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Tóm tắt

◊ Nhiễm trùng tập trung ở các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La-tinh.

◊ Nhiễm do ăn phải trứng được thải qua phân người và phát triển trong đất.

◊ Trong hầu hết các ca bệnh, có thể chẩn đoán bằng cách tìm thấy trứng trong mẫu phân.

◊ Điều trị với thuốc diệt giun sán đường uống.



Bệnh giun đũa Thông tin cơ bản
T

H
Ô

N
G

 T
IN

 C
Ơ

 B
Ả

N

Định nghĩa
Giun Ascaris lumbricoides là giun tròn, mập, hình trụ, và là loài giun tròn lớn nhất khu trú trong ruột người. Giun đực
và giun cái trưởng thành sống trong khoảng một năm, trong thời gian này, một con giun cái có thể đẻ được đến 200.000
trứng mỗi ngày.[1] [2] Ước tính trên thế giới có 800 đến 1200 triệu người nhiễm bệnh, phần lớn là trẻ em ở các nước
đang phát triển.[2] [3] [4] Mặc dù thường không có triệu chứng, bệnh giun đũa có thể gây tắc đường tiêu hóa và ống gan -
mật, và có thể góp phần gây chậm phát triển nhận thức và tăng trưởng ở trẻ em.[1] [2]

Dịch tễ học
Bệnh giun đũa là nhiễm trùng thường gặp ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới; ước tính 807 triệu đến
1221 triệu người bị nhiễm bệnh, trong đó có khoảng 500 triệu người sống ở Trung Quốc.[2] [4] Trong nhóm người này,
khoảng 59 triệu người có nguy cơ biến chứng, và mỗi năm có 200.000 ca bị bệnh cấp tính đe dọa tính mạng.[3] [10]

Trong thế kỷ qua, tỷ lệ mắc bệnh giun đũa ở vùng nông thôn của Mỹ giảm xuống khoảng 75% (ở Quận Breathitt thuộc
đông Kentucky).[11] Các nghiên cứu từ những năm 1970 đến 1980 cho biết tỷ lệ mắc bệnh lần lượt từ 14% đến 32% ở
trẻ đi học sống ở Kentucky và Florida.[12] [13] Trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh ước tính là 0,8% vào năm 1987.[14]
Ở các nước kinh tế phát triển, bệnh giun đũa phát hiện ở những người nhập cư gần đây và trẻ em được nhận nuôi từ các
nước đang phát triển.

Đất có thành phần đất sét giúp trứng giun Ascaris tồn tại và phát tán sau khi mưa. Trứng cũng có thể chịu được lạnh
giá; do đó, nhiễm giun có thể có ở các vùng ôn đới phía nam. Dường như chỉ ở nơi khí hậu lạnh, khô cằn mới không có
nhiễm giun. Tình trạng vệ sinh công cộng, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế xã hội, và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức
khỏe là những yếu tố khác làm ảnh hưởng đến khả năng nhiễm giun trong một cộng đồng cụ thể. Bệnh giun đũa thường
gặp ở trẻ em hơn là người lớn.[1] [15] Ở trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, nhiễm giun với cường độ cao hơn có liên quan
đến phơi nhiễm với các sản phẩm nông nghiệp.[16]

Bệnh căn học
Giun Ascaris lumbricoides là tác nhân chính gây bệnh giun đũa ở người, mặc dù giun tròn ở lợn cũng gây nhiễm bệnh ở
người.[1]
[Fig-1]

Vòng đời của giun đũa bắt đầu bằng việc đẻ trứng của con cái trưởng thành sống ở đoạn xa của ruột non ở người bị
nhiễm bệnh. Khi trứng vào trong đất, nó có khả năng gây nhiễm trong vài tuần. Sau đó trứng truyền theo đường ăn uống,
hoặc có thể theo đường hít phải bụi nhiễm bẩn; ấu trùng không nở trong đất và không xâm nhập qua da.

Trong vật chủ người tiếp theo, ấu trùng Ascaris thoát khởi vỏ trứng ở hành tá tràng, thâm nhập vào thành ruột, và đi theo
tĩnh mạch gan đến tuần hoàn tim phải và phổi. Sau đó, chúng vào các phế nang, đi lên khí quản, và được nuốt trở lại vào
trong ruột, ở đó chúng lột xác lần cuối và phát triển thành con trưởng thành, giao phối và đẻ ra một thế hệ trứng mới.

Thỉnh thoảng, chỉ nhiễm giun đực trưởng thành, dẫn đến không có trứng trong phân. Chỉ nhiễm giun cái sẽ đẻ trứng
không thụ tinh được, và sẽ không bao giờ trở thành nhiễm trùng. Hoặc trong điều kiện bình thường, thời gian từ khi ăn
phải trứng giun đến khi đẻ ra lứa trứng mới là từ 10 đến 12 tuần. Giun đũa trưởng thành sống trong ruột khoảng 1 năm,
sau đó bị tống ra ngoài.[1] [17]
[Fig-2]
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Sinh lý bệnh học
Trong qua trình ấu trùng di chuyển qua phổi, có thể tiến triển thành viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler),
do đáp ứng với sự phá hủy mô và giải phóng các kháng nguyên ấu trùng.[1] [15] [17] Điều này có thể dẫn đến các biểu
hiện như hen phế quản, kèm theo tăng tiết dịch, viêm tiểu phế quản, và thoát huyết tương. Ở những bệnh nhân này, đờm
có thể chứa bạch cầu ái toan hoặc tinh thể Charcot-Leyden (có hình kim tiêm, màu hồng, cấu trúc giống pha lê do sự phá
vỡ của bạch cầu ái toan). Ở người có cơ địa dị ứng, cũng có thể bị nổi mề đay khi ấu trùng di chuyển.

Sau khi nuốt phải, ấu trùng sống trong ruột non và phát triển thành giun trưởng thành dài từ 15 cm đến 40 cm (6 inch đến
15,8 inch). Số lượng giun nhiều thường gây tắc ruột và ống gan mật, là nguyên nhân chính gây mắc bệnh và tử vong do
giun đũa. Đoạn cuối hồi tràng là vị trí hay gặp tắc ruột. Các biến chứng khác do giun trưởng thành di chuyển, biến cố này
khởi phát thường do sốt, do thuốc, gây mê hoặc căng thẳng gây ra. Rất hiếm khi xảy ra, giun đũa di chuyển qua các lỗ rò,
hoặc qua ống dẫn trứng, bàng quang, phổi, hoặc tim.

Các ca nhiễm trùng nặng nhất thường xảy ra ở trẻ em từ 5 đến 15 tuổi. Giảm phơi nhiễm với trứng và tạo miễn dịch thụ
động giúp giảm gánh nặng do giun đũa ở người lớn.[2] [18] Người ta chưa hiểu rõ cơ chế mà giun đũa làm chậm tăng
trưởng và phát triển ở trẻ em, nhưng có thể do kết hợp cùng lúc chứng biếng ăn, chứng kém hấp thu protein và chất béo,
không dung nạp lactose thứ phát, và thiếu hụt vitamin A. Trong một nghiên cứu, trẻ em có khoảng 70 con giun bị giảm
khả năng hấp thụ nitrogen đến 72%; hai phần ba trẻ bị đại tiện phân có mỡ mức độ trung bình.[19]
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Diagram depicting the various stages in the life cycle of the intestinal nematode Ascaris lumbricoides

Public Health Image Library, CDC
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Ngăn ngừa sơ cấp
Trứng giun Ascaris dày chắc, có thể chịu được nhiệt độ cao và thấp, chịu được điều kiện sấy khô và hóa chất làm khô. Do
đó, điều quan trọng trong việc phòng ngừa ban đầu bệnh giun đũa là cải thiện thực hành nông nghiệp phù hợp, hoạt động
vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân. Các nghiên cứu gợi ý rằng nỗ lực tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức về
bệnh giun sán truyền từ đất là có liên quan đến giảm tái nhiễm giun ở trẻ trong độ tuổi đi học.[20] [21] Hơn nữa, do mối
liên kết chặt chẽ giữa tình trạng nghèo đói và vệ sinh kém, giảm tình trạng nghèo đói và phát triển kinh tế cũng giúp giảm
tỷ lệ nhiễm bệnh.[22]

Khám sàng lọc
Do tỷ lệ bệnh giun đũa và các loài giun sán lây truyền qua đất cao khác nhau ở nhiều nước đang phát triển, khuyến nghị
tầm soát những người nhập cư, con nuôi ngoại quốc từ những khu vực này, và một số du khách trở về.

Nhận nuôi
Người ta nhận thấy bệnh nhiễm trùng ở 60% trẻ em được nhận nuôi ngoại quốc. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị
cần kiểm tra phân để tìm trứng giun và ký sinh trùng như là một phần tầm soát bệnh nhiễm trùng ở trẻ em.[36] [37]

Khách du lịch
Cần tầm soát những người trở về sau khi đi du lịch dài ngày ở các vùng lưu hành dịch về bệnh giun đũa và các ký sinh
trùng trong ruột khác, và xét nghiệm tìm trứng và ký sinh trùng trong phân.[37]

Ngăn ngừa thứ cấp
Trên toàn thế giới, các nghiên cứu chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của giun đũa và các giun sán trong ruột khác lên sự
phát triển, dinh dưỡng và tăng trưởng thời thơ ấu ngày càng chú ý nhiều về vấn đề ký sinh trùng trong ruột. Năm 1989,
tiểu ban Dinh dưỡng Liên hiệp quốc và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo thực hiện các chương trình tẩy giun
định kỳ ở các vùng có tình trạng giun đũa phổ biến và suy dinh dưỡng.[26] Năm 1993, Báo cáo về Phát triển Thế giới
cho rằng ký sinh trùng là nguyên nhân chính của số năm sống đã hiệu chỉnh theo mức khuyết tật (DALYs) bị sụt giảm
ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Sau đó, WHO khuyến nghị sử dụng 4 loại thuốc diệt giun (albendazole, mebendazole, levamisole,
và pyrantel) trong các chương trình được thiết kế giúp giảm tỉ lệ mắc bệnh giun sán trong ruột. Năm 2001, nghị quyết
WHA54.19 của Hội đồng Y tế Thế giới đề ra mục tiêu mà các tiểu bang thành viên thường xuyên áp dụng diệt giun sán
thường quy bằng hóa chất cho 75% đến 100% trẻ em trong độ tuổi đi học (từ 5 đến 14 tuổi) trước năm 2010.[44] [55]
Mặc dù không đạt được mục tiêu này, vào năm 2012 WHO khẳng định cam kết của mình về quản lý thuốc hàng loạt
(MDA) đối với thuốc diệt giun như là biện pháp có hiệu quả để giảm gánh nặng nhiễm giun sán truyền qua đất.[56] Mục
tiêu toàn cầu là loại trừ mắc bệnh do giun sán truyền qua đất ở trẻ em trước năm 2020 bằng cách điều trị thường quy cho
ít nhất 75% trẻ em trong các vùng lưu hành dịch. Năm 2016, WHO đạt được tỷ lệ bao phủ toàn cầu là 50% ở trẻ em trong
độ tuổi mẫu giáo, và 69% ở trẻ em trong độ tuổi đi học đối với giun sán truyền qua đất. Ngoài ra, 66% đơn vị đạt tỷ lệ
bao phủ hiệu quả là 75%.[57]

WHO khuyến cáo sử dụng hóa trị phòng ngừa (tẩy giun) bằng albendazole hoặc mebendazole liều đơn (nếu có) mỗi năm
hoặc nửa năm một lần (nếu tỷ lệ bệnh chuẩn >50%) trong các nhóm bệnh nhân sau đây:[43]

• Trẻ nhỏ (12-23 tháng tuổi), trẻ độ tuổi mẫu giáo (24-59 tháng tuổi), và trẻ độ tuổi đi học sống trong các khu vực
có tỷ lệ bệnh giun sán truyền qua đất ≥20% trong nhóm bệnh nhân này

• Trẻ gái ở độ tuổi thanh thiếu niên không mang thai (10-19 tuổi), phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không mang thai
(15-49 tuổi) sống trong các khu vực có tỷ lệ bệnh giun sán truyền qua đất ≥20% trong nhóm bệnh nhân này

• Phụ nữ mang thai sau ba tháng đầu thai kỳ ở những khu vực có tỷ lệ mắc bệnh giun móc và giun đũa ≥20% ở phụ
nữ mang thai, và thiếu máu là vấn đề nghiêm trọng của y tế công cộng với tỷ lệ là ≥40% ở phụ nữ mang thai.

Còn nghi ngờ về tác dụng của việc tẩy giun. Các nghiên cứu tổng hợp do Nhóm Cochrane thực hiện đã thất bại trong
việc xác định bằng chứng cho rằng việc sử dụng thuốc diệt giun sán trong cộng đồng liên quan đến việc cải thiện tình
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trạng dinh dưỡng liên tục, mức haemoglobin trong máu, hiệu quả học tập của trẻ em, hoặc kết quả sinh nở khi sử dụng
thuốc trong ba tháng thứ 2 hoặc thứ 3 của thai kỳ, gợi ý rằng có thể cần điều chỉnh các khuyến nghị gần đây và chính
sách quốc tế.[58] [59] Một nghiên cứu kéo dài 5 năm ở 1 triệu trẻ em từ 6-72 tháng tuổi tại Ấn Độ không thấy việc sử
dụng albendazole hai lần mỗi năm có lợi ích lên cân nặng, mức haemoglobin, hay tỷ lệ sống còn.[60] Do tái nhiễm trùng
xảy ra nhanh chóng sau khi tẩy giun.[61] [62] người ta vẫn còn đang xem xét liệu MDA có khả năng giúp giảm đáng kể
gánh nặng sức khỏe của bệnh giun sán và các nhiễm trùng giun sán lây truyền qua đường đất khác không. Một nghiên
cứu khác tập trung vào tác động của nước, vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân (WASH) lên tỷ lệ mắc bệnh giun đũa và
các bệnh giun sán lây truyền qua đất khác. Một phân tích tổng hợp cho thấy rằng việc áp dụng làm sạch nước và các biện
pháp khác (như rửa sạch tay) liên quan đáng kể đến nguy cơ nhiễm bệnh thấp. Điều này gợi ý rằng các chiến lược thích
hợp kết hợp với tẩy giun mục tiêu và thay đổi hành vi, tiếp cận nước sạch sẽ giúp kiểm soát có hiệu quả hơn bệnh giun
đũa trong các vùng lưu hành dịch.[63]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Trẻ nam 3 tuổi, là con nuôi người Trung Quốc, đến khám lâm sàng định kỳ không lâu sau khi đến Anh. Người mẹ cho
biết rằng thỉnh thoảng trẻ phàn nàn "bị đau bụng". Kết quả khám sức khỏe cho thấy chiều cao và cân nặng thấp hơn
so với nhóm bách phân vị thứ ba. Kiểm tra phân để phát hiện trứng và ký sinh trùng.

Tiền sử ca bệnh #2

Một nam du khách 29 tuổi thấy đại tiện có một con giun lớn trong phân. Sáu tháng trước, sau khi trở về từ Cuba, bệnh
nhân ho và thở khò khè không giải thích được.

Các bài trình bày khác

Mặc dù đa số các ca nhiễm giun đũa đường ruột không rõ ràng và không gây biến chứng, một số bệnh nhân có các
triệu chứng đường tiêu hóa từ khó chịu nhẹ ở bụng, biếng ăn, buồn nôn, và tiêu chảy đến chướng bụng và đau. Khi ấu
trùng di chuyển, giun A lumbricoides cũng có thể gây ra các triệu chứng dị ứng và hô hấp, bao gồm ho, thở khò khè,
khó thở, và nổi mề đay.[1] [2] Các biểu hiện khác bao gồm kém hấp thu, chậm phát triển nhận thức và tăng trưởng,
và, đặc biệt là khi có sang chấn cơ học, sự di chuyển lạc chỗ của giun sán trưởng thành vào hệ thống ống gan mật,
ruột thừa, tuyến tụy,[5] và các vị trí khác. Có báo cáo về một ca giun trưởng thành gây tắc nghẽn đường thở ở bệnh
nhân bị bỏng.[1] [6] Có báo cáo về các ca bệnh giun đũa trong hầu họng (gây khó nuốt) và giun đũa trong thực quản
(gây tức ngực sau xương ức).[7] [8] Ước tính rằng trong 1000 ca bệnh giun đũa có 2 ca tiến triển thành tắc ruột, đôi
khi gây viêm màng bụng do thủng ruột.[9] Các biến chứng gan mật và tụy thường gặp ở người lớn.[1] [2] Hiếm gặp
trường hợp tình cờ phát hiện giun đũa trưởng thành trong ruột non trong hoặc sau khi chụp X-Quang có cản quang
bằng Bari.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Ở các vùng lưu hành dịch ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ, phần lớn bệnh nhân nhiễm giun đũa không có triệu chứng và
không biết mình nhiễm bệnh. Các trường hợp ngoại lệ là bệnh nhân viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler)
hoặc các biến chứng tắc nghẽn liên quan đến đường tiêu hóa hoặc ống gan mật. Tuy nhiên, những bệnh nhân này sẽ thấy
đại tiện ra giun đũa trưởng thành và tìm đến các cơ sở y tế. Các bệnh nhân khác có thể biểu hiện lo âu hoặc hoảng sợ về
khả năng giun phát triển.

Đánh giá lâm sàng
Nếu buổi tư vấn diễn ra bên ngoài quốc gia lưu hành dịch, điều quan trọng là thiết lập các yếu tố nguy cơ, như gần
đây du lịch hoặc cư trú tại một nước đang phát triển, hoặc cha mẹ nhận nuôi con từ vùng có lưu hành giun đũa.[1]
[23] Ở những bệnh nhân đó, các triệu chứng giống hen phế quản có thể báo hiệu sớm sự di chuyển của ấu trùng qua
phổi. Trong giai đoạn này, ấu trùng di chuyển từ máu đến phế nang, sau đó lên phế quản và được nuốt vào thực quản.
Các bệnh nhân bị viêm phổi tăng bạch cầu ái toan hoặc hội chứng Loeffler, và có thể bị sốt, ho, khó thở, và/hoặc ho
ra máu trong vài tuần. Tùy theo mức độ của nhiễm trùng và mức độ của phản ứng dị ứng, khám lâm sàng cũng có
thể cho thấy thở nhanh, giảm oxy máu, thở khò khè, ran ngáy, ran, rút lõm lồng ngực, và/hoặc nổi mề đay trên da.[1]
[17] [24] Các triệu chứng của dị ứng và của phổi có khả năng xảy ra sau khi ăn phải lượng lớn trứng giun.[15] [24]
[25] Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do giun Ascaris lumbricoides thường gặp hơn ở người ít khi
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tiếp xúc hoặc tiếp xúc thành từng đợt (ví dụ như người xa xứ và cư dân của những nơi như Ả-rập Saudi, là nơi truyền
bệnh theo mùa hoặc không thường xuyên).

Các triệu chứng tiêu hóa không đặc hiệu bao gồm đầy bụng, đau bụng, biếng ăn, khó tiêu, ói mửa, và tiêu chảy có thể
xảy ra với lượng giun sán nhỏ hơn.[1] [10] [23] Các búi giun xoắn có thể khu trú trong vùng hồi manh tràng và gây
ra các triệu chứng đặc hiệu của tắc ruột non, bao gồm buồn nôn, ói mửa, và táo bón, cộng với co thắt hoặc đau bụng
dữ dội. Những búi giun lớn có thể làm tắc một phần hoặc toàn bộ ruột non. Tình trạng này thường gặp ở trẻ em và là
nguyên nhân chính gây tăng mắc bệnh và tử vong do giun đũa. Tắc ruột non thường biểu hiện sốt, nôn, chướng bụng,
đau bụng khu trú hoặc toàn thân, và giảm hoặc không có nhu động ruột. Nếu thủng ruột, có thể thấy hạ huyết áp, thở
nhanh, dấu hiệu phản ứng thành bụng, và các biểu hiện khác của nhiễm trùng ổ bụng. Các triệu chứng đường tiêu hóa
thường gặp ở trẻ nhỏ, do lượng giun nhiều hơn và đường kính trong ruột nhỏ hơn.[1] [10]

Trong trường hợp giun đũa ở gan mật và/hoặc tụy, bệnh nhân có thể biểu hiện với các triệu chứng đau đường mật,
viêm túi mật, viêm đường mật cấp tính, viêm tụy, hoặc áp-xe gan. Khám thực thể có thể có sốt, ấn đau hạ sườn phải,
gan to và vàng da. Tình trạng này thường gặp ở người lớn.

Trẻ em có nhiều giun sán có thể bị còi cọc, đặc biệt là những trẻ ở các vùng lưu hành dịch và các nước đang phát
triển. Ngoài ra, khám thực thể có thể thấy tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, như suy dinh dưỡng hoặc thiếu máu do
thiếu sắt (ví dụ như bơ phờ, tóc dễ gãy, da nứt nẻ, phù nề, niêm mạc mắt nhợt). Mặc dù những triệu chứng này không
đặc hiệu đối với giun đũa, sự hiện diện của chúng sẽ gợi ý cho bác sĩ tìm kiếm giun đũa và các loài giun sán khác
trong ruột, nhất là giun móc, vì đây là những triệu chứng có thể xảy ra ở trẻ có nguy cơ.[1] [17] Ảnh hưởng có hại lên
sự phát triển và tăng trưởng của trẻ nhỏ là tác động âm ỉ và có tính lây truyền của giun đũa. Một số nghiên cứu gợi ý
rằng số lượng thấp từ 10 đến 15 con giun có thể gây chứng kém hấp thu, không dung nạp lactose, giảm hấp thu ở ruột,
và giảm lượng thức ăn ăn vào.[10] [26] [27] Những ảnh hưởng đến dinh dưỡng này là một vấn đề đặc biệt ở những
trẻ em bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống thiếu thốn.

Mặc dù ít được nghiên cứu thường xuyên, nhưng người ta cho rằng mất cảm giác thèm ăn và sụt cân ở người lớn
liên quan đến các loài giun sán lây truyền qua đất, trong đó có giun đũa, làm ảnh hưởng xấu đến năng suất công việc.
Hơn nữa, ảnh hưởng của giun đũa lên sự tăng trưởng và phát triển khi còn nhỏ có thể góp phần làm giảm năng suất ở
người lớn.[1] [2] [3] [23] [28]

Xét nghiệm ban đầu
Soi phân là phương pháp đáng tin cậy nhất để chẩn đoán bệnh giun đũa. Cần chỉ định cho những bệnh nhân nghi ngờ
nhiễm trùng đường ruột, như du khách vừa trở về, người xa xứ, trẻ em được nhận nuôi từ các vùng lưu hành dịch, và
những người ở vùng lưu hành dịch bị tắc ruột. Khi phát hiện lúc thăm khám trực tiếp hoặc trong mẫu xét nghiệm đã
được cô đặc, trứng thường có dạng hình cầu hoặc hình bầu dục xù xì, màu vàng nâu có kích thước 55 - 75 micrometre
x 35 - 50 micrometre.[1] Khó nhận biết trứng không thể thụ tinh, vì kích thước và hình dạng không điển hình.

Do mỗi con giun cái trưởng thành có thể đẻ ra một lượng lớn trứng, nên kiểm tra một mẫu phân là đủ để chẩn đoán.
Tuy nhiên soi phân đem lại kết quả âm tính giả trong nhiễm giun trưởng thành đơn giới tính hoặc giun còn non.[1]
[23] [24] Có thể sử dụng số lượng trứng trên một gram phân để ước tính mức độ nhiễm giun ở một bệnh nhân cụ thể
và mật độ nhiễm giun trong cộng đồng.[1] [2] [29]

Cần chụp x quang ngực ở bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler): nghĩa là, bệnh
nhân mới trở về từ vùng lưu hành dịch mà xuất hiện các triệu chứng mới như hen phế quản hoặc sốt, và ho . Trong
khi ấu trùng di chuyển qua phổi, chụp x quang ngực có thể thấy nhiều đám thâm nhiễm phổi.

Ở bệnh nhân nghi ngờ tắc ruột mà sống ở vùng lưu hành dịch giun đũa nên chụp x-quang bụng. Bệnh nhân bị tắc ruột
có thể có mức nước mức hơi, hoặc hình ảnh nhiều đường thẳng ở bên trong búi tắc nghẽn.
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Các xét nghiệm tiếp theo
Soi đờm và dịch dạ dày có thể thấy ấu trùng có kích thước 1 - 2 mm khi ấu trùng di chuyển qua phổi. Đờm cũng có
thể chứa ấu trùng hoặc tinh thể Charcot-Leyden.[1]

Công thức máu thấy tăng bạch cầu ái toan trong giai đoạn di chuyển, và haemoglobin thấp có thể nghĩ đến nhiễm giun
móc đồng thời hoặc suy dinh dưỡng. Xét nghiệm này có thể bổ sung cho xét nghiệm soi đờm/dịch dạ dày và chụp x
quang ngực ở bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler).

Cũng có thể nhìn thấy giun trưởng thành trên phim x-quang có cản quan bằng Bari, ví dụ hình đường ống bao ngoài là
chất cản quang, hoặc là khối cong mờ bên trong lòng ruột nếu giun nuốt phải bari. Thường thực hiện xét nghiệm này
ở bệnh nhân bị đau bụng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Giun đũa có thể là phát hiện ngẫu nhiên hoặc theo chỉ
định tùy theo chẩn đoán phân biệt ở từng bệnh nhân.

Nếu chụp x-quang vùng bụng gợi ý tắc ruột non, siêu âm bụng, quan sát sự tương phản, hoặc chụp CT vùng bụng có
thể cho thấy nguyên nhân gây tắc ruột là một khối giun trưởng thành trong đường tiêu hóa hoặc giun riêng lẻ làm tắc
nghẽn hệ thống gan mật.[30] [31] [32] [33] Đối với những bệnh nhân nghi có giun trong hệ gan mật, có thể thực hiện
nội soi chụp mật tuỵ ngược dòng (ERCP) để xác định chẩn đoán và loại bỏ chúng.[34] Nếu điều kiện bị giới hạn, có
thể không có những công cụ chẩn đoán này, việc chẩn đoán sẽ dựa trên phán đoán lâm sàng.

Xét nghiệm mới
Sử dụng kháng thể kháng giun Ascaris lumbricoides trong các nghiên cứu dịch tễ nhưng hiếm khi (nếu có) sử dụng để
chẩn đoán nhiễm bệnh ở người. Ấu trùng di chuyển có liên quan đến tăng nồng độ IgE huyết thanh, tăng bạch cầu ái
toan trong mô, và tế bào mastocyt Các tế bào T CD4+ có thể phóng thích Interleukin (IL)-4, IL-5, và IL-13 như là một
phần của phản ứng viêm qua trung gian Th2.[1] [15]Người ta đã phát triển các kỹ thuật sắc ký khí lỏng nước tiểu để
chẩn đoán bệnh giun đũa, mặc dù việc sử dụng chúng vẫn còn giới hạn ở nghiên cứu.[35]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
tiền sử du lịch hoặc sinh sống tại vùng lưu hành dịch

• Du chuyển đến các vùng lưu hành dịch có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm trứng giun đũa. Du khách cần cẩn
trọng khi ăn các sản phẩm tươi sống như rau diếp, có thể nhiễm trứng giun Ascaris.

• Do tỷ lệ mắc bệnh giun đũa ở trẻ em từ các vùng lưu hành dịch, nhiều trẻ được nhận nuôi quốc tế cũng như người
tị nạn từ Châu Á, Châu Mỹ La-tinh, và Châu Phi cận Sahara có nguy cơ cao nhiễm bệnh giun đũa.

trẻ <14 tuổi

• Tỷ lệ mắc bệnh giun đũa tăng cao trong 2 đến 3 năm đầu đời, và tiếp tục tăng cao cho đến tuổi thanh thiếu niên. Ở
tuổi trưởng thành, do kết hợp giữa đề kháng mắc phải và giảm phơi nhiễm mà tỷ lệ mắc bệnh giảm. Phơi nhiễm
giữa các trẻ em trong các vùng lưu hành dịch tăng cao do chơi đùa trong đất nhiễm bẩn, cũng như vệ sinh kém.

đói nghèo

• Đói nghèo thường liên quan đến vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân kém. Thiếu nguồn lực gây trở ngại cho sự
cải thiện các cơ sở vật chất, và làm cho giun truyền qua đất liên tục.
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vệ sinh công cộng kém

• Những vùng lưu hành dịch bệnh giun Ascaris lumbricoides thường vệ sinh công cộng thiếu hiệu quả; do đó, trứng
ẩn trong phân của người và lợn nhiễm bệnh có thể làm nhiễm bẩn cây trồng như rau diếp, hoặc tay của trẻ chơi
đùa trên đất nhiễm bẩn. Ở Châu Á, sử dụng phân người làm phân bón tạo điều kiện thuận lợi cho sự lan tràn trứng
giun Ascaris lumbricoides trong rau và làm nhiễm bẩn tay của người nông dân.

Vệ sinh cá nhân kém

• Trứng giun Ascaris dày chắc: chúng có thể chịu được nhiệt độ cao và thấp, chịu được hóa chất và chất làm khô.
Rửa sạch tay giúp phòng ngừa lây truyền, nhưng không có hiệu quả 100%.

khí hậu ấm

• Đất ấm của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới là môi trường sống đặc biệt tốt cho trứng giun Ascaris tồn
tại và trưởng thành.

tiếp xúc với lợn

• Tiếp xúc với lợn (hoặc phân lợn) làm tăng nguy cơ mắc bệnh giun A suum gây ra.

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 du lịch đến hoặc nhập cư từ các vùng lưu hành dịch có hoạt động vệ sinh công
cộng, vệ sinh cá nhân kém và hoạt động nông nghiệp lạc hậu.

Các yếu tố chẩn đoán khác

không có triệu chứng (thường gặp)

• Phần lớn bệnh nhân mắc giun Ascaris lumbricoides không có triệu chứng.

đồng nhiễm với các ký sinh trùng khác (thường gặp)

• Thường gặp đồng nhiễm với các loài giun sán lây truyền qua đất khác như giun móc hoặc trùng roi.[2]

chậm phát triển (không thường gặp)

• Số lượng giun sán thấp từ 10 đến 15 con có thể góp phần vào chậm phát triển và tăng trưởng ở trẻ em.[3] [27] Đây
là vấn đề đặc trưng ở những trẻ em bị suy dinh dưỡng. Một vài nghiên cứu ghi nhận có tăng tốc độ tăng trưởng và
cải thiện nhận thức ở trẻ em được điều trị giun đũa và các ký sinh trùng khác.[1] [2] [3] [23]

suy dinh dưỡng (không thường gặp)

• Các loài giun sán lây truyền qua đất, bao gồm Ascaris, có thể là một trong các yếu tốt làm suy dinh dưỡng ở trẻ em
trong các vùng lưu hành dịch.

sốt (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.

ho (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.
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Thở khò khè (không thường gặp)

• Bệnh nhân biểu hiện với các triệu chứng dị ứng tùy theo mức độ nhiễm trùng và mức độ quá mẫn.

khó thở (không thường gặp)

• Bệnh nhân biểu hiện với các triệu chứng dị ứng tùy theo mức độ nhiễm trùng và mức độ quá mẫn.

ho ra máu (không thường gặp)

• Dấu hiệu biểu hiện của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển đến phổi gây
ra. Xảy ra với lượng giun sán nhiều.

Giảm oxy máu (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.

thở nhanh (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.

rale rít phế quản (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.

co thắt (không thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler) do ấu trùng di chuyển qua phổi.

tổn thương nổi mề đay trên da (không thường gặp)

• Bệnh nhân biểu hiện với các triệu chứng dị ứng tùy theo mức độ nhiễm trùng và mức độ quá mẫn.

đau bụng (không thường gặp)

• Có thể có lượng giun nhỏ hơn nếu có đau bụng nhẹ và kèm theo các bệnh lý tiêu hóa không đặc hiệu, như chứng
biếng ăn, khó tiêu, nôn mửa, và tiêu chảy. Tuy nhiên, đau nặng hơn có thể gợi ý tắc ruột non hoặc thậm chí là
thủng ruột.

Chán ăn (không thường gặp)

• Dấu hiệu đường tiêu hóa không đặc hiệu có thể xảy ra với lượng giun sán nhỏ hơn.

chứng khó tiêu (không thường gặp)

• Triệu chứng đường tiêu hóa không đặc hiệu có thể xảy ra với lượng giun sán nhỏ hơn.

Buồn nôn (không thường gặp)

• Triệu chứng đường tiêu hóa không đặc hiệu có thể xảy ra với lượng giun sán nhỏ hơn.

Nôn (không thường gặp)

• Có thể là một dấu hiệu đường tiêu hóa không đặc hiệu hoặc có thể gợi ý tắc ruột non.

Tiêu chảy (không thường gặp)

• Triệu chứng đường tiêu hóa không đặc hiệu.

táo bón (không thường gặp)

• Triệu chứng đường tiêu hóa không đặc hiệu.
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chướng bụng (không thường gặp)

• Dấu hiệu đường tiêu hóa không đặc hiệu.

giảm hoặc không có nhu động ruột (không thường gặp)

• Dấu hiệu thường gặp của tắc ruột non.

Hạ huyết áp (không thường gặp)

• Có thể thấy ở những ca thủng ruột.

Cảm ứng phúc mạc (không thường gặp)

• Có thể thấy trong bệnh giun đũa ở hệ gan mật.

chứng gan to (không thường gặp)

• Có thể thấy trong bệnh giun đũa ở hệ gan mật.

Vàng da (không thường gặp)

• Có thể thấy trong bệnh giun đũa ở hệ gan mật.

các dấu hiệu/triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt hoặc suy dinh dưỡng (không thường gặp)

• Mặc dù những triệu chứng này (ví dụ như bơ phờ, tóc gãy, da nứt nẻ, phù nề, niêm mạc nhợt) không đặc hiệu đối
với bệnh giun đũa, nhưng những triệu chứng này sẽ gợi ý cho bác sĩ tìm kiếm giun đũa và các loài giun sán trong
ruột khác, nhất là giun móc, vì những yếu tố này có thể có ở trẻ em có nguy cơ.[1] [17]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Soi phân dưới kính hiển vi

• Phương pháp đáng tin cậy nhất để chẩn đoán bệnh giun đũa. Cần chỉ định
cho những bệnh nhân nghi ngờ bệnh giun đũa trong ruột, như du khách vừa
trở về, người xa xứ, và trẻ em được nhận nuôi từ các vùng lưu hành dịch, và
những người ở vùng lưu hành dịch bị tắc ruột.

• Khi phát hiện lúc khám trực tiếp hoặc trong mẫu xét nghiệm cô đặc, trứng
thường có dạng hình cầu hoặc hình bầu dục xù xì, màu vàng nâu có kích
thước 55 đến 75 micrometre x 35 đến 50 micrometre.[1] Khó nhận biết trứng
không thể thụ tinh, vì kích thước và hình dạng không điển hình.
[Fig-4]

• Kết quả âm tính không loại trừ nhiễm giun đũa, đặc biệt trong giai đoạn di
chuyển, trong trường hợp chỉ nhiễm giun đực, và nếu thực hiện trước khi
giun trưởng thành phát triển đầy đủ (8 tuần sau khi phơi nhiễm)

• Do mỗi con giun cái trưởng thành có thể đẻ ra một lượng lớn trứng, nên kiểm
tra một mẫu phân là đủ để chẩn đoán. Tuy nhiên soi phân đem lại kết quả âm
tính giả trong nhiễm giun trưởng thành đơn giới tính hoặc giun còn non.[1]
[23] [24]

sự hiện diện của trứng trong
phân
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Xét nghiệm Kết quả

X quang ngực

• Cần chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ viêm phổi tăng bạch cầu ái toan/hội
chứng Loeffler (ví dụ bệnh nhân mới khởi phát hen phế quản hoặc sốt và ho
mới trở về từ vùng lưu hành dịch bệnh giun đũa).

có thể thấy các đốm lan tỏa ở
phổi và các vùng quanh phế
quản trong trường hợp viêm
phổi; nhiều đám thâm nhiễm
phổi trong khi ấu trùng di
chuyển

chụp x-quang bụng

• Cần cân nhắc đối với bệnh nhân nghi ngờ tắc ruột mà trước đó sống ở vùng
có dịch bệnh giun đũa.

bệnh nhân bị tắc ruột có thể
giãn quai ruột, mức nước
mức hơi, hoặc hình ảnh nhiều
đường thẳng trong búi tắc
nghẽn.

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

soi đờm/hút dịch dạ dày

• Thường dương tính ở bệnh nhân viêm phổi tăng bạch cầu ái toan/hội chứng
Loeffler có triệu chứng; tuy nhiên, kết quả này không hỗ trợ chẩn đoán giun
đũa trong ruột.

có thể tìm thấy ấu trùng hoặc
tinh thể Charcot-Leyden khi
soi đờm hoặc dịch dạ dày của
bệnh nhân trong giai đoạn ấu
trùng di chuyển

Công thức máu

• Có thể kết hợp thêm soi đờm/dịch dạ dày và chụp x quang ngực ở bệnh nhân
nghi ngờ viêm phổi tăng bạch cầu ái toan/hội chứng Loeffler.

bạch cầu ái toan trong máu
ngoại vi >20% có thể xảy ra
trong giai đoạn ấu trùng di
chuyển theo đường máu đến
phổi ở bệnh nhân nhiễm giun

dùng thuốc cản quang

• Có thể thực hiện nếu phim x-quang bụng gợi ý tắc ruột non.

khối giun sán trưởng thành
trong đường tiêu hóa, hoặc các
giun sán riêng lẻ gây tắc nghẽn
hệ gan mật

x quang có cản quang bari

• Thường thực hiện ở bệnh nhân bị đau bụng hoặc sụt cân không giải thích
được. Giun đũa có thể là phát hiện ngẫu nhiên hoặc theo chỉ định tùy theo
chẩn đoán phân biệt ở tùng bệnh nhân.

giun trưởng thành hình ống
bao ngoài bởi chất cản quang,
hoặc đường cong trong lòng
ruột nếu giun nuốt phải bari

siêu âm ổ bụng

• Có thể thực hiện nếu phim chụp x-quang bụng gợi ý tắc ruột non. Cần cân
nhắc ở bệnh nhân vừa từ các vùng lưu hành dịch bệnh giun đũa mà có các
dấu hiệu tắc ruột, đau đường mật, viêm túi mật, viêm đường mật, hoặc nghi
ngờ áp-xe gan.

bệnh nhân bị tắc ruột hoặc
giun đũa trong hệ gan mật tụy
có thể cho thấy các phát hiện
phù hợp với giun

Chụp CT ổ bụng

• Có thể thực hiện nếu phim x-quang bụng gợi ý tắc ruột non.

bệnh nhân bị tắc ruột hoặc
giun đũa trong hệ gan mật tụy
có thể cho thấy các phát hiện
phù hợp với giun

nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

• Cần thực hiện trong các ca đau do sỏi mật, viêm túi mật, viêm đường mật,
hoặc áp-xe gan nghi ngờ do Ascaris. Phương pháp này vừa có thể chẩn đoán,
vừa có thể điều trị.

bệnh nhân nhiễm giun đũa
trong hệ gan mật tụy có thể
nhìn thấy giun trong ống tụy và
mật khi ERCP.
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Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

kháng thể kháng Ascaris lumbricoides

• Sử dụng kháng thể kháng giun Ascaris lumbricoides trong các nghiên cứu
dịch tễ nhưng hiếm khi (nếu có) sử dụng để chẩn đoán nhiễm giun ở từng cá
nhân cụ thể.

sự hiện diện của kháng thể

Nồng độ IgE huyết thanh

• Ấu trùng di chuyển có liên quan đến tăng nồng độ IgE huyết thanh, tăng bạch
cầu ái toan trong mô và tế bào mastocyt.

Tăng

interleukin (IL)-4, IL-5, và IL-13

• interleukin (IL)-4, IL-5, và IL-13 có thể được giải phóng bởi tế bào T CD4+
như là một phần của phản ứng viêm qua trung gian Th2.[1] [15]

Tăng

sắc ký khí lỏng theo nước tiểu

• Người ta đã phát triển kỹ thuật này mặc dù việc sử dụng chúng vẫn còn giới
hạn ở nghiên cứu.[35]

2-methyl butyramide và 2-
methyl valeramide (dẫn suất
của các sản phẩm cuối của
chuyển hóa carbohydrate của
Ascaris)

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hen suyễn • Bệnh nhân có biểu hiện ho, thở
khò khè, tức ngực, và khó thở
từng cơn tái phát. Có thể có
nguyên nhân có thể nhận biết (ví
dụ như khói thuốc lá, các động
vật nhất định, hoặc tập luyện).

• xét nghiệm chức năng phổi
(PFT) xác định chẩn đoán. CXR
có thể bình thường hoặc có thể
cho thấy bằng chứng nhiễm
trùng tiềm ẩn.

Viêm đường tiêu hóa do virút • Tiêu chảy tự cầm, nôn mửa,
hoặc cả hai, kèm hoặc không
kèm sốt, mệt mỏi, và biếng ăn,
là các triệu chứng biểu hiện
thường gặp. Tiêu chảy và nôn
mửa ít gặp hơn trong bệnh giun
đũa.

• Thường không cần xét nghiệm
phân ở bệnh nhân viêm dạ dày
ruột do vi-rút. Tuy nhiên, cần
lấy mẫu phân nếu có đợt bùng
phát để nhận biết mầm bệnh
nhanh nhất có thể. Xét nghiệm
chẩn đoán xác định nhất để xác
định mầm bệnh vi-rút là cấy
phân, tuy nhiên xét nghiệm này
không hợp lý trong hầu hết các
ca bệnh. Xét nghiệm ngưng
kết latex, phản ứng khuếch đại
chuỗi gien (PCR), soi kính hiển
vi, xét nghiệm miễn dịch gắn
men (EIA), hoặc huyết thanh
học cho phép phát hiện nhanh,
nhưng thường không cần thiết.
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Bệnh giun đũa Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm amip • Biểu hiện thường gặp là tiêu
chảy kéo dài vài ngày, đau bụng,
và sụt cân. Nếu nhiễm trùng ở
gan, cũng có thể có biểu hiện
vàng da, cảm giác đau khi chạm
vào hạ sườn phải và có gan to.

• Bệnh nhân nhiễm amip có thể
có ấu trùng và ký sinh trùng
trong phân ở thể dưỡng bào
hoặc nang, hoặc xét nghiệm
huyết thanh dương tính với
Entamoeba histolytica.

Nhiễm salmonella • biểu hiện buồn nôn, nôn và tiêu
chảy. Bệnh nhân có thể đau đầu,
đau bụng, sốt hoặc đau cơ. Có
thể có tiền sử ăn thức ăn nhiễm
bẩn (ví dụ như trứng hoặc thịt
không được nấu chín).

• Cấy máu hoặc phân có thể mọc
Salmonella.

Nhiễm strongyloides • Biểu hiện đau bụng, tiêu chảy
hoặc táo bón, sụt cân, thay đổi
trên da như viêm da hoặc ngứa,
và triệu chứng về phổi như thở
khò khè hoặc ho.

• Có thể có tiền sử du lịch đến
một quốc gia lưu hành dịch (ví
dụ như vùng nhiệt đới và cận
nhiệt đới, vùng Appalachian ở
Mỹ, và các vùng Địa Trung Hải
nhất định, nhất là Catalonia, Tây
Ban Nha).

• Bệnh nhân nhiễm
strongyloidiasis (giun lươn) có
thể có ấu trùng trong phân hoặc
đờm, hoặc kết quả xét nghiệm
huyết thanh dương tính với S
stercoralis.

Viêm tụy • Đau bụng thường dữ dội, vùng
thượng vị, và lan về phía lưng.
Thường đi kèm với sốt, buồn
nôn và nôn mửa. Có thể có phản
ứng thành bụng và thành bụng
hơi cứng kèm theo dấu hiệu
cảm ứng phúc mạc.

• Amylase và lipase trong huyết
thanh tăng là yếu tố quan trọng
để chẩn đoán.

Viêm túi mật • Biểu hiện đau hạ sườn phải,
buồn nôn, và dấu hiệu Murphy
dương tính. Có thể có tiền sử
các đợt sỏi mật tương tự trước
đây.

• Siêu âm vùng hạ sườn phải thấy
dịch quanh túi mật, túi mật sưng
to, thành túi mật dày, hoặc sỏi
mật.

Viêm ruột thừa cấp • Thường biểu hiện đau bụng nhẹ
liên tục lan xuống mạn sườn
phải và hố chậu phải. Đau nhiều
khi cử động. Thường gặp biếng
ăn, buồn nôn và sốt nhẹ.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
Tuy nhiên, công thức máu có
thể thấy tăng bạch cầu nhẹ. Chỉ
định xét nghiệm thêm như siêu
âm hoặc chụp CT bụng khi có
những biểu hiện không điển
hình.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh giun móc • Bệnh nhân nhiễm giun móc
nặng (Ancylostoma duodenale
hoặc Necator americanus) có thể
bị ho giống như trong hội chứng
Loeffler.

• Bệnh nhân thỉnh thoảng có thể
trở thành vật chủ của A caninum
hoặc A braziliense, giun móc
chó mèo, và cũng có thể bị ho
giống như trong hội chứng
Loeffler. Khám lâm sàng thấy
các nốt sần đỏ, ngứa, phù hợp
với một phát ban từ từ thường
có liên quan đến nhiễm trùng
này. Khi ấu trùng di chuyển qua
da, hình thành các hồng ban
ngứa.

• Xét nghiệm phân có thể thấy
trứng giun móc.

• Trong trường hợp bệnh nhân là
vật chủ của giun móc chó mèo
thì xét nghiệm phân không thấy
có trứng.

• Bệnh nhân nhiễm giun móc có
thể có thiếu máu hồng cầu nhỏ
nhược sắc trong công thức máu.

Bệnh giun tóc • Cũng được gọi là nhiễm giun
tóc. Có thể biểu hiện đau bụng,
tiêu chảy có máu, và cảm giác
buốt mót. Nhiễm trùng mạn tính
có thể dẫn đến viêm đại tràng
do giun tóc, tương tự như bệnh
viêm đường ruột.

• Xét nghiệm phân thấy trứng đặc
trưng. Soi hậu môn cũng có thể
cho thấy giun khi quan sát ở
trực tràng.
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Bệnh giun đũa Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Bệnh giun đũa dễ điều trị với thuốc diệt giun sán đường uống. Có thể cần thực hiện các điều trị khác bao gồm điều trị
phẫu thuật ở bệnh nhân bị tắc ruột, hoặc tổn thương hệ gan mật và/hoặc tụy. Ngoài việc phòng ngừa các biến chứng cơ
học và dị ứng từ ký sinh trùng, điều trị bệnh giun đũa trong môi trường lưu hành dịch có thể có lợi ích phụ (ví dụ như
tăng trưởng nhanh và tăng cân), nhất là ở trẻ em.

Điều trị thuốc diệt giun sán
Chỉ định điều trị diệt giun khi giun trưởng thành ra ngoài qua đường phân hoặc thấy có trứng giun điển hình trong
phân. Điều trị đầu tay gồm benzimidazoles (ví dụ như albendazole, mebendazole) hoặc ivermectin[38] [39] [40]
Levamisole và pyrantel được xem là biện pháp thay thế có thể chấp nhận được.

Tỷ lệ khỏi trung bình ước tính khác nhau tùy theo thuốc; 95,7% (albendazole); 96,2% (mebendazole); 97,3%
(levamisole); và 92,6% (pyrantel). Tỷ lệ giảm trứng ước tính cao nhất đối với albendazole (98,5%), sau đó là
mebendazole (98%), levamisole (96,4%), và pyrantel (94,3%).[41]

Mặc dù việc sử dụng rộng rãi benzimidazoles ở trẻ em không cho thấy có vấn đề đặc biệt nào về độ an toàn, nhưng
không có dữ liệu về việc sử dụng thuốc này ở bệnh nhân <2 tuổi; do đó, cần cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích trong
nhóm tuổi này.[39] [40] [42] Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xem những loại thuốc này an toàn ở trẻ em trên 12
tháng tuổi khi sử dụng ở liều thích hợp.[43] Có thể sử dụng pyrantel ở bệnh nhân thuộc mọi độ tuổi.[44]

Mặc dù có nhiều tài liệu dựa trên kinh nghiệp, nhưng không có loại thuốc diệt giun sán nào được cấp phép sử dụng
trong trường hợp đang mang thai. Cần cân nhắc kỹ giữa nguy cơ và lợi ích của điều trị trước khi chỉ định những
loại thuốc này trong khi đang mang thai, nhất là ba tháng đầu thai kỳ. Nếu phụ nữ đang mang thai ba tháng đầu bị
bệnh giun đũa, bệnh nhân phải đợi đến ba tháng thứ hai của thai kỳ mới được điều trị. WHO khuyến nghị sử dụng
albendazole hoặc mebendazole trong ba tháng thứ hai và thứ ba của thai kỳ.[43]

Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Loeffler)
Điều trị thường mang tính hỗ trợ, vì viêm phổi tự khỏi và thường xảy ra trước khi biết được bệnh nhân bị nhiễm giun
đũa. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, bệnh nhân có thể được điều trị với thuốc giãn phế quản và
corticosteroids dạng hít hoặc toàn thân. Thuốc giảm ho và kháng histamine cũng có thể giúp giảm các triệu chứng.
Điều trị thuốc diệt giun sán có lẽ không làm thay đổi tiến trình của viêm phổi. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ giun đũa là
nguyên nhân tiềm ẩn, cần xét nghiệm phân 2 đến 3 tuần sau khi có kết luận về bệnh hô hấp để xét nghiệm tìm trứng
và điều trị giun trưởng thành trong ruột.[1] [44]

Tắc ruột
Trong trường hợp tắc ruột không có biến chứng (đau bụng dai dẳng, khối ở bụng đau khi chạm kéo dài, khối trong ổ
bụng tồn tại liên tục, khối trong ổ bụng giữ cố định sau 24 tiếng điều trị nội khoa, hoặc dấu hiệu nhiễm độc), thường
thành công bằng điều trị nội khoa.[1] [45]

Ở bệnh nhân bị tắc ruột, khuyến cáo điều trị phác đồ đầu tay bằng Piperazine Thuốc làm tê liệt giun đũa trưởng thành,
do đó chúng bị đào thải tự nhiên ra khỏi ruột bằng nhu động. Nếu không có piperazine, có thể sử dụng albendazole,
mebendazole, hoặc pyrantel; tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng các thuốc diệt giun sán khác vì chúng có thể liên
quan đến tăng tắc nghẽn hoặc làm cho tình trạng tệ hơn.[46] [47]

Điều trị đồng thời với hút dịch dạ dày qua ống thông mũi, không dùng miệng, bù nước bằng đường tĩnh mạch, và bù
điện giải.[22] [24] [39]
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Cần cân nhắc phẫu thuật mở bụng để loại bỏ các búi giun trong những trường hợp sau đây:[48]

• Nghi ngờ viêm màng bụng
• Nghi ngờ hoại tử ruột
• Tắc ruột hoàn toàn
• Khi phim chụp x-quang thấy có khí tự do trong phúc mạc
• Không cải thiện sau 24 giờ điều trị nội khoa.

Trong khi phẫu thuật, nếu không thể di chuyển bó ký sinh trùng về phía đại tràng được thì có thể phải mổ ruột. Trong
trường hợp hoại tử hoặc nhồi máu, có thể phải cắt bỏ đoạn ruột bị tổn thương.[44]
[Fig-5]

Ảnh hưởng gan mật và/hoặc tụy
Ảnh hưởng gan mật và/hoặc tụy có thể biểu hiện một trong các hội chứng sau đây:

• Đau đường mật
• Viêm túi mật không có sỏi
• Viêm đường mật cấp tính
• Viêm tụy cấp
• Áp-xe gan.

Trong trường hợp có đủ điều kiện. thường có thể lấy búi giun làm tắc ruột ra bằng nội soi qua chụp mật tuỵ ngược
dòng (ERCP). Cũng có thể sử dụng piperazine để làm liệt giun, nhưng một số bác sĩ chuyên khoa cho rằng điều trị này
làm cản trở giun sán di chuyển trở lại từ đường mật vào tá tràng.[44] Nếu ERCP không thành công hoặc không có,
phẫu thuật là biện pháp thay thế để làm giảm tình trạng tắc nghẽn.[23]

Bệnh nhân đau tụy hoặc đau đường mật có thể sử dụng morphine để giảm đau.

Bệnh nhân bị viêm đường mật cấp tính do nhiễm Ascaris lumbricoides thường có nhiễm vi khuẩn thứ phát và nhiễm
khuẩn huyết thứ phát, ngoài việc loại bỏ giun đũa, cần được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng và các biện pháp hỗ
trợ khác như bù dịch và điện giải.[44] Cần tuân theo hướng dẫn về nhiễm khuẩn huyết của địa phương; chọn thuốc
kháng sinh tùy theo mức độ kháng thuốc và độ nhạy tại địa phương.

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 )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

không có triệu chứng 1 thuốc diệt giun

viêm phổi 1 điều trị triệu chứng
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Bệnh giun đũa Điều trị

Cấp tính ( tóm tắt )

không tắc ruột, giun đũa trong
đường gan mật hoặc tụy

1 thuốc diệt giun

với tắc ruột 1 thuốc diệt giun và chăm sóc hỗ trợ

với tắc ruột bổ sung phẫu thuật

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

1 thuốc diệt giun

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

thêm nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) hoặc
phẫu thuật

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

bổ sung Thuốc giảm đau

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

bổ sung kháng sinh phổ rộng
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Bệnh giun đũa Điều trị
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

không có triệu chứng 1 thuốc diệt giun

» Chỉ định điều trị diệt giun khi giun trưởng thành
ra ngoài qua đường phân hoặc thấy có trứng
giun điển hình trong phân. Điều trị đầu tay gồm
benzimidazoles (ví dụ như albendazole, mebendazole)
hoặc ivermectin[38] [39] [40] Levamisole và pyrantel
được xem là biện pháp thay thế có thể chấp nhận
được.

» Mặc dù việc sử dụng rộng rãi benzimidazoles ở trẻ
em không cho thấy có vấn đề đặc biệt về an toàn,
nhưng không có dữ liệu ở bệnh nhân <2 tuổi.[39] [40]
[42] Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xem những loại
thuốc này an toàn ở trẻ em trên 12 tháng tuổi khi sử
dụng ở liều thích hợp.[43] Có thể sử dụng pyrantel ở
bệnh nhân thuộc mọi độ tuổi.[44]

» Cần cân nhắc kỹ giữa nguy cơ và lợi ích của điều
trị trước khi chỉ định những loại thuốc này trong khi
đang mang thai, nhất là ba tháng đầu thai kỳ. Nếu
phụ nữ đang mang thai ba tháng đầu bị bệnh giun
đũa, bệnh nhân phải đợi đến ba tháng thứ hai của
thai kỳ để được điều trị. WHO khuyến nghị sử dụng
albendazole hoặc mebendazole trong ba tháng thứ hai
và thứ ba của thai kỳ.[43]

Các lựa chọn sơ cấp

» albendazole: trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 2 tuổi:
200 mg đường uống liều duy nhất; trẻ em ≥2 tuổi
và người lớn: 400 mg đường uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» mebendazole: trẻ em ≥12 tháng tuổi và người
lớn: 500 mg đường uống liều duy nhất, hoặc 100
mg đường uống hai lần/ngày trong vòng 3 ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ivermectin: trẻ em ≥15 kg và người lớn: 150-200
microgram/kg uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp
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Bệnh giun đũa Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» pyrantel: trẻ em và người lớn: 11 mg/kg đường
uống liều duy nhất, tối đa 1000 mg/liều

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» levamisole: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

viêm phổi 1 điều trị triệu chứng

» Thuốc giảm ho, kháng histamine, giãn phế quản, và
corticosteroid giúp điều trị các triệu chứng.[25] Thuốc
diệt giun không diệt ấu trùng trong giai đoạn di chuyển
này của nhiễm trùng.

không tắc ruột, giun đũa trong
đường gan mật hoặc tụy

1 thuốc diệt giun

» Chỉ định điều trị diệt giun khi giun trưởng thành
ra ngoài qua đường phân hoặc thấy có trứng
giun điển hình trong phân. Điều trị đầu tay gồm
benzimidazoles (ví dụ như albendazole, mebendazole)
hoặc ivermectin[38] [39] [40] Levamisole và pyrantel
được xem là biện pháp thay thế có thể chấp nhận
được.

» Mặc dù việc sử dụng rộng rãi benzimidazoles ở trẻ
em không cho thấy có vấn đề đặc biệt về an toàn,
nhưng không có dữ liệu ở bệnh nhân <2 tuổi.[39] [40]
[42] Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xem những loại
thuốc này an toàn ở trẻ em trên 12 tháng tuổi khi sử
dụng ở liều thích hợp.[43]Có thể sử dụng pyrantel ở
bệnh nhân thuộc mọi độ tuổi.[44]

» Cần cân nhắc kỹ giữa nguy cơ và lợi ích của điều
trị trước khi chỉ định những loại thuốc này trong khi
đang mang thai, nhất là ba tháng đầu thai kỳ. Nếu
phụ nữ đang mang thai ba tháng đầu bị bệnh giun
đũa, bệnh nhân phải đợi đến ba tháng thứ hai của
thai kỳ để được điều trị. WHO khuyến nghị sử dụng
albendazole hoặc mebendazole trong ba tháng thứ hai
và thứ ba của thai kỳ.[43]

Các lựa chọn sơ cấp

» albendazole: trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 2 tuổi:
200 mg đường uống liều duy nhất; trẻ em ≥2 tuổi
và người lớn: 400 mg đường uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» mebendazole: trẻ em ≥12 tháng tuổi và người
lớn: 500 mg đường uống liều duy nhất, hoặc 100
mg đường uống hai lần/ngày trong vòng 3 ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ivermectin: trẻ em ≥15 kg và người lớn: 150-200
microgram/kg uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» pyrantel: trẻ em và người lớn: 11 mg/kg đường
uống liều duy nhất, tối đa 1000 mg/liều

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» levamisole: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

với tắc ruột 1 thuốc diệt giun và chăm sóc hỗ trợ

» Trong trường hợp tắc ruột không có biến chứng (đau
bụng dai dẳng, khối ở bụng đau khi chạm kéo dài,
khối trong ổ bụng tồn tại liên tục, khối trong ổ bụng
giữ cố định sau 24 tiếng điều trị nội khoa, hoặc dấu
hiệu nhiễm độc), thường thành công bằng điều trị nội
khoa.[1] [45]

» Piperazine là thuốc điều trị đầu tay được khuyến
cáo ở bệnh nhân tắc ruột. Thuốc làm tê liệt giun đũa
trưởng thành, từ đó chúng bị đào thải tự nhiên ra
khỏi ruột bằng nhu động. Bệnh nhân không sử dụng
chlorpromazine đồng thời vì có thể xảy ra co giật.
Piperazine và pyrantel có tính đối kháng và không
được sử dụng chung với nhau.

» Nếu không có piperazine, có thể sử dụng
albendazole, mebendazole, hoặc pyrantel; tuy nhiên,
cần thận trọng khi sử dụng các thuốc diệt giun khác
vì chúng có thể liên quan đến việc gây tắc nghẽn hoặc
làm cho tình trạng tệ hơn.[46] [47]

» Điều trị hỗ trợ với hút dịch dạ dày qua ống thông
mũi, không dùng miệng, bù nước qua truyền tĩnh
mạch, và bù điện giải.[22] [23] [24]

Các lựa chọn sơ cấp

» piperazine: trẻ em: 75 mg/kg đường uống mỗi
ngày một lần trong vòng 2 ngày, tối đa 3500 mg/
ngày; người lớn: 3500 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong vòng 2 ngày
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Bệnh giun đũa Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» albendazole: trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 2 tuổi:
200 mg đường uống liều duy nhất; trẻ em ≥2 tuổi
và người lớn: 400 mg đường uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» mebendazole: trẻ em ≥12 tháng tuổi và người
lớn: 500 mg đường uống liều duy nhất, hoặc 100
mg đường uống hai lần/ngày trong vòng 3 ngày

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» pyrantel: trẻ em và người lớn: 11 mg/kg đường
uống liều duy nhất, tối đa 1000 mg/liều

với tắc ruột bổ sung phẫu thuật

» Chỉ định phẫu thuật can thiệp để loại bỏ búi giun
nếu đau bụng dai dẳng, khối trong ổ bụng tồn tại lâu,
khối trong ổ bụng không thay đổi vịt trí sau 24 tiếng
điều trị nội khoa, hoặc dấu hiệu nhiễm độc máu.[48]

» Nếu không thể dùng tay di chuyển bó ký sinh trùng
về phía đại tràng, có thể cần tiến hành phẫu thuật mở
ruột. Trong trường hợp hoại tử hoặc nhồi máu, có thể
cần cắt bỏ phần ruột bị ảnh hưởng.[44]

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

1 thuốc diệt giun

» Chỉ định điều trị diệt giun khi giun trưởng thành
ra ngoài qua đường phân hoặc thấy có trứng
giun điển hình trong phân. Điều trị đầu tay gồm
benzimidazoles (ví dụ như albendazole, mebendazole)
hoặc ivermectin[38] [39] [40] Levamisole và pyrantel
được xem là biện pháp thay thế có thể chấp nhận
được.

» Mặc dù việc sử dụng rộng rãi benzimidazoles ở trẻ
em không cho thấy có vấn đề đặc biệt về an toàn,
nhưng không có dữ liệu ở bệnh nhân <2 tuổi.[39] [40]
[42] Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xem những loại
thuốc này an toàn ở trẻ em trên 12 tháng tuổi khi sử
dụng ở liều thích hợp.[43] Có thể sử dụng pyrantel ở
bệnh nhân thuộc mọi độ tuổi.[44]

» Cần cân nhắc kỹ giữa nguy cơ và lợi ích của điều
trị trước khi chỉ định những loại thuốc này trong khi
đang mang thai, nhất là ba tháng đầu thai kỳ. Nếu
phụ nữ đang mang thai ba tháng đầu bị bệnh giun
đũa, bệnh nhân phải đợi đến ba tháng thứ hai của
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
thai kỳ để được điều trị. WHO khuyến nghị sử dụng
albendazole hoặc mebendazole trong ba tháng thứ hai
và thứ ba của thai kỳ.[43]

Các lựa chọn sơ cấp

» albendazole: trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 2 tuổi:
200 mg đường uống liều duy nhất; trẻ em ≥2 tuổi
và người lớn: 400 mg đường uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» mebendazole: trẻ em ≥12 tháng tuổi và người
lớn: 500 mg đường uống liều duy nhất, hoặc 100
mg đường uống hai lần/ngày trong vòng 3 ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» ivermectin: trẻ em ≥15 kg và người lớn: 150-200
microgram/kg uống liều duy nhất

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» pyrantel: trẻ em và người lớn: 11 mg/kg đường
uống liều duy nhất, tối đa 1000 mg/liều

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» levamisole: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

thêm nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) hoặc
phẫu thuật

» Tổn thương gan mật và/hoặc tụy có thể biểu hiện là
một trong những hội chứng sau: đau đường mật, viêm
túi mật không có sỏi, viêm đường mật cấp tính, viêm
tụy cấp tính, hoặc áp-xe gan.

» Ở nơi có đủ điều kiện, thường có thể lấy búi giun
làm tắc ruột ra bằng nội soi chụp mật tuỵ ngược dòng
(ERCP). Cũng có thể sử dụng piperazine để làm tê liệt
giun sán, nhưng một số bác sĩ chuyên khoa cho rằng
điều trị này làm cản trở giun sán di chuyển trở lại từ
đường mật vào tá tràng.[44]

» Nếu ERCP không thành công hoặc không có, phẫu
thuật là biện pháp thay thế để làm giảm tình trạng tắc
nghẽn.[23]
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Bệnh giun đũa Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

bổ sung Thuốc giảm đau

» Bệnh nhân đau tụy hoặc đau đường mật cần sử dụng
thuốc giảm đau thích hợp.

Các lựa chọn sơ cấp

» morphine sulfate: trẻ em: 0,1 đến 0,2 mg/kg
tiêm tĩnh mạch/tiêm trong cơ/tiêm dưới da mỗi
2-4 giờ khi cần, hoặc 0,2 đến 0,5 mg/kg đường
uống (phóng thích trực tiếp) mỗi 4-6 giờ khi cần;
người lớn: 2-15 mg tiêm tĩnh mạch/tiêm trong cơ
mỗi 3-4 giờ khi cần, hoặc 10-30 mg đường uống
(phóng thích trực tiếp) mỗi 3-4 giờ khi cần

với giun đũa trong đường gan
mật hoặc tụy

bổ sung kháng sinh phổ rộng

» Bệnh nhân bị viêm đường mật cấp tính do nhiễm
Ascaris lumbricoides thường có nhiễm vi khuẩn thứ
phát và nhiễm khuẩn huyết thứ phát, ngoài việc loại
bỏ giun đũa, cần được điều trị bằng kháng sinh phổ
rộng và các biện pháp hỗ trợ khác như bù dịch và điện
giải.[44]Cần tuân theo hướng dẫn về nhiễm khuẩn
huyết của địa phương; chọn thuốc kháng sinh tùy theo
mức độ kháng thuốc và độ nhạy tại địa phương.
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Giai đoạn đầu

Thuốc diệt giun sán mới
Hiệu quả của benzimidazoles giảm trong thời gian gần đây và cần phải có các điều trị mới hơn trong tương lai. Người ta
đang thử nghiệm các loại thuốc như tribendimidine, oxantel, moxidectin, và nitazoxanide trong các thử nghiệm lâm sàng
(trong các phác đồ kết hợp) cho chỉ định này.[49]

Sodium diatrizoate/meglumine diatrizoate
Người ta nhận thấy sử dụng dung dịch sodium diatrizoate/meglumine diatrizoate (thường được biết là Gastrografin®) qua
ống thông mũi (cùng với điều trị thuốc diệt giun theo tiêu chuẩn) giúp làm giảm tình trạng tắc ruột một phần do bệnh
giun đũa, vì dung dịch tăng thẩm thấu có thể giúp tách rời các khối giun sán xoắn. Một nghiên cứu cho thấy rằng nó rút
ngắn thời gian giải quyết tình trạng tắc nghẽn và thời gian nằm viện.[45]Thuốc này không còn sử dụng ở Mỹ và có thể
không có ở các nước khác.
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Bệnh giun đũa Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát
Mặc dù không làm thường quy xét nghiệm phân để theo dõi, có thể xét nghiệm lại mẫu phân 3 tuần sau khi điều trị để
xác định việc loại bỏ giun.[23]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Cần tư vấn cho bệnh nhân thực hiện vệ sinh công cộng và vệ sinh các nhân tốt

[WHO: soil-transmitted helminth infections - fact sheet]

[WHO: intestinal worms]

[CDC: parasites - ascariasis]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

viêm màng bụng ngắn hạn thấp

Có thể xảy ra trong trường hợp tắc ruột có lỗ thủng. Căn nguyên có thể là vi khuẩn hoặc u hạt nếu giun trưởng thành di
trú vào khoang màng bụng và kích thích phản ứng u hạt.

Lồng ruột ngắn hạn thấp

Búi giun trong ruột có thể là điểm gây lồng ruột.

xoắn ruột ngắn hạn thấp

Tương tự như chứng lồng ruột, búi giun có thể gây xoắn ruột.

Nhiễm khuẩn huyết ngắn hạn thấp

Bệnh giun đũa có biến chứng với viêm màng bụng hoặc viêm đường mật có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.

Chậm tăng trưởng biến thiên trung bình

Nhiễm Ascaris lumbricoides ở trẻ em liên quan đến chậm tăng trưởng và phát triển, điều trị thuốc diệt giun sán có liên
quan đến cải thiện sự tăng trưởng và phát triển.[27] [44] [50] [51] [53]
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Tiên lượng

Trong hầu hết các ca bệnh, tiên lượng tuyệt tốt. Các nghiên cứu được tiến hành cách đây nhiều năm cho thấy trẻ chậm
phát triển và nhận thức có thấy tốc độ phát triển tăng và nhận thức cải thiện sau khi điều trị với albendazole.[27] [44]
Một nghiên cứu ở Kenya cho câm nặng tăng đáng kể (0,7 kg so với 0,5 kg) và tăng độ dày nếp gấp da (2,0 mm so với
mức giảm trước đây 1,1 mm) sau khi điều trị với levamisole.[50] Nghiên cứu ở Tanzania cho cân nặng tăng 8% ở trẻ em
được điều trị bệnh giun đũa so với nhóm chứng.[51] Điều trị liều duy nhất albedazone mỗi 6 tháng x 5 lần ở trẻ suy dinh
dưỡng trong độ tuổi mẫu giáo tại Ấn Độ tăng thấy cân nặng tăng đáng kể (35%) so với nhóm chứng.[52] Một nhóm ở
Indonesia nhận thấy trẻ được điều trị bệnh giun đũa với mebendazole cho thấy điểm số cải thiện trong các bài kiểm tra
nhận thức sau 5 tháng sau khi điều trị.[53]

Bệnh nhân có di chứng về mặt y tế nặng hơn có tiên lượng xấu hơn nhiều. Cụ thể, bệnh nhân biểu hiện tắc ruột hoàn
toàn có khả năng suy dinh dưỡng tiềm ẩn và tiến triển các biến chứng phẫu thuật và nhiễm trùng. Tỷ lệ tử vong cao hơn ở
bệnh nhân cắt ruột. Trong một nghiên cứu, 11,8% bệnh nhân cắt ruột để điều trị giun đũa có kết quả tử vong, trái ngược
với <8% bệnh nhân đẩy búi tắc bằng tay, phẫu thuật mở ruột, cắt ruột thừa, hoặc phẫu thuật khác.[44] [54]
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Bệnh giun đũa Hướng dẫn

Hướng dẫn chẩn đoán

Bắc Mỹ

CDC yellow book: infectious diseases related to travel - helminths, soil-transmitted

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2017

Hướng dẫn điều trị

Quốc tế

Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population
groups

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2017

Bắc Mỹ

CDC yellow book: infectious diseases related to travel - helminths, soil-transmitted

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2017
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. WHO: soil-transmitted helminth infections - fact sheet (external link)

2. WHO: intestinal worms (external link)

3. CDC: parasites - ascariasis (external link)
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Hình 1: Photograph of 2 Ascaris lumbricoides nematodes; the larger one on the left is female and that on the right is male.
Adult females can grow to >30 cm (12 in) in length

Public Health Image Library, CDC
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Hình 2: A fertilised egg of the roundworm Ascaris lumbricoides at magnification x 400. Fertilised eggs are rounded, with a
thick shell. Unfertilised eggs are elongated, are larger, have thinner shells, and are covered by a more visible mammillated
layer, which is sometimes covered by protuberances

Public Health Image Library, CDC
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Hình 3: Diagram depicting the various stages in the life cycle of the intestinal nematode Ascaris lumbricoides

Public Health Image Library, CDC

40 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Apr 11, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh giun đũa Hình ảnh

Hình 4: Photomicrograph depicting a fertilised egg of the parasite Ascaris lumbricoides

Public Health Image Library, CDC
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Hình 5: Laboratory technician holding a mass of Ascaris lumbricoides worms excreted by a child in Kenya

Public Health Image Library, CDC
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