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1. TRIỆU CHỨNG COVID-19 
LIÊN QUAN TIÊU HOÁ

■ Sốt, ho khan và khó thở là những dấu hiệu nhận biết
COVID-19, căn bệnh do coronavirus mới gây ra.

■ Một nghiên cứu gần đây cho thấy 1/5 người có kết
quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 có ít nhất
một triệu chứng tiêu hóa, chẳng hạn như tiêu chảy,
nôn mửa hoặc đau bụng. Trong số những người
nhập viện, 53% có vấn đề về đường tiêu hóa.



1. TRIỆU CHỨNG COVID-19 
LIÊN QUAN TIÊU HOÁ

■ Trong một phân tích tổng hợp ban đầu của 60 nghiên
cứu bao gồm 4243 bệnh nhân, phần lớn đến từ Trung
Quốc, tỷ lệ phổ biến chung của tất cả các triệu chứng
tiêu hóa là 17,6% [1]. Chán ăn là triệu chứng biểu hiện
phổ biến nhất (26,8%), sau đó là tiêu chảy (12,5%),
buồn nôn / nôn (10,2%) và đau bụng (9,2%)

■ Những người có các triệu chứng tiêu hóa có nhiều khả
năng xét nghiệm phân dương tính với coronavirus, có
nghĩa là họ có SARS-CoV-2 RNA trong phân của họ.
Họ cũng mất nhiều thời gian hơn để loại bỏ virus khỏi
cơ thể so với những người không có các triệu chứng
về đường tiêu hóa.



2. CÁCH COVID-19 GÂY RA 
CÁC TRIỆU CHỨNG GI

■ Virus xâm nhập vào các tế bào ruột sau khi các protein
đột biến đặc trưng của nó liên kết với ACE-2. Khi vào
bên trong tế bào, vi rút tạo ra các bản sao của protein
vi rút và axit ribonucleic (RNA). RNA là vật chất di
truyền của retrovirus, chẳng hạn như SARS-CoV-2,
giống như DNA của con người.

■ Khi các hạt SARS-CoV-2 rời khỏi một tế bào bị nhiễm 
bệnh, nó sẽ kích hoạt giải phóng các cytokine, các 
protein nhỏ có vai trò gây viêm. Quá trình này có thể 
gây ra các triệu chứng GI.



2. CÁCH COVID-19 GÂY RA 
CÁC TRIỆU CHỨNG GI

■ Các triệu chứng GI cũng có thể xảy ra khi vi rút phá
hủy hoặc làm hỏng các mô GI, đặc biệt là đau, buồn
nôn và tiêu chảy. Một số nghiên cứu cho thấy
COVID-19 cũng có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường
ruột, cộng đồng vi sinh vật thường sống trong ruột
hoặc dạ dày.

■ Khi đã ở trong đường tiêu hóa, vi rút cũng có thể di
chuyển qua Nguồn gốc là tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch
thoát máu từ đường tiêu hóa. Điều này có thể cho
phép vi rút tác động vào dây thần kinh phế vị, gây ra
cảm giác buồn nôn.



3. CÁC BIẾN CHỨNG LIÊN QUAN TIÊU 
HOÁ TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG

■ Tổn thương gan cấp tính và tăng transaminase - Gần
2/3 số bệnh nhân bị COVID-19 nặng phát triển tăng
transaminase gan, AST và ALT trên 400 đv/ lít huyết
thanh.

■ Viêm túi mật cấp tính.

■ Viêm tụy cấp.

■ Tắc đại tràng cấp tính

■ Thiếu máu cục bộ mạc treo - Biến chứng tiêu hóa
nghiêm trọng nhất (3,8 – 4%). Tỷ lệ tử vong của bệnh
nhân COVID-19 tiến triển đến thiếu máu cục bộ mạc
treo hiện được báo cáo là cao tới 40%.



4. BÀN LUẬN

■ Nếu bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn hoặc
nôn, điều đó không có nghĩa bị nhiễm COVID-19.

■ Các bệnh về tiêu hoá thông thường sẽ tốt hơn trong vòng
48 giờ. Nếu không đỡ, kèm các yếu tố sau:

■ Có yếu tố dịch tễ.

■ Cơ thể bị mất nước nghiêm trọng. Các dấu hiệu bao gồm
nước tiểu sẫm màu, suy nhược cực độ, khô miệng và
lưỡi, và chóng mặt.

■ Tiêu chảy có máu hoặc màu đen, hoặc đau bụng dữ dội

■ Sốt, ho hoặc cảm thấy khó thở

=> Đó có thể là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn
nghiêm trọng hơn hoặc một dấu hiệu ban đầu của
COVID-19. Cần được làm các xét nghiệm lâm sàng để
đánh giá chuẩn xác tình trạng bệnh nhân.



5. ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19
CÓ TRIỆU CHỨNG TIÊU HOÁ TẠI NHÀ

■ Ở nhà. Hầu hết những người có kết quả xét nghiệm
dương tính với coronavirus đều bị bệnh nhẹ và khỏi
bệnh mà không cần điều trị. Tránh ra ngoài trừ khi bạn
phải đi khám bệnh khẩn cấp.

■ Tuân thủ phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

■ Có phòng ngủ và phòng tắm riêng.

■ Rửa tay thường xuyên đúng cách.

■ Làm sạch và khử trùng bề mặt thường xuyên.

■ Uống nhiều nước.

■ Ăn nhạt.



6. KẾT LUẬN

■ Mặc dù COVID-19 biểu hiện chủ yếu là nhiễm trùng phổi,
nhưng nó có các biến chứng ngoài phổi đáng kể ảnh hưởng
đến hầu hết các hệ cơ quan, bao gồm cả đường tiêu hóa.

■ Có tới 1/3 số bệnh nhân mắc COVID-19 ban đầu có các
triệu chứng về đường tiêu hóa hơn là hô hấp, thường gặp
nhất là chán ăn, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn và đau bụng.

■ Khoảng 3/4 số bệnh nhân bị bệnh nặng do COVID-19 phát
triển các biến chứng đường tiêu hóa, từ viêm nhiễm trùng
hoặc tắc ruột, đến viêm túi mật cấp tính hoặc viêm tụy, đến
thiếu máu cục bộ mạc treo có thể đe dọa tính mạng.
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