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Tóm tắt

◊ Virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh viêm tiểu phế quản; gần như mọi trẻ em
đều đã từng bị nhiễm virus này trước 2 tuổi.

◊ Các đợt bùng phát theo mùa xảy ra trên toàn thế giới vào các tháng mùa đông.

◊ Có các đặc điểm là ho, thở khò khè, suy hô hấp, và giảm oxy máu.

◊ Hầu hết các đợt phát bệnh đều ở thể nhẹ và tự khỏi.

◊ Điều trị chủ yếu là hỗ trợ: bổ sung oxy, làm sạch mũi và phổi, hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ dinh dưỡng.

◊ Các nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng bao gồm trẻ nhũ nhi có tiền sử sinh non, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm
sinh phức tạp, và suy giảm miễn dịch.

◊ Miễn dịch dự phòng với palivizumab sẵn có dành cho các nhóm nguy cơ cao.
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Định nghĩa
RSV trước đây được xếp vào họ Paramyxovirus. Sau đó loại virus này được xếp lại vào bộ Mononegavirales là một thành
viên của họ Pneumoviridae. Virus là nguyên nhân gây bệnh viêm tiểu phế quản phổ biến nhất. Các triệu chứng bao gồm
sổ mũi, ho, thở khò khè, suy hô hấp, và giảm oxy máu[1] RSV cũng có thể gây viêm phổi ở trẻ em và, trong trường hợp
hiếm gặp, ở cả người lớn có sức đề kháng bình thường.
[Fig-1]

Dịch tễ học
RSV là một trong những mầm bệnh quan trọng nhất ở tuổi mầm non và là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh viêm tiểu
phế quản và viêm phổi ở trẻ sơ sinh trên toàn thế giới.[1] Một đánh giá tổng hợp 98 nghiên cứu nhận thấy không có thay
đổi đáng kể nào về số ca nhập viện do RSV trong 20 năm qua.[4]

RSV gây ra tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong đáng kể, đặc biệt là trong số trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao và trẻ sinh non, bị
bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức tạp, hoặc suy giảm miễn dịch.[5] Nam giới, tuổi < 6 tháng, sinh ra vào nửa
đầu mùa RSV, tình trạng đông đúc/nhiều anh chị em, và được gửi ở trung tâm giữ trẻ đều có liên quan đến nguy cơ gia
tăng phải nhập viện vì RSV.[4]

Tại Scotland, trung bình 1976 trẻ em nhập viện mỗi năm trong giai đoạn 2001 đến 2003, với chẩn đoán chính là viêm
tiểu phế quản.[6] Tại Hoa Kỳ, bệnh chiếm 18% số ca ở phòng cấp cứu và 20% số ca nhập viện do nhiễm trùng đường
hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi.[7] Trong số các bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp trong năm 2015 ở Trung
Quốc, RSV chiếm 18,7% (95%CI (Khoảng tin cậy 95%) 17,1% đến 20,5%).[8] Trong cùng năm đó, trên toàn cầu, ước
tính có 33,1 triệu (độ dao động không chắc chắn (uncertainty range) [UR] 21,6-50,3) các đợt nhiễm trùng đường hô
hấp dưới cấp tính do RSV dẫn đến khoảng 3,2 triệu (UR 2,7-3,8) ca nhập viện và 59.600 (UR 48.000-74.500) ca tử
vong tại bệnh viện ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi, 1,4 triệu (UR 1,2-1,7) ca nhập viện và 27.300 (UR
20.700-36.200) ca tử vong tại bệnh viện có nguyên nhân từ nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính do RSV.[9]

Các đợt bùng phát theo mùa xảy ra trên toàn thế giới vào các tháng mùa đông. Tại Hoa Kỳ và trên khắp bắc bán cầu,
dịch bệnh thường bắt đầu vào tháng Mười Một, với đỉnh điểm vào tháng Một hoặc tháng Hai. Số ca bệnh giảm trong 2
tháng sau đó với các ca bệnh xuất hiện rải rác trong phần còn lại của năm. Sự dao động theo vùng cũng xảy ra nhưng khả
năng dự đoán được thấp hơn.[10] Ở nam bán cầu, các đợt bùng phát theo mùa xảy ra từ tháng Năm đến tháng Chín. Các
vùng nhiệt đới thường lưu hành bệnh kéo dài lâu hơn liên quan đến mùa mưa. Đến 2 tuổi, gần như tất cả trẻ em đều đã
bị nhiễm RSV, và một nửa trong số đó đã bị nhiễm hai lần. Không xảy ra sinh miễn dịch kéo dài và hay gặp tình trạng tái
nhiễm, thường thì mức độ nặng sẽ thấp hơn.

Gánh nặng của việc nhiễm RSV ngày càng tăng hơn ở người lớn và người cao tuổi. Ước tính số người lớn và người trên
65 tuổi có nguy cơ cao nhập viện vì RSV ở Hoa Kỳ nhiều gấp 3 lần so với số trẻ em dưới 5 tuổi.[11] Ngày càng có nhiều
nghiên cứu báo cáo về tác động của virusnày và các bệnh do virus khác gây nên trong môi trường chăm sóc dài hạn, các
trung tâm chăm sóc người lớn, và nhà dưỡng lão.[12] [13] Nhiều bác sĩ chăm sóc cho người lớn hiếm khi coi RSV là một
nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp, và việc này thường dẫn đến việc lạm dụng thuốc kháng sinh.[14]

Bệnh căn học
RSV trước đây được xếp vào họ Paramyxovirus. Sau đó loại virus này được xếp lại vào bộ Mononegavirales là một thành
viên của họ Pneumoviridae. Màng plasma của virus có nguồn gốc từ tế bào vật chủ và bao quanh một nucleocapsid. Hệ di
truyền của virus trong nucleocapsid bao gồm một sợi RNA với 10 gen mã hóa cho tổng cộng 11 protein. Hai trong số các
protein này tái bản virus trực tiếp, và 9 protein còn lại hoạt động như các protein cấu trúc và glycoprotein bề mặt.[15]
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RSV có 3 glycoprotein bề mặt: protein dung hợp (F), protein nhỏ kỵ nước (SH), và protein gắn glycosyl hóa (G). Các
protein F và G là những mục tiêu chính của các kháng thể của vật chủ và do đó đóng vai trò quan trọng trong sinh lý bệnh
học của RSV. Protein G làm trung gian cho việc gắn vào tế bào vật chủ, và protein F giúp dung hợp màng plasma của
virus và vật chủ, cho phép chuyển RNA của virus vào tế bào vật chủ. Protein F cũng đẩy mạnh sự tập hợp các tế bào đa
nhân bằng việc dung hợp các màng của chúng, dẫn đến sự hợp bào, hình thành nên tên của loại virus này.[15] Vai trò của
Protein SH kém rõ ràng hơn.
[Fig-1]

Sinh lý bệnh học
Virus lây truyền qua đường tiếp xúc với các giọt nước bọt từ đường hô hấp trong không khí, nhiễm vào lớp niêm mạc liên
kết hoặc niêm mạc mũi họng.[16] [17] RSV có thể sống sót trên các bề mặt cứng sau khoảng thời gian lên tới 6 giờ.[18]
Giai đoạn ủ bệnh của virus từ 3 đến 5 ngày. Các bệnh nhân có sức đề kháng bình thường thải bỏ virus bình quân trong
8 ngày, dù việc thải loại này có thể lên tới 4 tuần.[16] [19] [20] Các bệnh nhân suy giảm miễn dịch có thể thải bỏ virus
trong 4 đến 6 tuần.

Quá trình tái bản virus bắt đầu ở biểu mô mũi và sau đó tiến triển xuống dưới qua biểu mô tiểu phế quản và tế bào phế
nang típ 1 và 2.[21] [22] Nhiễm virus thường chỉ giới hạn ở đường hô hấp và hiếm khi ghi nhận gây bệnh ngoài phổi.[23]
Sự tái bản viruss dẫn đến hoại tử biểu mô ở tiểu phế quản, sau đó là sự thâm nhiễm tế bào lympho T quanh tiểu phế quản
và phù nề dưới niêm mạc.[24] Các xét nghiệm nhận thấy có thể có xu hướng di truyền của bệnh RSV thể nặng liên quan
đến đột biến F của các gen IL4, TLR4, và CD14.[25] [26] Sự bài tiết các chất niêm mạc nhày tăng về số lượng và hòa lẫn
với các mảnh vỡ tế bào. Việc bị mất biểu mô có lông rung khiến cho sự thanh thải các chất bài tiết này trở nên khó khăn.
Kết quả cuối cùng là niêm mạc dày đặc làm hẹp đường thở, gây ra thở khò khè, ho, bẫy khí, và tỷ lệ thông khí tưới máu
(V/Q) không tương xứng.

Đồng nhiễm các virus hô hấp thường được ghi nhận, với tỷ lệ lên tới 60%. Đồng nhiễm các loại rhinovirus và bocavirus
ở người hay gặp nhất. Tác động của đồng nhiễm RSV lên mức độ nặng của bệnh hiện vẫn còn gây tranh cãi. Các đánh
giá gợi ý rằng đồng nhiễm RSV, xét về tổng thể, không có liên quan đến việc gia tăng mức độ nặng của bệnh, nhưng hiệu
ứng của đồng nhiễm theo các cặp cụ thể lên mức độ nặng của bệnh là chưa rõ.[4] [27] [28] [29]

Phân loại

Phân loại virus
RSV trước đây được xếp vào họ Paramyxovirus. Sau đó loại virus này được xếp lại vào bộ Mononegavirales là một thành
viên của họ Pneumoviridae.[1] [2] [3] Họ này bao gồm một số mầm bệnh hô hấp của động vật ngoài metapneumovirus ở
người.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Không có vắc-xin để phòng nhiễm RSV; tuy nhiên, một loại vắc-xin tiềm năng hạt nano RSV F điều chế từ tế bào côn
trùng đang được nghiên cứu phát triển và đã chứng tỏ được tiềm năng.[41] [42] Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2
đang diễn ra và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã công nhận chỉ định của vắc-xin tiềm năng này trong
việc bảo vệ người từ 60 tuổi trở lên.[43] Vắc-xin tiểu phần RSV F hiện cũng đang được thử nghiệm để sử dụng ở phụ nữ
có thai với kỳ vọng truyền miễn dịch cho bào thai.[44] Nhiều loại vắc-xin tiểu phần, axit nucleic, và vắc-xin sống giảm
động lực hiện đang ở các giai đoạn đầu của quá trình phát triển.[45] [46] Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cung
cấp phần tóm tắt toàn diện về việc phát triển vắc-xin RSV.[45]

Globulin miễn dịch RSV (RSV-IGIV) truyền miễn dịch cho trẻ nhũ nhi có nguy cơ; tuy nhiên nó có một số nhược điểm
hạn chế. Các bất lợi chính của RSV-IGIV là yêu cầu dùng qua tĩnh mạch, thời gian tiêm truyền lâu (4-6 giờ), và lượng
tiêm truyền lớn.[47]

Miễn dịch dự phòng với palivizumab sẵn có cho trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao (ví dụ như tiền sử sinh non [<29 tuần thai],
bệnh phổi mạn tính do sinh non, bệnh tim bẩm sinh phức tạp do sinh non, hay suy giảm miễn dịch).[20] [48] [49] Việc sử
dụng biện pháp này trong các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện 45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55]
[56] 1[B]Evidence Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54] Tỷ lệ nhập viện cao do RSV cũng thấy ở trẻ nhũ nhi sinh non từ 33
đến 35 tuần, giới tính nam, sinh ra trong nửa đầu của mùa RSV, có nhiều anh chị em, hoặc tới nhà trẻ.[4] [57] [58] [59]
Palivizumab được chỉ định tiêm bắp hàng tháng trong mùa RSV.[48]

Ngăn ngừa thứ cấp
Một số chiến lược tập trung vào việc hạn chế lây lan RSV. Rửa tay trong môi trường lâm sàng và ngoài lâm sàng là rất
quan trọng.[61] 5[C]Evidence Rửa tay và rửa các đồ chơi dùng chung là quan trọng đối với tất cả các thành viên gia
đình và những người tiếp xúc gần gũi để hạn chế sự lây lan của RSV. Bệnh nhân cần nhập viện phải được cách ly với
những cẩn thận khi tiếp xúc.[20] Việc sử dụng đúng cách các biện pháp bảo hộ như áo choàng, găng tay, và khẩu trang
là hiệu quả nếu có những giọt nước bọt từ hệ hô hấp trong không khí và nên sử dụng chúng khi chăm sóc các bệnh nhân
này.[132] [133] [134] [135] Không cần thiết sử dụng khẩu trang hô hấp N95, và khẩu trang này không hiệu quả hơn loại
khẩu trang phẫu thuật đơn giản.[19] [70] [136] Việc sàng lọc RSV ở những bệnh nhân nghi ngờ cho phép lập đoàn hệ và
cách ly bệnh nhân đã xác định bị nhiễm, qua đó làm hạn chế sự lan tỏa rộng hơn của virus.[70]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bé gái 6 tháng tuổi, tiền sử khỏe mạnh, tới khám vào giữa mùa đông với diễn biến bệnh 3 ngày bị sổ mũi, ho, và
khó chịu. Một số trẻ em khác trong độ tuổi đi học trong gia đình cũng có các triệu chứng hô hấp. Đứa trẻ nhũ nhi có
thân nhiệt 38,5°C (101,2°F), nhịp thở 70 lần/phút và mức bão hòa oxy 85% thở khí trời. Cháu bé có biểu hiện cánh
mũi phập phồng, đầu gật gù, co rút hõm ức và cơ liên sườn. Sau khi nghe, nhận thấy tiếng khò khè ở hai bên và thở ra
kéo dài. Trẻ đỡ khó thở hơn một chút sau khi hút nhày mũi, và mức oxy hóa của cháu bé cải thiện với oxy ấm và ẩm
thông qua gọng mũi, nhưng không có sự cải thiện nào bằng salbutamol khí dung.

Các bài trình bày khác

Bệnh viêm tiểu phế quản do RSV có thể gây suy hô hấp nặng. Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao, ví dụ như trẻ sinh non,
bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức tạp, hay suy giảm miễn dịch, dễ bị bệnh nặng hơn. Khó thở là một biến
chứng thường gặp, đặc biệt là ở trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi, và có thể là dấu hiệu của bệnh. Viêm phổi do RSV thường có
biểu hiện sốt nhẹ, ho dai dẳng, và khó chịu.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Nhìn chung, có thể xác định nghi ngờ nhiễm RSV dựa vào mùa, tiền sử, và qua khám lâm sàng. Tuy nhiên, có nhiều virus
cũng gây ra các triệu chứng tương tự và cũng có liên quan đến viêm tiểu phế quản.[60] Mặc dù chẩn đoán xác định bệnh
chỉ có thể khẳng định dựa vào các xét nghiệm, điều này lại thường không được khuyến cáo.[61]

Đặc điểm lâm sàng
Nhiễm RSV gần như luôn có triệu chứng. Mức độ nặng biến thiên tùy vào tuổi, tiền sử nhiễm trùng trước đó, và các
bệnh đồng nhiễm của bệnh nhân.[30] [62] [63]

Các bác sĩ lâm sàng cần xác định liệu bệnh nhân có nguy cơ cao hình thành bệnh nặng hay không, bao gồm các yếu
tố sau: tiền sử sinh non, < 6 tháng tuổi vào thời điểm bắt đầu mùa RSV, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức
tạp, hoặc suy giảm miễn dịch. Những bệnh nhân này cần được theo dõi sát và nhập viện thường xuyên.[61]

Trẻ nhũ nhi thường có biểu hiện bệnh ở đường hô hấp trên, như sổ mũi và nghẹt mũi. Bác sĩ có thể chẩn đoán nghi
nhiễm RSV khi, trong 2 đến 4 ngày sau đó, đường hô hấp dưới cũng bị bệnh và bệnh có biểu hiện thở nhanh, ho, thở
khò khè, thở ra kéo dài, và thở gắng sức. Các triệu chứng thực thể của bệnh ở thể trung bình bao gồm thiếu oxy máu
(bão hoà oxy <90%), thở nhanh, thở gắng sức (cánh mũi phập phồng, co liên sườn, đầu gật gù), kém ăn, và mất nước.
Có nhiều hơn các ca bệnh nặng liên quan đến giảm oxy máu và suy hô hấp.[30] [64] [65] Bác sĩ cần hỏi về khó khăn
khi ăn uống, tình trạng khó chịu, và các triệu chứng thực thể của viêm tai giữa, do cũng có thể có những tình trạng
này. Ngừng thở có thể là biểu hiện duy nhất ở trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi (<1 tháng tuổi) và có thể đủ mức độ nặng để dẫn
đến tử vong.[66] Trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi cũng có thể bị nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh RSV ở trẻ lớn hơn và người lớn khỏe mạnh thường giới hạn ở đường hô hấp trên nhưng có thể tiến triển thành
viêm khí-phế quản.[67] Các triệu chứng cơ năng bao gồm ngạt mũi, biểu hiện ở tai và các xoang, ho có đờm, và thở
khò khè.[67]

Những người cao tuổi và bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp dưới mức độ nặng.[68]
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Xét nghiệm chẩn đoán
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo rằng chẩn đoán viêm tiểu phế quản nên được thiết lập dựa trên các
dấu hiệu khi khai thác tiền sử và khám lâm sàng.[61] AAP cũng khuyến cáo rằng các bác sĩ lâm sàng không nên làm
xét nghiệm thường quy hoặc chụp x-quang để chẩn đoán.[61] Tương tự như vậy, các xét nghiệm này ở người lớn
cũng không được chứng tỏ là đem lại lợi ích.[20] [69] Tuy nhiên, việc xác nhận sự hiện diện của RSV có thể có ích
trong việc phân lập và lập đoàn hệ các bệnh nhân với tình trạng nhiễm trùng đã biết.[70] Xét nghiệm virus nhanh đã
được chứng tỏ là làm giảm số lần chụp x-quang ngực ở khoa tai nạn và cấp cứu, và các kết quả gợi ý rằng điều này
có lợi đối với việc giảm sử dụng thuốc kháng sinh, mặc dù kết quả này không có ý nghĩa thống kê và cần phải có các
thử nghiệm quy mô lớn tiếp theo trong lĩnh vực này.[71] Xét nghiệm nhanh dịch hút từ mũi họng để tìm RSV sẵn có
thông qua phản ứng miễn dịch huỳnh quang (nhuộm kháng thể huỳnh quang trực tiếp), phản ứng chuỗi polymerase
(PCR), và xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzym ELISA. Miễn dịch huỳnh quang có mức độ khả dụng cao hơn,
và thường là lựa chọn đầu tiên để phát hiện RSV.[20] [72] Kết quả của một phân tích tổng hợp cho thấy rằng độ nhạy
kém của các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên nhanh đối với RSV ở người lớn có thể ngăn việc sử dụng các xét
nghiệm này trong nhóm dân số này.[73]

Máy đo độ bão hòa oxy qua da
Máy đo độ bão hòa oxy qua da có sẵn ở hầu hết các cơ sở lâm sàng. Đó là một phương pháp nhanh và chính xác để
đánh giá chứng thiếu oxy máu. Cần cân nhắc sử dụng phương pháp này ở bất kỳ trẻ nhũ nhi nào có các triệu chứng từ
trung bình đến nặng.[61] Mức độ nặng của bệnh có các đặc điểm sau.

• Bệnh ở mức độ nhẹ: không bị thiếu oxy máu.
• Bệnh ở mức độ trung bình: thiếu oxy máu (bão hoà oxy <90%), thở nhanh, thở gắng sức (cánh mũi phập

phồng, co rút cơ liên sườn, đầu gật gù), kém ăn, và mất nước.
• Bệnh ở mức độ nặng: thiếu oxy máu dai dẳng, suy hô hấp tiến triển, hay suy hô hấp mức độ nặng.

Các xét nghiệm khác
X-quang phổi có thể cho thấy xẹp phổi, phổi căng phồng quá mức, và dày thành phế quản.[74] [75] [76] Thâm nhiễm
mô kẽ ít gặp hơn. Cần chụp x-quang ngực cho các bệnh nhân bị bệnh nặng, và những người không cải thiện so với
kì vọng.[61] Tổng phân tích tế bào máu và xét nghiệm sinh hóa thường không hữu ích nhưng có thể cân nhắc nếu bị
bệnh ở mức độ nặng. Chỉ định cấy máu nếu nghi ngờ nhiễm vi khuẩn.
[Fig-2]

[Fig-3]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
phơi nhiễm với RSV

• RSV có tỷ lệ tấn công là 98% đối với nhiễm lần đầu và 75% đối với các lần nhiễm sau đó.[30] Sự lan truyền virus
cần phải có sự tiếp xúc gần gũi.

• Việc tới trung tâm giữ trẻ (nhà trẻ) và có nhiều anh chị em là các yếu tố nguy cơ làm bệnh RSV nặng hơn.[31]
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bệnh tim bẩm sinh phức tạp

• Trẻ nhũ nhi bị tổn thương tim bẩm sinh phức tạp có nguy cơ bị bệnh nặng tăng cao đáng kể. Tỷ lệ tử vong ở
những trẻ nhũ nhi này từng lên tới 37%, nhưng với sự tiến bộ của các trị liệu hỗ trợ, tỷ lệ này đã giảm xuống còn
từ 2,5% đến 3,5%[32] [33] [34]

tiền sử sinh non

• Trẻ nhũ nhi sinh ra khi được <35 tuần có nguy cơ bị bệnh nặng tăng cao đáng kể. Điều này đặc biệt đúng với
những người bị bệnh phổi mạn tính như loạn sản phế quản phổi.[35] [36]

Suy giảm miễn dịch

• Sự suy giảm miễn dịch có thể là do hóa trị liệu trị bệnh leukemia, dùng thuốc ức chế miễn dịch sau ghép tạng,
virus gây suy giảm miễn dịch ở người HIV, hay hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp. Những bệnh nhân này có
nguy cơ tăng cao bị bệnh nặng, bệnh kéo dài, và đào thải virus kéo dài.[37]

Bệnh phổi mạn tính

• Bệnh loạn sản phế quản phổi làm gia tăng nguy cơ bị bệnh nặng.[35] [36]

trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao và không có miễn dịch dự phòng gần đây chống lại RSV

• Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao bao gồm các cháu bé có tiền sử sinh non, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức
tạp, và suy giảm miễn dịch.

trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi

• Trẻ nhũ nhi < 6 tháng tuổi ở đầu mùa dịch RSV có nguy cơ gia tăng bị bệnh nặng và phải nhập viện.[36] [38]

mùa đông

• Các đợt bùng phát theo mùa xảy ra trên toàn thế giới trong các tháng mùa đông. Tại Hoa Kỳ và trên khắp bắc bán
cầu, dịch bệnh thường bắt đầu vào tháng Mười Một, với đỉnh điểm vào tháng Một hoặc tháng Hai. Số ca bệnh
sau đó giảm và kết thúc vào Tháng Năm. Sự dao động theo vùng cũng xảy ra nhưng khả năng dự đoán được thấp
hơn.[10] Ở nam bán cầu, các đợt bùng phát theo mùa xảy ra từ tháng Năm đến tháng Chín.

người cao tuổi

• Nguy cơ mắc bệnh RSV nặng gia tăng ở bệnh nhân cao tuổi.[39]

Yếu
phơi nhiễm khói thuốc lá

• Phơi nhiễm khói thuốc lá là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh RSV nặng hơn.[31]

Tiền sử gia đình bị hen suyễn

• Số liệu không nhất quán. Tiền sử gia đình bị hen suyễn có thể là một yếu tố nguy cơ với bệnh RSV nặng.[40]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)
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• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm phơi nhiễm RSV với, không có miễn dịch dự phòng chống RSV gần đây, tiền
sử sinh non, trẻ nhũ nhi < 6 tháng, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức tạp, suy giảm miễn dịch, mùa
đông, và tuổi cao.

sổ mũi/nghẹt mũi (thường gặp)

• Các triệu chứng cơ năng của bệnh đường hô hấp trên thường gặp trong nhiễm RSV giai đoạn đầu.[61] [77]

thở nhanh (thường gặp)

• Hay gặp ở trường hợp nhiễm trùng mức độ trung bình đến nặng.

Thở gắng sức (thường gặp)

• Đầu gật gù, khò khè (autopeep), cánh mũi phập phồng, và co rút cơ liên sườn phổ biến ở trường hợp nhiễm trùng
mức độ trung bình đến nặng.[20] [61] [77]

ho (thường gặp)

• Có thể khô hoặc ướt.[61]

khò khè (thường gặp)

• Kết quả từ sự kết hợp giữa nút nhầy và hẹp đường thở do tình trạng viêm. Mức độ bệnh có thể biến thiên từ nhẹ
đến nặng.

ăn uống kém (thường gặp)

• Thường biểu hiện triệu chứng ở trẻ nhũ nhi.[20]

chứng xanh tím (thường gặp)

• Thường gặp ở ca bệnh nặng.[20]

ran (thường gặp)

• Bằng chứng nhiễm trùng đường hô hấp dưới có thể thấy ở 20% đến 30% trẻ nhũ nhi.[20]

ngưng thở (không thường gặp)

• Một biến chứng đã được biết rõ ở trẻ nhũ nhi và có liên quan đến tử vong ở trẻ nhũ nhi.[66] Tỷ lệ mắc mới có thể
lên tới 20% ở trẻ nhũ nhi < 6 tháng tuổi nhưng thường gặp nhất ở trẻ nhũ nhi < 1 tháng tuổi.[78] [79] [80] [66]
[81] [82] Ngưng thở liên quan đến RSV thường tự khỏi và không tái phát ở các lần nhiễm sau đó.

Các yếu tố chẩn đoán khác

sốt (thường gặp)

• Nhiễm RSV thường gây sốt, mặc dù hiếm khi sốt > 40°C (>103,9°F).[77]
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

đầu đo bão hòa oxy qua da

• Có sẵn ở hầu hết các cơ sở lâm sàng. Đó là một phương pháp nhanh và chính
xác để đánh giá chứng thiếu oxy máu. Cần cân nhắc sử dụng phương pháp
này ở bất kỳ trẻ nhũ nhi nào có các triệu chứng từ trung bình đến nặng.[61]
Sử dụng đầu đo bão hòa oxy qua da thường quy không cho thấy cải thiện kết
quả.

Thiếu ô xy máu

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

X quang ngực

• Cho thấy xẹp phổi, căng phồng phổi quá mức, dày thành phế quản, thâm
nhiễm.
[Fig-2]

[Fig-3]
• Cần thực hiện ở các bệnh nhân bị bệnh nặng, và những người không cải thiện

so với kì vọng.[61] [83]

xẹp phổi, căng phồng phổi quá
mức, dày thành phế quản,
thâm nhiễm

Nhuộm kháng thể huỳnh quang trực tiếp đối với các mẫu bệnh phẩm hô hấp
(ví dụ dịch hút mũi họng)

• Miễn dịch huỳnh quang có mức độ khả dụng cao hơn và được sử dụng chủ
yếu ở các bệnh viện công có quy mô nhỏ.[20] [72]

• Có sẵn trên thị trường và tương đối dễ sử dụng. Độ nhạy > 90%.[84]

phát hiện kháng nguyên virus

phản ứng chuỗi sao chép ngược (PCR) đối với mẫu bệnh phẩm từ đường hô
hấp (ví dụ dịch hút từ mũi họng)

• Một phương pháp nhanh và nhạy để phát hiện RSV
• Mức độ sẵn có ngày càng cao và hiện là phương pháp ưu tiên để xét nghiệm

virus ở hầu hết các trung tâm y tế lớn.[83] [85]
• Độ nhạy lâm sàng vượt trội so với các phương pháp chẩn đoán khác.

phát hiện axit ribonucleic của
virus

Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA) đối với bệnh
phẩm đường hô hấp (ví dụ như dịch hút từ mũi họng)

• Sẵn có dành cho việc phát hiện RSV. Có độ nhạy lên đến 95%.[1]

phát hiện kháng nguyên virus

Nuôi cấy virus đối với mẫu bệnh phẩm hô hấp (ví dụ dịch hút mũi họng)

• Được coi là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán RSV.
• Thời gian quay vòng kéo dài từ 3 đến 7 ngày đối với cấy virus tiêu chuẩn, hay

1 đến 2 ngày đối với nuôi cấy vỏ.

sự phát triển của virus
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Metapneumovirus ở người • Gây ra hội chứng lâm sàng
tương tự RSV Có thể không
phân biệt được về mặt lâm
sàng.[86]

• phản ứng khuếch đại chuỗi
gien (PCR ) dương tính với
metapneumovirus.

Virus cúm • Chiếm 1% đến 24% số ca viêm
tiểu phế quản.[84] [87] [88]
Có các biểu hiện gần giống
với RSV. Thường sốt > 38,9°C
(>101,9°F). Thường có biểu
hiện viêm mũi. Tần suất viêm
phổi và bội nhiễm vi khuẩn cao
hơn so với RSV.

• Chụp x quang ngực (XQ ngực)
có thể cho thấy thâm nhiễm.

• PCR: dương tính với virus cúm.
• Test nhanh bằng xét nghiệm

miễn dịch hoặc phát hiện
neuraminidase của virus: dương
tính với virus cúm.

• Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch
liên kết với enzyme (ELISA) và
nuôi cấy virus: dương tính với
virus cúm.

Virus á cúm • Chiếm 10% đến 30% số ca viêm
tiểu phế quản. Á cúm loại III có
biểu hiện gần giống với RSV.
Sự hiện diện của viêm mũi có
liên quan với nhiễm á cúm. Á
cúm loại III thường xuất hiện
vào cuối mùa xuân sau đỉnh lưu
hành của RSV.

• Xét nghiệm ELISA và PCR:
dương tính với virus á cúm.

• Nuôi cấy virus: dương tính với
virus á cúm (xét nghiệm tiêu
chuẩn).

Viêm phổi do vi khuẩn • Nhiễm vi khuẩn không liên
quan đến thở khò khè và nói
chung gây ra sốt cao hơn so với
RSV.[77]

• Sốt >40°C (>103,9°F).

• XQ ngực: thâm nhiễm thùy
• Số lượng bạch cầu: tăng cao và

có bạch cầu non gợi ý vi khuẩn
đang hoạt động.

Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh • Thường có tiền sử ăn uống kém
và thở gắng sức (tương tự như
nhiễm RSV ở trẻ nhũ nhi), giảm
ý thức, giảm lượng nước tiểu,
ngưng thở, nhiệt độ không ổn
định, sốc.

• Cấy bệnh phẩm: máu, nước tiểu
và dịch não tủy có thể phát hiện
vi sinh vật gây bệnh hoặc có thể
bình thường.

• Khí máu động mạch có thể cho
thấy nhiễm toan chuyển hoá và/
hoặc toan hô hấp, thiếu ô xy
máu.

Enterovirus-D68 (EV-D68) • Gây ra một hội chứng lâm sàng
tương tự như cảm lạnh thông
thường. Có thể gây bệnh hô hấp
nặng với các triệu chứng thực
thể và triệu chứng cơ năng của
viêm phổi. Mặc dù EV-D68 chủ
yếu gây ra bệnh hô hấp, bệnh
toàn thân cũng xảy ra, đặc biệt
là liên quan đến thần kinh.

• Nhiều phòng thí nghiệm lâm
sàng sử dụng real-time RCR
được thiết kế để phát hiện cả
rhinovirus và enterovirus, nhưng
các xét nghiệm này không phân
biệt được hai loại virus này. Hầu
hết các phòng thí nghiệm lâm
sàng không thực hiện thường
quy giải trình tự virus để xác
định EV-D68.
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Các tiêu chí chẩn đoán

Mức độ nặng của bệnh[61]

Bệnh ở mức độ nhẹ

• Không bị thiếu oxy máu.

Bệnh ở mức độ trung bình

• Thiếu oxy máu (bão hoà oxy <90%), thở nhanh, thở gắng sức (cánh mũi phập phồng, co rút cơ liên sườn, đầu gật
gù), kém ăn, và mất nước.

Bệnh ở mức độ nặng

• Thiếu oxy máu dai dẳng, suy hô hấp tiến triển, hay suy hô hấp nặng.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Các chiến lược điều trị chủ yếu là hỗ trợ, tập trung vào việc đảm bảo đủ oxy, thở máy, dinh dưỡng, và bù nước.

Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao bao gồm các cháu bé có tiền sử sinh non, < 6 tháng tuổi ở thời điểm bắt đầu mùa RSV, bệnh
phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức tạp, hoặc suy giảm miễn dịch. Những bệnh nhân này cần được theo dõi sát và
thường xuyên phải nhập viện.

Các chiến lược điều trị tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh.

Nhập viện và chăm sóc hỗ trợ
Bệnh ở mức độ nhẹ

• Bệnh nhân không bị thiếu oxy máu.
• Đối với hầu hết trẻ nhũ nhi, bệnh RSV thường nhẹ và tự khỏi và do đó có thể được điều trị ngoại trú. Chăm

sóc ngoại trú cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo rằng tình trạng bệnh nhân không bị xấu đi. Trẻ nhũ nhi
có nguy cơ cao (ví dụ tiền sử sinh non, < 6 tháng tuổi ở thời điểm bắt đầu mùa RSB, bệnh phổi mạn tính, bệnh
tim bẩm sinh phức tạp, hoặc suy giảm miễn dịch) có thể cần được nhập viện.

• Điều trị chủ yếu là hỗ trợ và cung cấp đủ dinh dưỡng. Trẻ nhũ nhi cần phải thở bằng mũi, và tắc nghẽn mũi là
một vấn đề thường gặp. Làm sạch mũi đơn giản với nhỏ nước muối và bầu hút có thể cải thiện đáng kể việc
thở gắng sức.

• Liệu pháp điều trị triệu chứng thường là đủ đối với người lớn khỏe mạnh, do bệnh thường giới hạn ở đường
hô hấp trên và tự khỏi.

Bệnh ở mức độ trung bình

• Các triệu chứng thực thể của bệnh ở mức độ trung bình ở trẻ nhũ nhi bao gồm thiếu oxy máu (bão hoà oxy
<90%), thở nhanh, thở gắng sức (cánh mũi phập phồng, co rút cơ liên sườn, đầu gật gù), kém ăn, và mất nước.

• Những bệnh nhân này cần được nhập viện để chăm sóc và theo dõi thêm.[61] Nên điều trị thiếu oxy máu bằng
oxy ấm, ẩm thông qua canuyl đặt vào mũi hoặc mặt nạ.

• Cần chú ý đặc biệt đến việc luôn cung cấp đủ nước và tái bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Trẻ nhũ nhi ăn kém
hoặc thở khó khăn hay nhịp thở tăng cần được cho ăn qua ống thông mũi dạ dày hoặc ống thông mũi ruột non.
Những người không thể dung nạp thức ăn qua ruột cần được điều trị dịch truyền tĩnh mạch.[61]

• Người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hay mắc đồng thời các bệnh khác có thể bị bệnh ở mức độ trung bình và
cần được điều trị với chăm sóc hỗ trợ đồng thời giải quyết đợt cấp của các bệnh lí nền.

Bệnh ở mức độ nặng

• Trẻ nhũ nhi bị thiếu oxy máu dai dẳng, suy hô hấp tiến triển, hay suy hô hấp nặng cần được chuyển sang khu
chăm sóc tích cực nhi khoa.

• Những bệnh nhân này thường cải thiện qua thông khí nhân tạo không xâm nhập như áp lực đường thở dương
tính liên tục qua mũi nhưng cũng có thể cần đặt nội khí quản và thở máy xâm nhập. Các biện pháp này đã
được sử dụng kể từ những năm 1960 và đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong liên quan đến RSV.[89]

• Nên điều trị thiếu oxy máu bằng oxy ấm, ẩm thông qua canuyl đặt vào mũi hoặc mặt nạ.
• Có thể bù dịch và cung cấp chất dinh dưỡng qua đường tiêu hóa hoặc ngoài đường tiêu hóa, tùy thuộc vào mức

độ nặng của bệnh và các cân nhắc lâm sàng khác.
• Người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hoặc có bệnh đồng mắc có thể tiến triển thành bệnh ở mức độ nặng, cần

đưa sang khu chăm sóc tích cực với hỗ trợ hô hấp và hỗ trợ dinh dưỡng và qua tĩnh mạch.

14 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: Apr 11, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp Điều trị

Điều trị bổ trợ
Thuốc giãn phế quản

• Không nên thường xuyên sử dụng thuốc giãn phế quản trong điều trị viêm tiểu phế quản.[61]
• Thuốc giãn phế quản có thể có ích cho những bệnh nhân bị hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD),

hay bệnh ở mức độ nặng.
• Thuốc giãn phế quản có thể cải thiện tạm thời bão hoà oxy và việc thở gắng sức,[90] [91] [92] 2[C]Evidence

nhưng không có bằng chứng làm giảm số ca nhập viện, thời gian nằm viện, hay thời gian áp dụng liệu pháp
oxy.[83] [93] [94] [95] [96] [97] [98]

Khí dung nước muối ưu trương

• Nebulised hypertonic saline is of potential benefit in reducing symptoms of mild or moderate bronchiolitis in the
hospital setting. Để đạt được hiệu quả, cần thời gian khí dung tương đối lâu, do vậy khí dung nước muối ưu
trương không được khuyến cáo sử dụng tại khoa tai nạn và cấp cứu.[61] [99] [100]

Ribavirin

• Ribavirin không được khuyến cáo sử dụng thường quy ở các bệnh nhân nhiễm RSV.[83]
• Ribavirin là một chất tương tự nucleoside tổng hợp với hoạt tính trong ống nghiệm tốt chống lại RSV. Tuy

nhiên trên thực tế, không chắc chắn về lợi ích của thuốc.[20] 3[C]Evidence Một số yếu tố khiến việc sử dụng
thuốc này trở nên phức tạp: chi phí tốn kém, phải được dùng sớm khi mới bị nhiễm trùng để có hiệu quả tốt
nhất, và có thể gây nguy cơ cho người cho dùng thuốc, vì đó là một loại thuốc có tiềm năng gây quái thai.

• Hướng dẫn Sách Đỏ của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị rằng, bất chấp những tranh cãi về lợi ích của
thuốc, ribavirin có thể được cân nhắc sử dụng trong những bệnh cảnh nhất định liên quan đến viêm tiểu phế
quản do RSV ở mức độ nặng, hoặc ở những người có nguy cơ bị bệnh nặng (ví dụ suy giảm miễn dịch và/hoặc
bệnh lý tim phổi có rối loạn huyết động).[20]

• Ribavirin có thể được cân nhắc ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mắc bệnh đường hô hấp trên để ngăn ngừa
bệnh lan xuống đường hô hấp dưới; tuy nhiên, dữ liệu về điều này còn hạn chế. Đối với bệnh nhân có nguy cơ
cao, việc cho dùng sớm trong giai đoạn đầu của quá trình nhiễm trùng đường hô hấp trên đã chứng tỏ được lợi
ích ngăn ngừa tiến triển thành nhiễm trùng ở đường hô hấp dưới.[101] [102]

• Ribavirin đã được sử dụng ở người lớn bị suy giảm miễn dịch (chủ yếu là những người được ghép tạng và
bệnh nhân ung thư bị bệnh RSV mức độ nặng), mặc dù trên nhãn thuốc không ghi mục đích sử dụng này.[103]
[101] Việc sử dụng thuốc sớm ở bệnh nhân được ghép tủy đã giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong trong nhóm
bệnh nhân này.[102]

• Người lớn cao tuổi hoặc có bệnh đồng mắc bị nhiễm RSV cũng có thể hưởng lợi từ thuốc này.

Kháng sinh

• The routine administration of empirical antibiotic therapy to infants with RSV bronchiolitis is not
recommended, given that the risk of concomitant bacterial infection is very low (0.2%).

• Cần cho bệnh nhân đã được xác định hoặc nghi ngờ cao nhiễm vi khuẩn dùng thuốc kháng sinh.[61]
• Đối với trẻ nhũ nhi bị viêm tiểu phế quản do RSV mức độ nặng cần đặt nội khí quản, nguy cơ bị viêm phổi

do vi khuẩn cao hơn đáng kể (26%). Những trẻ nhũ nhi này có thể hưởng lợi từ việc bắt đầu cho dùng thuốc
kháng sinh trong khi chờ kết quả nuôi cấy.[61] [83] [104] [105]

Corticosteroid

• Corticosteroid không có hiệu quả trong điều trị thường quy nhiễm RSV.[61] [106] [107] Hướng dẫn của Học
viện Nhi khoa Hoa Kỳ và hướng dẫn của Scottish Intercollegiate Guidelines Network (Mạng lưới Hướng dẫn
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Liên Trường Đại học Scotland - SIGN) về điều trị viêm tiểu phế quản khuyến cáo không nên sử dụng thường
quy corticosteroid cho bệnh lý này.[61]

• Corticosteroid có thể có lợi đối với các bệnh nhân dị ứng, hen suyễn, hay bệnh phổi mạn tính.

Immunoglobulin đường tĩnh mạch (IVIG)

• Có thể cân nhắc dùng IVIG cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch bị nhiễm virus lan tỏa. Việc chỉ sử dụng
đơn độc liệu pháp điều trị IVIG hay RSV-IG không rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện đối với trẻ nhũ nhi
bị viêm tiểu phế quản do RSV và/hoặc viêm phổi.[108] [109] Tuy nhiên IVIG đã được sử dụng như biện
pháp cuối cùng ở những bệnh nhân bị nặng, tình trạng xấu dần, mắc lan tỏa nhiều loại virus (ví dụ varicella,
cytomegalovirus).

• Việc sử dụng IVIG kết hợp với ribavirin hít để điều trị bệnh nhân mắc bệnh RSV đã được nghiên cứu.[110]
[111] Một phân tích tổng hợp cho biết những người được điều trị kết hợp (ribavirin dạng sol khí kết hợp với
IVIG hoặc palivizumab) chậm tiến triển thành nhiễm đường hô hấp dưới hơn so với những người chỉ được
điều trị ribavirin dạng sol khí.[101]

Các liệu pháp kém hiệu quả hơn hoặc không hiệu quả

• Liệu pháp vật lý trị liệu lồng ngực không cho thấy cải thiện các kết quả, và cần hạn chế việc sử dụng liệu pháp
này.[61] [86]

• Liệu pháp dùng thuốc long đờm với DNase người tái tổ hợp dạng khí dung chưa cho thấy hiệu quả.[112] [113]
[114] [115]

• Liệu pháp surfactant dành cho bệnh nhân đặt nội khí quản chưa cho thấy hiệu quả.
• Các hỗn hợp Heli-oxy (heliox) cũng chưa cho thấy lợi ích liên quan đến tỷ lệ đặt nội khí quản, tỷ lệ xuất

viện từ khoa tai nạn và cấp cứu, hay thời gian điều trị suy hô hấp trong điều trị viêm tiểu phế quản ở trẻ nhũ
nhi.[116]

• Montelukast vẫn chưa được chứng tỏ là có hiệu quả trong điều trị nhiễm RSV, hay trong việc giảm thở khò khè
sau viêm tiểu phế quản.[117]

Biện pháp dự phòng miễn dịch
Biện pháp dự phòng miễn dịch với palivizumab sẵn có dành cho trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao, vì việc sử dụng trong các
nhóm nguy cơ cao có thể giảm số ca nhập viện khoảng 45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [118] [119]
1[B]Evidence Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54] Một bài tỏng quan hệ thống của Cochrane không tìm ra bất kỳ
khác biệt có ý nghĩa lâm sàng nào về các kết quả ở trẻ em mắc xơ nang 6 tháng sau điều trị với palivizumab hay giả
dược.[120]

Dự phòng bệnh thường sử dụng palivizumab hàng tháng trong mùa RSV với tổng số 5 liều. Thuốc này không được
chỉ định dùng để điều trị nhiễm RSV hoạt động[121] Trong năm 2014, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ đã cập nhật
những khuyến cáo của mình đối với việc sử dụng palivizumab trong các nhóm sau đây như sau:[48]

• Trẻ nhũ nhi sinh trước 29 tuần thai dưới 12 tháng tuổi vào đầu mùa RSV.
• Trẻ nhũ nhi bị bệnh tim có thay đổi huyết động đáng kể trong năm đầu tiên của cuộc đời.
• Trẻ nhũ nhi bị bệnh phổi mạn tính do sinh non dưới 12 tháng tuổi vào đầu mùa RSV. Những trẻ nhũ nhi này

được xác định sinh trước 32 tuần thai với nhu cầu liệu pháp oxy >21% trong ít nhất 28 ngày sau sinh.
• Trẻ nhũ nhi bị bệnh phổi mạn tính do sinh non có độ tuổi từ 12 đến 24 tháng và tiếp tục cần oxy bổ sung,

corticosteroid, hay thuốc lợi tiểu trong vòng 6 tháng kể từ đầu mùa RSV.
• Trẻ nhũ nhi bị bệnh phổi hay thần kinh cơ đáng kể làm ảnh hưởng đến việc thanh thải chất bài tiết đường hô

hấp trên và có độ tuổi dưới 12 tháng khi bắt đầu mùa RSV.
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• Trẻ nhũ nhi dưới 24 tháng tuổi là người sẽ bị suy giảm miễn dịch nặng trong mùa RSV.

Palivizumab được chỉ định tiêm bắp hàng tháng trong mùa RSV.[20] [48] [49]

Không có vắc-xin RSV nào được cấp phép để sử dụng cho người lớn.

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 )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

bệnh nhẹ hoặc tự khỏi 1 chăm sóc hỗ trợ ngoại trú hoặc nội trú

bổ sung nước muối ưu trương khí dung

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

nguy cơ mắc bệnh mức độ
nặng

bổ sung ribavirin dạng hít ± immunoglobulin đường tĩnh
mạch (IVIG)

bệnh ở mức độ trung bình 1 chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân nội trú

bổ sung nước muối ưu trương khí dung

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

nguy cơ mắc bệnh mức độ
nặng

bổ sung ribavirin dạng hít ± immunoglobulin đường tĩnh
mạch (IVIG)

bệnh ở mức độ nặng 1 chăm sóc hỗ trợ trong đơn vị chăm sóc tích cực
(ICU)

bổ sung immunoglobulin qua đường tĩnh mạch (IVIG)

bổ sung ribavirin dạng hít

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

cần đặt nội khí quản bổ sung thuốc kháng sinh
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

trẻ nhũ nhi sinh trước 29 tuần
thai.

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

bệnh phổi mạn tính do sinh
non

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

Trẻ <1 tuổi với những bất
thường bẩm sinh ở đường thở
hay bệnh về thần kinh cơ gây
suy giảm thanh thải bài tiết
đường thở trên

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

Trẻ <1 tuổi bị bệnh tim có
thay đổi huyết động đáng kể

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

Trẻ <2 tuổi bị suy giảm miễn
dịch nặng

1 liều dùng palivizumab hàng tháng
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

bệnh nhẹ hoặc tự khỏi 1 chăm sóc hỗ trợ ngoại trú hoặc nội trú

» Đối với hầu hết trẻ nhũ nhi mắc RSV thường nhẹ
và tự khỏi và có thể được điều trị ngoại trú. Chăm sóc
ngoại trú cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo rằng
tình trạng bệnh nhân không bị xấu đi.

» Điều trị chủ yếu là hỗ trợ bất kể môi trường điều trị,
tập trung vào cải thiện oxy, thở máy và cung cấp đủ
dinh dưỡng. Trẻ nhũ nhi chỉ có thể thở bằng mũi, và
tắc nghẽn mũi là một vấn đề thường gặp. Làm sạch
mũi đơn giản bằng nước muối nhỏ giọt và bầu hút có
thể cải thiện đáng kể việc thở gắng sức.

» Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao bao gồm các cháu bé có
tiền sử sinh non, dưới 6 tháng tuổi khi bắt đầu mùa
RSV, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức
tạp, hoặc suy giảm miễn dịch. Những bệnh nhân này
cần được theo dõi sát và thường phải nhập viện.

» Liệu pháp điều trị triệu chứng thường là đủ đối với
người lớn khỏe mạnh, do bệnh thường giới hạn ở
đường hô hấp trên và tự khỏi.

» Đối với người lớn bị bệnh RSV mức độ nhẹ, liệu
pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ và với mục tiêu cải
thiện triệu chứng.

bổ sung nước muối ưu trương khí dung

» Nước muối ưu trương khí dung có tiềm năng đem
lại lợi ích trong việc giảm triệu chứng viêm tiểu phế
quản mức độ nhẹ hoặc trung bình trong bệnh viện.
Với quãng thời gian sử dụng tương đối dài cần thiết
để đạt được hiệu quả cải thiện, nước muối ưu trương
khí dung không được khuyến cáo sử dụng tại khoa tai
nạn và cấp cứu.[61] [99] [100]

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

» Cần tiếp tục điều trị thường xuyên bệnh hen suyễn
hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đồng mắc
theo cách tiếp cận trị liệu theo từng bước.

» Corticosteroid không có hiệu quả trong điều trị
thường quy nhiễm RSV.4[C]Evidence Hướng dẫn của
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và hướng dẫn của Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (Mạng lưới Hướng
dẫn Liên Trường Đại học Scotland - SIGN) về điều
trị viêm tiểu phế quản khuyến cáo không nên sử dụng
thường quy corticosteroid cho bệnh lý này.[61]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Corticosteroid có thể có lợi đối với các bệnh nhân dị
ứng, hen suyễn, hay bệnh phổi mạn tính.

» Đối với người lớn bị bệnh RSV mức độ nhẹ, đặc
biệt là đối với bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính hoặc hen suyễn, corticosteroid đã được thử
nghiệm, nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy lợi
ích của thuốc này.

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: trẻ em: 1-2 mg/kg/ngày (tối đa 60
mg/ngày) uống chia 2 lần trong 3-10 ngày; người
lớn: 40-80 mg/ngày uống chia 1-2 lần trong 3-10
ngày

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

» Không nên thường xuyên sử dụng thuốc giãn phế
quản trong điều trị viêm tiểu phế quản.[61]

» Thuốc giãn phế quản có thể có ích cho những bệnh
nhân bị hen suyễn, COPD, hoặc bệnh ở mức độ nặng.

» Thuốc giãn phế quản có thể cải thiện tạm thời
bão hoà oxy và việc thở gắng sức,[90] [91] [92]
2[C]Evidence nhưng không có bằng chứng làm giảm
số ca nhập viện, thời gian nằm viện, hay thời gian áp
dụng liệu pháp oxy.[83] [93] [94] [95] [96] [97] [98]

nguy cơ mắc bệnh mức độ
nặng

bổ sung ribavirin dạng hít ± immunoglobulin đường tĩnh
mạch (IVIG)

» Ribavirin không được khuyến cáo sử dụng thường
quy ở các bệnh nhân nhiễm RSV.[83]

» Thuốc này là một chất tương tự nucleoside tổng hợp
với hoạt tính trong ống nghiệm tốt chống lại RSV.
Tuy nhiên trên thực tế, lợi ích của thuốc là không chắc
chắn.[20] 3[C]Evidence Một số yếu tố khiến việc sử
dụng thuốc này trở nên phức tạp: chi phí tốn kém, phải
được dùng sớm khi mới bị nhiễm trùng để có hiệu quả
tốt nhất, và có thể gây nguy cơ cho người cho dùng
thuốc, vì đó là một loại thuốc có tiềm năng gây quái
thai.

» Hướng dẫn Sách Đỏ của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ khuyến nghị rằng, bất chấp những tranh cãi về
lợi ích của thuốc, ribavirin có thể được cân nhắc sử
dụng trong những tình huống nhất định liên quan đến
viêm tiểu phế quản do RSV ở mức độ nặng hoặc ở
những người có nguy cơ bị bệnh mức độ nặng (ví dụ
suy giảm miễn dịch và/hoặc bệnh lý tim phổi thay đổi
huyết động đáng kể).[20]

» Ribavirin có thể được cân nhắc ở bệnh nhân bị suy
giảm miễn dịch mắc bệnh đường hô hấp trên để ngăn
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Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
ngừa bệnh lan xuống đường hô hấp dưới; tuy nhiên,
dữ liệu về điều này còn hạn chế. Đối với bệnh nhân có
nguy cơ cao, việc cho dùng sớm trong giai đoạn đầu
của quá trình nhiễm trùng đường hô hấp trên đã chứng
tỏ được lợi ích ngăn ngừa tiến triển thành nhiễm trùng
ở đường hô hấp dưới.[101]

» Ribavirin đã được sử dụng ở người lớn bị suy giảm
miễn dịch (chủ yếu là những người được ghép tạng
và bệnh nhân ung thư bị bệnh RSV mức độ nặng),
mặc dù trên nhãn thuốc không ghi mục đích sử dụng
này.[103] [101] Việc sử dụng thuốc sớm ở bệnh nhân
được ghép tủy đã giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong
trong nhóm bệnh nhân này.[102]

» Người cao tuổi nhiễm RSV, suy giảm miễn dịch,
hoặc cũng bị mắc đồng thời các bệnh khác cũng có thể
hưởng lợi từ thuốc này.

» Có thể bổ sung IVIG kết hợp với ribavirin dạng hít
đối với bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ
cao tiến triển thành bệnh đường hô hấp dưới mức độ
nặng.[101] [102]

Các lựa chọn sơ cấp

» ribavirin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» ribavirin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng
-và-
» globulin miễn dịch thông thường ở người: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng

bệnh ở mức độ trung bình 1 chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân nội trú

» Các triệu chứng thực thể của bệnh ở mức độ trung
bình ở trẻ nhũ nhi bao gồm thiếu oxy máu (bão hoà
oxy <90%), thở nhanh, thở gắng sức (cánh mũi phập
phồng, co rút cơ liên sườn, đầu gật gù), kém ăn, và
mất nước. Bệnh nhân cần được nhập viện để chăm
sóc và theo dõi thêm.[61] Nên điều trị thiếu oxy máu
bằng oxy ấm, ẩm thông qua gọng mũi hoặc qua mask.
Cần chú ý đặc biệt với việc hỗ trợ dinh dưỡng và dịch
truyền qua tĩnh mạch. Trẻ nhũ nhi ăn kém hoặc thở
gắng sức hay nhịp thở tăng cần được cho nuôi ăn qua
ống thông mũi dạ dày hoặc ống thông mũi ruột non.
Những người không thể dung nạp thức ăn qua ruột
cần được nuôi bằng dịch truyền tĩnh mạch.[61]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao bao gồm các cháu bé có
tiền sử sinh non, dưới 6 tháng tuổi khi bắt đầu mùa
RSV, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức
tạp, hoặc suy giảm miễn dịch. Những bệnh nhân này
cần được theo dõi sát và thường phải nhập viện.

» Người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hay mắc đồng
thời các bệnh khác có thể bị bệnh ở mức độ trung bình
và cần được điều trị bằng chăm sóc hỗ trợ trong khi
giải quyết đợt cấp của các bệnh đồng mắc.

bổ sung nước muối ưu trương khí dung

» Nước muối ưu trương khí dung có tiềm năng đem
lại lợi ích trong việc giảm triệu chứng viêm tiểu phế
quản mức độ nhẹ hoặc trung bình trong bệnh viện.
Với quãng thời gian sử dụng tương đối dài cần thiết
để đạt được hiệu quả cải thiện, nước muối ưu trương
khí dung không được khuyến cáo sử dụng tại khoa tai
nạn và cấp cứu.[61] [99] [100]

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

» Cần tiếp tục điều trị thường quy bệnh hen suyễn hay
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đồng mắc theo cách tiếp
cận trị liệu theo từng bước.

» Corticosteroid không có hiệu quả trong điều trị
thường quy nhiễm RSV.4[C]Evidence

» Hướng dẫn của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và
hướng dẫn của Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (Mạng lưới Hướng dẫn Liên Trường Đại
học Scotland - SIGN) về điều trị viêm tiểu phế
quản khuyến cáo không nên sử dụng thường quy
corticosteroid cho bệnh lý này.[61]

» Corticosteroid có thể có lợi đối với các bệnh nhân dị
ứng, hen suyễn, hay bệnh phổi mạn tính.

» Ở người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hoặc có bệnh
đồng mắc, corticosteroid có thể có ích lợi.

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: trẻ em: 1-2 mg/kg/ngày (tối đa 60
mg/ngày) uống chia 2 lần trong 3-10 ngày; người
lớn: 40-80 mg/ngày uống chia 1-2 lần trong 3-10
ngày

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

» Không nên thường xuyên sử dụng thuốc giãn phế
quản trong điều trị viêm tiểu phế quản.[61]

» Thuốc giãn phế quản có thể có ích cho những bệnh
nhân bị hen suyễn, COPD, hoặc bệnh ở mức độ nặng.
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» Thuốc giãn phế quản có thể cải thiện tạm thời
bão hoà oxy và việc thở gắng sức,[90] [91] [92]
2[C]Evidence nhưng không có bằng chứng làm giảm
số ca nhập viện, thời gian nằm viện, hay thời gian áp
dụng liệu pháp oxy.[83] [93] [94] [95] [96] [97] [98]

nguy cơ mắc bệnh mức độ
nặng

bổ sung ribavirin dạng hít ± immunoglobulin đường tĩnh
mạch (IVIG)

» Ribavirin không được khuyến cáo sử dụng thường
quy ở các bệnh nhân nhiễm RSV.[83] 

» Thuốc này là một chất tương tự nucleoside tổng hợp
với hoạt tính trong ống nghiệm tốt chống lại RSV.
Tuy nhiên trên thực tế, lợi ích của thuốc là không chắc
chắn.[20] 3[C]Evidence Một số yếu tố khiến việc sử
dụng thuốc này trở nên phức tạp: chi phí tốn kém, phải
được dùng sớm khi mới bị nhiễm trùng để có hiệu quả
tốt nhất, và có thể gây nguy cơ cho người cho dùng
thuốc, vì đó là một loại thuốc có tiềm năng gây quái
thai.

» Hướng dẫn Sách Đỏ của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ khuyến nghị rằng, bất chấp những tranh cãi về
lợi ích của thuốc, ribavirin có thể được cân nhắc sử
dụng trong những tình huống nhất định liên quan đến
viêm tiểu phế quản do RSV ở mức độ nặng hoặc ở
những người có nguy cơ bị bệnh mức độ nặng (ví dụ
suy giảm miễn dịch và/hoặc bệnh lý tim phổi thay đổi
huyết động đáng kể).[20]

» Ribavirin có thể được cân nhắc ở bệnh nhân bị suy
giảm miễn dịch mắc bệnh đường hô hấp trên để ngăn
ngừa bệnh lan xuống đường hô hấp dưới; tuy nhiên,
dữ liệu về điều này còn hạn chế. Đối với bệnh nhân có
nguy cơ cao, việc cho dùng sớm trong giai đoạn đầu
của quá trình nhiễm trùng đường hô hấp trên đã chứng
tỏ được lợi ích ngăn ngừa tiến triển thành nhiễm trùng
ở đường hô hấp dưới.[101]

» Ribavirin đã được sử dụng ở người lớn bị suy giảm
miễn dịch (chủ yếu là những người được ghép tạng
và bệnh nhân ung thư bị bệnh RSV mức độ nặng),
mặc dù trên nhãn thuốc không ghi mục đích sử dụng
này.[103] [101] Việc sử dụng thuốc sớm ở bệnh nhân
được ghép tủy đã giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong
trong nhóm bệnh nhân này.[102]

» Người cao tuổi nhiễm RSV, suy giảm miễn dịch,
hoặc cũng bị mắc đồng thời các bệnh khác cũng có thể
hưởng lợi từ thuốc này.

»  Có thể bổ sung IVIG kết hợp với ribavirin dạng hít
đối với bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ
cao tiến triển thành bệnh đường hô hấp dưới mức độ
nặng.[101] [102]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» ribavirin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» ribavirin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng
-và-
» globulin miễn dịch thông thường ở người: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng

bệnh ở mức độ nặng 1 chăm sóc hỗ trợ trong đơn vị chăm sóc tích cực
(ICU)

» Trẻ nhũ nhi bị thiếu oxy máu dai dẳng, suy hô hấp
tiến triển, hoặc suy hô hấp mức độ nặng cần được
chuyển sang đơn vị chăm sóc tích cực nhi khoa. Bệnh
nhân thường cải thiện với biện pháp thở máy không
xâm nhập ví dụ như máy áp lực đường thở dương tính
liên tục qua mũi (CPAP) nhưng cũng có thể cần phải
đặt nội khí quản thở máy xâm nhập. Các biện pháp
này đã được sử dụng kể từ những năm 1960 và đã làm
giảm đáng kể tỷ lệ tử vong liên quan đến RSV.[89]

» Nên điều trị thiếu oxy máu bằng oxy ấm, ẩm thông
qua canuyl đặt vào mũi hoặc mặt nạ.

» Có thể bù dịch và cung cấp chất dinh dưỡng qua
đường tiêu hóa hoặc ngoài đường tiêu hóa, tùy thuộc
vào mức độ nặng của bệnh và các cân nhắc lâm sàng
khác.

» Trẻ nhũ nhi có nguy cơ cao bao gồm các cháu bé có
tiền sử sinh non, dưới 6 tháng tuổi khi bắt đầu mùa
RSV, bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức
tạp, hoặc suy giảm miễn dịch.

» Người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hoặc có bệnh
đồng mắc có thể tiến triển thành bệnh ở mức độ nặng
cần nhập ICU với hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ dinh dưỡng và
qua đường tĩnh mạch.

bổ sung immunoglobulin qua đường tĩnh mạch (IVIG)

» Có thể cân nhắc dùng IVIG cho bệnh nhân suy giảm
miễn dịch nhiễm virus lan tỏa.

» Việc chỉ sử dụng đơn độc liệu pháp điều trị IVIG
hay RSV-IG không rút ngắn đáng kể thời gian nằm
viện đối với trẻ nhũ nhi bị viêm tiểu phế quản do RSV
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
và/hoặc viêm phổi.[108] [109] Tuy nhiên IVIG đã
được sử dụng như biện pháp cuối cùng ở những bệnh
nhân bị nặng, tình trạng xấu dần, mắc lan tỏa nhiều
loại virus (ví dụ varicella, cytomegalovirus).

» Việc sử dụng IVIG kết hợp với ribavirin hít để
điều trị bệnh nhân mắc bệnh RSV đã được nghiên
cứu.[110] [111] Một phân tích tổng hợp cho biết
những người được điều trị kết hợp (ribavirin dạng
sol khí kết hợp với IVIG hoặc palivizumab) chậm
tiến triển thành nhiễm đường hô hấp dưới hơn so
với những người chỉ được điều trị ribavirin dạng sol
khí.[101]

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch thông thường ở người: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng

bổ sung ribavirin dạng hít

» Ribavirin không được khuyến cáo sử dụng thường
quy ở các bệnh nhân nhiễm RSV.[83]

» Thuốc này là một chất tương tự nucleoside tổng hợp
với hoạt tính trong ống nghiệm tốt chống lại RSV.
Tuy nhiên trên thực tế, lợi ích của thuốc là không chắc
chắn.[20] 3[C]Evidence Một số yếu tố khiến việc sử
dụng thuốc này trở nên phức tạp: chi phí tốn kém, phải
được dùng sớm khi mới bị nhiễm trùng để có hiệu quả
tốt nhất, và có thể gây nguy cơ cho người cho dùng
thuốc, vì đó là một loại thuốc có tiềm năng gây quái
thai.

» Hướng dẫn Sách Đỏ của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ khuyến nghị rằng, bất chấp những tranh cãi về
lợi ích của thuốc, ribavirin có thể được cân nhắc sử
dụng trong những tình huống nhất định liên quan đến
viêm tiểu phế quản do RSV ở mức độ nặng hoặc ở
những người có nguy cơ bị bệnh mức độ nặng (ví dụ
suy giảm miễn dịch và/hoặc bệnh lý tim phổi thay đổi
huyết động đáng kể).[20]

» Ribavirin có thể được cân nhắc ở bệnh nhân bị suy
giảm miễn dịch mắc bệnh đường hô hấp trên để ngăn
ngừa bệnh lan xuống đường hô hấp dưới; tuy nhiên,
dữ liệu về điều này còn hạn chế. Đối với bệnh nhân có
nguy cơ cao, việc cho dùng sớm trong giai đoạn đầu
của quá trình nhiễm trùng đường hô hấp trên đã chứng
tỏ được lợi ích ngăn ngừa tiến triển thành nhiễm trùng
ở đường hô hấp dưới.[101]

» Ribavirin đã được sử dụng ở người lớn bị suy giảm
miễn dịch (chủ yếu là những người được ghép tạng
và bệnh nhân ung thư bị bệnh RSV mức độ nặng),
mặc dù trên nhãn thuốc không ghi mục đích sử dụng
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
này.[103] [101] Việc sử dụng thuốc sớm ở bệnh nhân
được ghép tủy đã giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong
trong nhóm bệnh nhân này.[102]

» Người cao tuổi nhiễm RSV, suy giảm miễn dịch,
hoặc cũng bị mắc đồng thời các bệnh khác cũng có thể
hưởng lợi từ thuốc này.

» Việc sử dụng ribavirin dạng hít kết hợp với IVIG
để điều trị bệnh nhân nhiễm RSV đã được nghiên
cứu.[110] [111] Một phân tích tổng hợp cho biết
những người được điều trị kết hợp (ribavirin dạng
sol khí kết hợp với IVIG hoặc palivizumab) chậm
tiến triển thành nhiễm đường hô hấp dưới hơn so
với những người chỉ được điều trị ribavirin dạng sol
khí.[101]

Các lựa chọn sơ cấp

» ribavirin: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

thêm điều trị bệnh nền ± corticosteroid

» Cần tiếp tục điều trị thường quy bệnh hen suyễn hay
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đồng mắc theo cách tiếp
cận trị liệu theo từng bước.

»

» Corticosteroid không có hiệu quả trong điều trị
thường quy nhiễm RSV.4[C]Evidence

»

» Hướng dẫn của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và
hướng dẫn của Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (Mạng lưới Hướng dẫn Liên Trường Đại
học Scotland - SIGN) về điều trị viêm tiểu phế
quản khuyến cáo không nên sử dụng thường quy
corticosteroid cho bệnh lý này.[61]

» Corticosteroid có thể có lợi đối với các bệnh nhân dị
ứng, hen suyễn, hay bệnh phổi mạn tính.

» Ở người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, hoặc có bệnh
đồng mắc, corticosteroid có thể có ích lợi.

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: trẻ em: 1-2 mg/kg/ngày (tối đa 60
mg/ngày) uống chia 2 lần trong 3-10 ngày; người
lớn: 40-80 mg/ngày uống chia 1-2 lần trong 3-10
ngày

với dị ứng, hen suyễn, hay
bệnh phổi mạn tính

bổ sung thuốc giãn phế quản

» Không nên thường xuyên sử dụng thuốc giãn phế
quản trong điều trị viêm tiểu phế quản.[61]
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Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Thuốc giãn phế quản có thể có ích cho những bệnh
nhân bị hen suyễn, COPD, hoặc bệnh ở mức độ nặng.

» Thuốc giãn phế quản có thể cải thiện tạm thời
bão hoà oxy và việc thở gắng sức,[90] [91] [92]
2[C]Evidence nhưng không có bằng chứng làm giảm
số ca nhập viện, thời gian nằm viện, hay thời gian áp
dụng liệu pháp oxy.[83] [93] [94] [95] [96] [97] [98]

cần đặt nội khí quản bổ sung thuốc kháng sinh

» Không khuyến cáo sử dụng thường quy điều trị
kháng sinh theo kinh nghiệm đối với trẻ nhũ nhi bị
viêm tiểu phế quản do RSV, do nguy cơ nhiễm vi
khuẩn ở mức độ rất thấp (0,2%). Tuy nhiên, đối với
trẻ nhũ nhi bị viêm tiểu phế quản do RSV mức độ
nặng cần đặt nội khí quản, nguy cơ bị viêm phổi do
vi khuẩn cao hơn đáng kể (26%). Những trẻ nhũ nhi
này có thể hưởng lợi từ việc bắt đầu cho dùng thuốc
kháng sinh trong khi chờ kết quả nuôi cấy.[61] [83]
[104] [105]

Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

trẻ nhũ nhi sinh trước 29 tuần
thai.

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

» Cập nhật năm 2014 của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ về những chỉ định sử dụng palivizumab đã chỉ
rõ các nhóm trẻ nhũ nhi cụ thể được coi là có nguy
cơ cao.[20] [48] Việc sử dụng biện pháp này trong
các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện
45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [118]
1[B]Evidence

» Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm
bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54]
Nhóm bệnh nhân này có thể hưởng lợi từ liều dùng
hàng tháng bắt đầu vào tháng đầu tiên của mùa RSV
với tổng cộng 5 liều.[20] [48] [49]

Các lựa chọn sơ cấp

» palivizumab: 15 mg/kg tiêm bắp mỗi tháng một
lần trong mùa dịch RSV

bệnh phổi mạn tính do sinh
non

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

» Trẻ nhũ nhi bị bệnh phổi mạn tính do sinh non
&lt;12 tháng tuổi vào đầu mùa RSV cần được điều
trị dự phòng với palivizumab. Những trẻ nhũ nhi này
được xác định là sinh ra &lt; 32 tuần thai với yêu
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Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
cầu &gt;21% liệu pháp oxy trong ít nhất 28 ngày sau
sinh. Trẻ nhũ nhi bị bệnh phổi mạn tính do sinh non
có độ tuổi từ 12 đến 24 tháng và tiếp tục cần oxy bổ
sung, corticosteroid, hay thuốc lợi tiểu trong vòng 6
tháng kể từ đầu mùa SVHBHH cũng cần được nhận
palivizumab trong mùa SVHBHH.[20] [48] [49]

» Cập nhật năm 2014 của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ về những chỉ định sử dụng palivizumab đã chỉ
rõ các nhóm trẻ nhũ nhi cụ thể được coi là có nguy
cơ cao.[20] [48] Việc sử dụng biện pháp này trong
các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện
45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [118]
1[B]Evidence

» Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm
bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54]
Nhóm bệnh nhân này có thể hưởng lợi từ liều dùng
hàng tháng bắt đầu vào tháng đầu tiên của mùa RSV
với tổng cộng 5 liều.[20] [48] [49]

Các lựa chọn sơ cấp

» palivizumab: 15 mg/kg tiêm bắp mỗi tháng một
lần trong mùa dịch RSV

Trẻ <1 tuổi với những bất
thường bẩm sinh ở đường thở
hay bệnh về thần kinh cơ gây
suy giảm thanh thải bài tiết
đường thở trên

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

» Cập nhật năm 2014 của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ về những chỉ định sử dụng palivizumab đã chỉ
rõ các nhóm trẻ nhũ nhi cụ thể được coi là có nguy
cơ cao.[20] [48] Việc sử dụng biện pháp này trong
các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện
45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]
[118] 1[B]EvidenceMột bài tỏng quan hệ thống của
Cochrane không tìm ra bất kỳ khác biệt có ý nghĩa lâm
sàng nào về các kết quả ở trẻ em mắc xơ nang 6 tháng
sau điều trị với palivizumab hay giả dược.[120]

» Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm
bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54]
Nhóm bệnh nhân này có thể hưởng lợi từ liều dùng
hàng tháng bắt đầu vào tháng đầu tiên của mùa RSV
với tổng cộng 5 liều.[20] [48] [49]

Các lựa chọn sơ cấp

» palivizumab: 15 mg/kg tiêm bắp mỗi tháng một
lần trong mùa dịch RSV

Trẻ <1 tuổi bị bệnh tim có thay
đổi huyết động đáng kể

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

» Cập nhật năm 2014 của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ về những chỉ định sử dụng palivizumab đã chỉ
rõ các nhóm trẻ nhũ nhi cụ thể được coi là có nguy
cơ cao.[20] [48] Việc sử dụng biện pháp này trong

28 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: Apr 11, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp Điều trị

Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện
45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [118]
1[B]Evidence

» Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm
bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54]
Nhóm bệnh nhân này có thể hưởng lợi từ liều dùng
hàng tháng bắt đầu vào tháng đầu tiên của mùa RSV
với tổng cộng 5 liều.[20] [48] [49]

Các lựa chọn sơ cấp

» palivizumab: 15 mg/kg tiêm bắp mỗi tháng một
lần trong mùa dịch RSV

Trẻ <2 tuổi bị suy giảm miễn
dịch nặng

1 liều dùng palivizumab hàng tháng

» Cập nhật năm 2014 của Học viện Nhi khoa Hoa
Kỳ về những chỉ định sử dụng palivizumab đã chỉ
rõ các nhóm trẻ nhũ nhi cụ thể được coi là có nguy
cơ cao.[20] [48] Việc sử dụng biện pháp này trong
các nhóm nguy cơ cao có thể giảm mức nhập viện
45% đến 55%.[50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [118]
1[B]Evidence

» Biện pháp dự phòng với Palivizumab ở các nhóm
bệnh nhân này cũng có liên quan đến việc giảm tỷ
lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong mùa RSV.[54]
Nhóm bệnh nhân này có thể hưởng lợi từ liều dùng
hàng tháng bắt đầu vào tháng đầu tiên của mùa RSV
với tổng cộng 5 liều.[20] [48] [49]

Các lựa chọn sơ cấp

» palivizumab: 15 mg/kg tiêm bắp mỗi tháng một
lần trong mùa dịch RSV
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Giai đoạn đầu

Palivizumab trong điều trị nhiễm RSV
Việc sử dụng palivizumab kết hợp với ribavirin dạng hít để điều trị bệnh nhân mắc bệnh RSV đã được nghiên cứu. Mặc
dù có một vài ca bệnh không đối chứng ghi nhận thấy tình trạng dung nạp tốt và cải thiện kết quả với palivizumab, các
ca bệnh còn lại không cho thấy sự cải thiện nào. Một phân tích tổng hợp cho thấy những người nhận liệu pháp điều trị
kết hợp (ribavirin với immunoglobulin [IVIG] tĩnh mạch hoặc ribavirin với palivizumab) hạn chế tiến triển thành nhiễm
đường hô hấp dưới hơn so với những người chỉ điều trị ribavirin dạng hít.[101] Lợi ích của palivizumab so với IVIG
không nhất quán và palivizumab vẫn chỉ được cấp phép để điều trị dự phòng chống RSV ở một số trẻ em có nguy cơ cao.
IVIG thường được sử dụng hơn trong trường hợp bệnh do virus ở mức độ nặng. Cần thêm các nghiên cứu khác để xác
định phác đồ điều trị có lợi nhất.

Vắc-xin
Một loại kháng thể đơn dòng tái tổ hợp mới có tác dụng kéo dài nhắm vào protein RSV F đang được phát triển trên lâm
sàng để phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp dưới liên quan đến RSV ở trẻ nhũ nhi. Medi8897 có dược lực nâng cao
hơn so với palivizumab trong ống nghệm. Thuốc này đã được điều chế với chất thay thế [YTE] (M252Y/S254T/T256E)
trong vùng Fc để ngăn thoái hóa và tăng tái tuần hoàn.[124] [125] Điều này sẽ cho phép việc dùng một liều duy nhất, có
tác dụng bảo vệ trong cả mùa RSV. Các nghiên cứu giai đoạn 1/2 chứng tỏ thời gian bán thải của Medi8897 lên đến 117
ngày với tính an toàn tương tự như của giả dược.[126]
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Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh do RSV thường ở mức độ nhẹ và tự khỏi. Cần tái khám đều đặn đối với trẻ nhũ nhi được điều trị ngoại trú để
đảm bảo không bỏ sót tình trạng suy hô hấp hoặc suy dinh dưỡng. Bệnh nhân bị nhiễm bệnh có thể hình thành biểu
hiện thở khò khè tái diễn và thường tự khỏi vào lúc 13 tuổi.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Những người chăm sóc cần nhận thức được các triệu chứng thực thể của suy hô hấp (triệu chứng thực thể bao gồm
khò khè, cánh mũi phập phồng, và co rút cơ liên sườn và/hoặc dưới sườn), ăn uống kém, và li bì.[61] Cần hướng dẫn
họ đến tái khám nếu tình trạng lâm sàng của bệnh nhân xấu đi hoặc không cải thiện. Cũng cần giúp họ nhận thức
được rằng thở khò khè tái diễn là hay gặp.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

thở khò khè tái diễn dài hạn cao

Có mối liên quan chặt chẽ giữa nhiễm RSV và biểu hiện thở khò khè sau đó. Trẻ nhũ nhi cần nhập viện vì viêm tiểu
phế quản do RSV có nguy cơ cao bị bất thường về kết quả xét nghiệm chức năng phổi và thở khò khè tái diễn trong
khoảng thời gian lên tới 10 năm.[94] [95] [96] [97] [98] [129]

Hen suyễn dài hạn thấp

Vẫn còn những tranh cãi về việc liệu nhiễm RSV mức độ nặng là yếu tố nguy cơ đối với hen suyễn hay chỉ là đơn
thuần là một dấu hiệu của bệnh đang tiến triển. Một số nghiên cứu cho rằng có mối quan hệ nhân quả.[93] [130] Tuy
nhiên, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh trẻ nhũ nhi được điều trị palivizumab chống RSV so với nhóm
chứng là trẻ nhũ nhi không được điều trị dự phòng cho thấy không có khác biệt đáng kể về số bệnh nhân được chẩn
đoán mắc hen suyễn, hoặc thay đổi chức năng hô hấp, ở thời điểm 6 tuổi.[131]

Viêm tiểu phế quản biến thiên cao

Bệnh viêm tiểu phế quản do RSV có thể gây suy hô hấp nặng. Trẻ nhũ nhi nguy cơ cao, như trẻ sinh non, bệnh phổi
mạn tính, bệnh tim bẩm sinh phức tạp, hoặc suy giảm miễn dịch, có khả năng cao hơn bị bệnh ở mức độ nặng. Ngạt
thở là một biến chứng thường gặp, đặc biệt là ở trẻ nhũ nhi nhỏ tuổi, và có thể là dấu hiệu của bệnh.

Viêm phổi biến thiên cao

RSV có thể gây viêm phổi ở trẻ em và, trong trường hợp hiếm gặp, ở cả người lớn có sức đề kháng bình thường. Viêm
phổi do RSV thường có biểu hiện sốt nhẹ, ho dai dẳng, và khó chịu.
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Tiên lượng

Nhiễm RSV thường tự khỏi và khỏi hoàn toàn sau 10 đến 14 ngày.

Tại Hoa Kỳ, 5% trẻ nhũ nhi phải nhập viện hàng năm do viêm tiểu phế quản cần phải thở máy.[1] [127] Hàng năm, trên
toàn thế giới, 1 trên 200 trẻ nhũ nhi phải nhập viện vì RSV, với tỷ lệ tử vong khoảng 5%.[128]

Tỷ lệ tấn công giảm từ 98% đối với lần nhiễm đầu tiên xuống còn 75% đối với các lần nhiễm tiếp theo.[30]
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Consensus conference on acute bronchiolitis (I): methodology and recommendations [in
Spanish]

Nhà xuất bản: Expert panel, Consensus conference on diagnostic and therapeutic
management of acute bronchiolitis

Xuất bản lần cuối: 2010

Bắc Mỹ

The diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics Xuất bản lần cuối: 2014

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Consensus conference on acute bronchiolitis (I): methodology and recommendations [in
Spanish]

Nhà xuất bản: Expert panel, Consensus conference on diagnostic and therapeutic
management of acute bronchiolitis

Xuất bản lần cuối: 2010

Bắc Mỹ

Preventing hospitalizations for respiratory syncytial virus infection

Nhà xuất bản: Canadian Paediatric Society Xuất bản lần cuối: 2015

The diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics Xuất bản lần cuối: 2014

Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at
increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection

Nhà xuất bản: American Academy of Pediatrics Xuất bản lần cuối: 2014
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Điểm số bằng chứng

1. Giảm số ca nhập viện với palivizumab: Có bằng chứng tương đối đáng tin cậy cho thấy palivizumab có hiệu quả
trong việc giảm số ca nhập viện vì bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ bị loạn sản phế quản phổi, ở trẻ nhũ nhi sinh
non, và ở trẻ nhũ nhi bị bệnh tim bẩm sinh.[50] [51] Thuốc này được Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo sử
dụng cho một số bệnh nhân nhất định.[48]
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Sự cải thiện về bão hoà oxy: có bằng chứng chất lượng kém cho thấy thuốc giãn phế quản dạng hít (không phải
adrenaline hay nước muối ưu trương) có thể có hiệu quả hơn giả dược trong việc cải thiện bão hoà oxy (mức ý
nghĩa lâm sàng của việc này là không rõ ràng) trong điều kiện ngoại trú. Không rõ liệu thuốc giãn phế quản dạng
hít có hiệu quả hơn giả dược hay không trong việc cải thiện chỉ số lâm sàng, giảm tỷ lệ trẻ em phải nhập viện, hay
giảm thời gian nằm viện.
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. Cải thiện triệu chứng với ribavirin: có bằng chứng chất lượng kém cho thấy ribavirin có thể có hiệu quả cao hơn
giả dược trong việc giảm thời gian thở máy ở trẻ em và trẻ nhũ nhi được nhập viện vì viêm tiểu phế quản do RSV,
nhưng không có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ trẻ em bị suy hô hấp hay thời gian nằm viện. Các thử nghiệm ngẫu
nhiên có đối chứng về ribavirin chỉ tuyển chọn số ít bệnh nhân và do đó có thể không đủ bằng chứng thuyết phục
để phát hiện tác dụng của ribavirin lên các kết quả trên lâm sàng.
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.

4. Cải thiện triệu chứng với liệu pháp corticosteroid: có bằng chứng chất lượng kém rằng liệu pháp corticosteroid
không cải thiện kết quả. Tuy nhiên, khó có thể so sánh các kết quả nghiên cứu do sự khác biệt về các tiêu chuẩn
lựa chọn và cách đo lường kết quả. Nhìn chung, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về liệu pháp corticosteroid
điều trị viêm tiểu phế quản nguyên phát ở trẻ nhỏ lần đầu thở khò khè không chứng minh rằng liệu pháp này có
ảnh hưởng đáng kể đến kết quả lâm sàng.[122] [123]
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.

5. Giảm lây nhiễm ở bệnh viện bằng việc sử dụng các biện pháp can thiệp xuất phát từ công việc chăm sóc bệnh
nhân: có bằng chứng chất lượng kém cho thấy rằng việc áp dụng biện pháp tránh tụ tập, rửa tay, mặc áo choàng,
đeo khẩu trang, găng tay, và kính bảo hộ có thể giảm sự lây lan của viêm tiểu phế quản. Ngoài ra, việc sử dụng các
biện pháp này (và đặc biệt là rửa tay) được khuyến cáo trong các hướng dẫn sẵn có.[61]
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.
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Hình ảnh

Hình 1: Ảnh hiển vi điện tử cho thấy các đặc điểm hình thái của RSV.

CDC/Palmer EL; sử dụng khi đã được cho phép

H
ÌN

H
 Ả

N
H

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

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

45

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi rút hợp bào hô hấp Hình ảnh
H

ÌN
H

 Ả
N

H

Hình 2: Xẹp phổi

Từ bộ sưu tập cá nhân của Melvin L. Wright, DO và Giovanni Piedimonte, MD; đã được cho phép sử dụng.
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Hình 3: Bẫy khí và dày thành phế quản

Từ bộ sưu tập cá nhân của Melvin L. Wright, DO và Giovanni Piedimonte, MD; đã được cho phép sử dụng.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

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