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 Những điểm chính trong sử dụng thuốc 

điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai 

đoạn ổn định theo GOLD 2023 

Những điểm chính trong sử dụng thuốc 

giãn phế quản: 

 LABA v{ LAMA được ưu tiên hơn 

thuốc gi~n phế quản t|c dụng ngắn 

ngoại trừ những bệnh nh}n chỉ thi 

thoảng khó thở (A) v{ cần giảm ngay 

triệu chứng ở những bệnh nh}n đ~ 

điều trị duy trì bằng thuốc t|c dụng 

d{i. 

 Khi bắt đầu điều trị bằng thuốc gi~n 

phế quản t|c dụng d{i, ưu tiên lựa 

chọn phối hợp 1 LAMA v{ 1 LABA. Ở 

những bệnh nh}n khó thở dai dẳng 

đ~ điều trị bằng một thuốc gi~n phế 

quản t|c dụng d{i nên lên thang ph|c 

đồ 2 thuốc (A). Ph|c đồ kết hợp có 

thể trong một dụng cụ hoặc nhiều 

dụng cụ. 

 Thuốc gi~n phế quản dạng hít được 

ưu tiên hơn dạng uống (A). 

 Theophyllin không được khuyến c|o 

trừ khi thuốc gi~n phế quản t|c dụng 

d{i kh|c không có sẵn hoặc không đủ 

khả năng chi trả. (B) 

Những điểm chính trong sử dụng thuốc 

chống viêm: 

 Đơn trị liệu ICS kéo d{i không được 

khuyến c|o. (A) 

 Không khuyến c|o phối hợp LABA + 

ICS trong điều trị COPD. Nếu chỉ định 

ICS, ph|c đồ kết hợp LABA + LAMA + 

ICS được chứng minh vượt trội LABA 

+ ICS v{ do đó được ưu tiên lựa chọn. 

Ph|c đồ kêt hợp n{y có thể trong một 

dụng cụ hoặc nhiều dụng cụ. 

 Nếu bệnh nh}n COPD có c|c đặc 

điểm hen, điều trị nên bao gồm ICS. 

(B) 

 Những bệnh nh}n bị tắc nghẽn 

đường thở nặng đến rất nặng, viêm 

phế quản mạn v{ đang trong đợt cấp, 

c}n nhắc phối hợp thuốc ức chế PDE4 

với thuốc gi~n phế quản t|c dụng d{i 

có/hoặc không ICS. (B) 

 Ưu tiên, nhưng không chỉ với bệnh 

nh}n từng hút thuốc l| trước đ}y có 

đợt cấp mặc dù đ~ được điều trị thích 

hợp, kh|ng sinh macrolid, cụ thể l{ 

azithromycin có thể được c}n nhắc. 

(B) 

 Liệu ph|p statin hoặc chẹn beta 

không được khuyến c|o để dự phòng 

đợt cấp. (A) 

Những điểm chính trong sử dụng các 

thuốc khác: 

 Những bệnh nh}n thiếu hụt anpha-1 

antitrypsin nghiêm trọng v{ có khí 

phế thũng có thể dùng liệu ph|p l{m 

tăng alpha-1 antitrypsin. (B) 

 Thuốc chống ho không được khuyến 

c|o. (C) 

 C|c thuốc được phê duyệt cho tăng 

huyết |p động mạch phổi nguyên ph|t 

không được khuyến c|o cho bệnh 

nh}n tăng huyết |p động mạch phổi 

thứ ph|t do COPD. (B) 

 Thuốc đường uống t|c dụng kéo d{i 

liều thấp v{ opioid đường tiêm có thể 

được c}n nhắc để điều trị khó thở ở 

những bệnh nh}n COPD mức độ 

nặng. (B) 

Chú thích:  

+ LABA - long-acting beta2-agonists/Thuốc 

cường beta-2 tác dụng dài, LAMA - Long-acting 

muscarinic antagonists/Thuốc kháng muscarinic 

tác dụng dài, ICS - Inhaled corticosteroids/ 

Corticoid dạng hít  

+ Mức độ bằng chứng:  

 A: dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng 

ngẫu nhiên có đối chứng (RCTs) 

 B: dữ liệu từ RCTs còn những hạn chế 

quan trọng 

 C: dữ liệu từ các nghiên cứu quan sát, 

không có thử nghiệm ngẫu nhiên. 

Nguồn: 

https://www.guidelinecentral.com/guideline/2231

686/
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