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Tóm tắt

◊ Bệnh lý di truyền đa hệ thống do các bất thường trong vận chuyển muối và nước trên bề mặt biểu mô.

◊ Độ tuổi khởi phát các triệu chứng tương đối khác nhau; ở một số quốc gia, việc tiến hành sàng lọc ở trẻ sơ sinh
đã cho phép phát hiện và điều trị bệnh sớm.

◊ Xét nghiệm mồ hôi là xét nghiệm có ý nghĩa nhất để chẩn đoán. Trong một số trường hợp, có thể cần tới xét
nghiệm di truyền học.

◊ Điều trị bệnh hô hấp bao gồm làm loãng dịch nhầy, làm sạch đường thở, và dùng kháng sinh.

◊ Bệnh đường tiêu hóa được điều trị bằng bổ sung enzym tuyến tụy, ca-lo và vitamin hòa tan trong chất béo để hỗ
trợ sinh trưởng và dinh dưỡng.

◊ Mặc dù bệnh gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, trong 50 năm gần đây, độ tuổi sống sót trung bình đã
tăng lên đáng kể đến mức gần 40 tuổi.



Xơ nang Thông tin cơ bản
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 C
Ơ

 B
Ả

N

Định nghĩa
CF (Xơ nang) là một bệnh di truyền gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, gây ra bởi các bất thường của CFTR
(protein điều hòa dẫn truyền qua màng xơ nang) - một kênh clorua có trong các tế bào lót bề mặt phổi, ruột, ống tụy,
tuyến mồ hôi và cơ quan sinh sản. Có hơn 1500 loại đột biến gây bệnh được biết đến gây gián đoạn các giai đoạn tổng
hợp và chức năng của CFTR.[1] Biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là rối loạn chức năng tuyến tụy, dẫn đến kém hấp
thu calo; và bệnh lý phổi - gây ra bởi một chu trình bao gồm: lưu giữ chất nhầy, nhiễm trùng và viêm.

Dịch tễ học
Có khoảng 10.400 ca bệnh tại Anh Quốc, 30.000 ca bệnh tại Hoa Kỳ và 70.000 ca bệnh trên toàn thế giới.[5] [6] Tỷ
lệ mắc mới ở người da trắng là khoảng 1/3000; tỷ lệ này thấp hơn ở người gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và gốc Á. Bệnh
thường gặp nhất ở người gốc châu Âu.[7] Một nghiên cứu cho rằng tỷ lệ mắc mới có thể đang giảm kể từ khi tiến hành
sàng lọc trẻ sơ sinh.[8] Bệnh phổi là nguyên nhân gây mắc bệnh và tử vong thường gặp nhất.

Bệnh căn học
CF là bệnh di truyền gây ra bởi các đột biến trong CFTR (protein điều hoà dẫn truyền qua màng xơ nang), một kênh anion
tìm thấy trong màng đỉnh của tế bào biểu mô. Bệnh nhân có thể đồng hợp tử hoặc dị hợp tử với đột biến CFTR. Người
mang một đột biến CFTR và một alen CFTR bình thường phần lớn không biểu hiện bệnh.

Sinh lý bệnh học
Đột biến CFTR gây ra sự vận chuyển muối bất thường bởi tế bào biểu mô, tạo ra chất bài tiết đặc và dính.

• Ở tuyến tụy, điều này dẫn tới tắc nghẽn các ống dẫn ngoại tiết, hoạt hóa sớm các enzym tụy, và cuối cùng tự phá
hủy tuyến tụy ngoại tiết. Do đó, phần lớn bệnh nhân cần bổ sung các enzym của tuyến tụy.

• Trong ruột, lượng phân nhiều có thể dẫn tới tắc nghẽn ruột.
• Trong hệ hô hấp, do không có chức năng CFTR, dẫn tới tình trạng lưu giữ chất nhầy, nhiễm trùng mạn tính và

viêm, cuối cùng sẽ dẫn đến phá hủy mô phổi. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của bệnh phổi, mỗi giả thuyết đều
được hỗ trợ bởi các dữ liệu trong in vitro và in vivo.[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] Bệnh phổi là
nguyên nhân gây mắc bệnh và tử vong thường gặp nhất.

Phân loại

Theo kiểu hình lâm sàng
Có kèm theo giảm chức năng tụy

• Đặc trưng bởi nhu cầu cần thiết phải bổ sung enzym tuyến tụy để duy trì tiêu hóa bình thường.

Có chức năng tụy bình thường

• Đặc trưng bởi sự không cần thiết phải bổ sung enzym tuyến tụy.

Khác (đôi khi được gọi là xơ nang không điển hình)
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• Triệu chứng thực thể hoặc triệu chứng cơ năng do bất thường chức năng của CFTR (protein điều hoà dẫn truyền
qua màng xơ nang) khi không có hai đột biến gây bệnh đã biết hoặc bằng xét nghiệm mồ hôi âm tính.[2] Ngoài ra,
việc thực hiện sàng lọc trẻ sơ sinh đã giúp phát hiện trẻ nhũ nhi có trypsinogen phản ứng miễn dịch cao (nồng độ
clorua trong mồ hôi <60 mmol/L [<60 mEq/L]), và ít nhất một đột biến CFTR gây bệnh, vốn bình thường không
đáp ứng tiêu chí chẩn đoán điển hình đối với CF. Những trẻ nhũ nhi này rơi vào tiêu chí chẩn đoán mắc hội chứng
chuyển hóa liên quan đến CFTR.[3]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Biện pháp phòng ngừa duy nhất là tiến hành sàng lọc di truyền trên các cặp vợ chồng trước khi mang thai.

Khám sàng lọc

Sàng lọc sơ sinh
Tổ chức Hỗ trợ Bệnh Nhân Xơ nang khuyến cáo sàng lọc sơ sinh đối với tất cả trẻ nhũ nhi nếu có điều kiện.[20] Việc
sàng lọc được thực hiện bằng cách định lượng trypsinogen qua phản ứng miễn dịch trong huyết thanh từ giọt máu khô
lấy từ gót chân.  [Cystic Fibrosis Foundation]  Sàng lọc trẻ sơ sinh cho phép chẩn đoán và điều trị sớm, đồng thời đem lại
nhiều lợi ích lâm sàng rõ rệt, bao gồm cải thiện dinh dưỡng và nhận thức. Qua đó cũng có thể làm giảm bệnh lý phổi và
số ca nhập viện.

Ngăn ngừa thứ cấp
Việc phòng ngừa thứ cấp nên nhằm mục đích ngăn chặn bệnh nhân mắc nhiễm trùng làm thay đổi bệnh và các quá trình
có thể dẫn tới tiến triển bệnh. Ví dụ như bệnh nhân mắc CF kèm Burkholderia cepacia complex cần được cách ly khỏi
người không nhiễm B cepacia bởi rủi ro lây nhiễm từ người bệnh sang người bệnh. Cần thực hiện tiêm chủng cúm ở mọi
trẻ em có đủ điều kiện.[3]
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Xơ nang Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bé 1 tuổi có biểu hiện tăng cân chậm. Theo tiền sử, khi sinh cân nặng bé thuộc bách phân vị thứ 50, nhưng đã
vượt qua nhiều đường bách phân vị mặc dù ăn uống rất tốt. Bé đi đại tiện nhiều lần trong ngày hơn những trẻ khác
cùng độ tuổi, và phân thường sáng màu và có mùi hôi bất thường. Ngoài ra, bé cũng trải qua nhiều đợt điều trị kháng
sinh do ho có đờm dai dẳng. Kết quả cân đo cho thấy bé nhỏ hơn so với tuổi, với cân nặng và chiều cao dưới nhóm
bách phân vị thứ ba.

Các bài trình bày khác

Bệnh nhân mắc CF với chức năng tụy bình thường có thể có biểu hiện viêm xoang mạn tính ảnh hưởng tới tất cả
các xoang, viêm tụy tái phát, và/hoặc viêm ruột thừa. Nam giới nhiều tuổi hơn có thể có biểu hiện vô sinh do không
có ống dẫn tinh hai bên bẩm sinh. Đặc trưng bệnh là phát hiện có chất nhuộm haematoxylin cô đặc trong nang ruột
thừa.[4]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Độ tuổi khởi phát CF là khác nhau. Bệnh nhân mắc CF điển hình thường biểu hiện tăng cân chậm khi ở giai đoạn sơ
sinh hoặc còn rất nhỏ. Một số trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ sẽ có biểu hiện viêm tiểu phế quản kéo dài hoặc nặng, hoặc thường
mắc các bệnh hô hấp tái đi tái lại. Với những người lớn không được chẩn đoán mắc CF, thường có chức năng tụy bình
thường, có thể có biểu hiện viêm phế quản, viêm xoang hoặc viêm tụy tái phát hoặc mạn tính.

Việc thực hiện sàng lọc trẻ sơ sinh đã giúp nhiều bệnh nhân hiện nay có thể được chẩn đoán ngay sau khi sinh.

Tiền sử
Tiền sử khi sinh cần bao gồm cả các câu hỏi liên quan đến việc thải phân su (bởi vì thải phân su chậm có thể là dấu
hiệu của bệnh) và nơi sinh (bởi vì nhiều quốc gia thực hiện sàng lọc CF sơ sinh). Tiền sử gia đình dương tính sẽ tăng
mức độ nghi ngờ mắc CF ở bệnh nhân. Tiền sử gia đình có thể cho thấy một người họ hàng xa đã chết vì bệnh hô hấp
liên quan đến CF.

Đường hô hấp

• Cần hỏi người trong gia đình về nhịp thở, có tình trạng co thắt, ho hoặc thở khò khè hay không. Nếu có ho,
cần hỏi thêm về tần suất và kiểu ho, cũng như tình trạng đờm. Nếu tiếng ho lọc xõ đờm, đặc biệt đi kèm với
cơn ho nặng, có thể nghi ngờ CF.

• Bệnh nhân có thể có tiền sử nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tái đi tái lại, có thể là viêm phế quản hoặc viêm
phổi, cần điều trị kháng sinh. Thường gặp tình trạng ho ra máu, ví dụ như đờm có vệt máu trong đợt cấp bệnh
phổi. Một số bệnh nhân có thể bị ho ra máu nặng (>300 mL/24 giờ), cần tiến hành cấp cứu y tế.

Đường tiêu hóa

• Cần hỏi bệnh nhân (hoặc bố mẹ của bệnh nhân) về thói quen ăn uống, các loại thức ăn trong một ngày, thói
quen đi ngoài, bao gồm số lượng và tính chất phân, cũng như tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Cần nghi
ngờ khi có các triệu chứng ăn nhiều cùng với đi ngoài nhiều lần hoặc số lượng phân nhiều, phân có mỡ cùng
với chứng rối loạn hấp thu chất béo và calo. Tiền sử có giảm số lần đi ngoài, có thể có hoặc không có trướng
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bụng hoặc nôn mửa, có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn ruột, thường gặp hơn ở người mắc CF so với người
không mắc. Bệnh nhân cũng có thể biển hiện viêm tụy tái phát và/hoặc viêm ruột thừa cấp.

Khám lâm sàng
Khám lâm sàng có thể bình thường ở bệnh nhân mắc CF. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu quan trọng gợi ý:

• Bề ngoài suy dinh dưỡng (thiếu chất béo dữ trữ dưới da, lồi bụng, tỉ lệ cân nặng so với chiều cao dưới mức
bình thường [ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ] hoặc BMI dưới mức bình thường [ở trẻ lớn hơn, trẻ vị thành niên và
người lớn]).

• Polyp mũi.
• Đường kính trước sau của lồng ngực tăng lên, và có tiếng ran khi nghe.
• Ngón tay dùi trống.
• Sờ bụng có thể thấy khối phân (thường ở góc phần tư dưới phải), gan hoặc lá lách to, hoặc cả hai.
• Ở nam giới, không có ống dẫn tinh hai bên.

Các thăm dò
Nếu nghi ngờ (bệnh nhân có triệu chứng/dấu hiệu hoặc có tiền sử gia đình dương tính), cần thực hiện xét nghiệm
mồ hôi (xét nghiệm điện đi ion hóa pilocarpine). Trong xét nghiệm này, một lượng nhỏ pilocarpine được đặt trên da
cánh tay để kích thích tiết ra mồ hôi. Mồ hôi sẽ được thu thập vào một ống vi mao dẫn sao cho có thể đo được lượng
clorua. Nhìn chung đây được coi là xét nghiệm có ý nghĩa nhất để chẩn đoán và có nhiều ưu điểm như: không đau,
tương đối rẻ, cho kết quả trong vài giờ, và chính xác nếu thực hiện tại cơ sở đủ chất lượng. Xét nghiệm mồ hôi có thể
được thực hiện với trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào. Một số trẻ em có thể không tiết đủ mồ hôi để cho kết quả chính xác.
Nếu điều này xảy ra, nên xét nghiệm lại cho trẻ trong vòng một tuần.

• Xét nghiệm mồ hôi âm tính (được định nghĩa là chỉ số đo clorua trong mồ hôi <30 mmol/L [<30mEq/L] ở mọi
nhóm tuổi) cho thấy ít có khả năng là CF. Tuy nhiên, nếu vẫn nghi ngờ, nên giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở y
tế chuyên điều trị CF kể cả trong trường hợp xét nghiệm mồ hôi âm tính.

• Xét nghiệm mồ hôi dương tính (được định nghĩa là chỉ số đo clorua trong mồ hôi ≥60 mmol/L [≥60 mEq/L])
cho thấy mắc CF và cần giới thiệu bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên điều trị CF ngay lập tức.

Đối với hầu hết bệnh nhân, xét nghiệm mồ hôi vẫn là chỉ thị chẩn đoán tốt nhất. Đối với những bệnh nhân có kết quả
xét nghiệm mồ hôi ở vào khoảng trung gian (được định nghĩa là chỉ số đo clorua trong mồ hôi trong khoảng 30-59
mmol/L [30-59 mEq/L]), có thể cần tiến hành xét nghiệm thêm. Xét nghiệm di truyền có thể giúp chẩn đoán. Phần
lớn các phòng thí nghiệm sẽ tiến hành 'sàng lọc' ban đầu để phát hiện các đột biến CFTR thường gặp. Nếu không phát
hiện thấy hai đột biến thường gặp, phần lớn các phòng thí nghiệm đều làm thêm giải trình tự thêm gen CFTR hoặc
toàn bộ gen CFTR. Các xét nghiệm bổ sung khác bao gồm chụp X-quang xoang có thể chỉ ra viêm đa xoang, và ngoáy
lấy dịch họng sâu có thể cho thấy các mầm bệnh đường hô hấp, mặc dù cả hai loại xét nghiệm này đều không đặc
hiệu với CF. Trong các trường hợp này, cần giới thiệu bệnh nhân đến trung tâm chuyên điều trị CF.

Nếu bệnh nhân CF có biểu hiện viêm ruột thừa, đặc trưng bệnh là phát hiện bệnh lý thấy chất nhuộm haemtoxylin cô
đặc trong nang ruột thừa.[7]

Theo hướng dẫn chẩn đoán của Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang, CF được chẩn đoán khi một người có cả biểu
hiện lâm sàng đối với CF và bằng chứng rối loạn chức năng CFTR. Hướng dẫn khuyến cáo thực hiện các xét nghiệm
một cách tuần tự để xác lập chẩn đoán, lý tưởng nhất là thực hiện xét nghiệm mồ hôi trước tiên, sau đó là xét nghiệm
di truyền CFTR, rồi đến xét nghiệm sinh lý CFTR. Xét nghiệm sinh lý bao gồm đo hiệu điện thế biểu mô mũi và đo
dòng điện ruột. Hướng dẫn khuyến cáo rằng mọi người được chẩn đoán CF cần thực hiện xét nghiệm mồ hôi và phân
tích di truyền CFTR.[19]
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Sàng lọc sơ sinh
Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang khuyến cáo thực hiện sàng lọc sơ sinh phù hợp với tất cả trẻ nhũ nhi.[20] Điều
này cho phép chẩn đoán và điều trị sớm, đồng thời đem lại nhiều lợi ích lâm sàng rõ rệt, bao gồm cải thiện dinh
dưỡng và nhận thức. Hơn nữa, sàng lọc sơ sinh có thể làm giảm bệnh phổi và số ca nhập viện. Việc sàng lọc được
thực hiện bằng cách định lượng trypsinogen phản ứng miễn dịch (IRT) trong huyết thanh từ giọt máu khô lấy từ gót
chân. Xét nghiệm IRT dương tính, khác nhau ở mỗi phòng xét nghiệm, không có ý nghĩa chẩn đoán; mà chỉ giúp xác
định các trẻ nhũ nhi có nguy cơ.[19] Có nhiều phác đồ khác nhau để theo dõi tiếp đối với trường hợp xét nghiệm IRT
dương tính. Do đó, mỗi xét nghiệm IRT dương tính cần được theo dõi tiếp bằng xét nghiệm khẳng định. Xét nghiệm
khẳng định bao gồm xét nghiệm mồ hôi dương tính và hai đột biến gây bệnh (xét nghiệm di truyền). Tất cả các bệnh
nhân có kết quả xét nghiệm IRT dương tính cần được giới thiệu tới cơ sở y tế chuyên điều trị CF.[21]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tiền sử gia đình mắc CF

• Tiền sử CF trong gia đình sẽ làm tăng mức độ nghi ngờ mắc CF của bệnh nhân. Tiền sử gia đình có thể là một
người họ hàng xa chết vì bệnh hô hấp liên quan đến CF.

tình trạng mang mầm bệnh đã được xác định ở cả bố mẹ

• Nếu cả bố mẹ đều được biết là mang các alen CFTR đột biến thì mỗi đứa trẻ do bố mẹ đó sinh ra sẽ có xác suất
mắc CF là 1 trên 4.

sắc tộc

• CF thường gặp nhất ở người da trắng. Khoảng 1 trên 28 người da trắng mang một đột biến CFTR, và tỷ lệ mắc
mới CF khi sinh là xấp xỉ 1 trên 3000. Ở người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha, tỷ lệ mắc mới CF thấp hơn,
nhưng vẫn đáng kể. Bệnh hiếm gặp ở người châu Á.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm tiền sử gia đình và tình trạng mang mầm bệnh đã xác định ở cả bố mẹ.

kết quả sàng lọc sơ sinh dương tính (thường gặp)

• Phản ứng miễn dịch trypsinogen tăng cao lúc sinh, sau đó là xét nghiệm mồ hôi dương tính hoặc xét nghiệm di
truyền cho thấy hai đột biến gây bệnh.

không thải phân su (thường gặp)

• 10% đến 20% trẻ sơ sinh mắc CF có thể chậm thải phân su hoặc thậm chí phân su bị tắc nghẽn trong ruột, còn
được gọi là tắc phân su.[7] Trong khoảng 10% các ca bệnh này, sẽ có tình trạng thủng ruột gây viêm phúc mạc
phân su, có thể dẫn đến kết quả sàng lọc âm tính giả.

Chậm phát triển (thường gặp)

• Tăng cân chậm và sụt giảm bách phân vị, đặc biệt ngay cả khi trẻ ăn ngon miệng.
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• Thường gặp ở bệnh nhân thiểu năng tụy không được điều trị.

ăn ngon miệng (thường gặp)

• Trẻ nhũ nhi và trẻ em bị thiểu năng tụy không được điều trị dường như ăn không bao giờ đủ no.

tiếng ho lọc xọc đờm (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể bị cảm lạnh và ho kéo dài, đặc biệt là những cơn ho nặng.
• Đây là một triệu chứng thường gặp, đặc biệt là khi chẩn đoán được thực hiện sau giai đoạn sơ sinh.

Nhiễm trùng tái phát (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể có tiền sử nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tái phát, có thể là viêm phế quản hoặc viêm phổi,
cần điều trị kháng sinh.

viêm xoang mạn tính (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể bị viêm xoang có triệu chứng tái đi tái lại hoặc mạn tính. Trong một số trường hợp, các triệu
chứng này có thể bị nhầm lẫn hoặc thậm chí chồng lấp với bệnh qua trung gian dị ứng.

các bất thường sinh dục ở nam giới (thường gặp)

• Ở nam giới, khám bìu có thể bộc lộ không có ống dẫn tinh hai bên.

ho ra máu (không thường gặp)

• Bệnh nhân có thể bị ho ra máu nhẹ, ví dụ như đờm có vệt máu trong đợt cấp bệnh phổi. Một số bệnh nhân có thể
bị ho ra máu nặng (>300 mL/24 giờ), cần tiến hành cấp cứu y tế.

• Thường gặp ở bệnh nhân có bệnh phổi tiến triển hơn so với ở người có bệnh phổi nhẹ.

Các yếu tố chẩn đoán khác

kém hấp thu và phân có mỡ (thường gặp)

• Bệnh nhân thiểu năng tụy có thể có phân nhiều, có mỡ và mùi hôi khó chịu, là kết quả của chứng kém hấp thu chất
béo.

ngón tay dùi trống (thường gặp)

• Bệnh nhân có thể có phần giường móng của ngón tay hoặc chân (nơi giường móng giáp với lớp biểu bì) phồng
lên. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra ngón tay dùi trống. Mặc dù thường gặp nhiều hơn ở bệnh nhân CF so
với bệnh nhân không mắc CF, ngón tay dùi trống không phải là dấu hiệu đặc trưng bệnh.

Trào ngược dạ dày thực quản (thường gặp)

• Bệnh nhân mắc CF có thể mặc trào ngược dạ dày thực quản nhiều hơn người không mắc CF.

Thở khò khè (không thường gặp)

• Bệnh nhân có thể có biểu hiện thở khò khè và nghẽn khí do tắc nghẽn đường thở.
• Đây không phải là biểu hiện thường gặp, trừ khi bệnh nhân đồng thời bị hen suyễn hoặc bị viêm phế quản - phổi

dị ứng do nhiễm nấm aspergillus.

đường kính trước sau (AP) của lồng ngực tăng (không thường gặp)

• Bệnh nhân bị tắc nghẽn đường hô hấp dưới do tích đờm, nhiễm trùng và viêm có thể có biểu hiện đường kính AP
ngực tăng do tắc nghẽn khí.

• Biểu hiện này ít gặp ở bệnh nhân trước khi mắc bệnh phổi. Đây là biểu hiện thường gặp khi bệnh phổi tiến triển.
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tiền sử viêm tụy (không thường gặp)

• Bệnh nhân có chức năng tụy bình thường có thể có bị viêm tụy tái phát. Các triệu chứng cơ năng có thể bao gồm
đau bụng cấp tính, buồn nôn và nôn. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy amylase và lipase huyết thanh tăng.

tiền sử viêm ruột thừa cấp tính (không thường gặp)

• Bệnh nhân mắc CF có thể có biểu hiện viêm ruột thừa cấp, tuy nhiên về mặt triệu chứng không có sự khác biệt
giữa bệnh nhân CF và bệnh nhân khác. Tuy nhiên, triệu chứng có thể chồng lấp hoặc bị nhầm lẫn với các bệnh
đồng mắc khác của CF, bao gồm DIOS (hội chứng tắc ruột xa) và lồng ruột.

gan hoặc lách to (không thường gặp)

• CF thường gây ra rất nhiều bệnh về gan, từ viêm quanh tĩnh mạch cửa không có triệu chứng đến xơ gan đường
mật khu trú. Khám lâm sàng thường cho thấy gan to hoặc lá lách to hoặc cả hai.

• Thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm mồ hôi

• Thường được coi là xét nghiệm có ý nghĩa nhất để chẩn đoán. Xét nghiệm mồ
hôi có thể được thực hiện ở trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào. Một số trẻ em có thể
không tiết đủ mồ hôi để cho kết quả chính xác. Nếu điều này xảy ra, nên xét
nghiệm lại cho trẻ trong vòng một tuần.

• Xét nghiệm mồ hôi âm tính, được định nghĩa là chỉ số đo clorua trong mồ
hôi <30 mmol/L (<30 mEq/L) ở mọi nhóm tuổi, cho thấy ít có khả năng là
CF.[19]

• Xét nghiệm mồ hôi dương tính cho thấy mắc CF và cần giới thiệu bệnh nhân
đến trung tâm y tế chuyên điều trị CF ngay lập tức.

• Đối với những bệnh nhân mà kết quả xét nghiệm mồ hôi ở khoảng trung
gian, được định nghĩa là chỉ số clorua trong mồ hôi trong khoảng 30 và 59
mmol/L (30 and 59 mEq/L), có thể cần tiến hành xét nghiệm thêm.

dương tính (clorua trong mồ
hôi >60 mmol/L [≥60 mEq/L])

xét nghiệm phản ứng miễn dịch trypsinogen (IRT) (sàng lọc trẻ sơ sinh)

• Xét nghiệm IRT dương tính, khác nhau ở mỗi phòng thí nghiệm, không có
ý nghĩa chẩn đoán. Mỗi kết quả dương tính cần được theo dõi tiếp bằng xét
nghiệm khẳng định. Tất cả các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm IRT dương
tính cần được giới thiệu tới trung tâm y tế chuyên điều trị CF.[21] Hướng dẫn
tại Hoa Kỳ khác nhau theo từng tiểu bang, trong khi đó hướng dẫn tại châu
Âu có thể khác nhau theo từng quốc gia.[22] [23]

dương tính (giá trị phụ thuộc
vào đơn vị đo và mức chuẩn
chung)

xét nghiệm di truyền

• Phần lớn các phòng thí nghiệm sẽ tiến hành 'sàng lọc' ban đầu để phát hiện
các đột biến CFTR thường gặp. Nếu không phát hiện thấy 2 đột biến thường
gặp, phần lớn các phòng thí nghiệm đều làm thêm giải trình tự gen CFTR
hoặc toàn bộ gen CFTR.

có 2 đột biến gây bệnh
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

chụp X-quang xoang

• Xét nghiệm thêm có thể hữu ích trong tình huống ít gặp là kết quả xét nghiệm
mồ hôi rơi vào khoảng trung gian, được định nghĩa là chỉ số clorua trong mồ
hôi trong khoảng 30 và 59 mmol/L (30 and 59 mEq/L).

• Trong các ca bệnh này, đặc biệt khuyến cáo giới thiệu bệnh nhân đến trung
tâm y tế chuyên điều trị CF.

có thể có viêm đa xoang

ngoáy dịch họng sâu

• Xét nghiệm thêm có thể hữu ích trong tình huống ít gặp là kết quả xét nghiệm
mồ hôi rơi vào khoảng trung gian, được định nghĩa là chỉ số clorua trong mồ
hôi trong khoảng 30 và 59 mmol/L (30 and 59 mEq/L).

• Xét nghiệm này không đặc hiệu đối với xơ nang.
• Trong các ca bệnh này, đặc biệt khuyến cáo giới thiệu bệnh nhân đến trung

tâm y tế chuyên điều trị CF.

có mầm bệnh hô hấp

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Rối loạn vận động nhung mao
nguyên phát

• Thường không kèm theo thiểu
năng tụy; viêm tai giữa chảy mủ
mạn tính cũng ít gặp hơn ở trẻ
mắc CF.

• Sinh thiết nhung mao sẽ cho
thấy bất thường siêu cấu trúc
của nhung mao hô hấp, hoặc
xét nghiệm di truyền có thể cho
thấy bất thường gen mã hóa
chính protein nhung mao.

Suy giảm miễn dịch nguyên
phát

• Bệnh nặng kết hợp giữa suy
giảm miễn dịch và viêm đường
hô hấp, thiếu hụt IgA, và thiếu
hụt IgG1; có thể gây ra các tình
trạng nhiễm khuẩn ngoài hô
hấp. Thường không gây ra thiểu
năng tụy.

• Đo số lượng và chức năng tế
bào lympho, chức năng bạch cầu
trung tính, và nồng độ globulin
miễn dịch.

Hen suyễn • Thường không liên quan đến
viêm phế quản mủ. Bệnh nhân
bị hen phế quản thường không
bị ngón tay dùi trống.

• Không có xét nghiệm chẩn
đoán. Chẩn đoán dựa trên lâm
sàng. Một số trẻ mắc CF cũng
có thể bị hen phế quản.

Bệnh trào ngược dạ dày thực
quản (GORD)

• Thường không liên quan đến các
dấu hiệu hoặc triệu chứng kém
hấp thu.

• Kỹ thuật chụp X-quang thực
quản nuốt Bari điều chỉnh hoặc
xét nghiệm làm rỗng dạ dày có
thể hữu ích trong chẩn đoán
viêm phổi hít phải mạn tính
hoặc GORD (trào ngược dạ dày
thực quản), nhưng cũng có thể
dương tính ở bệnh nhân mắc
CF.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm phổi hít phải mạn tính • Thường không liên quan đến các
dấu hiệu hoặc triệu chứng kém
hấp thu.

• Kỹ thuật chụp X-quang thực
quản nuốt Bari điều chỉnh hoặc
xét nghiệm làm rỗng dạ dày có
thể hữu ích trong chẩn đoán
viêm phổi hít phải mạn tính
hoặc GORD (trào ngược dạ dày
thực quản), nhưng cũng có thể
dương tính ở bệnh nhân mắc
CF.

Chậm phát triển • Có thể không gây ra các triệu
chứng hô hấp.

• Xét nghiệm mồ hôi có thể âm
tính nếu CF không phải là
nguyên nhân. Tuy nhiên, suy
dinh dưỡng nặng khiến kết quả
xét nghiệm mồ hôi tăng giả tạo.

Bệnh Coeliac • Bệnh nhân mắc bệnh coeliac sẽ
đáp ứng với việc loại bỏ gluten
khỏi chế độ ăn uống.

• Sinh thiết ruột.

Bệnh lý ruột gây mất protein • Mất protein huyết thanh qua
đường tiêu hóa. Có thể liên quan
đến thủ thuật Fontan, rối loạn
bạch huyết, hoặc loét niêm mạc.

• Sinh thiết ruột.

Các tiêu chí chẩn đoán

Tiêu chuẩn chẩn đoán được đồng thuận theo Hướng dẫn của Tổ chức Hỗ trợ
Bệnh Nhân Xơ nang[19]

Theo hướng dẫn chẩn đoán của Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang, CF được chẩn đoán khi một người có cả biểu hiện
lâm sàng đối với CF và bằng chứng rối loạn chức năng CFTR. Hướng dẫn khuyến cáo thực hiện các xét nghiệm một cách
tuần tự để xác lập chẩn đoán, lý tưởng nhất là thực hiện xét nghiệm mồ hôi trước tiên, sau đó là xét nghiệm di truyền
CFTR, rồi đến xét nghiệm sinh lý CFTR. Xét nghiệm sinh lý bao gồm đo hiệu điện thế biểu mô mũi và đo dòng điện
ruột. Hướng dẫn khuyến cáo rằng mọi người được chẩn đoán CF cần thực hiện xét nghiệm mồ hôi và phân tích di truyền
CFTR.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

CF là một bệnh di truyền và không có cách chữa. Biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là rối loạn chức năng tuyến tụy,
dẫn đến kém hấp thu calo, và bệnh lý phổi do quá trình lưu giữ chất nhầy, nhiễm trùng và viêm. Mục tiêu chăm sóc là duy
trì sức khỏe thông qua các biện pháp phòng ngừa, cũng như điều trị sớm và tích cực các biến chứng như chậm tăng cân
và các dấu hiệu của bệnh hô hấp. Nếu có dấu hiệu của bệnh hô hấp, cần sớm tiến hành các kỹ thuật hỗ trợ thanh thải dịch
nhầy-biểu mô nhung mao. Với bệnh tiêu hóa, bổ sung enzym tuyến tụy ngoại sinh được sử dụng để hỗ trợ sinh trưởng và
dinh dưỡng.

Bệnh hô hấp
Bệnh hô hấp là nguyên nhân gây mắc bệnh và tử vong thường gặp nhất. Phương pháp điều trị chính đối với bệnh hô
hấp là tăng cường làm sạch đường thở và sử dụng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng phổi.[24]

Cần tiến hành làm sạch đường thở để kéo chất bài tiết từ thành đường thở vào lòng đường thở, từ đó có thể ho tống ra
ngoài các chất này. Các phương pháp bao gồm vật lý trị liệu, chu kỳ hít thở chủ động,[25] thiết bị vest dao động tần số
cao (liệu pháp VEST), van dao động, hoặc mặt nạ áp lực thở dương.[26]

Liệu pháp hít vào:

• Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn (ví dụ như salbutamol) thường được sử dụng trước khi làm sạch đường
thở. Cũng được sử dụng ở bệnh nhân có các triệu chứng giống hen phế quản.

• Các loại thuốc long đờm, như dornase alfa và muối ưu trương, cũng được sử dụng. Dornase alfa là DNase tái
tổ hợp ở người làm phân hủy ADN từ các tế bào bị viêm ở đường hô hấp. Bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên bị bệnh
nhẹ hoặc những người bị bệnh mức độ trung bình đến nặng được khuyến cáo sử dụng dornase alfa hàng ngày,
mặc dù bằng chứng về việc sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh trung bình đến nặng tỏ ra thuyết phục hơn.[27]
Dung dịch nước muối ưu trương dạng hít hiệu quả như một liệu pháp cải thiện chức năng phổi ở bệnh nhân
mắc CF và được khuyến cáo sử dụng cho tất cả bệnh nhân trên 6 tuổi.[27] [28] [29] Một thuốc long đờm mới
hơn là mannitol dạng hít – một tác nhân thẩm thấu. Một nghiên cứu cho thấy chức năng phổi được cải thiện
sau 26 tuần điều trị bằng thuốc này. Mặc dù không phải mọi thông số đầu ra được nghiên cứu đều cho kết quả
có ý nghĩa về mặt thống kê, do đó,về mặt lý thuyết, manitol tương tự như việc sử dụng dung dịch nước muối
ưu trương.[30]

• Kháng sinh dạng hít được sử dụng cho bệnh nhân nhiễm khuẩn mạn tính do Pseudomonas aeruginosa. Sự cư
trú mạn tính thường đi liền với suy giảm nhanh chóng chức năng phổi. Tobramycin dạng hít được khuyến
cáo sử dụng cho bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên nhiễm P aeruginosa mạn tính mức độ nhẹ, trung bình đến nặng,
mặc dù vậy, bằng chứng về việc sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh mức độ trung bình đến nặng tỏ ra thuyết
phục hơn.[27] Mặc dù các kháng sinh dạng hít khác cũng được sử dụng ở bệnh nhân mắc CF, nhưng khác
với tobramycin, không có bằng chứng thuyết phục nào ủng hộ việc sử dụng những kháng sinh đó. Tobramycin
dạng hít đã được chứng minh là có vai trò quan trọng trong các phác đồ điều trị nhiều chủng Pseudomona khác
nhau.[27] Không khuyến cáo sử dụng kháng sinh kháng staphylococcal để điều trị dự phòng ở bệnh nhân mắc
CF.[27]

• Corticosteroid dạng hít thường được sử dụng ở bệnh nhân mắc CF kèm hen phế quản hoặc bệnh viêm phế
quản - phổi dị ứng do nhiễm nấm aspergillus (ABPA), hơn là trong điều trị bệnh lý phổi do CF. Cụ thể hơn,
các corticosteroid này thường được sử dụng cho bệnh nhân có triệu chứng tiểu phế quản rõ rệt và có đáp ứng
với trị liệu.[27] Có ít bằng chứng để kết luận liệu thuốc này có đem lại lợi ích và an toàn trong điều trị CF hay
không.[31]

Các thuốc kháng viêm (ví dụ như kháng sinh macrolide, ibuprofen, corticosteroid) được sử dụng để kiểm soát tình
trạng viêm ở đường thở:
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• Prednisolone cách nhật là cách điều trị hiệu quả với bệnh CF, mặc dù việc sử dụng còn nhiều hạn chế do các
tác dụng phụ nặng nề, kéo dài của thuốc.[7] [32] [33] Số liệu về việc sử dụng các liều ngắn corticosteroid trong
điều trị đợt cấp bệnh phổi mà không kèm bệnh hen phế quản và ABPA vẫn còn hạn chế, mặc dù vậy, một
nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng cải thiện chức năng phổi sau liệu trình 5 ngày dùng corticosteroid đường uống
kết hợp với kháng sinh.[32] Tuy nhiên, Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang (CFF) khuyến cáo không nên sử
dụng kéo dài corticosteroid đường uống ở bệnh nhân từ 6 đến 18 tuổi mà không bị hen phế quản hay ABPA.
Với bệnh nhân là người lớn (≥18 tuổi), CFF kết luận rằng không có đủ bằng chứng để khuyến cáo sử dụng hay
không sử dụng kéo dài thuốc này.[27]

• Việc sử dụng azithromycin (một kháng sinh macrolide) đang ngày càng trở nên quan trọng. Trong một nghiên
cứu, bệnh nhân điều trị nhiễm khuẩn mạn tính do P aeruginosa cho thấy cải thiện chức năng phổi và giảm tần
suất xảy ra các đợt cấp bệnh phổi.[34] Azithromycin được sử dụng làm kháng sinh dự phòng ở các bệnh nhân
nhiễm Pseudomona mạn tính.[27]

• Người ta đã chứng minh rằng ibuprofen giúp bảo vệ khỏi sự suy giảm chức năng phổi và làm giảm nhu cầu
dùng thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và hình ảnh X-quang ngực.
Kháng sinh này không được sử dụng rộng rãi do các tác dụng phụ với hệ tiêu hóa.[35] Tổ chức Hỗ trợ Bệnh
nhân Xơ nang khuyến cáo sử dụng lâu dài ibuprofen đường uống để làm chậm quá trình suy giảm chức năng
gan ở bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên và có mức FEV1 cao hơn dự đoán 60%.[27] [36]

• Các hoạt chất kháng viêm này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với bất kỳ thuốc nào khác tùy thuộc
quá trình thực hành lâm sàng của từng nơi và nhu cầu của bệnh nhân.

• Các thuốc kháng viêm khác bao gồm natri cromoglicate và chất điều chỉnh leukotriene. Không có đủ bằng
chứng chứng minh hiệu quả của các thuốc này để đưa ra khuyến cáo sử dụng hàng ngày.[27]

Ivacaftor

• Ivacaftor là hoạt chất tăng khả năng của CFTR (protein điều hoà sự dẫn truyền qua màng xơ nang), đứng đầu
trong nhóm chất điều hòa đặc hiệu được nghiên cứu để cải thiện chức năng CFTR dựa trên các nhóm đột biến
chức năng của CF. Ivacaftor hoạt động bằng cách giúp kênh CFTR mở phù hợp ở bệnh nhân có đột biến gen
G551D (phát hiện thấy ở khoảng 4%-5% người mắc CF) và một số đột biến khác, do đó bình thường hóa dịch
lỏng trên bề mặt đường thở và giúp tái thiết lập thanh thải dịch nhầy-biểu mô nhung mao.

• Ivacaftor làm tăng đáng kể FEV1, giảm clorua trong mồ hôi, giảm nguy cơ xảy ra đợt cấp bệnh phổi, tăng điểm
chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân xơ nang và tăng cân nặng từ đường tiêu chuẩn ở bệnh nhân có đột biến
G551D.[37]

• Dựa trên kết quả một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ở bệnh nhân có đột biến không phải G551D,[38]
Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã mở rộng chỉ định hiện có của ivacaftor cho cả các bệnh nhân từ 6 tuổi trở
lên có một trong các đột biến gen CFTR sau: G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N, S1255P,
G1349D, và R117H.

• Cho đến năm 2017, thuốc này được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép để
điều trị tổng cộng 33 đột biến gen ở bệnh nhân mắc CF. Ivacaftor được chỉ định để điều trị CF ở bệnh nhân
từ 2 tuổi trở lên có một đột biến gen CFTR đáp ứng với ivacaftor dựa trên lâm sàng và/hoặc xét nghiệm in
vitro. Nếu không xác định được kiểu gen của bệnh nhân, cần sử dụng một xét nghiệm đột biến CF được FDA
cho phép để phát hiện sự hiện diện của đột biến CFTR, sau đó là xác minh bằng giải trình tự hai chiều được
khuyến nghị bởi hướng dẫn sử dụng xét nghiệm đột biến. 

Lumacaftor/ivacaftor

• Lumacaftor/ivacaftor, một chất điều hòa CFTR, được chấp thuận cho người từ 6 tuổi trở lên đồng hợp tử với
đột biến F508del.
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• Đột biến F508del gây ra một loạt các vấn đề khiến CFTR không thể đạt được hình dạng đúng và tiến tới bề
mặt tế bào. Các loại thuốc kết hợp sẽ xử lý những vấn đề này theo cách tiếp cận gồm hai bước: lumacaftor
giúp di chuyển protein CFTR khiếm khuyết về đúng chỗ của mình ở bề mặt tế bào, trong khi ivacaftor tăng
cường hoạt động của protein một khi nó đã đến đúng chỗ, hỗ trợ dòng chảy của muối và dịch, giúp làm loãng
dịch nhầy đặc tích tụ ở phổi và các cơ quan khác.

• Hai nghiên cứu giai đoạn 3, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược đã được thiết kế để đánh giá hiệu quả
của lumacaftor/ivacaftor ở bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên bị xơ nang và đồng hợp tử với đột biến CFTR F508del.
Ở cả hai nghiên cứu, đã có cải thiện đáng kể ở tiêu chí đánh giá chính (thay đổi tuyệt đối đường cơ sở trong
FEV1) ở cả nhóm liều lumacaftor/ivacaftor. Sự khác biệt giữa điều trị tích cực và giả dược liên quan đến tình
trạng cải thiện tuyệt đối tỷ lệ FEV1 dự đoán dao động từ 2,6 đến 4,0 điểm phần trăm (P<0,001), tương ứng
với sự khác biệt tương đối trung bình trong điều trị là 4,3% đến 6,7% (P<0,001). Các phân tích tổng hợp cho
thấy tỷ lệ các cơn đợt cấp bệnh phổi ở nhóm sử dụng lumacaftor/ivacaftor thấp hơn 30% đến 39% so với
nhóm giả dược. Tỷ lệ biến chứng dẫn tới nhập viện hoặc sử dụng kháng sinh tiêm tĩnh mạch cũng thấp hơn ở
nhóm sử dụng lumacaftor/ivacaftor.[39]

Phương án ghép phổi chỉ dành cho các bệnh nhân không còn liệu pháp thay thế nào khác. Hiện không có tiêu chí
chung đối với việc cấy ghép phổi ở bệnh nhân CF, nhưng nói chung cần cân nhắc các điểm sau: chức năng phổi suy
giảm nghiêm trọng cùng với nhu cầu bổ sung oxy, và bằng chứng tăng cacbon dioxit máu đi kèm với tiến triển xấu của
bệnh. Chống chỉ định tuyệt đối và tương đối với trường hợp cấy ghép phổi hai bên được xác định cụ thể hơn. Chống
chỉ định tuyệt đối bao gồm nhiễm khuẩn huyết, rối loạn chức năng đa tạng, tiền sử được không tuân thủ điều trị, bệnh
nhân bị nhiễm Burkholderia cepacia (một số genomovar có thể phụ thuộc vào độ nhạy cảm kháng sinh của nó), béo
phì, và trào ngược dạ dày kháng trị. Chống chỉ định tương đối với cấy ghép khi thủ thuật này liên quan đến các bệnh
nhân CF bị suy thận (GFR <25 mL/phút và/hoặc bằng chứng về bệnh do cấu trúc thận), tình trạng chức năng quá kém
không có khả năng đi bộ >600 feet khi làm test đi bộ 6 phút tiêu chuẩn, tiền sử dày dính màng phổi, suy dinh dưỡng
nặng với BMI<16, nhiễm trùng do nấm, và đái tháo đường kiểm soát kém.

Bệnh hô hấp: bệnh phổi cấp tính
Liệu pháp kháng sinh được chỉ định ở bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi; việc sử dụng được dựa trên kết quả nuôi cấy
đờm và độ nhạy, cùng với tình trạng cải thiện trên lâm sàng khi sử dụng các thuốc này. Lựa chọn thuốc dựa trên vi
khuẩn đã biết hoặc theo kinh nghiệm. Có thể sử dụng kháng sinh đường uống, tiêm tĩnh mạch, hít hoặc kết hợp. Theo
một nghiên cứu, kết hợp kháng sinh đường uống và khí dung không những giúp loại trừ lâu dài mà còn làm giảm viêm
phổi.[40]

• Không có tiêu chí tiêu chuẩn để xác định đợt cấp bệnh phổi nhẹ, trung bình và nặng ở bệnh nhân CF. Độ nặng
của bệnh thường được suy ra từ toàn trạng của bệnh nhân. Các tham số sau đây được sử dụng để đánh giá độ
nặng của đợt cấp: ho tăng, đờm tăng, giảm hoạt động, khó chịu, buồn nôn, rale phổi, giảm FEV1 hoặc FVC,
thay đổi khi chụp X-quang, và cần bổ sung oxy.

• Đợt cấp nhẹ thường đáp ứng với kháng sinh đường uống, có thể kèm hoặc không kèm với tobramycin dạng hít.
Kháng sinh đường uống bao gồm amoxicillin/clavulanic acid, amoxicillin, trimethoprim/sulfamethoxazole (co-
trimoxazole), linezolid, và ciprofloxacin. Thời gian điều trị kháng sinh thông thường là 14 ngày.[41]

• Đợt cấp trung bình và nặng được điều trị bằng kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Aminoglycoside như tobramycin
thường được kết hợp với một hoặc hai loại kháng sinh tiêu diệt Staphycoloccus hoặc Pseudomona, phụ thuộc
vào vi khuẩn nghi ngờ hoặc đã biết và độ nặng của đợt cấp. Liều aminoglycoside một lần một ngày hoặc nhiều
lần một ngày có hiệu quả như nhau, trong đó liều một lần một ngày gây ra ít độc tố thận ở trẻ em hơn và không
có sự khác biệt trong tỷ lệ mắc nhiễm độc tai.[42] Nhiễm khuẩn Staphylococcus aureus được điều trị bằng
ticarcillin/clavulanic acid. Linezolid và vancomycin thường được dành riêng cho S aureus kháng methicillin.
Nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa và Burkholderia cepacia có thể được điều trị bằng ticarcillin/clavulanic
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acid, ceftazidime, hoặc piperacillin/tazobactam. Ở các ca bệnh nặng với các chủng kháng thuốc, thường sử
dụng aztreonam, imipenem/cilastatin, hoặc meropenem. Điều trị các đợt cấp trung bình và nặng khác biệt ở số
lượng kháng sinh sử dụng (tương ứng với hai so với ba) và/hoặc thời gian điều trị. Nhìn chung, nếu tình trạng
không cải thiện, có thể thử một kháng sinh khác (ví dụ như ticarcillin/clavulanic acid có thể được thay thế bởi
ceftazidime).

• Liều lượng cũng cần phù hợp với độ tuổi và cân nặng của bệnh nhân, và cần theo dõi lượng thuốc khi phù hợp.
Ở bệnh nhân CF, các thay đổi đặc hiệu của bệnh có thể gây ra tình trạng tăng thanh thải aminoglycoside. Do
đó, thường cần dùng liều cao hơn để đạt mức độ thuốc điều trị. Điều này, kết hợp với các liệu trình lặp lại và
kéo dài, sẽ đồng nghĩa với việc cần theo dõi cẩn thận nồng độ aminoglycoside huyết thanh.

Trước đây, để lấy căn cứ cho việc điều trị kháng sinh, một số bác sĩ lâm sàng đã dựa trên các nghiên cứu in-vitro cho
thấy tác dụng hiệp lực của nhiều loại kháng sinh trong việc chống lại lại các mẫu xét nghiệm vi khuẩn đã kháng nhiều
loại thuốc. Tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng hiệp lực của nhiều kháng sinh không mang lại thêm
lợi ích cho bệnh nhân.[43]

Điều trị bệnh nhân mắc đợt cấp bệnh phổi luôn bao gồm tăng số lần làm sạch đường thở, bên cạnh việc sử dụng
kháng sinh.

Thiểu năng tụy
Liệu pháp thay thế enzym tụy và bổ sung vitamin hòa tan chất béo được chỉ định để hỗ trợ sinh trưởng và dinh dưỡng.
Thay thế enzym bao gồm lipase, protease và amylase. Enzym được cung cấp trước bữa phụ và bữa chính với liều được
điều chỉnh dựa trên khẩu phần ăn.

Vitamin hòa tan trong chất béo bao gồm vitamin A, D, E và K. Các vitamin này được uống thường xuyên phụ tùy theo
khuyến cáo dinh dưỡng với CF.  [Cystic Fibrosis Foundation: nutrition for your infant with CF]  Nhìn chung, nồng độ
máu trong huyết thanh được sử dụng để đánh giá nồng độ vitamin A, D và E, trong khi thời gian prothrombin được sử
dụng để đánh giá nồng độ vitamin K.

Chất đối kháng H2 hoặc chất ức chế bơm proton cũng được sử dụng ở những bệnh nhân này để cung cấp một môi
trường có nồng độ kiềm cao hơn cho liệu pháp bổ sung enzym tụy, do đó giúp cải thiện chức năng enzym.

Bệnh gan
Khoảng một phần ba bệnh nhân có thể mắc bệnh gan. Ở những bệnh nhân này, tắc nghẽn ống mật dẫn đến viêm
quanh tĩnh mạch cửa và chứng xơ hóa. Cuối cùng, quá trình khu trú này có thể phát triển thành xơ gan đa thùy đi kèm
với tăng huyết áp kịch phát. Bệnh gan tiến triển là nguyên nhân gây tử vong ở CF ngoài phổi thường gặp nhất, chiếm
khoảng 2,5% tỷ lệ tử vong.[44] Điều trị bệnh gan mật thường hạn chế ở việc sử dụng axit mật đường uống (ví dụ như
axit ursodeoxycholic).[44]

Bệnh đường ruột
Bất thường trong cân bằng muối và nước ở ruột có thể dẫn đến phân và chất nhầy ở ruột bị khô gây tắc nghẽn ruột,
thường ở đoạn cuối hồi tràng. Được gọi là tắc phân su ở trẻ sơ sinh và hội chứng tắc nghẽn ruột đoạn xa sau giai đoạn
sơ sinh, các đợt tắc nghẽn này thường là tắc nghẽn một phần và có thể được điều trị bằng thuốc bằng cách thụt tháo
bằng chất cản quang tan trong nước và sử dụng tác nhân thẩm thấu đường uống.[45] Loại chất cản quang tan trong
nước và chi tiết về cách sử dụng khác nhau theo từng cơ sở y tế. Chất làm mềm phân, thuốc nhuận tràng, bù nước
và đôi khi là các hoạt chất prokinetic có thể được dùng riêng rẽ hoặc kết hợp để cải thiện tình trạng đi ngoài và giảm
thiểu nguy cơ tái phát.

Ở một số ca bệnh nhất định có thể có chỉ định phẫu thuật, ví dụ như tắc nghẽn ruột hoàn toàn, dấu hiệu viêm phúc
mạc, hoặc thất bại trong điều trị nội khoa .[4] Trong khi thông báo sẽ phẫu thuật, bệnh nhân cần được tiến hành
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ngừng hoàn toàn cho ăn qua đường miệng, nếu chưa làm trước đó. Có thể đặt một ống thông mũi dạ dày để dẫn lưu.
Cần duy trì cân bằng dịch và chất điện giải ở mức bình thường bằng cách theo dõi chặt chẽ chất điện giải trong huyết
thanh và sử dụng truyền dịch tĩnh mạch.

Bên cạnh hội chứng tắc nghẽn do phân khô, bệnh nhân còn có nguy cơ lồng ruột cao hơn.[46]

Trào ngược dạ dày thực quản
Thuốc kháng axit, chất đối kháng H2, hoặc một PPI (chất ức chế bơm proton) được sử dụng để điều trị các triệu
chứng trào ngược đường tiêu hóa thường do CF. Thông thường, ranitidine là liệu pháp đầu tay. Nếu các triệu chứng
vẫn tiếp diễn, có thể xem xét PPI.

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 )

trẻ sơ sinh bị tắc phân su/tắc nghẽn một
phần đoạn ruột xa

1 thụt tháo bằng chất cản quang tan trong nước kết
hợp với thuốc thẩm thấu đường uống

2 phẫu thuật

thêm đặt thông mũi dạ dày giảm áp lực và điều trị hỗ
trợ

tắc ruột toàn phần hoặc viêm phúc mạc

1 phẫu thuật

thêm đặt thông mũi dạ dày giảm áp lực và điều trị hỗ
trợ

nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính

với đợt cấp nhẹ 1 kháng sinh đường uống

thêm vật lý trị liệu tăng cường

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

thêm thuốc long đờm dạng hít

bổ sung tobramycin dạng hít

với đợt cấp trung bình đến
nặng

1 thuốc kháng sinh qua đường tĩnh mạch

thêm vật lý trị liệu tăng cường

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

thêm thuốc long đờm dạng hít
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Cấp tính ( tóm tắt )

đợt cấp hen phế quản không nhiễm trùng

1 thuốc giãn phế quản dạng hít

bổ sung corticoid đường uống

Tiếp diễn ( tóm tắt )

bệnh đường hô hấp

1 vật lý trị liệu

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

thêm thuốc long đờm dạng hít

bổ sung tobramycin dạng hít

bổ sung thuốc kháng viêm (macrolide, ibuprofen,
corticosteroid)

bổ sung corticosteroid dạng hít

bổ sung ivacaftor

bổ sung lumacaftor/ivacaftor

2 ghép phổi hai bên

Bệnh tiêu hóa

1 theo dõi và tối ưu hóa dinh dưỡng

có kèm theo thiểu năng tụy thêm thay thế enzym tụy

bổ sung chất đối kháng H2 hoặc chất ức chế bơm proton

thêm bổ sung vitamin hòa tan trong chất béo

có mắc bệnh gan thêm axit ursodeoxycholic

có bị trào ngược dạ dày-thực
quản

thêm thuốc kháng axit, chất đối kháng H2, hoặc chất ức
chế bơm proton

có đột biến gen CFTR (nhóm
III)

thêm ivacaftor
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

trẻ sơ sinh bị tắc phân su/tắc nghẽn một
phần đoạn ruột xa

1 thụt tháo bằng chất cản quang tan trong nước kết
hợp với thuốc thẩm thấu đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

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

» Bất thường trong cân bằng lượng muối và nước ở
ruột có thể dẫn đến phân và chất nhầy ở ruột bị khô,
gây tắc nghẽn ruột, thường ở đoạn cuối hồi tràng.

» Các bệnh như tắc phân su ở trẻ sơ sinh và hội chứng
tắc nghẽn ruột xa sau giai đoạn sơ sinh, các đợt tắc
nghẽn này thường là tắc nghẽn một phần và có thể
được điều trị nội khoa bằng cách thụt tháo bằng chất
cản quang tan trong nước và sử dụng tác nhân thẩm
thấu đường uống.[45]

» Loại chất cản quang tan trong nước và chi tiết về
cách sử dụng khác nhau theo từng cơ sở y tế.

2 phẫu thuật

» Ở các ca bệnh mà điều trị nội khoa thất bại, phẫu
thuật sẽ được chỉ định để xử lý tắc nghẽn.[4]

thêm đặt thông mũi dạ dày giảm áp lực và điều trị hỗ
trợ

» Trong khi chờ phẫu thuật, bệnh nhân cần ngừng
hoàn toàn cho ăn qua đường miệng.

» Có thể đặt một ống thông mũi dạ dày để dẫn lưu.

» Cần duy trì cân bằng dịch và chất điện giải ở mức
bình thường, bằng cách theo dõi chặt chẽ chất điện
giải trong huyết thanh và sử dụng truyền dịch tĩnh
mạch.

tắc ruột toàn phần hoặc viêm phúc mạc

1 phẫu thuật

» Trong các ca tắc ruột toàn phần hoặc có dấu hiệu
viêm phúc mạc, phẫu thuật được chỉ định.[4]

thêm đặt thông mũi dạ dày giảm áp lực và điều trị hỗ
trợ

» Trong khi chờ phẫu thuật, bệnh nhân cần ngừng
hoàn toàn cho ăn qua đường miệng.

» Có thể đặt một ống thông mũi dạ dày để dẫn lưu.
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Xơ nang Điều trị

Cấp tính
» Cần duy trì cân bằng dịch và chất điện giải ở mức
bình thường, bằng cách theo dõi chặt chẽ chất điện
giải trong huyết thanh và sử dụng truyền dịch tĩnh
mạch.

nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính

với đợt cấp nhẹ 1 kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» amoxicillin/clavulanate: trẻ em: 45-90 mg/kg/
ngày đường uống chia liều 12 giờ một lần; người
lớn: 875 mg đường uống 12 giờ một lần
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

HOẶC

» Amoxicillin: trẻ em: 80-90 mg/kg/ngày đường
uống chia liều 12 giờ một lần; người lớn: 1000 mg
đường uống 8 giờ một lần

HOẶC

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: trẻ em >2 tháng
tuổi: 6-12 mg/kg/ngày đường uống chia liều 12 giờ
một lần; người lớn: 160-320 mg đường uống 12
giờ một lần
Liều dùng tính theo thành phần trimethoprim.

HOẶC

» linezolid: trẻ em: 30 mg/kg/ngày đường uống
chia liều 8 giờ một lần; người lớn: 600 mg đường
uống 12 giờ một lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: trẻ em: 20-40 mg/kg/ngày đường
uống chia liều 12 giờ một lần; người lớn: 1000 mg
đường uống 12 giờ một lần

» Đợt cấp nhẹ thường đáp ứng với điều trị kháng sinh
đường uống có hoặc không có tobramycin dạng hít.

» Thời gian điều trị kháng sinh thông thường là 14
ngày.

thêm vật lý trị liệu tăng cường

» Cần tiến hành làm sạch đường thở để kéo các chất
bài tiết từ thành đường thở vào lòng đường thở, từ đó
có thể ho ra các chất này.

» Các phương pháp bao gồm vật lý trị liệu vùng ngực,
hít thở chủ động theo chu kỳ,[25] thiết bị vest dao
động tần số cao (liệu pháp VEST), van dao động, hoặc
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Xơ nang Điều trị
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Cấp tính
mặt nạ áp lực thở dương.[26] Trong một thử nghiệm
tiến cứu, ngẫu nhiên, không có phương pháp đơn lẻ
nào được chứng minh là vượt trội hơn phương pháp
khác.

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» Salbutamol: (100 microgram/liều ống xịt định
liều) trẻ em và người lớn: 100-200 microgram (1-2
lần xịt) 4-6 giờ một lần khi cần

» Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thường được sử
dụng trước khi làm sạch đường thở.

» Có thể phải dùng buồng đệm để hít thuốc.

thêm thuốc long đờm dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» dung dịch muối ưu trương dạng hít

HOẶC

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» mannitol dạng hít: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

» Dornase alfa là DNase tái tổ hợp ở người làm suy
biến ADN từ các tế bào bị viêm ở đường thở.

» Việc sử dụng hàng ngày được khuyến cáo sử dụng
cho bệnh nhân ≥6 tuổi mắc bệnh nhẹ,bệnh trung bình
đến nặng, mặc dù bằng chứng về việc sử dụng cho
bệnh nhân mắc bệnh trung bình đến nặng có hiệu quả
hơn.[27]

» Dung dịch nước muối ưu trương dạng hít hiệu quả
như một liệu pháp cải thiện chức năng phổi ở bệnh
nhân mắc CF và được khuyến cáo sử dụng cho tất cả
bệnh nhân >6 tuổi.[27] [28] [29]

» Một thuốc long đờm mới hơn là mannitol dạng hít
– một tác nhân thẩm thấu. Một nghiên cứu cho thấy
chức năng phổi được cải thiện sau 26 tuần điều trị
bằng thuốc này. Mặc dù không phải mọi thông số đầu
ra được nghiên cứu đều cho kết quả có ý nghĩa về mặt
thống kê, do đó,về mặt lý thuyết, manitol tương tự như
việc sử dụng dung dịch nước muối ưu trương.[30]

bổ sung tobramycin dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp
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Xơ nang Điều trị

Cấp tính
» tobramycin: trẻ em ≥6 tuổi và người lớn: 300 mg
dạng hít (dung dịch khí dung) hai lần mỗi ngày,
hoặc 112 mg dạng hít (hít vào đường miệng) hai
lần mỗi ngày; sử dụng trong 28 ngày sau đó nghỉ
28 ngày rồi lặp lại chu kỳ

» Đợt cấp nhẹ thường đáp ứng với kháng sinh đường
uống kèm hoặc không kèm với tobramycin dạng hít.

với đợt cấp trung bình đến
nặng

1 thuốc kháng sinh qua đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» tobramycin: trẻ em và người lớn: 3,3 mg/kg qua
đường tĩnh mạch 8 giờ một lần, hoặc 10 mg/kg
qua đường tĩnh mạch 24 giờ một lần

--VÀ--
» ticarcillin/clavulanic acid: trẻ em: 400 mg/kg/
ngày qua đường tĩnh mạch, chia liều 6 giờ một lần;
người lớn: 4000 mg qua đường tĩnh mạch 6 giờ
một lần
Liều được tính theo thành phần ticarcillin.
-hoặc-
» Ceftazidime: trẻ em: 150 mg/kg/ngày qua đường
tĩnh mạch, chia liều 8 giờ một lần; người lớn: 2000
mg qua đường tĩnh mạch 8 giờ một lần
-hoặc-
» piperacillin/tazobactam: trẻ em: 400 mg/kg/ngày
qua đường tĩnh mạch, chia liều 6 giờ một lần;
người lớn: 4000 mg qua đường tĩnh mạch 6 giờ
một lần
Liều được tính theo thành phần piperacillin.
-hoặc-
» aztreonam: trẻ em: 200 mg/kg/ngày qua đường
tĩnh mạch, chia liều 6 giờ một lần; người lớn: 2000
mg qua đường tĩnh mạch 6 giờ một lần
-hoặc-
» imipenem/cilastatin: trẻ em: 100 mg/kg/ngày qua
đường tĩnh mạch, chia liều 6 giờ một lần; người
lớn: 1000 mg qua đường tĩnh mạch 6 giờ một lần
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.
-hoặc-
» meropenem: trẻ em: 120 mg/kg/ngày qua đường
tĩnh mạch, chia liều 8 giờ một lần; người lớn: 2000
mg qua đường tĩnh mạch 8 giờ một lần
-hoặc-
» linezolid: trẻ em: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch, chia liều 8 giờ một lần; người lớn: 600 mg
qua đường tĩnh mạch 12 giờ một lần
-hoặc-
» vancomycin: trẻ em: 40-60 mg/kg/ngày qua
đường tĩnh mạch, chia liều 6 giờ một lần; người
lớn: 1000 mg qua đường tĩnh mạch 12 giờ một lần

» Đợt cấp trung bình và nặng được điều trị bằng
kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Aminoglycoside thường
được kết hợp với một hoặc hai loại kháng sinh tiêu
diệt Staphycoloccus hoặc Pseudomona, phụ thuộc vào
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Cấp tính
vi khuẩn nghi ngờ hoặc đã biết, cũng như độ nặng của
đợt cấp. Các liều aminoglycoside một lần mỗi ngày và
nhiều lần mỗi ngày tỏ ra hiệu quả như nhau.[42]

» S aureus được điều trị bằng ticarcillin/clavulanic
acid. Linezolid và vancomycin thường được dành riêng
cho S aureus kháng methicillin.

» Nhiễm khuẩn P aeruginosa và Burkholderia cepacia
có thể được điều trị bằng ticarcillin/clavulanic acid,
ceftazidime, hoặc piperacillin/tazobactam.

» Ở các ca bệnh nặng với các chủng kháng thuốc,
thường sử dụng aztreonam, imipenem/cilastatin, hoặc
meropenem.

» Điều trị các đợt cấp trung bình và nặng khác biệt ở
số lượng kháng sinh qua đường tĩnh mạch (tương ứng
với hai hay ba) và/hoặc thời gian điều trị. Nhìn chung,
nếu tình trạng không cải thiện, có thể thử một kháng
sinh khác (ví dụ như ticarcillin/clavulanic acid có thể
được thay thế bởi ceftazidime).

» Liều lượng cũng cần phù hợp với độ tuổi và cân
nặng của bệnh nhân, và cần theo dõi lượng thuốc
khi phù hợp. Ở bệnh nhân CF, các thay đổi đặc hiệu
của bệnh có thể gây ra tình trạng tăng thanh thải
aminoglycoside. Do đó, thường cần dùng liều cao hơn
để đạt mức độ thuốc điều trị. Điều này, kết hợp với
các liệu trình lặp lại và kéo dài, sẽ đồng nghĩa với việc
cần theo dõi cẩn thận nồng độ aminoglycoside huyết
thanh.

» Thời gian điều trị kháng sinh thông thường là 14
ngày.

thêm vật lý trị liệu tăng cường

» Cần tiến hành làm sạch đường thở để kéo các chất
bài tiết từ thành đường thở vào lòng đường thở, từ đó
có thể ho ra các chất này.

» Các phương pháp bao gồm vật lý trị liệu vùng ngực,
hít thở chủ động theo chu kỳ,[25] thiết bị vest dao
động tần số cao (liệu pháp VEST), van dao động, hoặc
mặt nạ áp lực thở dương.[26] Trong một thử nghiệm
tiến cứu, ngẫu nhiên, không có phương pháp đơn lẻ
nào được chứng minh là vượt trội hơn phương pháp
khác.

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» Salbutamol: (100 microgram/liều ống xịt định
liều) trẻ em và người lớn: 100-200 microgram (1-2
lần xịt) 4-6 giờ một lần khi cần

» Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thường được sử
dụng trước khi làm sạch đường thở.
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Xơ nang Điều trị

Cấp tính
» Có thể phải dùng buồng đệm để hít thuốc.

thêm thuốc long đờm dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» dung dịch muối ưu trương dạng hít

HOẶC

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» mannitol dạng hít: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

» Dornase alfa là DNase tái tổ hợp ở người làm suy
biến ADN từ các tế bào bị viêm ở đường thở.

» Việc sử dụng hàng ngày được khuyến cáo sử dụng
cho bệnh nhân ≥6 tuổi mắc bệnh nhẹ,bệnh trung bình
đến nặng, mặc dù bằng chứng về việc sử dụng cho
bệnh nhân mắc bệnh trung bình đến nặng có hiệu quả
hơn.[27]

» Dung dịch nước muối ưu trương dạng hít hiệu quả
như một liệu pháp cải thiện chức năng phổi ở bệnh
nhân mắc CF và được khuyến cáo sử dụng cho tất cả
bệnh nhân >6 tuổi.[27] [28] [29]

» Một thuốc long đờm mới hơn là mannitol dạng hít
– một tác nhân thẩm thấu. Một nghiên cứu cho thấy
chức năng phổi được cải thiện sau 26 tuần điều trị
bằng thuốc này. Mặc dù không phải mọi thông số đầu
ra được nghiên cứu đều cho kết quả có ý nghĩa về mặt
thống kê, do đó,về mặt lý thuyết, manitol tương tự như
việc sử dụng dung dịch nước muối ưu trương.[30]

đợt cấp hen phế quản không nhiễm trùng

1 thuốc giãn phế quản dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» Salbutamol: (100 microgram/liều ống xịt định
liều) trẻ em và người lớn: 100-200 microgram (1-2
lần xịt) 4-6 giờ một lần khi cần

» Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thường được sử
dụng trước khi làm sạch đường thở. Có thể phải dùng
buồng đệm để hít thuốc.

bổ sung corticoid đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: trẻ em và người lớn: 1-2 mg/kg/
ngày đường uống mỗi ngày một lần cách nhật
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Cấp tính
» Sử dụng prednisolone cách nhật là cách điều trị hiệu
quả với bệnh phổi CF, mặc dù việc sử dụng còn hạn
chế do các tác dụng phụ lâu dài nghiêm trọng.[7] [32]
[33]

Tiếp diễn

bệnh đường hô hấp

1 vật lý trị liệu

» Cần tiến hành làm sạch đường thở để kéo chất tiết từ
thành đường thở vào lòng đường thở, từ đó có thể ho
ra các chất này.

» Các phương pháp bao gồm vật lý trị liệu vùng ngực,
hít thở chủ động theo chu kỳ,[25] thiết bị vest dao
động tần số cao (liệu pháp VEST), van dao động, hoặc
mặt nạ áp lực thở dương.[26] Trong một thử nghiệm
tiến cứu, ngẫu nhiên, không có phương pháp đơn lẻ
nào được chứng minh là vượt trội hơn phương pháp
khác.

thêm thuốc giãn phế quản dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» Salbutamol: (100 microgram/liều ống xịt định
liều) trẻ em và người lớn: 100-200 microgram (1-2
lần xịt) trước khi làm sạch đường thở

» Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn thường được sử
dụng trước khi làm sạch đường thở. Có thể phải dùng
buồng đệm để hít thuốc.

thêm thuốc long đờm dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» dung dịch muối ưu trương dạng hít

HOẶC

» dornase alfa: trẻ em và người lớn: 2,5 mg xông
khí dung mỗi ngày một hoặc hai lần
-và-
» mannitol dạng hít: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

» Các loại thuốc long đờm ví dụ như dornase alfa và
muối ưu trương cũng được sử dụng.

» Dornase alfa là DNase tái tổ hợp ở người làm suy
biến ADN từ các tế bào bị viêm ở đường thở.
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Tiếp diễn
» Việc sử dụng hàng ngày được khuyến cáo sử dụng
cho bệnh nhân ≥6 tuổi mắc bệnh nhẹ,bệnh trung bình
đến nặng, mặc dù bằng chứng về việc sử dụng cho
bệnh nhân mắc bệnh trung bình đến nặng có hiệu quả
hơn.[27]

» Muối ưu trương dạng hít có tác dụng như một liệu
pháp cải thiện chức năng phổi ở những bệnh nhân
mắc CF,[28] và được khuyến nghị sử dụng ở tất cả
bệnh nhân >6 tuổi.[27] [29]

» Một thuốc long đờm mới hơn là mannitol dạng hít
– một tác nhân thẩm thấu. Một nghiên cứu cho thấy
chức năng phổi được cải thiện sau 26 tuần điều trị
bằng thuốc này. Mặc dù không phải mọi thông số đầu
ra được nghiên cứu đều cho kết quả có ý nghĩa về mặt
thống kê, do đó,về mặt lý thuyết, manitol tương tự như
việc sử dụng dung dịch nước muối ưu trương.[30]

bổ sung tobramycin dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» tobramycin: trẻ em ≥6 tuổi và người lớn: 300 mg
dạng hít (dung dịch khí dung) hai lần mỗi ngày,
hoặc 112 mg dạng hít (hít vào đường miệng) hai
lần mỗi ngày; sử dụng trong 28 ngày sau đó nghỉ
28 ngày rồi lặp lại chu kỳ

» Kháng sinh dạng hít được sử dụng cho bệnh nhân
nhiễm khuẩn mạn tính do Pseudomonas aeruginosa.

» Nhiễm khuẩn mạn tính thường đi liền với suy giảm
nhanh chóng chức năng phổi.

» Tobramycin dạng hít được khuyến cáo sử dụng cho
bệnh nhân từ ≥6 tuổi nhiễm P aeruginosa mạn tính
mức độ nhẹ cũng như các bệnh nhân mắc bệnh từ
trung bình đến nặng , mặc dù bằng chứng về việc sử
dụng cho bệnh nhân mắc bệnh trung bình đến nặng có
vẻ có hiệu quả hơn.[27]

» Mặc dù các kháng sinh dạng hít khác cũng được
sử dụng ở bệnh nhân mắc CF, nhưng khác với
tobramycin, không có bằng chứng thuyết phục nào ủng
hộ việc sử dụng những kháng sinh đó. Tobramycin
dạng hít đã được chứng minh là có vai trò quan trọng
trong các phác đồ điều trị nhiều chủng Pseudomona
khác nhau.[27]

bổ sung thuốc kháng viêm (macrolide, ibuprofen,
corticosteroid)

Các lựa chọn sơ cấp

» azithromycin: trẻ em ≥6 tuổi và người lớn: 250
mg đường uống mỗi tuần ba lần (ví dụ, thứ Hai,
thứ Tư, thứ Sáu)

HOẶC
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Tiếp diễn

» Ibuprofen: trẻ em ≥6 tuổi và người lớn: 20-30
mg/kg đường uống mỗi ngày hai lần, tối đa
1200-2400 mg/ngày; tham khảo chuyên gia để có
thêm hướng dẫn về liều đối với chỉ định này

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: trẻ em và người lớn: 1-2 mg/kg/
ngày đường uống mỗi ngày một lần cách nhật

» Việc sử dụng azithromycin (một loại macrolide)
đang ngày càng trở nên quan trọng. Người ta cho rằng
kháng sinh này có chứa các thành phần kháng viêm
và đã được chứng minh là giúp duy trì chức năng
phổi và giảm đợt cấp phổi.[34] [47] [48] Tổ chức Hỗ
trợ Bệnh Nhân Xơ nang (CFF) khuyến cáo sử dụng
thuốc này ở những bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên và xuất
hiện Pseudomonas aeruginosa dai dẳng khi nuôi cấy
dịch đường thở.[27] Cũng có bằng chứng cho thấy
azithromycin làm giảm tình trạng viêm ở những bệnh
nhân không bị nhiễm Pseudomonas aeruginosa.[49]

» Việc sử dụng ibuprofen đường uống kéo dài được
khuyến cáo để làm chậm lại quá trình suy chức năng
hô hấp ở những bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên, và có
FEV1 >60% so với dự báo.[27] [36]

» Sử dụng prednisolone uống cách nhật là cách điều
trị hiệu quả với bệnh phổi CF, mặc dù việc sử dụng
còn hạn chế do các tác dụng phụ lâu dài nghiêm
trọng.[32] [7] [33] Một nghiên cứu cho thấy xu hướng
cải thiện chức năng phổi sau liệu trình 5 ngày sử
dụng corticosteroid đường uống kết hợp với kháng
sinh ở những bệnh nhân không bị hen phế quản hay
ABPA (viêm phế quản phổi dị ứng do nhiễm nấm
aspergillus).[32] Tuy nhiên, CFF khuyến cáo không
nên sử dụng kéo dài corticosteroid đường uống ở bệnh
nhân từ 6 đến 18 tuổi mà không bị hen phế quản hay
ABPA. Với bệnh nhân là người lớn (≥18 tuổi) không
bị hen phế quản hay ABPA, CFF kết luận rằng chưa
có đủ bằng chứng để khuyến cáo sử dụng hay không
sử dụng thuốc này lâu dài.[27]

» Các hoạt chất kháng viêm này có thể được sử dụng
riêng lẻ hoặc phối hợp với các thuốc khác dựa trên
thực hành của từng nơi và nhu cầu của bệnh nhân.

bổ sung corticosteroid dạng hít

Các lựa chọn sơ cấp

» fluticasone propionate dạng hít: (50, 100, hoặc
250 microgram/liều ống xịt định liều) trẻ em >4
tuổi: 50-100 microgram mỗi ngày hai lần; trẻ em
>12 tuổi và người lớn: 100-500 microgram mỗi
ngày hai lần

HOẶC
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Tiếp diễn

» budesonide: (0,25 mg/mL hoặc 0,5 mg/mL khí
dung) trẻ em >3 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5 mg xông
khí dung mỗi ngày hai lần

» Được sử dụng ở những bệnh nhân có phản ứng
tiểu phế quản rõ rệt và cho thấy đáp ứng trị liệu với
corticosteroid dạng hít.[27]

» Có ít bằng chứng để kết luận liệu thuốc này có đem
lại lợi ích và an toàn trong điều trị CF hay không.[31]

bổ sung ivacaftor

Các lựa chọn sơ cấp

» ivacaftor: trẻ em 2-5 tuổi và <14 kg: 50 mg
đường uống mỗi ngày hai lần; trẻ em 2-5 tuổi và
≥14 kg: 75 mg đường uống mỗi ngày hai lần; trẻ
em ≥6 tuổi và người lớn: 150 mg uống mỗi ngày
hai lần

» Ivacaftor là hoạt chất tăng khả năng của CFTR
(protein điều hoà sự dẫn truyền qua màng xơ nang),
đứng đầu trong nhóm chất điều hòa đặc hiệu được
nghiên cứu để cải thiện chức năng CFTR dựa trên
các nhóm đột biến chức năng của CF. Ivacaftor hoạt
động bằng cách giúp kênh CFTR mở phù hợp ở bệnh
nhân có đột biến gen G551D (phát hiện thấy ở khoảng
4%-5% người mắc CF) và một số đột biến khác, do đó
bình thường hóa dịch lỏng trên bề mặt đường thở và
giúp tái thiết lập thanh thải dịch nhầy-biểu mô nhung
mao.

» Ivacaftor làm tăng đáng kể FEV1, giảm clorua trong
mồ hôi, giảm nguy cơ xảy ra đợt cấp bệnh phổi, tăng
điểm chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân xơ nang và
tăng cân nặng từ đường tiêu chuẩn ở bệnh nhân có đột
biến G551D.[37]

» Dựa trên kết quả một thử nghiệm ngẫu nhiên
có đối chứng ở bệnh nhân có đột biến không phải
G551D,[38] Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã mở
rộng chỉ định hiện có của ivacaftor cho cả các bệnh
nhân từ có một trong các đột biến gen CFTR sau:
G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N,
S1255P, G1349D, và R117H.

» Cho đến năm 2017, thuốc này được Cơ quan Quản
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp
phép để điều trị tổng cộng 33 đột biến gen ở bệnh
nhân mắc CF. Ivacaftor được chỉ định để điều trị CF ở
bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên có một đột biến gen CFTR
đáp ứng với ivacaftor dựa trên lâm sàng và/hoặc xét
nghiệm in vitro. Nếu không xác định được kiểu gen
của bệnh nhân, cần sử dụng một xét nghiệm đột biến
CF được FDA cho phép để phát hiện sự hiện diện của
đột biến CFTR, sau đó là xác minh bằng giải trình
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Tiếp diễn
tự hai chiều khi được khuyến nghị bởi hướng dẫn sử
dụng xét nghiệm đột biến.

bổ sung lumacaftor/ivacaftor

Các lựa chọn sơ cấp

» lumacaftor/ivacaftor: trẻ em 6-11 tuổi: 200 mg
(lumacaftor)/250 mg (ivacaftor) đường uống mỗi
ngày hai lần; trẻ em ≥12 tuổi và người lớn: 400
mg (lumacaftor)/250 mga (ivacaftor) đường uống
mỗi ngày hai lần

» Lumacaftor/ivacaftor, một chất điều hòa CFTR, được
chấp thuận cho người từ 6 tuổi trở lên đồng hợp tử với
đột biến F508del. Đột biến F508del gây ra một loạt
các vấn đề khiến CFTR không thể đạt được hình dạng
đúng và tiến tới bề mặt tế bào. Các loại thuốc kết hợp
sẽ xử lý những vấn đề này theo cách tiếp cận gồm hai
bước: lumacaftor giúp di chuyển protein CFTR khiếm
khuyết về đúng chỗ của mình ở bề mặt tế bào, trong
khi ivacaftor tăng cường hoạt động của protein một
khi nó đã đến đúng chỗ, hỗ trợ dòng chảy của muối và
dịch, giúp làm loãng dịch nhầy đặc tích tụ ở phổi và
các cơ quan khác.

» Lumacaftor/ivacaftor cải thiện đáng kể tình trạng
FEV1. Các phân tích tổng hợp cho thấy tỷ lệ các
cơn đợt cấp bệnh phổi ở nhóm sử dụng lumacaftor/
ivacaftor thấp hơn 30% đến 39% so với nhóm giả
dược. Tỷ lệ biến cố dẫn tới nhập viện hoặc sử dụng
kháng sinh tiêm tĩnh mạch cũng thấp hơn ở nhóm sử
dụng lumacaftor/ivacaftor.[39]

2 ghép phổi hai bên

» Dành cho các bệnh nhân không còn liệu pháp thay
thế nào khác.

» Hiện không có tiêu chí chung đối với việc ghép phổi
ở bệnh nhân CF, nhưng nói chung cần cân nhắc một
số điểm sau: chức năng phổi suy giảm nghiêm trọng
cùng với nhu cầu bổ sung oxy, và bằng chứng tăng
cacbon dioxit máu đi kèm với tiến triển xấu của bệnh.
Chống chỉ định tuyệt đối và tương đối với ghép phổi
hai bên được xác định cụ thể hơn.

» Chống chỉ định tuyệt đối bao gồm nhiễm khuẩn
huyết, rối loạn chức năng đa tạng, tiền sử không tuân
thủ điều trị, bệnh nhân bị Burkholderia cepacia cư
trú (một số genomovar có thể được coi là phụ thuộc
vào độ nhạy cảm kháng sinh của nó), béo phì, và trào
ngược dạ dày kháng trị.

» Chống chỉ định tương đối với cấy ghép khi thủ thuật
này liên quan đến các bệnh nhân CF bị suy thận (GFR
<25 mL/phút và/hoặc bằng chứng về bệnh do cấu
trúc thận), tình trạng chức năng quá kém với ình trạng
không có khả năng đi bộ >600 feet đối với xét nghiệm
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Tiếp diễn
đi bộ 6 phút tiêu chuẩn, tiền sử dày dính màng phổi,
suy dinh dưỡng nặng với BMI dưới 16, nhiễm trùng
do nấm, và đái tháo đường kiểm soát kém.

Bệnh tiêu hóa

Bệnh tiêu hóa 1 theo dõi và tối ưu hóa dinh dưỡng

» Bệnh nhân cần được theo dõi về tình trạng ăn uống,
thói quen đi ngoài, bao gồm số lượng và đặc điểm, và
có tình trạng trào ngược dạ dày thực quản hay không.

» Cần nghi ngờ khi có biểu hiện ăn nhiều cùng với đi
ngoài nhiều lần hoặc lượng phân lớn, phân có mỡ với
chứng kém hấp thu chất béo và calo.

» Tiền sử giảm số lần đi ngoài, có hoặc không có
trướng bụng hoặc nôn mửa, có thể là dấu hiệu của tắc
nghẽn ruột, thường gặp hơn ở người mắc CF so với
người không mắc.

» Việc điều trị nên hướng tới tối ưu hóa liệu pháp thay
thế enzym tụy và dinh dưỡng tốt. Nếu bệnh nhân tiếp
diễn tình trạng chậm tăng cân hay chậm phát triển, có
thể sử dụng chất bổ sung calo đường uống, hoặc trong
một số ca bệnh, có thể cần phải đặt ống thông dạ dày
để giúp bệnh nhân có đủ calo để hỗ trợ phát triển.

có kèm theo thiểu năng tụy thêm thay thế enzym tụy

Các lựa chọn sơ cấp

» pancreatin: liều lượng phụ thuộc vào dạng bào
chế và biệt dược được sử dụng; cần tham khảo
chuyên gia để được hướng dẫn thêm về liều lượng

» Thay thế enzym bao gồm lipase, protease và amylase.

» Liều enzym phản ánh nồng độ lipase trong chế phẩm
enzym và được điều chỉnh theo cân nặng của bệnh
nhân, tần suất và đặc điểm của phân, và quy luật tăng
trưởng của bệnh nhân.

» Enzym được cung cấp trước bữa phụ và bữa chính
với liều được điều chỉnh dựa trên khẩu phần ăn.

» Chất làm mềm phân, thuốc nhuận tràng, bù nước và
đôi khi là các hoạt chất prokinetic có thể được dùng
riêng rẽ hoặc kết hợp để cải thiện thói quen đi ngoài
và giảm thiểu nguy cơ tái phát.

bổ sung chất đối kháng H2 hoặc chất ức chế bơm proton

Các lựa chọn sơ cấp

» ranitidine: trẻ em: 6-8 mg/kg/ngày uống thành 2
liều; người lớn: 150 mg uống hai lần mỗi ngày

HOẶC
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Tiếp diễn
» Lansoprazole: trẻ em ≥1 tuổi và trọng lượng
cơ thể <30 kg: 15 mg dùng đường uống một lần
mỗi ngày; trẻ em có trọng lượng cơ thể ≥30 kg và
người lớn: 30 mg dùng đường uống một lần mỗi
ngày

HOẶC

» omeprazole: trẻ em 5-9 kg: 5 mg dùng đường
uống một lần mỗi ngày; trẻ em 10-19 kg: 10 mg
dùng đường uống một lần mỗi ngày; trẻ em ≥20
kg và người lớn: 20 mg dùng đường uống một lần
mỗi ngày

» Được sử dụng để cung cấp một môi trường có nồng
độ kiềm cao hơn cho liệu pháp bổ sung enzym tụy, qua
đó cải thiện chức năng enzym.

thêm bổ sung vitamin hòa tan trong chất béo

Các lựa chọn sơ cấp

» vitamin A
--VÀ--

» ergocalciferol
-hoặc-
» colecalciferol

--VÀ--
» alpha tocopherol

--VÀ--
» phytomenadione

» Các vitamin hòa tan trong chất béo bao gồm vitamin
A (retinol), D (ergocalciferol hoặc colecalciferol), E, và
K (phytomenadione).

» Các vitamin này được uống thường xuyên phụ tùy
theo khuyến cáo dinh dưỡng với CF.  [Cystic Fibrosis
Foundation: nutrition for your infant with CF]

» Nhìn chung, nồng độ máu trong huyết thanh được
sử dụng để đánh giá nồng độ vitamin A, D và E, trong
khi thời gian prothrombin được sử dụng để đánh giá
nồng độ vitamin K.

» Thường có sẵn ở dạng bào chế kết hợp độc quyền.

» Tham khảo tài liệu về sản phẩm để có hướng dẫn về
liều dùng.

có mắc bệnh gan thêm axit ursodeoxycholic

Các lựa chọn sơ cấp

» axit ursodeoxycholic: trẻ em và người lớn: 10-20
mg/kg/ngày dùng đường uống
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Tiếp diễn
» Bệnh gan tiến triển là nguyên nhân gây tử vong ở CF
ngoài phổi thường gặp nhất, chiếm khoảng 2,5% tỷ lệ
tử vong.[44]

» Điều trị bệnh gan mật thường hạn chế việc
sử dụng axit mật đường uống (ví dụ như axit
ursodeoxycholic).[44]

có bị trào ngược dạ dày-thực
quản

thêm thuốc kháng axit, chất đối kháng H2, hoặc chất ức
chế bơm proton

Các lựa chọn sơ cấp

» ranitidine: trẻ em: 6-8 mg/kg/ngày uống thành
2-3 liều; người lớn: 150 mg uống hai lần mỗi ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» Lansoprazole: trẻ em ≥1 tuổi và trọng lượng
cơ thể <30 kg: 15 mg dùng đường uống một lần
mỗi ngày; trẻ em có trọng lượng cơ thể ≥30 kg và
người lớn: 30 mg dùng đường uống một lần mỗi
ngày

HOẶC

» omeprazole: trẻ em 5-9 kg: 5 mg dùng đường
uống một lần mỗi ngày; trẻ em 10-19 kg: 10 mg
dùng đường uống một lần mỗi ngày; trẻ em ≥20
kg và người lớn: 20 mg dùng đường uống một lần
mỗi ngày

» Được sử dụng để điều trị các triệu chứng trào ngược
đường tiêu hóa thường đi kèm với CF.

» Thuốc kháng axit có sẵn dưới dạng không cần đơn
và có nhiều dạng bào chế và thương hiệu; tham khảo
tài liệu về sản phẩm để có hướng dẫn về liều dùng.

có đột biến gen CFTR (nhóm
III)

thêm ivacaftor

Các lựa chọn sơ cấp

» ivacaftor: trẻ em 2-5 tuổi và <14 kg: 50 mg
đường uống mỗi ngày hai lần; trẻ em 2-5 tuổi và
≥14 kg: 75 mg đường uống mỗi ngày hai lần; trẻ
em ≥6 tuổi và người lớn: 150 mg uống mỗi ngày
hai lần

» Ivacaftor là hoạt chất tăng khả năng của CFTR
(protein điều hoà sự dẫn truyền qua màng xơ nang),
đứng đầu trong nhóm chất điều hòa đặc hiệu được
nghiên cứu để cải thiện chức năng CFTR dựa trên
các nhóm đột biến chức năng của CF. Ivacaftor hoạt
động bằng cách giúp kênh CFTR mở phù hợp ở bệnh
nhân có đột biến gen G551D (phát hiện thấy ở khoảng
4%-5% người mắc CF) và một số đột biến khác, do đó
bình thường hóa dịch lỏng trên bề mặt đường thở và
giúp tái thiết lập thanh thải dịch nhầy-biểu mô nhung
mao.
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Tiếp diễn
» Ivacaftor làm tăng đáng kể FEV1, giảm clorua trong
mồ hôi, giảm nguy cơ xảy ra đợt cấp bệnh phổi, tăng
điểm chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân xơ nang và
tăng cân nặng từ đường tiêu chuẩn ở bệnh nhân có đột
biến G551D.[37]

» Dựa trên kết quả một thử nghiệm ngẫu nhiên
có đối chứng ở bệnh nhân có đột biến không phải
G551D,[38] Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đã mở
rộng chỉ định hiện có của ivacaftor cho cả các bệnh
nhân từ có một trong các đột biến gen CFTR sau:
G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N,
S1255P, G1349D, và R117H.

» Cho đến năm 2017, thuốc này được Cơ quan Quản
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp
phép để điều trị tổng cộng 33 đột biến gen ở bệnh
nhân mắc CF. Ivacaftor được chỉ định để điều trị CF ở
bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên có một đột biến gen CFTR
đáp ứng với ivacaftor dựa trên lâm sàng và/hoặc xét
nghiệm in vitro. Nếu không xác định được kiểu gen
của bệnh nhân, cần sử dụng một xét nghiệm đột biến
CF được FDA cho phép để phát hiện sự hiện diện của
đột biến CFTR, sau đó là xác minh bằng giải trình
tự hai chiều khi được khuyến nghị bởi hướng dẫn sử
dụng xét nghiệm đột biến.
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Giai đoạn đầu

Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang - kênh thông tin về các liệu pháp điều trị
mới
Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang có một kênh thông tin uy tín về các liệu pháp điều trị mới.  [Cystic Fibrosis
Foundation: drug development pipeline]  Các liệu pháp mới xoay quanh việc điều trị các triệu chứng cơ năng của CF cũng
như các phương pháp mới hướng tới việc điều trị các khiếm khuyết cơ bản tiềm ẩn ở bệnh nhân CF.[50]

Tezacaftor/ivacaftor

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt sử dụng tezacaftor/ivacaftor cho bệnh nhân từ 12 tuổi
trở lên có hai bản sao của đột biến F508del trong gen CFTR hoặc có ít nhất một đột biến đáp ứng với tezacaftor/ivacaftor.
Hội đồng châu Âu cũng đã cấp phép chỉ định "thuốc mồ côi".

Hoóc-môn tăng trưởng tái tổ hợp ở người
Hoóc-môn tăng trưởng tái tổ hợp ở người (rhGH) đã được sử dụng ở bệnh nhân thiếu hụt hoóc-môn tăng trưởng hoặc có
vóc người thấp vô căn, nhưng vai trò của nó ở bệnh nhân CF vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều trị bằng
rhGH ở trẻ chưa đến tuổi dậy thì mắc CF hiệu quả trong việc cải thiện tăng trưởng, cân nặng và chức năng phổi.[51] [52]
Ở một số ca bệnh nhất định, việc sử dụng rhGH có thể được khuyến cáo bởi bác sĩ điều trị CF của bệnh nhân kết hợp với
một bác sĩ chuyên khoa nội tiết có kinh nghiệm.[52]

Natri colistimethate dạng hít (bột khô)
Tại châu Âu, bột khô natri colistimathate được chỉ định cho điều trị nhiễm trùng phổi mạn tính do Pseudomonas
aeruginosa ở bệnh nhân bị xơ nang. Trong một nghiên cứu nhãn mở ở bệnh nhân bị xơ nang (độ tuổi từ 6 trở lên) mắc
nhiễm trùng phổi mạn tính do Pseudomonas aeruginosa, thuốc này không thua kém so với dung dịch hít tobramycin đối
với chức năng phổi sau 24 tuần điều trị.[53]

Levofloxacin dạng hít (dung dịch khí dung)
Levofloxacin khí dung làm giảm độ đặc của đờm do Pseudomonas aeruginosa so với điều trị giả dược ở các bệnh nhân
bị xơ nang mắc nhiễm trùng phổi do Pseudomonas aeruginosa, được điều trị tích cực.[54] Các nhà tài trợ đã nộp đơn xin
phê duyệt tại châu Âu.

Mercaptamine

Mercaptamine (còn được gọi là cysteamine hay NM001 tại Hoa Kỳ), một phân tử đơn nhất với cơ chế kháng khuẩn và
long đờm song song, đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận là "thuốc mồ côi". Loại
thuốc này đang được NovaBiotics phát triển cho CF ở dạng uống đối với đợt cấp cấp tính và ở dạng bột khô hít để sử
dụng lâu dài và duy trì. Thuốc này dùng để áp dụng cùng với các phương thức điều trị CF hiện có, nhằm phát huy tác
dụng kháng vi khuẩn vốn có. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IIa đối với dạng uống đang được thực hiện.
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Khuyến nghị

Giám sát
Không có biện pháp chữa khỏi bệnh, do đó chăm sóc lâu dài là nền tảng điều trị bệnh thành công. Bệnh nhân cần
được kiểm tra bởi một đội ngũ chuyên chăm sóc bệnh nhân CF tại một trung tâm y tế chuyên về CF ít nhất 3 tháng
một lần.[7] Tại mỗi lần khám bệnh, bệnh nhân cần được kiểm tra tiền sử và khám lâm sàng bởi một bác sĩ chuyên
khoa CF. Bệnh nhân cần được đánh giá bởi một nhà nghiên cứu về dinh dưỡng hoặc một chuyên gia dinh dưỡng với
chăm sóc đặc biệt trong CF. Nếu có thể, bệnh nhân nên thực hiện phế dung kế để theo dõi chức năng phổi. Hàng năm
và khi có các triệu chứng cơ năng lâm sàng, cần thực hiện XQ ngực thẳng, xét nghiệm máu (bao gồm công thức máu,
xét nghiệm chức năng gan, xét nghiệm đông máu, kiểm tra lượng vitamin A, D và E), và xét nghiệm chức năng phổi
đầy đủ (bao gồm đo thể tích phối và dung tích khuếch tán).

Aminoglycoside qua đường tĩnh mạch thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng phổi. Ở bệnh nhân CF, các thay
đổi của bệnh có thể gây ra tình trạng thanh thải nhanh aminoglycoside. Do đó, thường cần dùng liều cao hơn để đạt
mức độ thuốc điều trị. Điều này, kết hợp với các liệu trình lặp lại và thường kéo dài, sẽ đồng nghĩa với việc cần theo
dõi cẩn thận nồng độ aminoglycoside huyết thanh. Cần kiểm tra thính lực ít nhất hàng năm đối với các bệnh nhân CF
sử dụng aminoglycoside. Cần theo dõi nồng độ kháng sinh chứa độc tố thận trong khi bệnh nhân đang điều trị. Cần
kiểm tra nồng độ creatinine huyết thanh hàng tuần ở những bệnh nhân này, và cần điều chỉnh liều kháng sinh phù hợp
theo đó.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Sẽ thay đổi đáng kể theo độ tuổi và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân. Tuy nhiên, có những sự tương đồng đáng lưu
ý. Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn cần được động viên tuân thủ chế độ điều trị đã được chỉ định, đặc biệt là
tại các thời điểm sức khỏe tốt, bởi vì duy trì tình trạng sức khỏe tốt là điều thiết yếu để sống sót lâu dài. Liên quan
đến điểm này, họ cần được hướng dẫn kiểm soát điều trị phù hợp, đặc biệt là bổ sung enzym tuyến tụy và vật lý trị
liệu. Cần bắt đầu đưa ra hướng dẫn trong hai lần khám chẩn đoán đầu tiên và cần được củng cố thường xuyên nếu cần
thiết. Bệnh nhân và gia đình của họ cần được hướng dẫn để duy trì liên hệ tốt với cả nhà cung cấp chăm sóc ban đầu
và đội ngũ chăm sóc CF.

Tập thể dục thường xuyên hơn đi liền với tỉ lệ tử vong thấp hơn, mặc dù vậy vẫn chưa chắc chắn rằng đây là mối
quan hệ nguyên nhân - kết quả hay liệu rằng tập thể dục thường xuyên là dấu ấn của tình trạng sức khỏe tổng thể được
cải thiện.[65] Bệnh nhân có thể cải thiện sinh lực và sức khỏe tổng thể với phác đồ tập luyện cụ thể.[66] Do đó, đề
xuất tập thể dục thường xuyên có thể đem lại lợi ích.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
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DIOS (hội chứng tắc ruột xa) ngắn hạn trung bình

Ít nhất 10% số bệnh nhân có thể bị tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ đoạn cuối hồi tràng kèm theo phân và chất nhầy
cô đặc. Hiếm khi, DIOS xảy ra khi đại tiện bình thường. Việc điều trị rất quan trọng vì tắc nghẽn một phần có thể tiến
triển thành tắc nghẽn ruột non hoàn toàn cần phẫu thuật cấp cứu. Việc điều trị có thể bao gồm các thuốc đường uống
hoặc qua đường mũi-dạ dày để tăng cường đại tiện, thụt tháo thuốc cản quang tan trong nước kèm theo soi đoạn cuối
hồi tràng, hoặc cả hai.

tràn khí màng phổi/tràn khí và máu màng phổi ngắn hạn thấp
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Bệnh nhân, đặc biệt là những người mắc bệnh phổi tiến triển, có thể bị hội chứng rò khí. Phương pháp điều trị sẽ tùy
thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng và mức độ rò khí.[55]

Lồng ruột ngắn hạn thấp

Bệnh nhân, thường là trẻ em ở độ tuổi đi học và trẻ vị thành niên, có nguy cơ bị lồng ruột cao hơn. Thông thường là
hồi kết tràng, nhưng có thể là hồi hồi tràng hoặc đoạn khác. Việc điều trị có thể bằng bơm khí hoặc có thể yêu cầu can
thiệp phẫu thuật.

Nhiễm toan hô hấp mạn tính dài hạn cao

Thường gặp ở những bệnh nhân bị bệnh phổi khi đã tiến triển thành bệnh phổi nặng. Tăng CO2 máu có thể ổn định
trong nhiều năm, và bệnh nhân cần tiếp tục được chăm sóc như bình thường, và chăm sóc các đợt cấp ngắt quãng.
Cuối cùng, oxy bổ sung hoặc thông khí áp lực dương không xâm nhập có thể trở nên cần thiết.

dậy thì muộn dài hạn cao

Thường dậy thì muộn ở cả nam và nữ.

suy hô hấp cấp tính dài hạn trung bình

Bệnh nhân, đặc biệt là những người mắc bệnh phổi tiến triển, có thể bị suy hô hấp cấp tính kèm theo thiếu oxy máu và
tăng cacbon dioxit máu trong một đợt cấp bệnh phổi. Việc điều trị cần bao gồm cả liệu pháp hỗ trợ và fđiều trị nguyên
nhân tiềm ẩn.

bệnh tim phổi dài hạn trung bình

Đến 70% bệnh nhân bị tăng CO2 máu và thiếu oxy máu mạn tính sẽ bị phì đại tâm thất phải do bệnh tim phổi.

giảm thính lực do thuốc dài hạn trung bình

Aminoglycoside qua đường tĩnh mạch thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng phổi.[42] Nồng độ aminoglycoside
cần được theo dõi khi bệnh nhân được điều trị. Cần thực hiện kiểm tra thính lực ít nhất hàng năm ở tất cả các bệnh
nhân CF được điều trị bằng phương thức này.

độc tố thận liên quan đến thuốc dài hạn trung bình

Các loại kháng sinh chứa độc tố thận ví dụ như aminoglycoside và vancomycin thường được sử dụng để điều trị nhiễm
trùng phổi. Cần theo dõi nồng độ kháng sinh chứa độc tố thận trong khi bệnh nhân đang điều trị. Cần kiểm tra nồng độ
creatinine huyết thanh hàng tuần ở những bệnh nhân sử dụng aminoglycoside, và cần điều chỉnh liều kháng sinh tương
ứng.

Tiểu đường dài hạn trung bình
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DM (đái tháo đường) do CF đều có cùng những đặc điểm của DM cả tuýp 1 và tuýp 2. Khởi phát thường xảy ra vào
giữa độ tuổi 18 đến 21, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng, có hình dáng
cơ thể gầy. Tình trạng nhiễm toan xeton hiếm gặp ở những bệnh nhân này, do được cho là do có đủ lượng insulin để ức
chế việc hình thành xeton. Bệnh nhân có thể bị các biến chứng vi mạch, như bệnh võng mạc, bệnh thận, và bệnh thần
kinh. Tuy nhiên, chưa quan sát thấy các biến chứng mạch máu lớn, chẳng hạn như bệnh tim mạch. Hiện tượng không
dung nạp glucose được thấy ở nhiều bệnh nhân, nhưng phổ biến hơn ở những bệnh nhân mắc CF độ tuổi cao. Dung
nạp glucose suy giảm được đo bằng xét nghiệm dung nạp glucose đường uống thường được xem là dấu hiệu của bệnh
đái tháo đường tuýp 2, và bệnh nhân bị suy giảm dung nạp glucose có tỷ lệ suy giảm chức năng phổi cao hơn rất nhiều,
được đo bởi FEV1, so với những bệnh nhân dung nạp glucose bình thường.[56] [57]

Việc điều trị bao gồm insulin và/hoặc thuốc hạ đường huyết đường uống.[58] Một khác biệt trong điều trị đái tháo
đường do CF so với điều trị đái tháo đường khác là chế độ ăn. Bệnh nhân vẫn tuân thủ một chế độ ăn có lượng calo
cao kèm theo ăn nhiều chất béo, hạn chế tăng nồng độ glucose.

vóc người thấp dài hạn trung bình

Tình trạng dinh dưỡng ở những bệnh nhân này là rất quan trọng và cần được theo dõi từ giai đoạn sơ sinh sớm. Tình
trạng dinh dưỡng kém là nguyên nhân gây suy giảm chức năng phổi. Can thiệp sớm, ví dụ như thay đổi chế độ ăn bổ
sung thêm nhiều thực phẩm có chứa calo, đã được chứng minh là thiết yếu để duy trì tình trạng sức khỏe tốt. Nếu
chỉ riêng chế độ ăn uống không thể giúp duy trì sự phát triển bình thường, chất dinh dưỡng có thể được bổ sung bằng
đường uống hoặc bằng ống thông dạ dày. Nhiều bệnh nhân bị kém phát triển có thể được nuôi ăn thêm vào ban đêm
hoặc ban ngày thông qua ống thông dạ dày.[62]

Loãng xương dài hạn trung bình

Ở những người mắc CF, bệnh lý xương thường gặp như nhau ở nam và nữ. Bệnh lý xương thường gặp ở người lớn
mắc CF và có thể phát sinh từ tình trạng suy dinh dưỡng, suy giảm chức năng sinh dục, dậy thì muộn, giảm hoạt động
thể chất, sử dụng corticosteroid và viêm mạn tính.

trầm cảm dài hạn trung bình

Tình trạng trầm cảm xảy ra ở 8% đến 29% trẻ em và trẻ vị thành niên và 13% đến 33% người lớn mắc CF. Tình trạng
này có thể góp phần làm giảm chức năng phổi, giảm gắn kết, giảm BMI, giảm chất lượng cuộc sống, và tăng số ca
nhập viện. Kiểm tra tình trạng trầm cảm nên bắt đầu ở trẻ em từ 7 tuổi. Cần bắt đầu điều trị cho bệnh nhân và gia đình
khi thích hợp.[64]

Lo âu dài hạn trung bình

Khoảng 30% người lớn mắc CF đều có tình trạng lo âu. Tình trạng này có thể góp phần làm giảm chức năng phổi,
giảm gắn kết, giảm BMI, giảm chất lượng cuộc sống, và tăng số ca nhập viện. Kiểm tra tình trạng lo âu nên bắt đầu ở
trẻ từ 7 tuổi. Cần bắt đầu điều trị cho bệnh nhân và gia đình khi thích hợp.[64]

bệnh phì đại xương khớp do phổi dài hạn thấp

Thường xảy ra nhất ở những bệnh nhân >12 tuổi. Có triệu chứng là đau và sưng ở đầu xa của các xương bị ảnh hưởng,
thường là các xương dài của cánh tay và chân, nhưng các xương khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Bệnh gan tiến triển dài hạn thấp

Bệnh gan tiến triển là nguyên nhân gây tử vong ở CF ngoài phổi thường gặp nhất, chiếm khoảng 2,5% tỷ lệ tử
vong.[44]
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viêm xoang mạn tính biến thiên cao

Hầu như tất cả các bệnh nhân mắc CF đều có xoang bị mờ hoàn toàn trên X-quang. Tuy nhiên, viêm xoang có triệu
chứng kèm theo chảy nước mũi, đau đầu và đau mắt thì ít gặp hơn.

Chậm phát triển biến thiên cao

Trẻ em mắc CF có nguy cơ cao bị tăng cân chậm vì trẻ có nhu cầu calo tăng cao. Có thể giảm nguy cơ này bằng các
biện pháp chăm sóc và theo dõi phù hợp.

sa trực tràng biến thiên trung bình

Thường xảy ra trong vòng 3 năm đầu đời và hầu như luôn ở những bệnh nhân chưa được chẩn đoán và điều trị CF.

Polyp mũi biến thiên trung bình

Thường thấy ở những bệnh nhân mắc CF. Có thể khuyến cáo điều trị bằng thuốc xịt corticosteroid qua mũi.[59] Điều
trị cắt bỏ là bắt buộc nếu có triệu chứng.

ho ra máu biến thiên trung bình

Bệnh nhân mắc CF, đặc biệt là những người có đợt cấp bệnh phổi, có thể bị ho ra máu ở mức độ từ đờm có vệt máu
đến ho ra máu đỏ tươi. Ho ra máu ít hoặc không quá nhiều cần được theo dõi cẩn thận và thường điều trị bằng xử lý
nguyên nhân gây kích hoạt như các đợt cấp bệnh phổi gian phát. Ho ra máu nhiều, đe dọa tính mạng là trường hợp cấp
cứu y tế có thể yêu cầu nút động mạch phế quản.[63]

Nhiễm kiềm chuyển hóa biến thiên thấp

Nhìn chung, tỷ lệ mắc mới nhiễm kiềm chuyển hóa khá thấp nhờ phát hiện sớm CF. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc CF có
nguy cơ cao bị nhiễm kiềm chuyển hóa so với những bệnh nhân không bị CF.

Lượng chất điện giải mất qua mồ hôi tăng lên có thể dẫn đến nhiễm kiềm chuyển hóa mạn tính. Ở dạng cấp tính, hiện
tượng này có thể được chú ý do giảm chất điện giải đường tiêu hóa hoặc stress nhiệt gian phát.

Viêm khớp biến thiên thấp

Viêm khớp đầu gối thoáng qua là thường gặp nhất, mặc dù các khớp khác và viêm đa khớp khác cũng có thể biểu
hiện.

viêm phế quản-phổi dị ứng do nhiễm nấm aspergillus (ABPA) biến thiên thấp

ABPA là phản ứng quá mẫn với sự cư trú của Aspergillus fumigatus trong phổi, đặc trưng bởi IgE và IgG đặc hiệu với
Aspergillus tăng cao, thở khò khè, và thâm nhiễm trên XQ ngực thẳng, thường ở vị trí trung tâm.

bệnh còi xương biến thiên thấp
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Khả năng

Tình trạng xương đã trở thành mối quan tâm quan trọng cần theo dõi và đôi khi cần can thiệp. Bệnh xương do CF
được đánh giá bằng cách theo dõi nồng độ vitamin D, nồng độ canxi huyết thanh, phốt-pho huyết thanh, và đo tỷ
trọng xương (ví dụ như chụp DEXA).[60] Việc điều trị bao gồm bổ sung vitamin D, canxi và vận động. Việc sử dụng
bisphosphonate và calcitriol để điều trị bệnh xương ở những bệnh nhân này cho thấy có triển vọng, nhưng cần nghiên
cứu thêm.[61]

táo bón biến thiên thấp

Trẻ em và người lớn mắc CF có nguy cơ táo bón vì tăng lượng phân do CF, đặc biệt ở các bệnh nhân bị thiểu năng tụy
và không được điều trị thay thế enzym. Táo bón trong CF cần được điều trị bởi có nguy cơ tiến triển thành tắc ruột
đoạn xa.

viêm tụy cấp/tái phát biến thiên thấp

Viêm tụy cấp là tình trạng viêm và/hoặc nhiễm khuẩn ở tụy, xảy ra ở khoảng 15% bệnh nhân mắc CF bị thiểu năng
tụy. Mặc dù tình trạng này xảy ra chủ yếu ở bệnh nhân lớn tuổi, nhưng cũng đã có báo cáo về ca bệnh ở trẻ em 1 tuổi.
Bệnh này được cho là phát sinh từ sự tích tụ của các chất bài tiết của tụy do tắc nghẽn ống dẫn và sự tự tiêu của tuyến
tụy bởi các enzym tụy.

Bệnh nhân có chức năng tụy bình thường có thể có bị viêm tụy tái phát.

Tiên lượng

Đây là một bệnh di truyền mà hiện không có cách điều trị. Tuy nhiên, tiên lượng đối với những bệnh nhân mắc bệnh này
đã cải thiện đáng kể. Trong vòng 50 năm qua, độ tuổi sống sót trung bình đã tăng từ tuổi sơ sinh/đi học lên đến gần 40
tuổi.  [Cystic Fibrosis Foundation]  Bước tiến vượt bậc này là nhờ phối hợp sự nỗ lực của các chuyên viên chăm sóc lâm
sàng, các nhà khoa học, gia đình và các tổ chức đã chung sức thiết lập nên những biện pháp thực hành chung tốt nhất cho
điều trị CF.

Nhiều liệu pháp mới, mang lại lợi ích đã xuất hiện trong vòng 5 thập kỷ qua. Một nhân tố góp phần mang tới triển vọng
tươi sáng như vậy cho bệnh nhân là kênh thông tin điều trị do Tổ chức Hỗ trợ Bệnh nhân Xơ nang thiết lập để đem các
liệu pháp mới vào điều trị theo cách thức nghiêm ngặt về mặt khoa học, nhanh chóng và hiệu quả. Triển vọng cho các
bệnh nhân CF chưa bao giờ lạc quan hơn thế, và trong tương lai sẽ có những thành tựu nối tiếp trong điều trị CF.  [Cystic
Fibrosis Foundation]
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