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I. MỞ ĐẦU
Hen phế quản (viết tắt là hen) là bệnh hô
hấp mãn tính phổ biến ở trẻ em, là nguyên
nhân hàng đầu gây tình trạng bệnh mãn
tính ở trẻ, được đánh giá qua tần suất các lần
khám bệnh cấp cứu, về thời gian nhập viện
điều trị bệnh và thời gian nghỉ học vì bệnh
hen. Trong những thập kỷ qua, mặc dù đã có
nhiều tiến bộ trong hiểu biết về sinh bệnh
học, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh hen
tại cộng đồng, tuy nhiên việc thực hành chẩn
đoán và điều trị hen tốt vẫn đang còn thách
thức lớn đối với các bác sĩ chuyên ngành nhi
khoa.
Do sự không đồng nhất của các triệu chứng
hen ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ nhỏ rất khó để
xác định và đưa ra được một định nghĩa rõ
ràng và cụ thể về bệnh hen trong quần thể
dân số này. Hiện nay, chẩn đoán hen ở trẻ
nhỏ chủ yếu dựa trên tiền sử các triệu chứng,
nguy cơ mắc các bệnh dị ứng và thăm khám
lâm sàng trong trường hợp không có nhiễm
trùng đường hô hấp đi kèm. Ở trẻ trên 5 tuổi,
chẩn đoán hen được thực hiện tương tự như
ở người lớn và dựa trên tình trạng viêm mãn
tính của đường hô hấp kết hợp với hiện tượng
tăng phản ứng tính phế quản và khả năng hồi
phục của giới hạn dòng khí thở ra.

Bên cạnh các yếu tố có thể điều chỉnh
được liên quan đến việc kiểm soát bệnh hen
như kỹ thuật dùng thuốc hít, việc tuân thủ
điều trị, thì việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ
của bệnh hen ở trẻ em trong quá trình bào
thai, phơi nhiễm các yếu tố môi trường sau
sinh... vẫn đang là thách thức thực sự trong
kiểm soát bệnh hen ở trẻ em. Ngoài ra việc
xác định và điều trị các bệnh dị ứng đi kèm,
ngưng thở khi ngủ, béo phì và trào ngược dạ
dày thực quản là rất quan trọng trong việc
đánh giá bệnh hen và phối hợp điều trị bệnh
ở trẻ em. Do vậy, các thầy thuốc nhi khoa
không chỉ đánh giá lâm sàng và điều trị bệnh
hen mà còn có chiến lược dự phòng thông
qua việc tác động vào các yếu tố nguy cơ gây
hen, những giải pháp hiệu quả giúp tránh
được nguy cơ bị hen ở trẻ em.
II. YẾU TỐ NGUY CƠ DI TRUYỀN TRONG HEN
TRẺ EM
Nghiên cứu di truyền của các gia đình và
các cặp song sinh cho thấy rằng di truyền đóng
một vai trò quan trọng trong sự phát triển của
bệnh hen ở trẻ em [1]. Trong hơn một thập
kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã tìm cách phân
định vai trò của yếu tố di truyền trong bệnh
sinh của hen phế quản, đặc biệt là hen ở trẻ
em; và cũng như xem xét liệu các gen này có
liên quan đến viêm đường hô hấp, tăng phản
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ứng tính phế quản bẩm sinh và sự đáp ứng
với điều trị đích hay không. Hiện nay, bằng
cách nghiên cứu mối liên kết bộ gen (GWL:
genome-wide linkage) hoặc sự phối hợp bộ
gen (GWA: genome-wide association), hơn
100 gen liên quan đến bệnh hen đã được xác
định và con số này đang ngày càng tăng lên.
Mặc dù những nghiên cứu về GWA đã
phát hiện ra các vị trí trên các nhiễm sắc thể
có liên quan đến hen khởi phát từ thời thơ ấu,
tuy nhiên sự đóng góp của những nghiên cứu
này về việc tác động ảnh hưởng của nhiều gen
thì lại khó đánh giá hơn. Việc sử dụng “điểm
số nguy cơ di truyền” có thể cung cấp một
công cụ hữu ích để dự đoán mối liên hệ giữa
các nguy cơ di truyền được phát hiện trong sự
phối hợp các bộ gen (GWA) và sự hình thành
hoặc sự tồn tại của bệnh hen ở từng cá thể.
III. YẾU TỐ NGUY CƠ TRƯỚC KHI SINH VÀ
HEN Ở TRẺ EM
3.1. Đáp ứng miễn dịch thời kỳ phôi thai
Thông thường dị ứng cơ địa ở người mẹ
sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh dị
ứng ở con sau này, có thể do sự thay đổi của
các yếu tố trong lòng tử cung và do sự ảnh
hưởng đến sự phát triển miễn dịch trước
khi sinh thông qua sự vận chuyển các yếu
tố miễn dịch qua hệ thống nhau thai [2].
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các phản ứng
miễn dịch bẩm sinh và thích nghi có thể bị
thay đổi một cách dễ dàng ngay từ khi bào
thai thông qua các đáp ứng khác nhau như
từ việc vận chuyển các globulin miễn dịch
qua nhau thai, tác động của các chất gây viêm
như chemokine, kiểu hình gen của thụ thể
toll-like, mức độ biểu hiện/phát triển của gen
thuộc tế bào T điều hòa (Treg), mức độ biểu
hiện các chất gây viêm thuộc loại cytokine
của các tế bào T trợ giúp loại 2 (Th2), các
tín hiệu methyl hóa, và một số yếu tố khác.
Thật vậy, một nghiên cứu trước đây đã được

công bố cho thấy tình trạng cơ địa dị ứng ở
người mẹ ảnh hưởng đến biểu hiện gen Treg
và mức độ cytokine của Th2 trong máu cuống
rốn, thông qua tương tác với kiểu gen thụ thể
toll-like[3]. Những nghiên cứu khác cho thấy,
nồng độ acid béo không bão hòa đa chuỗi ở
máu cuống rốn cao có thể giúp tiên đoán sự
phát triển của bệnh dị ứng đường hô hấp ở
trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, tác động của
các yếu tố nói trên và các thay đổi biểu sinh
khác gây ra bởi phơi nhiễm với yếu tố môi
trường trên sự phát triển của hen phế quản
vẫn còn đang được nghiên cứu.
3.2. Hạn chế phát triển của bào thai
Có thể có mối liên hệ nhân quả giữa sự hạn
chế tăng trưởng của bào thai và sự hình thành
bệnh hen ở trẻ em, mặc dù cơ chế chính xác
của mối liên hệ này chưa được chứng minh
rõ ràng. Bất thường trong tuần hoàn giữa mẹ
và thai, sự phát triển của nhau thai và dây
rốn, sự phát triển của phổi, cũng như thay đổi
biểu sinh về di truyền cũng đã được đề xuất
là những nguyên nhân giải thích cho sự hạn
chế tăng trưởng của bào thai trong thai kỳ [4].
Kết quả của nghiên cứu thuần tập sau sinh
ở Aberdeen cho thấy rằng mỗi milimét tăng
chiều dài đầu - mông thai nhi đo bằng siêu
âm trong ba tháng đầu thai kỳ, tỷ lệ với thở
khò khè giảm 4% và tỷ lệ mắc bệnh hen giảm
5% [5]. Nghiên cứu này cho thấy rằng giảm
kích thước thai nhi trong ba tháng đầu có thể
kết hợp với giảm chức năng hô hấp và tăng
các triệu chứng hen ở trẻ tuổi lên 5. Hơn nữa,
sự tương quan giữa kích thước bào thai đánh
giá bằng cách đo chiều dài đầu - mông thai
nhi trong ba tháng đầu thai kỳ và đường kính
lưỡng đỉnh trong ba tháng giữa thai kỳ và hen
vẫn kéo dài sau 10 năm theo dõi [6]. Các tác
giả kết luận rằng sự tăng trưởng liên tục của
thai nhi đi kèm với chiều dài đầu - mông cao
ở ba tháng đầu của thai kỳ cùng với đường
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kính lưỡng đỉnh cao trong ba tháng giữa thai
kỳ có thể là yếu tố bảo vệ cho sự hình thành
bệnh hen trong tương lai ở trẻ (tỷ lệ yếu tố
nguy cơ là 2.8) [6].
3.3. Mẹ dùng thuốc khi mang thai
Trong những năm vừa qua, các công bố về
mối quan hệ giữa việc sử dụng thuốc trước
khi sinh/trẻ sơ sinh và hen ở trẻ em đã được
báo cáo. Nghiên cứu thuần tập theo chiều dọc
và phân tích gộp cho thấy sử dụng kháng sinh
trong thời kỳ mang thai làm tăng nguy cơ khò
khè dai dẳng và hen phế quản ở trẻ nhỏ; và
có mối tương quan liều lượng - đáp ứng giữa
số lượng kháng sinh sử dụng và nguy cơ triệu
chứng hô hấp (thở khò khè hoặc hen). Ngoài
ra, nguy cơ này còn tăng cao nếu kháng sinh
được sử dụng trong ba tháng giữa và ba tháng
cuối cùng của thai kỳ [7]. Giả thuyết được đưa
ra cho rằng sự mất cân bằng giữa vi khuẩn gây
bệnh và vi khuẩn có lợi do việc sử dụng kháng
sinh đã có vai trò trong hình thành bệnh hen
ở trẻ sau sinh.
Dữ liệu đánh giá sự kết hợp việc sử dụng
paracetamol trước khi sinh của bà mẹ và sử
dụng paracetamol (acetaminophen) ở trẻ em
làm tăng nguy cơ hen ở trẻ thì vẫn đang được
bàn cãi. Trong một nghiên cứu trên 53.169
trẻ em 3 tuổi và 25.394 trẻ em 7 tuổi đã tìm
thấy một mối liên quan nhẹ giữa việc sử dụng
paracetamol ở mẹ trước khi sinh và sử dụng
paracetamol trong giai đoạn ấu thơ với sự
hình thành của bệnh hen ở trẻ vào cả hai thời
điểm tương ứng [8]. Tuy nhiên, những phân
tích tổng quan hệ thống và phân tích gộp
của 11 nghiên cứu thuần tập quan sát thấy
không đủ bằng chứng để quy kết việc sử dụng
paracetamol với sự phát triển của bệnh hen ở
trẻ em do các yếu tố nhiễu. Do vậy, cần phải
có nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác định rõ
hơn vai trò của paracetamol trong việc hình

thành bệnh hen ở trẻ em và cũng như để làm
rõ các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn.
3.4. Mẹ mang thai ăn kiêng và tăng cân
Mặc dù không có phương thức ăn kiêng
cụ thể nào liên quan đến bệnh hen ở trẻ em,
nhưng ăn nhiều lần trong ngày trong khi
mang thai dường như làm giảm nguy cơ hen
hoặc thở khò khè ở trẻ sau sinh. Những thức
ăn này bao gồm các loại thực phẩm “dị ứng”
như đậu phộng (lạc), hạt dẻ, sữa và/hoặc cá,
các chất bổ sung axit béo chuỗi dài và vitamin
D và vitamin E. Đáng chú ý là các kết quả
liên quan đến việc bổ sung vitamin D cho
mẹ khi mang thai trong việc phòng ngừa hen
phế quản ở trẻ sau sinh vẫn chưa được xác
nhận bằng các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối
chứng.
Ngoài ra, các dữ liệu hiện nay cho thấy béo
phì ở mẹ và tăng cân trong thời gian thai kỳ
mức độ cao dẫn đến tăng nguy cơ phát triển
thở khò khè hoặc hen ở trẻ sau sinh. Tuy
nhiên, giảm cân không được khuyến cáo hoặc
chế độ ăn uống hạn chế trong thai kỳ không
được khuyến khích vì lo ngại về các tác động
của việc giảm cân trên thai nhi và thai phụ.
3.5. Bú sữa mẹ
Nhiều nghiên cứu báo cáo một hiệu quả có
lợi của việc cho con bú trong phòng ngừa hen
và giảm thở khò khè trong giai đoạn đầu đời.
Tuy nhiên, trong khi việc nuôi con bằng sữa
mẹ nên được khuyến khích, thì cần phải thận
trọng trong việc tư vấn cho các gia đình rằng
việc cho con bú sẽ ngăn ngừa được bệnh hen.
IV. YẾU TỐ NGUY CƠ SAU SINH VÀ HEN Ở
TRẺ EM
4.1. Nhạy cảm với dị nguyên hô hấp
Nhạy cảm với các dị nguyên là một trong
những yếu tố quyết định cho sự hình thành
bệnh hen sau này; sự gia tăng nồng độ IgE,
một dấu hiệu gián tiếp và chắc chắn cho
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sự nhạy cảm với các dị nguyên. Kết quả
các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào phơi
nhiễm đơn dị nguyên trong nhà (ví dụ như
lông chó/mèo, mạt bụi, nấm mốc) và sự hình
thành bệnh hen thì vẫn còn khác nhau, một
số nghiên cứu cho thấy kết quả dương tính
(có mối liên quan), một số nghiên cứu khác
thì lại âm tính và không có ảnh hưởng. Tuy
nhiên, kết quả các nghiên cứu thuần tập sau
sinh ở trẻ em cho thấy phương thức tiếp cận
dự phòng nhằm làm giảm mẫn cảm với nhiều
dị ứng nguyên dường như làm giảm tỷ lệ hen
nếu áp dụng ở trẻ em, thậm chí có thể đến 18
tuổi trong một số trường hợp.
4.2. Tình trạng dị ứng thức ăn
Dị ứng thức ăn làm tăng nguy cơ bị hen ở
trẻ em lên gấp bốn lần [11]. Ngoài ra dị ứng
thức ăn cũng có liên quan đến việc tăng tỷ
lệ nhập viện, những đợt kịch phát nặng phải
thở máy và sử dụng corticosteroid ở trẻ bị
hen [11]. Một nghiên cứu được công bố cho
thấy hen có thể xuất hiện tần suất cao hơn ở
trẻ bị dị ứng thức ăn.
4.3. Tình trạng viêm da cơ địa
Ở trẻ bị thở khò khè tái phát, sự tồn tại
đồng thời của viêm da cơ địa (thể tạng) làm
tăng nguy cơ hình thành bệnh hen [12]. Mức
độ nặng và tuổi khởi phát của viêm da cơ địa
cũng có thể là những thông tin hữu ích trong
đánh giá nguy cơ bị hen ở trẻ em. Trong một
nghiên cứu đã được công bố, kết quả cho thấy
chỉ có 26% trẻ em có viêm da cơ địa từ nhẹ
đến trung bình hình thành dị ứng hô hấp
(chủ yếu là hen phế quản) so với 75% ở trẻ
bị viêm da cơ địa nặng [13]. Tình trạng viêm
da cơ địa khởi phát sớm (trước 2 tuổi) cũng
có liên quan đến tăng nguy cơ khởi phát hen
sớm (ở độ 6 tuổi) so với viêm da cơ địa khởi
phát muộn (sau 2 tuổi), đi cùng với nguy cơ
gia tăng hen khởi phát ở tuổi muộn hơn (ở độ
sau 12 tuổi) [14].

4.4. Giới tính
Nhiều nghiên cứu đã cho kết quả nam giới
bị khò khè và hen phế quản cao hơn trong thời
thơ ấu; Ngoài ra, kết quả một số nghiên cứu
cũng cho thấy rằng hen sau tuổi ấu thơ ở nữ
nhiều hơn nam giới; hoặc nữ giới lại thường
bị hen ở tuổi vị thành niên và về sau. Một số
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhập viện do hen ở
trẻ em cao nhất là ở bé trai từ 2-12 tuổi (tỷ lệ
nhập viện cao nhất là 4 tuổi), nhưng tỷ lệ này
lại cao hơn ở nữ giới từ 16-18 tuổi (tỷ lệ nhập
viện cao nhất là 17 tuổi). Dù rằng những thay
đổi nội tiết tố đã được đề xuất như một lời
giải thích có thể có cho xu hướng này, một số
nghiên cứu khác không cho thấy có mối liên
hệ giữa giai đoạn dậy thì với sự thay đổi giới
trong tỷ lệ mắc bệnh hen. Do vậy các nghiên
cứu khảo sát các yếu tố thúc đẩy cho sự khác
biệt về giới trong hen phế quản ở trẻ em vẫn
đang được thực hiện.
4.5. Tiếp xúc với khói thuốc lá và ô nhiễm
môi trường
Khói thuốc lá có liên quan chặt chẽ với thở
khò khè ở trẻ nhỏ (GINA 2017). Trẻ em bị hen
khi tiếp xúc với khói thuốc lá có nguy cơ cao
hen không kiểm soát và có triệu chứng hen
nặng hơn [15]. Tương tự như vậy, tiếp xúc với
các chất gây ô nhiễm ngoài trời, chẳng hạn
như sống gần đường phố, cũng có liên quan
đến tăng nguy cơ hen ở trẻ em.
4.6. Tác động của vi khuẩn thường trú
Gần đây, kết quả từ các nghiên cứu về
vệ sinh và vi sinh vật thường trú cho thấy
rằng các tương tác với vi sinh vật có thể có
ích trong việc ngăn ngừa hen ở trẻ em. Tỷ lệ
bị hen cao hơn ở trẻ sinh mổ so với những
trẻ sinh thường, do có sự tiếp xúc của trẻ sơ
sinh với vi khuẩn âm đạo của người mẹ [16];
hoặc sự khác biệt trong hệ vi sinh đường ruột
tùy theo phương thức trẻ được chào đời [17]
cũng có thể là yếu tố quan trọng trong việc
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dự phòng hen ở trẻ em. Nguy cơ bị hen cũng
giảm ở trẻ em ngủ trong phòng có nội độc tố
bắt nguồn gốc từ vi khuẩn lipopolysaccharide
[18]; và trẻ em lớn lên ở các vùng quê được
tiếp xúc với chuồng trại và uống sữa tươi có
nguy cơ bị hen thấp hơn so với trẻ em không
sống ở vùng nông thôn [19].
4.7. Bố mẹ bị hen phế quản và trẻ sinh ra
Tiền sử gia đình mắc bệnh hen là một yếu
tố nguy cơ đã được biết đến để hình thành
bệnh hen ở trẻ em. Trẻ em có bố mẹ hen có
thể bị giảm chức năng hô hấp và tăng các triệu
chứng hô hấp như thở khò khè trong giai
đoạn sau sinh và thời thơ ấu. Một nghiên cứu
ở trẻ bị hen cho thấy rằng tỷ lệ trẻ bị hen cao
hơn gấp ba lần nếu trong gia đình có bố hoặc
mẹ bị hen và cao gấp sáu lần nếu trong gia
đình có cả bố lẫn mẹ bị hen [20]. Một nghiên
cứu khác trên số lượng lớn hơn cho thấy tỷ
lệ này là gấp hai lần (bố hoặc mẹ bị hen) và
gấp bốn lần (bố và mẹ đều bị hen) [21]. Điều
thú vị là gần đây, phân tích thuần tập Wight
cho thấy rằng, sau khi phân tầng giới tính của
trẻ, cho thấy rằng bệnh hen của mẹ có liên
quan đến hen ở bé gái nhưng không liên quan
đến bé trai; trong khi đó hen ở người bố lại có
liên quan đến hen ở bé trai nhưng không liên
quan đến bé gái [22].
4.8. Nhiễm trùng hô hấp
Vai trò của nhiễm trùng đường hô hấp
trong việc hình thành bệnh hen ở trẻ em đã
được bàn luận trong những thập kỷ qua. Theo
giả thuyết, nhiễm trùng đường hô hấp dưới
lặp đi lặp lại thời thơ ấu gây ra tổn thương
đường hô hấp, làm tăng tính nhạy cảm với các
dị nguyên và các yếu tố nguy cơ khác ở môi
trường sống trong việc hình thành hen ở trẻ
em. Một nghiên cứu trên 154.492 trẻ em châu
Âu từ sơ sinh đến 15 tuổi cho thấy cả nhiễm
trùng đường hô hấp trên và hô hấp dưới trước
5 tuổi đều làm tăng nguy cơ hen ở trẻ em [23].

Trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên (viêm
xoang, viêm thanh quản, viêm amiđan hoặc
viêm họng) ở độ 5 tuổi có nguy cơ hình thành
bệnh hen cao gấp 1,5 lần sau này; trong khi
những trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp dưới
(viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc
viêm phổi) làm tăng gấp 2-4 lần nguy cơ hình
thành bệnh hen sau này.
Mối quan hệ giữa nhiễm virút hợp bào
hô hấp (RSV) và sự hình thành bệnh hen
cũng đã được ghi nhận (nghiên cứu ISSAC).
Các nghiên cứu đánh giá tác động của việc
dự phòng hoặc điều trị nhiễm RSV cho thấy
có ảnh hưởng đến sự hình thành bệnh hen.
Tuy nhiên, vai trò của nhiễm RSV trong hình
thành bệnh hen trong sau này và làm bệnh
hen trầm trọng hơn chỉ mới được báo cáo
trong những năm gần đây.
V. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ KHÁC LIÊN QUAN
ĐẾN HEN Ở TRẺ EM
Ngoài các yếu tố nguy cơ liên quan
đến hen ở trẻ em được trình bày trên, thật sự
là không dễ để xác định vai trò của từng yếu
tố nguy cơ vì trẻ em thường bị phơi nhiễm
với nhiều yếu tố khác nhau vào lúc chào đời
và còn có sự chi phối và tương tác giữa các
gen. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa hen ở trẻ
em và các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi theo
thời gian do những thay đổi trong môi trường
sống và/hoặc sự thay đổi về tính nhạy cảm.
Hiện nay, các yếu tố nguy cơ khác có liên
quan đến hen ở trẻ em như là sự căng thẳng
(stress) của mẹ trong thai kỳ, phương thức
sinh con hoặc cho con bú vẫn còn tranh cãi.
Các yếu tố nguy cơ khác cho sự hình thành
bệnh hen như tình trạng kinh tế - xã hội - gia
đình, ô nhiễm không khí hoặc sự thay đổi của
vi sinh vật thường trú vẫn là những vấn đề
cần được làm rõ hơn trong tương lai.
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