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PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 

BỆNH MẢNH GHÉP CHỐNG KÝ CHỦ CẤP TÍNH 

(GVHD cấp) 

Bệnh mảnh ghép chống ký chủ 

cấp tính (GVHD cấp) là gì? 

• GVHD là một biến chứng có thể gặp sau dị ghép tế bào gốc. Hiện tượng này gây nên bởi các tế bào 

miễn dịch của người cho lẫn vào các đơn vị tế bào gốc trong qua trình thu thập, nhận biết cơ thể người 

nhận là ngoại lai. Từ đó tạo ra phản ứng miễn dịch không mong muốn và gây tổn thương ở các cơ quan 

khác nhau của cơ thể người nhận.  

• Biến chứng GvHD cấp thường xảy ra trong vòng 100 ngày đầu tiên sau khi ghép tế bào gốc tạo máu. 

Trong khi đó, GvHD mạn thường xảy ra muộn hơn. Tuy nhiên cũng có một số ít trường hợp, GvHD cấp 

xuất hiện muộn sau 100 ngày, hoặc xảy ra đồng thời với GvHD mạn. 

Những cơ quan nào bị ảnh 

hưởng? 
• Thường gặp nhất là da, gan mật và hệ tiêu hóa.  

Lưu ý khi xuất hiện GVHD cấp 

• GvHD cấp có thể phòng ngừa được. Các thuốc ức chế miễn dịch (như Sandimmun Neoral hay Prograf) 

được sử dụng liên tục là nhằm mục đích này. Do đó, luôn tuân thủ điều trị, uống đúng liều thuốc ức chế 

miền dịch theo toa bác sĩ. Nếu cảm giác buồn nôn hay nôn sau khi uống thuốc ức chế miễn dịch bạn cần 

báo với bác sĩ để hỗ trợ thuốc chống nôn cho bạn. 

• Mặc dù sử dụng thuốc ức chế miễn dịch liên tục, nhưng vẫn có khoảng ½ người bệnh sẽ bùng phát các 

triệu chứng GvHD cấp. Điều này có nghĩa bác sĩ cần tăng cường thêm một số thuốc ức chế miễn dịch 

khác (như corticoid) để kiểm soát biến chứng. Đa số sẽ cải thiện nhanh sau vài ngày điều trị.  

• Cần thông báo với bác sĩ về các triệu chứng GVHD vì các triệu chứng có thể tệ hơn nhanh chóng nếu 

không được điều trị.  

• Thuốc ức chế miễn dịch làm tăng nguy cơ nhiễm trùng của bạn, nhất là khi sử dụng kéo dài. Tái khám 

ngay nếu sốt. 
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MỘT SỐ CƠ QUAN ẢNH HƯỞNG DO BỆNH MẢNH GHÉP CHỐNG KÝ CHỦ CẤP TÍNH (GVHD CẤP) 

Một số cơ quan 

ảnh hưởng 

Triệu chứng Hình ảnh minh họa Hướng xử trí 

Da 

• Hồng ban từ nhẹ đến vừa thường từ lòng 

bàn tay và lòng bàn chân  

• Tay, chân có thể trở nên nhạy cảm 

• Nếu không điều trị, tổn thương có thể lan 

rộng hơn. 

• Trong trường hợp nặng, da của người 

bệnhcó thể dày sừng, tróc vẩy hoặc bóng 

nước, có thể kèm cảm giác ngứa, rát… 
 

• Mức độ nhẹ đến vừa: kem dưỡng 

ẩm +/- corticoid bôi tại chỗ  

• Vừa đến nặng: có thể cần bổ sung 

corticoid đường tĩnh mạch 

 

Gan 

• Vàng da, ngứa. 

• Tiểu sậm màu 

• Cảm giác khó chịu vùng bụng 

• Rối loạn đông máu 

 
• Điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch 

+/- corticoid (tùy mức độ) 

Tiêu hóa 

• Tiêu lỏng (thường phân xanh đôi khi có 

máu), buồn nôn, đau dạ dày. 

• Sụt cân nhanh, chán ăn 

• Cần phân biệt với nguyên nhân khác gây 

rối loạn tiêu hóa như: hóa trị liệu, nhiễm 

trùng, kháng sinh, viêm dạ dày… 

• Đôi khi, bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh nội 

soi, sinh thiết để phân biệt. 

 

• Điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch 

+/- corticoid (tùy mức độ) 

• Giảm ngứa + giảm đau + Bù dịch 

(nếu cần). 

• Điều chỉnh chế độ ăn (giảm dầu 

mỡ, giảm rau cải, tăng lượng đạm 

và vitamin). Một số trường hợp 

phải cần hỗ trợ dinh dưỡng đường 

tĩnh mạch. 
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