 tuổi bị cúm không
biến chứng (vào mùa năm 2016-2017), liều đơn baloxavir làm giảm thời gian trung bình để giảm triệu chứng so với giả
dược (54 so với 80 giờ) và tương tự như oseltamivir. Baloxavir có liên quan đến việc giảm lượng lớn tải lượng vi-rút một
ngày sau khi bắt đầu phác đồ so với cả giả dược và oseltamivir.[136]

Công nghệ không dùng kim tiêm
Công nghệ tiêm jet không dùng kim tiêm để tiêm vắc-xin cúm có thể tránh được vấn đề sợ kim tiêm và nguy cơ gây chấn
thương do kim đâm.[137]

Liệu pháp kháng vi-rút kết hợp
Kết hợp 2 thuốc kháng vi-rút có tác dụng trên các khía cạnh khác nhau của vòng đời vi-rút có thể có lợi hơn so với riêng
từng loại thuốc, mặc dù các lựa chọn bị giới hạn bởi số lượng nhỏ các loại thuốc kháng vi-rút.[138] Nghiên cứu ở chuột
chứng minh trị liệu hiệp lực khi oseltamivir được kết hợp với amantadine,[139] hoặc với favipiravir.[140] Một nghiên cứu
trong ống nghiệm cho thấy rằng liệu pháp kết hợp amantadine và oseltamivir có thể làm giảm sự xuất hiện của vi-rút cúm
A kháng thuốc.[141] Tuy nhiên, cần thận trọng vì một nghiên cứu kết hợp oseltamivir-zanamivir cho thấy việc đó ít hiệu
quả hơn so với dùng riêng oseltamivir.[142]

Protein hợp nhất sialidase DAS181 tái tổ hợp
Hiện đang được phát triển, thuốc này nhằm vào tế bào hô hấp vật chủ thay vì bản thân vi-rút cúm, đặc biệt là các thụ thể
sialic acid được vi-rút cúm sử dụng để dính vào biểu mô đường thở.[138] DAS181 là một protein hợp nhất sialidase bao
gồm lĩnh giới xúc tác sialidase của Actinomyces viscosus, hợp nhất với một trình tự neo bề mặt tế bào. Protein hợp nhất
hít vào này loại bỏ các thụ thể gắn cúm trên biểu mô hô hấp. Các nghiên cứu đến nay chứng tỏ hiệu quả trong ống nghiệm
chống lại cả cúm A và B,[105] và hiệu quả trong ống nghiệm và trong cơ thể chống lại vi-rút á cúm.[143]

Cyanovirin-N
Cyanovirin-N là một protein tương tác với protein kháng nguyên ngưng kết hồng cầu trên bề mặt tế bào của cả vi-rút cúm
A và cúm B trong ống nghiệm.[124] Thuốc đem lại đặc tính kháng vi-rút bằng cách chặn lối vào của vi-rút,[138] nhưng
việc tiếp tục phát triển bị cản trở bởi các vấn đề liên quan đến sinh miễn dịch và gây độc tế bào. Tuy nhiên, một nghiên
cứu ban đầu với một dẫn xuất PEGylated cyanovirin-N mới đã cho kết quả tích cực.[144]

RNA can thiệp ngắn
Mặc dù hiện nay chỉ mới nghiên cứu ở chuột, các RNA can thiệp ngắn đặc hiệucho các khu vực bảo tồn của các gen bệnh
cúm đã làm giảm tái tạo vi-rút khi được tiêm qua tĩnh mạch. Gần đây, can thiệp RNA đã được chứng minh là có tác dụng
ức chế nhiễm vi-rút cúm khi kết hợp với interferon gamma.[145]

Favipiravir
Một pyrazine thay thế ức chế RNA polymerase của vi-rút.[138] Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên cơ thể đã cho
thấy sự ức chế tái tạo virút và các hoạt động chống vi-rút kháng cả amantadines và chất ức chế neuraminidase. Favipiravir
ngăn tái tạo nhiều chủng vi-rút cúm, kể cả vi-rút cúm gia cầm H7N9.[146] Ngoài ra, thuốc này có hiệu lực chống lại
nhiều arena-, bunya-, flavi-, alpha-, picorna-, và noroviruses.

Viramidine
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Một tiền chất của ribavirin, viramidine nhằm vào enzym tế bào IMP dehydrogenase, có liên quan đến tổng hợp RNA vi-
rút.[138] Nó hoạt động chống lại các vi-rút cúm A theo mùa và H5N1,[147] và có thể tiêm tĩnh mạch, uống, hoặc phun
khí.

Vắc-xin DNA.
Vắc xin DNA phòng chống ba chủng cúm đã được phát triển với ba plasmid trình diện trên kháng nguyên ngưng kết
hồng cầu từ các chủng vi-rút cúm theo mùa khác nhau. Thuốc chứng tỏ khả năng bảo vệ chống lại bệnh cúm và có hồ sơ
về an toàn tốt.[148] Trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I, vắc-xin H5 DNA ngừa chủng đơn có tá dược đã được
dung nạp tốt và kích tỷ lệ phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu tương tự như các vắc-xin H5 nguồn gốc protein khử hoạt
tính.[149] Kết quả cho thấy rằng vắc-xin DNA có tá dược với việc sản xuất vắc-xin nhanh chóng có thể hữu ích cho việc
kiểm soát dịch.

VIS410

VIS410 là kháng thể đơn dòng được thiết kế để nhắm vào tất cả các chủng vi-rút đã biết của cúm A. Kháng thể này kháng
lại epitope đặc hiệu trên kháng nguyên ngưng kết hồng cầu, một protein bề mặt được sử dụng để liên kết và xâm nhập tế
bào, và được thiết kế để ngừng chu kỳ tái tạo vi-rút cúm. Kháng thể này đang được phát triển để điều trị cho bệnh nhân
nhập viện nhiễm cúm A và hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 2.
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Khuyến nghị

Giám sát
CDC và WHO theo dõi và báo cáo các chủng vi rút cúm cách ly theo mùa trên toàn thế giới để giám sát hoạt động của
bệnh và dự đoán các thành phần thích hợp cho vắc-xin cúm theo mùa hàng năm. Thông tin này có thể giúp các bác sĩ
theo dõi bất kỳ đợt bùng phát, dịch bệnh, hoặc đại dịch nào để chuẩn bị tốt hơn cho cộng đồng của mình. Thông tin
này được cập nhật hàng tuần vào mùa cúm.  [CDC: FluView: weekly influenza surveillance report]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Khuyên bệnh nhân bị nhiễm cúm tránh tiếp xúc gần gũi với những người không bị nhiễm bệnh để ngăn ngừa lây các
chất bài tiết đường hô hấp và do đó hạn chế sự lây lan của vi-rút trong cộng đồng.

Giúp bệnh nhân nhận thức được rằng vắc-xin cúm theo mùa là một vắc-xin hàng năm có các thành phần phản ánh các
chủng được dự đoán cho mùa đó. Do đó, vắc-xin cần phải được tiêm mỗi mùa.

Bệnh nhân cũng cần biết về các sản phẩm bán không cần toa bất hợp pháp và không được phê duyệt được cho là ngăn
ngừa hoặc chữa khỏi cúm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cảnh báo người tiêu dùng rằng
trong khi trên thị trường có các loại thuốc bán không cần toa hợp pháp để giảm các triệu chứng cúm, thì có các loại
thuốc bán không cần toa bất hợp pháp trên thị trường để ngăn ngừa hoặc chữa khỏi cúm.[160]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Viêm phổi do vi khuẩn ngắn hạn cao

Phổ biến nhất xảy ra ở các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, ví dụ như những người bị bệnh mạn tính, và có liên quan
đến 25% tất cả các ca tử vong do cúm.[5]

Các vi khuẩn phổ biến nhất có liên quan là Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, và Haemophilus
influenzae.[130]

Điều trị với thuốc kháng sinh sẽ bảo vệ chống lại các vi khuẩn này hoặc như được chỉ định dựa trên kết quả nuôi cấy.

Chụp X quang phổi sẽ cho thấy các thâm nhiễm điển hình.

Viêm phổi do virút ngắn hạn thấp

Viêm phổi do cúm nguyên phát xảy ra khi việc nhiễm vi-rút cúm trực tiếp liên quan đến nhu mô phổi.

Cần nghi ngờ khi các triệu chứng kéo dài và tăng thay vì thuyên giảm ở bệnh nhân mắc cúm cấp tính.

Có thể quan sát thấy sốt cao, khó thở, và thậm chí là tiến triển thành chứng xanh tím.[4]

Phổ biến nhất xảy ra ở các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, ví dụ như những người mắc tình trạng bệnh lý mạn tính.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Viêm tai giữa ngắn hạn thấp

Làm phức tạp thêm quá trình bệnh cúm ở 10% đến 50% trẻ em.[151] Điều trị với oseltamivir giảm tỷ lệ mắc mới
chứng viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em.[152]

Căn nguyên do bội nhiễm vi khuẩn thường liên quan đến Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, hay
Moraxella catarrhalis.[153] Điều trị dựa trên phạm vi bao quát các vi sinh vật này.

tiêu cơ vân/viêm cơ ngắn hạn thấp

Được báo cáo thường xuyên hơn ở trẻ em, viêm cơ thường có biểu hiện dưới dạng đau các cơ bắp đau ở chân.

Không rõ cơ chế sinh bệnh học; tuy nhiên, đã thấy sự hiện diện của vi-rút cúm ở các cơ bị ảnh hưởng.[154]

Đặc trưng bởi sự gia tăng mức creatine phosphokinase ở huyết thanh, và có thể là myoglobin niệu với suy thận.[155]
[156]

Viêm não ngắn hạn thấp

Một nghiên cứu đoàn hệ hồi quy đối với 842 trẻ em ở Hoa Kỳ với bệnh cúm đã được xác nhận qua xét nghiệm trong
các năm từ 2000 đến 2004 cho thấy tỷ lệ mắc mới biến chứng thần kinh là 4 ca trên 100.000 người một năm.[151]

Biến chứng thần kinh thường xuyên xảy ra hơn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi và ở các bệnh nhân bị bệnh thần
kinh hay thần kinh cơ tiềm ẩn.

Viêm não xảy ra khi vi-rút xâm nhập hệ thống thần kinh trung ương (CNS). Do các bất thường trong hoạt động của
não là phổ biến trong chứng viêm não, cần theo dõi để phát hiện trạng thái tâm lý thay đổi, thiếu vận động hoặc cảm
giác, thay đổi hành vi và thay đổi tính cách, và rối loạn trong khả năng nói hoặc vận động.

Điều trị bằng cách hỗ trợ.

Viêm tủy ngang ngắn hạn thấp

Đây là chấn thương tủy sống phân đoạn do tình trạng viêm cấp tính gây ra. Thông thường, tình trạng viêm ở cả hai
bên, gây ra ốm yếu và các rối loạn cảm giác dưới mức độ của tổn thương.

MRI tủy sống cho thấy bất thường trong tín hiệu tăng gadolinium ở (các) phân đoạn bị ảnh hưởng.

Bệnh nhân thường được điều trị bằng corticosteroid ngoài đường tiêu hóa.[157]

Viêm màng não vô khuẩn ngắn hạn thấp

Bệnh nhân bị viêm màng não có thể cảm thấy khó chịu, ngủ lịm và/hoặc bị phân tâm bởi nhức đầu, nhưng chức năng
não của họ vẫn bình thường.

Điều trị bằng cách hỗ trợ.

Một nghiên cứu đoàn hệ hồi quy đối với 842 trẻ em ở Hoa Kỳ với bệnh cúm đã được xác nhận qua xét nghiệm trong
các năm từ 2000 đến 2004 cho thấy tỷ lệ mắc mới biến chứng thần kinh là 4 ca trên 100.000 người một năm.[151]
Biến chứng thần kinh thường xuyên xảy ra hơn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi và ở các bệnh nhân bị bệnh thần
kinh hay thần kinh cơ tiềm ẩn.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Hội chứng Guillain-Barre (GBS) ngắn hạn thấp

Một tình trạng không đồng nhất với nhiều biến thể. Thông thường, GBS có biểu hiện như một căn bệnh gây liệt cấp
tính do một lần nhiễm bệnh trước đây gây ra.

Các đặc điểm lâm sàng chính của GBS là yếu cơ khá đối xứng, tiến triển, đi kèm với thiếu hoặc suy giảm phản xạ gân
sâu.

Điều trị chủ yếu là hỗ trợ, mặc dù các loại thuốc thay đổi bệnh như corticosteroid và globulin miễn dịch truyền đã
được sử dụng.[158]

Hội chứng sốc độc ngắn hạn thấp

Hội chứng sốc độc tố, liên quan đến nhiễm Staphylococcus aureus và cúm cấp tính, đã được mô tả sau cả nhiễm cúm A
và B trong các báo cáo ca bệnh.[159]

bệnh não sau cúm dài hạn thấp

Một nghiên cứu đoàn hệ hồi quy đối với 842 trẻ em ở Hoa Kỳ với bệnh cúm đã được xác nhận qua xét nghiệm trong
các năm từ 2000 đến 2004 cho thấy tỷ lệ mắc mới biến chứng thần kinh là 4 ca trên 100.000 người một năm.[151]

Biến chứng thần kinh thường xuyên xảy ra hơn đối với trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi và ở các bệnh nhân bị bệnh thần
kinh hay thần kinh cơ tiềm ẩn.

Theo dõi để phát hiện trạng thái tâm lý thay đổi, thiếu vận động hoặc cảm giác, thay đổi hành vi và thay đổi tính cách,
và rối loạn trong khả năng nói hoặc vận động.

Tiên lượng

Nhiễm cúm theo mùa không có biến chứng
Bệnh cúm theo mùa thường là một bệnh hô hấp cấp tính tự khỏi xuất hiện lặp lại mỗi mùa đông khi các chủng khác
xuất hiện. Các vắc xin cúm hàng năm có sẵn để sinh miễn dịch chống lại 3 chủng dự kiến sẽ lưu hành trong một cộng
đồng.[150] Nếu nhiễm cúm theo mùa, việc bắt đầu điều trị kháng vi-rút trong vòng 36 đến 48 giờ sau khởi phát các triệu
chứng sẽ giảm số ngày bị bệnh từ 1 đến 2 ngày và giảm các biến chứng đường hô hấp dưới.[124]

Cúm theo mùa có biến chứng: viêm phổi do vi-rút
Bệnh nhân được coi là có nguy cơ cao bị cúm theo mùa có thể hình thành một biến chứng đường hô hấp dưới của bệnh
viêm phổi do vi-rút. Điều này có thể cần chăm sóc nâng đỡ tích cực hơn hoặc phải nhập viện.

Cúm theo mùa có biến chứng: viêm phổi do vi khuẩn
Bệnh nhân ban đầu thuyên giảm bệnh đường hô hấp rồi sau đó tái phát sốt và ho với nhiều đờm có thể bị bệnh viêm phổi
do vi khuẩn, biến chứng của nhiễm cúm theo mùa. Điều này có thể cần chăm sóc hỗ trợ tích cực hơn, liệu pháp kháng
sinh phù hợp, và/hoặc phải nhập viện.

34 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: Jan 23, 2019.

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 2019. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm cúm Hướng dẫn

Hướng dẫn chẩn đoán

Bắc Mỹ

Influenza signs and symptoms and the role of laboratory diagnostics

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2016

Pandemic influenza guidance for corporations

Nhà xuất bản: American College of Occupational and Environmental Medicine Xuất bản lần cuối: 2010

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Influenza: the green book, chapter 19

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2018

Immunisation guidelines for Ireland: chapter 11 influenza

Nhà xuất bản: Health Service Executive, Ireland Xuất bản lần cuối: 2017

Amantadine, oseltamivir and zanamivir for the treatment of influenza

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

Oseltamivir, amantadine (review) and zanamivir for the prophylaxis of influenza

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2008

Quốc tế

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2018-2019 northern
hemisphere influenza season

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2018

Bắc Mỹ

Recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older - United States, 2018

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Recommended immunization schedule for children and adolescents aged 18 years or younger
- United States, 2018

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Influenza antiviral medications: summary for clinicians

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018
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Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices, United States, 2018-19 influenza season

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Recommendations for obstetric health care providers related to use of antiviral medications in
the treatment and prevention of influenza

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2017

Guidance for the prevention and control of influenza in the peri- and postpartum settings

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Prevention strategies for seasonal influenza in healthcare settings

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Recommendations for prevention and control of influenza in children, 2018-2019

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics Xuất bản lần cuối: 2018

A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases:
2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for
Microbiology

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America; American Society for
Microbiology

Xuất bản lần cuối: 2018

Antiviral agents for the treatment and chemoprophylaxis of influenza: Recommendations of
the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2011

Seasonal influenza in adults and children: diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and
institutional outbreak management

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2009

Canadian Immunization Guide Chapter on Influenza and Statement on Seasonal Influenza
Vaccine for 2017–2018

Nhà xuất bản: Government of Canada Xuất bản lần cuối: 2018

Update: ACIP recommendations for the use of quadrivalent live attenuated influenza vaccine
(LAIV4) — United States, 2018–19 influenza season

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Châu Phi

Influenza guideline for South Africa: update 2008

Nhà xuất bản: South African Thoracic Society Xuất bản lần cuối: 2008
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. CDC: FluView: weekly influenza surveillance report (external link)

2. CDC: Influenza (Flu) (external link)

3. CDC: influenza symptoms and the role of laboratory diagnostics (external link)
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Điểm số bằng chứng

1. Hiệu lực của vắc-xin ở người lớn khỏe mạnh: có bằng chứng chất lượng cao cho thấy rằng việc tiêm vắc-xin cúm
sống bị làm yếu hoặc vắc-xin cúm bất hoạt ở người lớn khỏe mạnh có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa nhiễm
cúm.[59] [60] [61] [62] [63]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

2. Các yếu tố chẩn đoán chính ở trẻ em: có bằng chứng chất lượng thấp cho thấy sốt và ho là dấu hiệu dự đoán bệnh
cúm theo mùa ở trẻ em. Trong các nghiên cứu tiến hành trên trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, giá trị dự đoán dương tính là
sốt và ho kết hợp cùng nhau để chẩn đoán bệnh cúm là từ 71% đến 83%, so với 64% ở trẻ em <5 tuổi.[88] Trong
một nghiên cứu giám sát lớn, dựa trên nhóm đối tượng trong đó tất cả các trẻ em bị sốt hoặc các triệu chứng của
nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính đã được xét nghiệm tìm cúm, 70% trẻ em nằm viện <6 tháng tuổi với bệnh
cúm được xác nhận qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được báo cáo là bị sốt và ho, so với 91% ở trẻ em
nằm viện từ 6 tháng đến 5 tuổi.[88]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

3. Phòng ngừa các triệu chứng: có bằng chứng chất lượng cao cho thấy zanamivir hít vào bằng miệng có hiệu quả
hơn so với giả dược trong việc ngăn ngừa triệu chứng của bệnh cúm nhưng không phải bệnh giống cúm. Ngoài
ra, trong một phân tích tổng hợp 29 thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng, tỷ số nguy cơ đối với thời gian để giảm
các triệu chứng cúm tương ứng là 1,33 và 1,30 đối với oseltamivir và zanamivir, với điều kiện là bắt đầu điều trị
trong vòng 48 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.[132] Bằng chứng từ các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng hỗ trợ
nhất quán quan điểm rằng cả oseltamivir và zanamivir đều có hiệu quả lâm sàng để điều trị và phòng ngừa bệnh
cúm.[127]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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