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Tóm tắt

◊ Một bệnh cần báo cáo.

◊ Các yếu tố nguy cơ cụ thể bao gồm sống ở châu Á, Mỹ Latinh, Đông Âu, hoặc châu Phi trong nhiều năm; phơi
nhiễm với ca bệnh lao có khả năng lây nhiễm; sống trong môi trường tập thể và vô gia cư.

◊ Các triệu chứng có thể gồm ho, sốt và giảm cân.

◊ Nếu lâm sàng nghi ngờ lao phổi, cần cách ly bệnh nhân, cần tiến hành chụp XQ ngực, lấy 3 mẫu đờm để nuôi
cấy và nhuộm soi tìm AFB, và cần thực hiện xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) trên ít nhất một mẫu
bệnh phẩm đường hô hấp.

◊ Điều trị có quan sát trực tiếp được khuyến cáo mạnh và đặc biệt được chỉ định ở các nhóm không thể đảm bảo
việc tuân thủ điều trị.

◊ Chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả bệnh nhân lao là nguồn lây có vai trò quyết định trong ngăn chặn sự lây
truyền bệnh lao.
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Định nghĩa
Lao phổi là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis gây nên. Trong nhiều trường hợp, trực
khuẩn lao sẽ ở trạng thái không hoạt động trước khi tiến triển thành bệnh lao hoạt động. Bệnh thường gây ảnh hưởng đến
phổi và là thể có thể lây truyền, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi hệ cơ quan bao gồm các hạch bạch huyết,
hệ thần kinh trung ương, gan, xương, tiết niệu sinh dục và đường tiêu hóa.

Dịch tễ học
Theo dữ liệu của WHO, bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ chín trên toàn cầu và là nguyên nhân gây tử vong
hàng đầu do một tác nhân nhiễm trùng đơn độc. Năm 2016, ước tính có 10,4 triệu người mắc lao và có 1,3 triệu trường
hợp tử vong do lao trong số những người HIV âm tính và 374.000 trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh lao trong
số những người HIV dương tính.[1] Hơn một nửa số ca bệnh (56%) là ở năm quốc gia: Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc,
Philippines, và Pakistan, và phần lớn các trường hợp tử vong (85% trường hợp tử vong do lao có HIV âm tính và dương
tính) đến từ khu vực châu Phi và khu vực Đông Nam Á, theo WHO.[1] Bệnh lao gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng ở
những khu vực có tỉ lệ mắc HIV cao.[2] Phổi là vị trí chủ yếu bị nhiễm trực khuẩn lao.

Tại Hoa Kỳ, ước tính có 9,5 triệu người nhiễm lao tiềm ẩn.[3] Năm 2016, 9272 ca bệnh lao đã được báo cáo với tỷ lệ
mới mắc là 2,9/100.000 người, giảm 3,6% so với năm trước đó.[4] Tỷ lệ mắc lao là 1,1/100.000 người đối với người bản
xứ và 14,7 đối với người nhập cư. Tỷ lệ phần trăm số ca bệnh xuất hiện ở những người nhập cư tăng lên chiếm 68,5%
tổng số ca bệnh toàn quốc. Tỷ lệ này đã tăng ổn định kể từ năm 1993. Người châu Á tiếp tục có tỷ lệ số ca bệnh cao nhất
(18,0/100.000 người) trong số tất cả các chủng tộc hay dân tộc tại Hoa Kỳ.[4]

Bệnh căn học
Sự phát triển bệnh lao đòi hỏi phải nhiễm trực khuẩn lao và hệ miễn dịch không đủ khả năng bảo vệ. Bệnh nhân bị nhiễm
trực khuẩn lao không có bằng chứng về bệnh lao hoạt động trên lâm sàng, vi sinh hay X-quang được cho là bị nhiễm lao
tiềm ẩn. Bệnh lao hoạt động có thể xảy ra từ việc tái hoạt động nhiễm khuẩn tiềm ẩn trước hoặc từ tiến triển của nhiễm
khuẩn nguyên phát.

Sự lây truyền bềnh lao xuất phát từ những người bị nhiễm lao phổi (và hiếm gặp là lao thanh quản). Sự lây nhiễm phát
sinh do hít phải các hạt nhỏ trong không khí có chứa vi khuẩn. Khả năng lây truyền tùy thuộc vào tính lây nhiễm của
nguồn lây (ví dụ như kết quả xét nghiệm soi trực tiếp và mức độ tổn thương hang trên XQ ngực), mức độ phơi nhiễm với
ca bệnh (ví dụ như khoảng cách gần, thông khí, và thời gian phơi nhiễm), và mẫn cảm của người tiếp xúc với ca bệnh.[5]
Những người nhiễm HIV có nguy cơ cao hơn mắc lao tái hoạt động cũng như tiến triển của lao nguyên phát. Các nhóm
khác tăng nguy cơ mắc bệnh lao hoạt động bao gồm những người mới có biến đổi test lẩy da tuberculin (TST), vô gia cư,
tiêm chích ma túy, hút thuốc lá, và những người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ như người bị đái tháo đường, điều trị bằng
corticosteroid kéo dài, bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD), suy dinh dưỡng, hoặc có bệnh máu ác tính).[6] [7]

Sinh lý bệnh học
Để bị nhiễm lao cần phải hít phải nhân các hạt nhỏ trong không khí. Sau khi lắng đọng trong các phế nang, trực khuẩn lao
bị thôn thực bởi các đại thực bào phế nang, nhưng vẫn sống sót và nhân lên bên trong các đại thực bào. Trực khuẩn tăng
lên về số lượng giết chết đại thực bào và được giải phóng; sự kiện này tạo ra đáp ứng từ hệ miễn dịch. Sự phơi nhiễm có
thể dẫn đến sự đào thải trực khuẩn lao, lao tiềm ẩn ổn định, hoặc tiến triển thành bệnh nguyên phát.
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Việc ngăn chặn bệnh lao thành công phụ thuộc vào hệ miễn dịch tế bào, chủ yếu qua trung gian tế bào T hỗ trợ (đáp ứng
TH1). Tế bào T và đại thực bào hình thành một u hạt có phần trung tâm chứa chất hoạt tử (trung tâm bã đậu), trực khuẩn
lao, và mô u hạt ngoại vi chủ yếu gồm đại thực bào và tế bào lympho; u hạt đóng vai trò ngăn chặn sự sinh trưởng và lan
truyền của trực khuẩn lao. Những người này không có khả năng lây nhiễm và bị nhiễm lao tiềm ẩn; đa số các bệnh nhân
này sẽ có hình ảnh XQ ngực bình thường và test lẩy da tuberculin (TST) dương tính.

Bệnh lao hoạt động thường xuất hiện do quá trình tái hoạt động. Khoảng 10% những người bị nhiễm lao tiềm ẩn sẽ tiến
triển thành bệnh hoạt động trong suốt cuộc đời. Nguy cơ cao nhất trong vòng 2 năm sau khi mắc phải trực khuẩn lao ban
đầu. Một số tình trạng có thể thay đổi nguy cơ này, đặc biệt là nhiễm HIV, trong đó nguy cơ phát triển thành bệnh lao
hoạt động hàng năm là 8% đến 10%. Các tình trạng suy giảm miễn dịch và điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, bao
gồm corticosteroid toàn thân và thuốc đối kháng TNF-alpha cũng góp phần tái hoạt động bệnh.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Vắc-xin BCG là chủng M. bovis sống giảm độc lực được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Vắc-xin BCG có hiệu quả
trong việc phòng bệnh viêm màng não do lao và bệnh lao toàn thể ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ.[20] Tuy nhiên, vắc-xin này
không ngăn ngừa được lao phổi ở trẻ em và người lớn. Nó không còn được sử dụng thường xuyên. Có thể có các chỉ định
hiếm gặp cho việc sử dụng vắc-xin này, chẳng hạn như trẻ nhũ nhi có mẹ mắc lao đa kháng và kết quả nhuộm soi dương
tính.

Bệnh lao hoạt động, đã được xác nhận hoặc nghi ngờ mức độ cao, là tình trạng cần được khai cáo cho cơ quan y tế địa
phương để ngăn ngừa tiếp tục lây truyền bệnh lao trong cộng đồng.

Khám sàng lọc
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Ban Đặc trách về Dịch vụ Phòng bệnh của Hoa Kỳ khuyến
cáo người lớn không có triệu chứng có nhiều nguy cơ nhiễm lao tại Hoa Kỳ nên được sàng lọc về nhiễm lao tiềm ẩn, bao
gồm cả cư dân sinh ra tại nước có tỷ lệ mới mắc cao, bệnh nhân HIV, người tiêm chích ma túy, nhân viên y tế phục vụ
nhóm quần thể nguy cơ cao, và những người tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi.[22] [40] Test lẩy da tuberculin hoặc định
lượng interferon gamma giải phóng là phương pháp tiêu chuẩn để xác định người bị nhiễm mycobacterium.[22] Việc sàng
lọc những người không thuộc quần thể có nguy cơ cao đặt ra gánh nặng về nguồn lực và do đó không được khuyến cáo.

Sàng lọc chỉ là một khía cạnh trong việc kiểm soát bệnh; khuyến cáo nên ưu tiên hoàn thành điều trị bệnh lao hoạt động
và xét nghiệm cho những người tiếp xúc.

Các khuyến cáo trong hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về sàng lọc hệ thống cho bệnh lao hoạt động chủ yếu nhắm
đến các quốc gia có gánh nặng bệnh lao từ trung bình đến cao.[41] Hướng dẫn của WHO xác định 'nhóm nguy cơ' đối
với bệnh lao là bất kỳ nhóm người nào có tỷ lệ lưu hiện mắc hoặc tỷ lệ mới mắc bệnh lao cao hơn đáng kể so với dân số
nói chung. Hướng dẫn này đưa ra 7 khuyến cáo về việc ưu tiên sàng lọc các nhóm nguy cơ. 7 khuyến cáo được chia thành
mạnh (khuyến cáo trong đó các tác dụng mong muốn được đánh giá là lớn hơn rõ rệt các tác dụng không mong muốn, và
sàng lọc được đánh giá là khả thi, có thể chấp nhận, và có khả năng chi trả trong mọi hoàn cảnh) và tùy theo điều kiện
(khuyến cáo trong đó các tác dụng mong muốn có khả năng lớn hơn các tác dụng không mong muốn nhưng sự cân nhắc,
hiệu quả chi phí, tính khả thi, khả năng chi trả hoặc kết hợp các yếu tố này là không chắc chắn).

Các khuyến cáo mạnh

1. Những người tiếp xúc trong hộ gia đình và người tiếp xúc gần gũi khác cần được sàng lọc có hệ thống bệnh lao
shoạt động.

2. Người mắc HIV cần được sàng lọc có hệ thống bệnh lao hoạt động vào mỗi lần thăm khám tại cơ sở y tế.
3. Nhân viên hiện tại và trước đây tại những nơi làm việc có phơi nhiễm silic cần được sàng lọc có hệ thống bệnh lao

hoạt động.

Khuyến cáo tùy theo đều kiện

1. Cần cân nhắc sàng lọc có hệ thống bệnh lao hoạt động tại nhà tù và tổ chức giam giữ khác.
2. Cần cân nhắc sàng lọc có hệ thống bệnh lao hoạt động ở những người có tổn thương xơ hóa trên X-quang ngực

chưa được điều trị.
3. Ở những môi trường có tỷ lệ hiện mắc lao trong quần thể chung là 100/100.000 người trở lên, cần cân nhắc sàng

lọc có hệ thống bệnh lao hoạt động ở những người tìm kiếm dịch vụ y tế hay những người đang được chăm sóc y
tế và người thuộc các nhóm nguy cơ chọc lọc.

4. (a) Có thể cân nhắc sàng lọc bệnh lao hoạt động có hệ thống cho các nhóm quần thể xác định theo khu vực địa lý
có tỉ lệ bệnh lao không được phát hiện rất cao (tỷ lệ hiện mắc 1% trở lên).

(b) Cũng có thể cân nhắc sàng lọc có hệ thống bệnh lao hoạt động cho các nhóm quần thể khác khả năng rất thấp
tiếp cận dịch vụ y tế, như những người sống ở khu ổ chuột thành phố, người vô gia cư, người sống ở vùng sâu
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vùng xa có ít khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, và các nhóm không được bảo vệ hoặc biệt lập, bao gồm người dân
bản địa, người nhập cư và người tị nạn.

Ngăn ngừa thứ cấp
Do tính chất lây nhiễm của bệnh, bệnh nhân cần tránh tiếp xúc mới với những người không phải là thành viên gia đình
trong khi họ có khả năng lây nhiễm bệnh. Thành viên gia đình cần được đánh giá và điều trị kịp thời khi phù hợp. Bệnh
nhân có thể cần được cách ly trong ngắn hạn. Sau khoảng 2 tuần điều trị lao có hiệu quả, bệnh nhân sẽ ít có khả năng lây
nhiễm cho những người khác hơn.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 34 tuổi đến gặp bác sĩ chăm sóc ban đầu của anh ta với bệnh sử xuất hiện ho khan trong 7 tuần.
Trong thời gian này, anh ấy tkhông có cảm giác ăn ngon miệng và nhận thấy quần áo trở nên rộng hơn. Đôi khi
anh ấy cảm thấy sốt, nhưng không đo thân nhiệt. Anh ấy không có cảm giác khó thở hay ho ra máu. Anh ấy đến từ
Philippines. Anh ta cho biết mình không có tiền sử bị lao hay phơi nhiễm người bệnh lao. Khám lâm sàng phát hiện
thể trạng gầy và biểu lộ mệt mỏi, cơ quan khác không phát hiện bất thường.

Các bài trình bày khác

Biể hiện lâm sàng lao phổi rất thay đổi, bệnh nhân có thể biểu hiện sớm hoặc muộn trong diễn tiến của bệnh, hoặc có
các yếu tố vật chủ khác nhau (như HIV, tuổi tác) có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện bệnh. Các phát hiện kinh điển,
bao gồm ho ra máu, đổ mồ hôi đêm, và giảm cân, giúp cho việc chẩn đoán trở nên rõ ràng, nhưng có thể vắng mặt.
Một số đặc điểm liên quan đến việc chẩn đoán sai bệnh lao bao gồm không có triệu chứng ở phổi, phết đờm âm tính
với trực khuẩn kháng axit, test lao lẩy da âm tính, phát hiện XQ ngực thẳng không điển hình, và mắc các bệnh khác
có thể làm thay đổi tình trạng miễn dịch. Việc chú ý kỹ đến các yếu tố nguy cơ về dịch tễ (như sinh sống hay làm việc
trong môi trường tập thể, sinh ra hoặc sống lâu dài ở các quận đang lưu hành bệnh lao, tiền sử mắc bệnh lao tiềm ẩn,
hoặc phơi nhiễm gần đây với ca bệnh truyền nhiễm) thường sẽ hạ ngưỡng đánh giá bệnh lao xuống như một phần của
chẩn đoán phân biệt.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán có thể rõ ràng trong một số trường hợp nhưng thường khó chẩn đoán. Quan trong là cần phải có mức độ nghi
ngờ cao khi đánh giá bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ. Chẩn đoán xác định đòi hỏi việc nuôi cấy trực khuẩn lao. Chậm
trễ trong chẩn đoán và khởi trị có liên quan đến việc lây truyền bệnh và tăng tỷ lệ tử vong.[21]

Nếu mức độ nghi ngờ bệnh lao cao, cần cách ly bệnh nhân (ở nhà hoặc phòng áp suất âm trong bệnh viện) cho đến 5 ngày
đến 2 tuần sau khi hoàn tất điều trị. Bệnh lao hoạt động, đã được xác nhận hoặc nghi ngờ cao, là tình trạng cần được khai
cáo cho cơ quan y tế địa phương.

Bệnh sử lâm sàng và các yếu tố nguy cơ
Cần phải cân nhắc khả năng mắc lao ở bất kỳ người nào có những yếu tố nguy cơ phơi nhiễm với bệnh lao mà có
triệu chứng gợi ý (ví dụ: sốt, mệt mỏi, đau ngực kiểu màng phổi, ho kéo dài trên 2-3 tuần, đổ mồ hôi đêm, giảm cân,
ho ra máu, các triệu chứng tâm thần, ngón tay dùi trống, ban đỏ dạng nốt) hoặc cácbất thường trên hình ảnh chụp XQ
ngực. Mặc dù xuất hiện các thâm nhiễm thùy trên là đặc trưng của bệnh, biểu hiện XQ ngực không điển hình thường
gặp ở trẻ em và bệnh nhân nhiễm HIV và suy giảm miễn dịch (bao gồm người bị đái tháo đường).
[Fig-1]

Các thăm dò
Các thăm dò đánh giá nhiễm lao hoạt động bao gồm XQ ngực, lấy 3 mẫu đờm để xét nghiệm trực khuẩn kháng axit
(AFB), xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT), công thức máu, và điện giải đồ (ví dụ như natri). Nếu bệnh nhân
không thể tự khạc đờm, thì cần kích thích (dùng các biện pháp phòng ngừa để tránh lây truyền bệnh) hoặc lấy đờm
thông qua nội soi phế quản hoặc hút dịch dạ dày.[21] Cần tiến hành kỹ thuật nhuộm soi trực tiếp từ bệnh phẩm đờm
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để tìm AFB vì đây là bằng chứng vi khuẩn học đầu tiên về nhiễm khuẩn và đưa ra ước tính về khả năng lây nhiễm
của bệnh nhân. Nếu nhuộm soi phát hiện AFB, cần bắt đầu điều trị và cách ly bệnh nhân.

Nuôi cấy đờm hỗ trợ chẩn đoán lao, độ nhạy cao hơn nhuộm soi, có khả năng xác định loài mycobacterium bằng cách
lai hoặc khuếch đại axit nucleic, và đánh giá độ nhạy của thuốc. Các hệ thống nuôi cấy trong môi trường canh thang
cho phép sinh trưởng và phát hiện nhanh trong 1 đến 3 tuần, ngược lại với 4 đến 8 tuần đối với môi trường rắn.[21]

Cần thực hiện kỹ thuật NAAT trên ít nhất một mẫu bệnh phẩm đường hô hấp khi nghĩ đến chẩn đoán lao. NAAT có
thể đẩy nhanh quá trình chẩn đoán trong các ca bệnh nhuộm soi âm tính và có thể có giá trị phân biệt vi khuẩn lao
không điển hình khi AFB đờm dương tính nhưng NAAT âm tính.[22] Xác định kiểu gen có thể được coi là hữu ích
trong các đợt bùng phát bệnh lao để xác định sự lây truyền bệnh lao, đặc biệt là khi không đánh giá được sự tiếp xúc
trong quá trình điều tra dịch tễ học.

Chụp CT ngực có thể có giá trị để loại trừ bệnh lý khác như ung thư, mặc dù nó không được thực hiện thường quy.

Tất cả các bệnh nhân lao được khuyến cáo cần xét nghiệm HIV trong vòng 2 tháng sau khi được chẩn đoán.

Hiếm gặp bệnh lao bẩm sinh xảy ra do lây truyền qua đường nhau thai hoặc nuốt phải nước ối nhiễm bệnh. Tiêu
chuẩn chẩn đoán bệnh lao bẩm sinh lây truyền qua đường nhau thai bao gồm biểu hiện của phức hợp gan nguyên phát
hoặc u hạt hoại tử bã đậu trên sinh thiết gan qua da, nhiễm lao nhau thai, và biểu hiện các tổn thương trong vài tuần
đầu đời.[23]

Kết quả nhuộm soi hoặc nuôi cấy âm tính
Khoảng 40% đến 50% các ca bệnh có kết quả nhuộm soi AFB âm tính và 15% đến 20% có kết quả nuôi cấy âm tính.
Ở những bệnh nhân có lâm sàng nghi ngờ mắc lao cao, đặc biệt là nếu test lẩy da tuberculin dương tính (cục sần phản
ứng ≥5 mm), có thể thử điều trị bệnh lao theo kinh nghiệm trước khi xác địnhnhiễm lao trong phòng thí nghiệm. Sự
cải thiện trên lâm sàng và X-quang khi điều trị thuốc chống lao phù hợp sẽ hỗ trợ việc chẩn đoán. Xét nghiệm NAAT
cho các mẫu nuôi cấy đờm cũng có thể có giá trị trong trường hợp này. Có thể thực hiện nội soi phế quản để lấy mẫu
dịch rửa phế quản-phế nang hoặc sinh thiết xuyên thành phế quản, và có thể sử dụng biện pháp hút dịch dạ dày ở bệnh
nhân không thể lấy đờm đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như trẻ nhỏ. Ở bệnh nhân ít nghi ngờ về bệnh lao hoạt động và
nhuộm soi AFB âm tính, có thể cho phép chờ kết quả nuôi cấy AFB hoặc lặp lại chụp XQ ngực thẳng trước khi bắt
đầu điều trị.[6]

Bệnh nhân lao AFB âm tính có thể lây bệnh, mặc dù nguy cơ lây truyền thấp hơn so với lao AFB dương tính.[24]
Nếu nghi ngờ mắc lao cao, cần cân nhắc bắt đầu dùng thuốc chống lao trước khi có sự xác nhận của phòng thí
nghiệm.

Kháng sinh đồ
Trong hoàn cảnh có đủ nguồn lực, xét nghiệm kháng sinh đồ (DST) dựa trên nuôi cấy được thực hiện thường quy trên
các chủng phân lập trực khuẩn lao ban đầu. Một hạn chế của DST dựa trên nuôi cấy đó là có thể mất >2 tuần để mọc
chủng phân lập phục vụ cho việc xét nghiệm. Nếu có sự nghi ngờ kháng thuốc cao hơn, thì kỹ thuật sinh học phân
tử xác định tính nhạy thuốc nhanh có thể phù hợp để hướng dẫn việc điều trị. Kỹ thuật sinh học phân tử xác định
tính nhạy thuốc nhanh đối với rifampicin có hoặc không có isoniazid sử dụng các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của
người có nhuộm soi AFB dương tính hoặc NAAT dương tính cần được cân nhắc ở những bệnh nhân:

• Có tiền sử điều trị lao trước đây, hoặc
• Sinh ra tại hoặc sống ít nhất một năm ở nước ngoài có tỷ lệ mới mắc lao ít nhất ở mức trung bình

(≥20/100.000 người) hoặc tỷ lệ hiện mắc lao đa kháng ban đầu cao (MDR) (≥2%), hoặc
• Tiếp xúc với bệnh nhân lao đa kháng, hoặc
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• Nhiễm HIV.

Cần lưu ý, khi sử dụng Xpert MTB/RIF (xét nghiệm sinh học phân tử nhanh được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận)
trong chẩn đoán lao, tính kháng rifampicin sẽ được đánh giá tự động.[21]

Test lẩy da tuberculin và định lượng giải phóng interferon-gamma
Các xét nghiệm đánh giá lao tiềm ẩn ở người đã phơi nhiễm trực khuẩn lao nhưng không có dấu hiệu của bệnh lao
hoạt động được dựa trên test lẩy da tuberculin (TST) hoặc định lượng giải phóng interferon gamma (IGRA). TST và
IGRA đánh giá mức độ đáp ứng của tế bào T đối với kháng nguyên lao. Do kết quả âm tính giả xảy ra ở 20% đến
25% bệnh nhân bị lao phổi hoạt động, do vậy không nên sử dụng đơn độc các xét nghiệm này để loại trừ chẩn đoán
bệnh lao hoạt động.[25] Việc phiên giải kết quả TST phụ thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân, bao gồm khả năng miễn
dịch và tình trạng tiêm chủng. Đối với bệnh nhân hệ miễn dịch bình thường và không có các yếu tố nguy cơ kèm theo,
đường kính cục sẩn ≥15 mm nghĩa là có kết quả dương tính, nhưng ngưỡng cut-off đường kính nhỏ hơn được sử
dụng ở những người có các yếu tố nguy cơ kèm theo.[21] [26] Có thể sử dụng IGRA thay cho TST trong mọi trường
hợp TST được sử dụng để chẩn đoán nhiễm lao tiềm ẩn.[27] IGRA được ưu tiên sử dụng ở những người có tiền sử
tiêm vắc-xin BCG do độ đặc hiệu vượt trội.[26] Ngoài ra, IGRA được ưu tiên để xét nghiệm cho những người từ các
nhóm trước đây có tỷ lệ quay lại thấp để đọc kết quả TST.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ/Hội Lồng ngực Hoa Kỳ khuyến cáo thực hiện xét nghiệm
nhắm đích đối với nhiễm lao tiềm ẩn như một phần của chiến lược kiểm soát và giảm tỉ lệ bệnh lao. Các nhóm có
nguy cơ cao bao gồm những người nhiễm HIV, người tiêm chích ma túy, nhân viên y tế chăm sóc cho những quần thể
nguy cơ cao và những người tiếp xúc với người bị bệnh lao phổi.[9] Cần thực hiện xét nghiệm đánh giá lao tiềm ẩn
cho bệnh nhân trước khi điều trị bằng thuốc đối kháng TNF-alpha.[28]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Phơi nhiễm với nguồn lây

• Điều này là cần thiết nhưng không đủ để phát triển thành bệnh lao. Trong số các trường hợp tiếp xúc gần, khoảng
một phần ba trường hợp mắc phải nhiễm khuẩn tiềm ẩn và 1% được phát hiện là có bệnh hoạt động. Những người
bị lây nhiễm mắc phải gần đây (ví dụ mới biến đổi test lẩy da tuberculin) trong vòng 2 năm đã qua sẽ có nguy cơ
cao tiến triển thành bệnh lao hoạt động.[8] [9]

Sinh ra tại quốc gia lưu hành dịch

• Các khu vực có nguy cơ cao bao gồm châu Á, Mỹ Latinh, và châu Phi.[10]

Nhiễm HIV

• Tăng nguy cơ cả tiến triển thành bệnh nguyên phát cũng như tái hoạt động lao tiềm ẩn. Nguy cơ tái hoạt động ở
bệnh nhân HIV dương tính bị nhiễm lao tiềm ẩn lên đến 10% một năm, ngược lại so với nguy cơ suốt đời 10% ở
bệnh nhân âm tính với HIV. Ngoài ra, bệnh lao hoạt động đã cho thấy là làm tăng tải lượng vi-rút HIV.[11] [12]
[13] [14]

Thuốc ức chế miễn dịch

• Đặc biệt là corticosteroid toàn thân và thuốc đối kháng TNF-alpha. Nguy cơ với steroid tăng lên khi tăng liều (tỷ
suất chênh 7,7 đối với >15 mg prednisone/ngày) và thay đổi theo tình trạng bệnh lý nền. Nguy cơ với infliximab
lớn hơn với etanercept. Nguy cơ tương đối sau khi ghép tạng lớn hơn 20 đến 74 lần.[15] [16]

10 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: Mar 21, 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 lao phổi Chẩn đoán

Bệnh bụi phổi silic

• Nguy cơ tăng 30 lần so với nhóm chứng.[9]

Xơ hóa đỉnh phổi

• Bệnh nhân có XQ ngực cho thấy các hình ảnh mờ xơ ở thùy trên phù hợp với lao phổi không được điều trị trước
đó có nguy cơ cao hơn tiến triển thành lao hoạt động (nguy cơ ước tính là 0,3%/năm trở lên tùy vào kích cỡ của
các bất thường trên phim chụp X-quang).[18]

Yếu
Ung thư

• Nguy cơ tăng lên ở bệnh nhân bị bệnh máu ác tính và ung thư vùng đầu-cổ. Tuy nhiên, bệnh nhân Hoa Kỳ bản xứ
bị khối u đặc khác có vẻ như không có nguy cơ cao hơn bị tiến triển thành bệnh lao hoạt động.[17]

Bệnh thận giai đoạn cuối

• Bệnh nhân lọc máu bị tăng nguy cơ.

tiêm chích ma túy

• Làm tăng nguy cơ, ngay cả khi không nhiễm HIV.[9]

suy dinh dưỡng

• Bao gồm cả những người nhẹ cân (<90% cân nặng lý tưởng), bệnh không dung nạp gluten (Coeliac) và tiền sử cắt
dạ dày. Nguy cơ cũng cao hơn ở bệnh nhân được phẫu thuật nối tắt hỗng-hồi tràng.

chứng nghiện rượu

• Khó tách rời với các yếu tố nguy cơ khác.

Tiểu đường

• Nguy cơ tương đối từ 2 đến 4 nếu không đượckiểm soát.

Môi trường tập thể có nguy cơ cao

• Cư dân hay nhân viên của cơ sở trại giam, nhà ở cho người vô gia cư, hay viện dưỡng lão bị tăng nguy cơ.

Tình trạng kinh tế xã hội thấp hay có nguồn gốc là người da đen/Latinh/Người da đỏ

• Các mô hình đa biến cho thấy ít nhất một nửa nguy cơ từ sắc tộc (người da đen/Latinh/Người da đỏ) có thể là do
tình trạng kinh tế xã hội thấp gây ra.[19]

Tuổi

• Cả trẻ nhỏ (dưới <5 tuổi) và người cao tuổi đều bị tăng nguy cơ tiến triển thành bệnh.

Hút thuốc

• Mối liên hệ giữa phơi nhiễm khói thuốc chủ động và thụ động và nhiễm lao tiềm ẩn, bệnh lao hoạt động, và tiên
lượng xấu sau khi điều trị bệnh lao.[7]
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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 phơi nhiễm với nguồn lây, suy giảm miễn dịch, bệnh bụi phổi silic, bệnh ác
tính, sinh ra tại quốc gia lưu hành dịch, và HIV ở các vùng thích hợp.

ho (thường gặp)

• Thời gian trên 2 đến 3 tuần; ban đầu ho khan, sau đó có đờm. Nghiên cứu ở bệnh nhân ngoại trú cho thấy chỉ 50%
bệnh nhân bị ho trên 2 tuần.[29]

sốt (thường gặp)

• Thường sốt nhẹ. Có đến 20% bệnh nhân có thể không bị sốt. Sốt ít gặp hơn ở người cao tuổi.

Chán ăn (thường gặp)

• Có thể thấy ở bệnh nhân kèm theo các triệu chứng gợi ý khác.

Sút cân (thường gặp)

• Có thể thấy ở bệnh nhân kèm theo các triệu chứng gợi ý khác.

khó chịu (thường gặp)

• Có thể chỉ được phát hiện muộn, sau khi điều trị.

Các yếu tố chẩn đoán khác

Vã mồ hôi đêm (thường gặp)

• Nếu có; thường ướt sũng.

đau ngực do viêm màng phổi (không thường gặp)

• Có thể gợi ý viêm màng phổi kèm theo.

ho ra máu (không thường gặp)

• Biểu heienj ở <10% bệnh nhân (đặc trưng cho bệnh tiến triển). Có thể là hậu quả của di chứng (ví dụ như giãn phế
quản) và không biểu hiện cho bệnh đang hoạt động.

các triệu chứng tâm thần (không thường gặp)

• Có thể bao gồm trầm cảm hoặc hưng cảm nhẹ.

Nghe phổi thấy bất thường (không thường gặp)

• Khám ngực có thể bình thường ở bệnh thể nhẹ/trung bình. Có thể phát hiện các dấu hiệu gồm ran nổ, âm thở phế
quản hay tiếng thổi vò (âm thở rỗng, xa nghe được qua các hang phổi).

không có triệu chứng (không thường gặp)

• Bệnh nhân có thể không có triệu chứng và được chẩn đoán do phát hiện ngẫu nhiên hoặc sàng lọc.

khó thở (không thường gặp)

• Phát hiện muộn trong trường hợp tổn thương phá hủy phổi nhiều hoặc tràn dịch màng phổi.
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ngón tay dùi trống (không thường gặp)

• Chỉ gặp khi bệnh kéo dài.

Ban đỏ nốt (không thường gặp)

• Các nốt ban đỏ nổi lên gây đau ở vùng trước xương chày.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

CXR

• Xét nghiệm đầu tay
• Hầu như luôn bất thường ở người có hệ miễn dịch bình thường. Thường xuất

hiện các hình ảnh mờ xơ-nốt ở các thùy trên, có hoặc không tạo hang.
[Fig-1]

• Dạng không điển hình bao gồm các hình ảnh mờ ở thùy giữa hoặc dưới, hạch
to rốn phổi hoặc cạnh khí quản, và/hoặc tràn dịch màng phổi.
[Fig-2]

[Fig-3]

[Fig-4]
• Các nghiên cứu cho thấy hình ảnh X-quang ngực không điển hình phản ánh

tình trạng ức chế miễn dịch, hơn là bệnh lao nguyên phát.[30]
• Tình trạng HIV có liên quan đến hạch to, tràn dịch, bao gồm vùng phổi dưới,

và tổn thương dạng kê; thường ít thấy tổn thương tạo hang hơn. Bệnh nhân bị
HIV giai đoạn cuối có thể có kết quả chụp XQ ngực bình thường.[30] [31]

bất thường điển hình đối với
bệnh lao; bất thường không
điển hình đối với bệnh lao;
hoặc bình thường

Soi đờm trực tiếp tìm trực khuẩn kháng axit (AFB)

• Có thể ho khạc đờm tự nhiên hoặc kích thích (dùng các biện pháp phòng
ngừa phù hợp để tránh lây truyền bệnh) và cần lấy 3 mẫu bệnh phẩm (cách
nhau tối thiểu 8 tiếng, gồm một mẫu bệnh phẩm vào sáng sớm, là mẫu tốt
nhất để phát hiện trực khuẩn lao).[21]

• Kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ tìm AFB (màu thuốc nhuộm vẫn còn ngay cả sau
khi tiếp xúc với môi trường axit) phù hợp với trực khuẩn lao. Các vi khuẩn
khác, đặc biệt là vi khuẩn lao không điển hình (ví dụ như M. kansasii và M.
avium) dương tính trên nhuộm AFB. Do đó, nhuộm soi AFB dương tính
không đặc hiệu ở các quần thể bệnh nhân có tỷ lệ hiện mắc lao thấp.

• Nếu AFB đờm dương tính, kết quả sẽ được phân loại từ 1+ đến 3+ hoặc 4+
tùy vào số lượng vi khuẩn nhìn thấy và thang phân loại. Mức độ dương tính
và mức phân loại của nhuộm soi có thể giúp ước tính mức độ lây nhiễm và
gánh nặng của bệnh lao. Tại Hoa Kỳ, độ nhạy là 50% đến 60%.[32]

dương tính với trực khuẩn
kháng axit (AFB)

Cấy đờm

• Xét nghiệm nhạy và đặc hiệu nhất. Luôn phải thực hiện vì xét nghiệm này là
cần thiết để định danh chính xác và làm kháng sinh đồ.

• Khuẩn lạc mọc trên môi trường rắn có thể mất 4 đến 8 tuần; mọc trong môi
trường lỏng có thể được phát hiện trong 1 đến 3 tuần. Nếu mọc trên môi
trường đặc dương tính sẽ được báo cáo trên thang định lượng (1+ đến 4+).

• Khi điều trị, bệnh nhân cần được tiến hành nuôi cấy đờm ít nhất hàng tháng
cho đến khi có lần 2 nuôi cấy liên tiếp âm tính.[6]

dương tính; không mọc; hoặc
mycobacteria khác
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Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Tình trạng tăng bạch cầu (không dịch chuyển sang trái) và thiếu máu được
thấy ở 10%.[33] Các bất thường khác bao gồm tăng bạch cầu đơn nhân và
bạch cầu ái toan. Có thể thấy giảm ba dòng ở bệnh lao toàn thể.

tăng bạch cầu; huyết sắc tố
thấp

Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)

• Xét nghiệm khuếch đại ADN hoặc RNA để chẩn đoán nhanh. Có thể sử
dụng trên đờm hoặc dịch cơ thể vô khuẩn. Hiện có nhiều xét nghiệm trên thị
trường. Có kết quả trong vòng <8 tiếng trong phòng thí nghiệm.

• Hữu ích trong ca bệnh soi đờm dương tính để xác nhận rằng mycobacterium
quan sát được là trực khuẩn lao (độ nhạy 95%, độ đặc hiệu 99%) và ở ca
bệnh soi đờm âm tính để chẩn đoán nhanh (độ nhạy 50%, độ đặc hiệu
95%).[34] [22]

dương tính với trực khuẩn lao

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

hút dịch dạ dày

• Được sử dụng ở bệnh nhân không thể khạc đờm (ví dụ như trẻ nhỏ). Dựa
trên việc thu thập dịch tiết phế quản qua đêm trong dạ dày. Vào sáng sớm sau
8 đến 10 giờ nhịn ăn, 10 đến 20 mL nước vô khuẩn được bơm vào dạ dày
qua ống thông mũi - dạ dày và hút lấy 50 mL. Sau khi trung hòa, dịch hút
được gửi đi nuôi cấy.[21]

AFB dương tính

Nội soi phế quản và xét nghiệm dịch rửa phế quản - phế nang (BAL)

• Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng BAL (dịch rửa phế quản phế nang) và lấy
đờm tác động có độ nhạy tương tự. Có thể chỉ định BAL ở bệnh nhân không
thể lấy đờm tác động hoặc bệnh nhân có nhuộm soi và NAAT âm tính. Nội
soi phế quản có giá trị khi các chẩn đoán khác được cân nhắc mạnh mẽ hoặc
ở bệnh nhân vẫn đang nghi ngời bị lao phổi sau khi các phương pháp khác
không đưa ra được chẩn đoán.

• Lấy đờm nhiều nhất là lần khạc đờm đầu tiên sau khi nội soi phế quản.
• Sinh thiết phổi xuyên thành phế quản hữu ích trong việc chẩn đoán lao kê vì

có thể quan sát thấy tổn thương u hạt và/hoặc có thể nuôi cấy trực khuẩn lao.

AFB dương tính
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Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm bệnh lao qua da (XNBLQD)

• TST âm tính không loại trừ bệnh lao hoạt động do kết quả âm tính giả xảy ra
ở 20% đến 25% bệnh nhân lao phổi hoạt động.[25] Độ nhạy của TST trong
chẩn đoán lao hoạt động khoảng 75% đến 80% và việc không thể phân biệt
giữa nhiễm lao tiềm ẩn và lao hoạt động làm hạn chế giá trị của nó.

• TST sử dụng một dẫn xuất protein tinh khiết (PPD) đánh giá đáp ứng quá
mẫn muộn để chẩn đoán đã từng phơi nhiễm với trực khuẩn lao. Các ngưỡng
khác nhau về kích cỡ chai cứng được sử dụng để xác định xét nghiệm dương
tính tùy vào các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân.

• Có sự suy giảm đáp ứng miễn dịch ở bệnh nhân lao hoạt động, đặc biệt là ở
người cao tuổi, dinh dưỡng kém, và có bệnh tiến triển.[35]

cục sẩn tính theo đơn vị
millimet ; 0-4 mm thường
được coi là âm tính và không
chỉ định điều trị, mặc dù có thể
được coi là dương tính ở trẻ
dưới 5 tuổi có nguy cơ nhiễm
lao cao; ≥5 mm được coi là
dương tính trong trường hợp
nhiễm HIV, tiếp xúc với ca
bệnh lao có khả năng lây nhiễm
trong 2 năm qua, hình mờ xơ
trên phim chụp X-quang ngực
phù hợp với bệnh lao không
được điều trị nhưng đã lành,
bệnh nhân suy giảm miễn dịch
(ví dụ như ghép tạng, thuốc
chẹn TNF-alpha, prednisolone
≥15 mg/ngày trong 1 tháng
trở lên); ≥10 mm được coi
là dương tính trong trường
hợp biến đổi TST trong vòng
2 năm, tình trạng xã hội hoặc
y tế liên quan đến tăng nguy
cơ tiến triển thành lao hoạt
động (ví dụ như bị đái tháo
đường, suy dinh dưỡng, hút
thuốc, uống rượu >3 ly/ngày,
người tiêm chích ma túy, bệnh
bạch cầu cấp, u lympho, ung
thư đầu-cổ, ung thư phổi, suy
thận mạn), người mới nhập cư
từ các nước có tỷ lệ hiện mắc
lao cao, những người sống và
làm việc trong môi trường tập
thể nguy cơ cao (ví dụ như viện
dưỡng lão, nhà tù), nhân viên
phòng thí nghiệm lao; ≥15 mm
được coi là dương tính ở người
không có yếu tố nguy cơ đối
với bệnh lao

Định lượng interferon-gamma giải phóng (IGRA)

• Đánh giá đáp ứng của tế bào T với kháng nguyên lao để chẩn đoán tiền sử
phơi nhiễm trước đây.

• Tương tự TST, IGRA có độ nhạy thấp trong chẩn đoán bệnh lao hoạt động
với tỷ lệ âm tính giả từ 20% đến 25% ở bệnh nhân lao phổi hoạt động.[25]
Chúng không phân biệt giữa nhiễm lao tiềm ẩn và bệnh lao hoạt động,
làm giới hạn giá trị trong chẩn đoán bệnh lao hoạt động. Độ nhạy của
QuantiFERON®-TB Gold đối với bệnh lao hoạt động là 75%.[35] [36]

dương tính
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Xét nghiệm Kết quả

điều trị theo kinh nghiệm

• Chẩn đoán bệnh lao hoạt động có thể được đưa ra dựa trên bệnh sử lâm sàng,
bao gồm các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu trên phim chụp X-quang.[4]

• Cần cân nhắc các chẩn đoán khác và đánh giá qua nội soi phế quản và BAL
nếu không có đủ nghi ngờ về bệnh lao hoặc các chẩn đoán phân biệt, bao
gồm cả bệnh mắc đồng thời, ảnh hưởng đến việc điều trị lâm sàng.

• Khi lâm sàng nghĩ nhiều đến lao phổi, điều trị lao theo kinh nghiệm bằng
phác đồ tiêu chuẩn (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol) thường
được bắt đầu sau khi thu thập các mẫu đờm tốt nhất.

• Đối với các ca bệnh có kết quả nuôi cấy âm tính được điều trị thuốc lao theo
kinh nghiệm, cần đánh giá lại đáp ứng lâm sàng và Xquang 2 tháng sau khi
điều trị, và tiếp tục dùng isoniazid và rifampicin trong ít nhất 2 tháng nữa
(tổng cộng là 4 tháng điều trị) nếu có đáp ứng trên lâm sàng và Xquang. Nếu
không có đáp ứng sau 2 tháng điều trị, cần dừng thuốc lao và tìm chẩn đoán
khác.[6]

đáp ứng lâm sàng

Kháng sinh đồ

• Thực hiện trên các chủng phân lập ban đầu.
• Tại Hoa Kỳ, khoảng 9% số ca lao mới và 19% số ca bệnh có tiền sử mắc lao

trước đây kháng isoniazid; khoảng 1% số ca bệnh lao đa kháng nguyên phát
(không có tiền sử mắc bệnh lao trước đó và kháng ít nhất với isoniazid và
rifampicin).[4]

độ nhạy cảm của thuốc

xác định kiểu gen

• Có giá trị trong điều tra nghiên cứu các đợt bùng phát, người tiếp xúc, và
nhiễm chéo trong phòng thí nghiệm, cũng như các nghiên cứu dịch tễ. Có
bằng chứng cho thấy một số chủng lao có thể đã tăng độc lực.

• Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và các
phòng nghiệm khác đang sử dụng kỹ thuật Spoligotyping (một ký thuật phản
ứng chuỗi polymerase để đồng thời phát hiện và định kiểu gen các chủng của
trực khuẩn lao) và/hoặc kỹ thuật được gọi là các đơn vị lặp phân tán-các đoạn
lặp nối tiếp có số lượng biến thiên của mycobacterium (MIRU-VNTR) làm
kỹ thuật định kiểu gen ban đầu.

kiểu gen của tác nhân nhiễm
trùng

Xét nghiệm HIV

• Tất cả các bệnh nhân lao được khuyến cáo cần xét nghiệm HIV trong vòng 2
tháng sau khi chẩn đoán bệnh lao.[6] Trong bệnh cảnh nhiễm HIV, lao phổi là
đặc điểm chẩn đoán xác định của AIDS.

• Nhiễm HIV có thể làm thay đổi việc điều trị bệnh lao và điều trị nhiễm HIV
có thể dẫn đến cải thiện bệnh lao nhanh hơn.[6]

dương tính hoặc âm tính

CT ngực

• Không phải là kỹ thuật thăm dò tiêu chuẩn nhưng có thể hỗ trợ trong việc
đánh giá các chẩn đoán khác. Có thể cho thấy các dạng tổn thương tương tự
như trên phim XQ ngực. Ngoài ra, có thể có dấu hiệu chồi cây. Lưu ý là hình
ảnh hang thấy trên phim CT nhưng không thấy trên phim XQ ngực không
phải là cơ sở để phân loại bệnh nhân vào bệnh thể hang.

bất thường

Kỹ thuật Xpert MTB/RIF

• NAAT tự động phát hiện trực khuẩn lao và kháng rifampicin có thể cho kết
quả trong 2 giờ. Việc sử dụng NAAT trong các khu vực có tỷ lệ hiện mắc lao
MDR cao đã được WHO phê chuẩn.[37]

dương tính
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Bệnh lao phổi Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm phổi cộng đồng • Các dấu hiệu của viêm phổi
thùy hoặc viêm phổi không điển
hình, bao gồm cả tiếng ran nổ
và khó thở. Nói chung, thời gian
khởi phát triệu chứng ngắn hơn
so với bệnh lao. Nếu nghi ngờ,
nên cân nhắc điều trị viêm phổi
do vi khuẩn trước (không sử
dụng nhóm fluoroquinolone,
hoặc các loại kháng sinh khác
có hoạt tính chống lao quan
trọng) và đánh giá đáp ứng điều
trị.

• Xét nghiệm đờm xem có vi
khuẩn khác ngoài các vi khuẩn
chí hay không.

Ung thư phổi • Bệnh lao và ung thư phổi đồng
mắc; bệnh ác tính có thể xói
mòn u hạt. Mặc dù có AFB
trong đờm, nếu có các đặc điểm
gợi ý ung thư (ví dụ như hình
hang bất thường) hoặc các hình
ảnh bất thường của phổi tiến
triển ở bệnh nhân đang điều trị
thuốc chống lao, cần tiến hành
thêm thăm dò về ung thư.[33]

• Xét nghiệm tế bào học đờm; CT
ngực; sinh thiết mô.

Vi khuẩn lao không điển hình
(NTM)

• Cả Mycobacterium avium
complex và M. kansasii đều có
thể biểu hiện tổn thương dạng
hang. Các yếu tố nguy cơ mắc
lao của bệnh nhân có thể gợi ý
chẩn đoán có khả năng nhất.

• Nếu nuôi cấy AFB đờm dương
tính, có thể sử dụng đoạn dò
ADN để xác định loài. Tương
tự, xét nghiệm khuếch đại axit
nucleic (NAAT) âm tính với lao
trên mẫu nhuộm soi đờm dương
tính (độ nhạy 95%) thì ít có
khả năng đó là M. tuberculosis.
NTM thường gặp hơn ở trên
nền bệnh nhân mắc bệnh phổi .

Nhiễm nấm • Các loài nấm có khả năng
gây bệnh gồm bào tử nấm
histoplasma capsulatum,
coccidioidomycosis, và
blastomycosis. Tiền sử đi du lịch
có thể giúp thu hẹp chẩn đoán
phân biệt.

• Nuôi cấy đờm và hiệu giá kháng
thể huyết thanh dương tính đối
với nhiễm nấm và âm tính với
M. tuberculosis.

Bệnh sarcoid • Có thể biểu hiện các đặc điểm
khác của bệnh sarcoidosis, như
hạch to trong lồng ngực và đau
khớp.

• Nuôi cấy đờm sẽ âm tính trong
bệnh sarcoidosis.
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Các tiêu chí chẩn đoán

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: định nghĩa năm 2009 về ca
bệnh lao[38]

Tiêu chuẩn lâm sàng

Ca bệnh đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

• TST dương tính hoặc IGRA dương tính với trực khuẩn lao
• Các dấu hiệu và triệu chứng khác phù hợp với bệnh lao (ví dụ như phim X-quang ngực bất thường, chụp cắt lớp vi

tính hoặc thăm dò hình ảnh lồng ngực khác bất thường, hoặc bằng chứng lâm sàng về lao hiện tại)
• Điều trị bằng 2 loại thuốc chống lao trở lên
• Đánh giá chẩn đoán toàn diện.

Tiêu chuẩn xét nghiệm để chẩn đoán

• Phân lập được M. tuberculosis từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng, HOẶC
• Có mặt M. tuberculosis complex từ mẫu bệnh phẩm lâm sàng bằng xét nghiệm khuếch đại axit nucleic, HOẶC
• Có AFB trong mẫu bệnh phẩm lâm sàng khi chưa có hay không thể nuôi cấy, hoặc nuôi cấy âm tính giả hay bị

nhiễm chéo.

Ca bệnh được xác nhận

Ca bệnh đáp ứng định nghĩa ca bệnh lâm sàng hoặc được xác nhận bằng xét nghiệm vi sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới: định nghĩa năm 2014 về ca bệnh lao[39]

Chẩn đoán lao dựa trên lâm sàng

• Ca bệnh không đáp ứng tiêu chuẩn xác nhận về vi khuẩn học, nhưng đã được bác sĩ lâm sàng chẩn đoán lao hoạt
động và đã hoàn thành toàn bộ một liệu trình điều trị lao

• Định nghĩa này bao gồm các ca bệnh được chẩn đoán trên cơ sở bất thường trên phim X-quang hoặc hình ảnh mô
bệnh gợi ý, và các ca lao ngoài phổi không có xác nhận về vi khuẩn.

• Các ca bệnh chẩn đoán dựa trên lâm sàng sau đó được phát hiện vi khuẩn lao dương tính (trước hoặc sau khi bắt
đầu điều trị) cần được phân loại lại là bệnh lao được xác nhận về vi khuẩn học.

Bệnh lao được xác nhận về vi khuẩn học

• Bệnh phẩm sinh học dương tính khi nhuộm soi dưới kính hiển vi, nuôi cấy hoặc các xét nghiệm chẩn đoán nhanh
được WHO phê duyệt (ví dụ như Xpert MTB/RIF).

Các ca bệnh lao được xác nhận bằng vi khuẩn học hoặc được chẩn đoán lâm sàng cũng được phân loại theo:

• Vị trí giải phẫu của bệnh
• Tiền sử điều trị trước đây
• Khả năng kháng thuốc
• Tình trạng HIV.
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Bệnh lao phổi Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu chính là chữa khỏi cho bệnh nhân và ngăn lây truyền bệnh lao sang cho người khác. Việc điều trị lao yêu cầu
thời gian tối thiểu 6 tháng ngoại trừ lao phổi có kết quả nuôi cấy âm tính. Bác sĩ điều trị cũng đóng một vai trò trong y tế
công đồng và do đó chịu trách nhiệm bảo đảm bệnh nhân tuân thủ thành công và hoàn thành điều trị.

Điều trị được bắt đầu khi có chẩn đoán xác định hoặc nghĩ nhiều đến lao và bao gồm một giai đoạn tấn công ban đầu và
một giai đoạn duy trì sau đó.

Nếu có khả năng lây nhiễm, bệnh nhân cần được cách ly (tại nhà hay phòng bệnh thích hợp tại bệnh viện). Bác sĩ điều trị
cần thảo luận các ca bệnh này với phòng y tế công đồng địa phương để tìm hiểu các yêu cầu cụ thể của địa phương và bắt
đầu thăm dò tiếp xúc kịp thời. Tham khảo các hướng dẫn về những khuyến cáo mới nhất.

Người tiếp xúc với các bệnh nhân lao hoạt động có khả năng lây nhiễm
Những người có phơi nhiễm đáng kể trong 1 đến 2 năm trước cần được khảo sát bệnh lao hoạt động và nhiễm lao
tiềm ẩn. Khuyến cáo lặp lại xét nghiệm LTBI (test lẩy da tuberculin hoặc định lượng interferon-gamma giải phóng) 8
đến 10 tuần sau khi phơi nhiễm lần cuối nếu đánh giá ban đầu được tực hiện trước đó và kết quả xét nghiệm ban đầu
là âm tính. Quyết định có điều trị hay không tùy vào tính chất mới gần đây, thời gian, phạm vi gần và môi trường phơi
nhiễm, cũng như tình trạng miễn dịch của người bị phơi nhiễm.[6]

Các hướng dẫn của Hoa Kỳ khuyến cáo dùng isoniazid hàng ngày trong 6 đến 9 tháng, rifampicin hàng ngày trong 4
tháng, hoặc tuần một lần isoniazid cộng với rifapentine trong 12 tuần.[9] [42] Các hướng dẫn của Anh Quốc và Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo một lựa chọn bổ sung là dùng hàng ngày isoniazid cộng với rifampicin trong 3
tháng.[43] [44]

Phác đồ kết hợp isoniazid và rifapentine 12 tuần dưới dạng liệu pháp theo dõi trực tiếp (DOT) một lần/tuần được
khuyến cáo cho người ≥12 tuổi do có hiệu quả tương đương phác đồ isoniazid 9 tháng tự dùng hàng ngày.[42] [45]
Một nghiên cứu theo dõi đã cho thấy phác đồ kết hợp 12 tuần dưới dạng liệu pháp tự dùng có hiệu quả như DOT tại
Hoa Kỳ mặc dù không quan sát thấy tỷ lệ tuân thủ tương tự tại các điểm nghiên cứu ngoài Hoa Kỳ.[46] Isoniazid cộng
với rifapentine dùng một lần/tuần được thấy là có hiệu quả ở trẻ em từ 2 đến 17 tuổi.[47] Phác đồ liều 12 tuần không
được khuyến cáo cho: trẻ <2 tuổi; bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị kháng retrovirus (ARV); phụ nữ mang thai hay
phụ nữ dự kiến mang thai trong khi điều trị; và người mắc bệnh lao kháng isoniazid hoặc rifampicin.

Lựa chọn giữa phác đồ liều 12 tuần và các phác đồ được khuyến cáo khác tùy thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn cung
ứng thuốc; các hoạt động chương trình bao gồm cả theo dõi bệnh nhân; dự kiến việc hoàn thành điều trị có cân nhắc
đến hoàn cảnh y tế và xã hội của bệnh nhân; các thuốc dùng đồng thời có thể gây tương tác thuốc; và các sở thích của
bệnh nhân và bác sĩ kê đơn.

Ở bệnh nhân bị nhiễm lao tiềm ẩn và có bệnh đồng mắc thường gặp là bệnh lý thần kinh ngoại biên (ví dụ như nhiễm
HIV, đái tháo đường, tăng urê huyết, nghiện rượu, suy dinh dưỡng), co giật và mang thai, cần cho dùng pyridoxine
hàng ngày cùng với isoniazid để giúp phòng ngừa các tác dụng phụ liên quan đến hệ thần kinh.[9] Điều này cũng được
khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân mắc lao hoạt động.

Phương pháp điều trị: bệnh lao hoạt động
Để giảm tỷ lệ không tuân thủ, liệu pháp điều trị có thể được cung cấp bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe kết hợp với
cơ quan y tế cộng đồng tại địa phương bằng hình thức DOT. DOT có thể được áp dụng 5 ngày/tuần, hay 2 hoặc 3 lần/
tuần tùy vào phác đồ và giai đoạn điều trị. Mặc dù một nghiên cứu tổng quan hệ thống đã kết luận rằng DOT không
đem đến giải pháp cho tình trạng kém tuân thủ trong điều trị bệnh lao,[48] hướng dẫn của Hoa Kỳ và WHO[6] [49]
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đặc biệt khuyến nghị sử dụng nó cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt ở một số nhóm dân số như bệnh kháng thuốc;
đồng nhiễm HIV; lạm dụng chất gây nghiện; bệnh tâm thần; trẻ em và trẻ vị thành niên; và những người khác, theo ý
kiến của bác sĩ, có thể không tuân thủ với liệu pháp tự dùng.[50] Lliệu pháp điều trị từng đợt cần phải được giám sát.
Liệu pháp không giám sát (liệu pháp tự dùng [SAT]) cần thực hiện hàng ngày, 7 ngày/tuần. Có thể sử dụng các phác
đồ khác; tham khảo hướng dẫn để biết chi tiết.[6]

Giai đoạn tấn công
Điều trị giai đoạn tấn công ban đầu bao gồm các thuốc được ưu tiên là isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol
và kéo dài trong 8 tuần. Có thể ngừng ngay ethambutol nếu chủng M. tuberculosis phân lập nhạy cảm với isoniazid và
rifampicin.[6] Điều trị corticosteroid bổ trợ không có khả năng đem lại lợi ích đáng kể trên bệnh nhân lao phổi, và do
đó không khuyến cáo dùng thường quy.[51]

Giai đoạn duy trì
Nếu M. tuberculosis nhạy cảm với isoniazid và rifampicin, trong giai đoạn duy trì, bệnh nhân được dùng isoniazid và
rifampicin trong 4 tháng (tức là tổng cộng 6 tháng điều trị) ngoại trừ các nhóm sau cần có giai đoạn duy trì kéo dài 7
tháng (tổng cộng 9 tháng):

• Bệnh nhân không dùng pyrazinamide trong giai đoạn tấn công
• Nhạy với isoniazid và rifampicin, nhưng kháng pyrazinamide
• Bệnh nhân lao phổi tạo hang trên phim XQ ngực và nuôi cấy đờm dương tính 2 tháng sau điều trị.

[Fig-1]

Cũng cần cân nhắc kéo dài giai đoạn duy trì (đến tổng cộng 9 tháng) ở bệnh nhân lao phổi tạo hang trên phim XQ
ngực hoặc nuôi cấy đờm dương tính 2 tháng sau điều trị và đồng thời: dương tính với HIV; nhẹ cân; có tổn thương
rộng trên phim XQ ngực; đái tháo đường; hoặc đang hút thuốc.[6]

Bệnh nhân được cho là có khả năng lây nhiễm cho đến khi:

• Nhuộm soi AFB 3 mẫu liên tiếp âm tính
• Đã được điều trị theo liệu pháp tiêu chuẩn trong ít nhất 2 tuần
• Có cải thiện lâm sàng khi điều trị bệnh lao.

Gián đoạn điều trị
Gián đoạn trong điều trị lao thường khá phổ biến. Quyết định sau đó liệu nên bắt đầu lại toàn bộ quá trình điều trị hay
chỉ đơn giản là tiếp tục điều trị. Theo một hướng dẫn chung là, càng mới bắt đầu quá trình điều trị và thời gian ngừng
điều trị càng lâu, thì càng nhiều khả năng cần phải quay lại từ đầu giai đoạn điều trị tấn công.[6]

Hướng dẫn về cách quản lý gián đoạn điều trị có trong các hướng dẫn của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ/Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ/Hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ và được tóm tắt bên dưới.[6]

Gián đoạn điều trị trong giai đoạn tấn công:

• thời gian <14 ngày - tiếp tục điều trị theo kế hoạch (phải hoàn thành tất cả các liều trong vòng 3 tháng)
• thời gian ≥14 ngày - bắt đầu điều trị lại hoàn toàn.

Gián đoạn điều trị trong giai đoạn duy trì:

• Đã dùng ≥80% tổng liều và xét nghiệm ban đầu có nhuộm soi AFB đờm âm tính - sau đó có thể không cần
điều trị nữa

20 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: Mar 21, 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 lao phổi Điều trị

• Đã dùng ≥80% tổng liều và xét nghiệm ban đầu có nhuộm soi AFB đờm dương tính - tiếp tục điều trị và dùng
hết tất cả các liều

• Đã dùng <80% tổng liều và tổng thời gian ngừng thuốc tích lũy <3 tháng - tiếp tục điều trị cho đến khi hoàn
thành tất cả các liều trừ khi thời gian ngừng thuốc kéo dài liên tục >2 tháng. Nếu không thể hoàn thành phác đồ
điều trị trong khoảng thời gian khuyến cáo thì bắt đầu lại điều trị từ đầu (tức là từ giai đoạn chuyên sâu)

• Đã dùng <80% tổng liều và thời gian ngừng thuốc là ≥3 tháng - bắt đầu điều trị lại từ đầu (tức là từ giai đoạn
tấn công).

Bệnh nhân đồng nhiễm HIV
Việc điều trị cho bệnh nhân HIV dương tính tương tự như bệnh nhân HIV âm tính. Liệu pháp điều trị có thể là DOT
hoặc SAT mặc dù DOT hiện đang được khuyến cáo cho các bệnh nhân HIV dương tính[6]

Bệnh nhân HIV vẫn có thể duy trì điều trị bằng phác đồ chuẩn, nhưng có thể cân nhắc dùng rifabutin thay cho
rifampicin, tùy vào phác đồ kháng retrovirus (ARV) mà bệnh nhân dùng. Rifampicin được cho là có thể chấp nhận
với phác đồ ARV sau: efavirenz + 2 nucleoside analogue.[52] Các phác đồ khác có thể được sử dụng với rifampicin
bao gồm: nevirapine + 2 nucleoside analogue, zidovudine/lamivudine/abacavir/tenofovir, và zidovudine/lamivudine/
tenofovir.[52] Rifabutin ít gây ảnh hưởng lên nồng độ thuốc ức chế protease trong huyết thanh hơn so với rifampicin.
Bệnh nhân đang sử dụng phác đồ ARV có thuốc ức chế protease cần được điều trị với rifabutin thay vì rifampicin
trong phác đồ điều trị lao của họ. Khuyến cáo hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa khi cân nhắc sử dụng rifabutin trên
bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế protease.

Trong giai đoạn duy trì, không khuyến cáo dùng thuốc một hay hai lần/tuần. Thay vào đó, khuyến cáo nên thực hiện
phác đồ hàng ngày (ưu tiên) hoặc 3 lần/tuần.[6] [53]Khởi trị với ARV sớm nhất có thể sau khi bắt đầu điều trị lao
là phù hợp theo hướng dẫn của WHO.[54] [55] [56] Tỷ lệ sống sót được cải thiện ở những người đồng nhiễm HIV
có số lượng CD4+ <50 tế bào/mL nếu được điều trị bằng liệu pháp ARV trong vòng 2 tuần sau khi bắt đầu điều trị
lao.[57] [58] [59] Nếu một bệnh nhân đồng nhiễm HIV và lao chưa được khởi trị bằng liệu pháp ARV, thì cần cân
nhắc kéo dài thời gian điều trị bệnh lao đến 9 tháng (tức là thêm 3 tháng trong giai đoạn duy trì).[6] Cũng cần cân
nhắc kéo dài giai đoạn duy trì ở nhưng bệnh nhân có tổn thương dạng hang trên phim XQ ngực hoặc nuôi cấy đờm
dương tính sau 2 tháng điều trị và đồng nhiễm HIV.[6] Việc điều trị đối với những bệnh nhân có thêm bệnh đồng
mắc rất phức tạp và sẽ cần đến tư vấn thông qua hội chẩn.

Suy giảm chức năng thận
Bệnh nhân suy giảm chức năng thận nhưng có độ thanh thải creatinine >30 mL/phút nên được điều trị theo liều tiêu
chuẩn. Tuy nhiên, cần cân nhắc theo dõi nồng độ thuốc trong huyết thanh.[6] Ở bệnh nhân có độ thanh thải creatinine
<30 mL/phút, sử dụng ethambutol và pyrazinamide 3 lần/tuần (liều dùng sau khi lọc máu nếu bệnh nhân đang lọc
máu; khuyến cáohội chẩn với chuyên gia).[6]

Viêm gan do thuốc hoặc tiền sử bệnh gan từ trước
Cần chỉ định xét nghiệm viêm gan A, B, và C nếu bệnh nhân không có bệnh gan từ trước nhưng có kết quả xét
nghiệm chức năng gan bất thường. Cần hỏi bệnh nhân về các chất gây độc đối với gan, kể cả việc uống bia rượu. Cần
kiểm tra chức năng gan ban đầu (men gan, bilirubin, phosphatase kiềm). Cần xét nghiệm chức năng gan hàng tháng ở
những bệnh nhân có chức năng gan ban đầu bất thường, bệnh gan nền, đồng nhiễm HIV và yếu tố nguy cơ gây viêm
gan khác.

Isoniazid, rifampicin, và pyrazinamide đều có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh gan. Quyết định về việc có an
toàn khi tiếp tục dùng 1, 2, hay cả 3 thuốc này hay không tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh gan. Tình trạng tăng
ALT không có triệu chứng xảy ra ở 20% bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ có chứa các thuốc này. Nếu tăng <5
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lần giới hạn trên của giá trị bình thường (ULN) và không có triệu chứng, hoặc <3 lần ULN và có triệu chứng, thì có
thể tiếp tục phác đồ các thuốc hàng một, nhưng cần theo dõi chức năng gan và các triệu chứng.

Nếu ALT tăng hơn 5 lần ULN, hay hơn 3 lần ULN và có triệu chứng, cần dừng các thuốc gây độc cho gan và bắt
đầu điều trị bằng ít nhất 3 thuốc không có tác dụng gây độc cho gan (ví dụ như ethambutol, fluoroquinolone, và
aminoglycoside) đặc biệt khi gánh nặng về bệnh lao nhiều hơn mức tối thiểu. Có thể tiếp tục với 1 hoặc 2 thuốc có
hiệu quả hơn, isoniazid và/hoặc rifampicin, đồng thời theo dõi cẩn thận chức năng gan, đặc biệt là khi ALT <2 lần
ULN. Các thuốc này có thể được cho dùng lại lần lượt, từng thuốc một, chờ 4 đến 7 ngày trước khi thêm thuốc tiếp
theo. Trước khi cho dùng mỗi loại thuốc mới, cần kiểm tra chức năng gan. Nếu xuất hiện tăng ALT, thì thuốc sử dụng
gần đây nhất có khả năng là thuốc gây viêm gan.[6] [60]

Mặc dù rifabutin có thể gây tổn thương gan (chủ yếu là kiểu tắc mật như rifampicin), thuốc này cho thấy là ít gây độc
gan hơn so với rifampicin và có thể thay cho rifampicin để hoàn thành phác đồ điều trị bệnh lao ngắn hạn. Ví dụ, nếu
tổn thương gan tái phát khi cho dùng lại rifampicin, có thể cân nhắc thay thế bằng rifabutin.

Việc điều trị đối với những bệnh nhân có thêm bệnh đồng mắc rất phức tạp và sẽ cần đến tư vấn thông qua hội chẩn.

Mang thai và cho con bú
Phụ nữ mang thai nghi ngờ bị lao hoạt động cần được điều trị vì có nguy cơ lây bệnh lao sang cho bào thai. Điều trị
ban đầu thường bắt đầu với isoniazid, rifampicin, và ethambutol. Pyrazinamide có thể an toàn và được cân nhắc bổ
sung cho phác đồ ba thuốc. Tổng thời gian điều trị tối thiểu là 9 tháng đối ới phụ nữ chưa dùng pyrazinamide trong
phác đồ ban đầu.[6]

Phụ nữ đang điều trị thuốc chống lao có thể cho con bú vì chỉ có một nồng độ thấp thuốc đi vào sữa. Tuy nhiên, nồng
độ thuốc đó không đủ cao để đem lại điều trị hiệu quả cho đứa con.[6]

Việc điều trị đối với những bệnh nhân có thêm bệnh đồng mắc rất phức tạp và sẽ cần đến tư vấn thông qua hội chẩn.

Lao đa kháng thuốc (MDR-TB)
Lao đa kháng thuốc được định nghĩa là kháng đồng thời isoniazid và rifampicin, kèm theo kháng hoặc không kháng
các thuốc hàng một khác. Lao siêu kháng thuốc (XDR-TB) được định nghĩa là lao đa kháng kèm theo kháng bất
kỳ thuốc nào trong nhóm fluoroquinolone, và ít nhất một trong 3 thuốc tiêm hàng hai (amikacin, capreomycin, và
kanamycin).[61]

Có thể nghi ngờ kháng thuốc dựa trên thông tin tiền sử hoặc dịch tễ. Việc điều trị yêu cầu cần hội chẩn với chuyên
gia.

WHO khuyến cáo một phác đồ ngắn hoặc dài hơn (thông thường) để điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc.[62]

Phác đồ điều trị MDR-TB ngắn hơn đề cập đến thời gian điều trị lao kháng rifampicin (RR) hoặc MDR-TB kéo dài 9
đến 12 tháng, phần lớn được tiêu chuẩn hóa, bao gồm 2 giai đoạn riêng biệt:

• Giai đoạn tấn công 4 tháng, có thể kéo dài tối đa thành 6 tháng trong trường hợp không có biến đổi xét nghiệm
nhuộm soi đờm và bao gồm các thuốc sau:

• gatifloxacin hoặc moxifloxacin
• kanamycin
• prothionamide
• Clofazimine:
• isoniazid (liều cao)
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• pyrazinamide
• ethambutol

• Sau đó là giai đoạn duy trì trong 5 tháng và bao gồm các thuốc sau:

• gatifloxacin hoặc moxifloxacin
• Clofazimine:
• pyrazinamide
• ethambutol.

Phác đồ rút ngắn này chỉ được khuyến cáo cho bệnh nhân không mang thai mắc lao phổi RR hay MDR, người chưa
điều trị bằng các thuốc hàng hai và ở người đã loại trừ hoặc được cho là không có khả năng kháng các fluoroquinolone
và thuốc tiêm hànghai.

Phác đồ ngắn hạn của WHO là bước tiến lớn đối với điều kiện có thu nhập thấp và vừa, là những nơi có thể không có
khả năng tiếp cận được với xét nghiệm kháng sinh đồ thuốc hànghai. Ở những nơi có khả năng kiểm tra kháng sinh
đồ thuốc hàng hai, việc xây dựng phác đồ phù hợp sẽ dựa trên kết quẳ kháng sinh đồ. Phác đồ ngắn hạn có thể khiến
bệnh nhân phải dùng thuốc không có chỉ định.

Phác đồ dài hạn, trước đây được gọi là điều trị thông thường, đề cập đến các phác đồ trị lao RR hay MDR kéo dài từ
18 tháng trở lên và có thể được chuẩn hóa hay cá nhân hóa.

WHO khuyến cáo phác đồ lao MDR dài hạn bao gồm ít nhất 5 thuốc trong giai đoạn tấn công có thể có hiệu quả.
Phác đồ này bao gồm pyrazinamide cộng với 4 thuốc hàng hai chính: một từ nhóm A (levofloxacin, moxifloxacin,
gatifloxacin); một từ nhóm B (amikacin, capreomycin, kanamycin, streptomycin); và ít nhất 2 từ nhóm C
(prothionamide, cycloserine, linezolid, clofazimine). Nếu không đủ số lượng tối thiểu các loại thuốc từ các thuốc này,
một thuốc từ nhóm D2 (bedaquiline ở người lớn, delamanid ở trẻ em từ 6 đến 17 tuổi và người lớn) và các thuốc khác
từ nhóm D3 (axit aminosalicylic, imipenem/cilastatin, meropenem, amoxicillin/clavulanate, thiacetazone) có thể được
thêm vào để đưa tổng số thuốc lên 5. Có thể củng cố thêm phác đồ bằng isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol. Phác
đồ cụ thể cần được lựa chọn bởi bác sĩ chuyên khoa về điều trị MDR-TB.[62] Tổng số thuốc điều trị lao được đưa
vào phác đồ cần cân bằng giữa lợi ích kỳ vọng với nguy cơ từ các tác dụng phụ và việc không tuân thủ khi gánh nặng
về thuốc tăng.

Phác đồ dài hạn này được khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn dùng phác đồ ngắn
hạn.[62]

Ở bệnh nhân mắc lao RR hoặc MDR, có thể phẫu thuật cắt phổi một phần tùy chọn (cắt thùy phổi hoặc cắt hình
chêm) cùng với phác đồ điều trị lao MDR theo khuyến cáo.[62]

Điều trị cho các bệnh nhân có thêm bệnh đồng mắc rất phức tạp và cần thảo luận với bác sĩ chuyên khoa.

Điều trị thất bại và lao tái phát
WHO định nghĩa điều trị thất bại là nhuộm soi hoặc nuôi cấy đờm dương tính vào 5 tháng hoặc muộn hơn trong quá
trình điều trị lao.[49] Khi nhuộm soi hoặc nuôi cấy đờm vẫn dương tính trên 2 đến 3 tháng trong quá trình điều trị lao,
phải xác minh lại việc tuân thủ điều trị thuốc lao. Lao kháng thuốc mới xuất hiện trong quá trình điều trị và tình trạng
kém hấp thu thuốc lao qua đường tiêu hóa cũng cần được đánh giá.

Lao tái phát là ca bệnh lao trước đây được cho là đã điều trị lao thành công. Các trường hợp lao tái phát bao gồm tái
phát do cùng một chủng trực khuẩn lao gây ra đợt bệnh trước đây, cũng như các đợt bệnh lao mới do tái phơi nhiễm
dẫn đến tái nhiễm lao lại. Tại Hoa Kỳ, nhìn chung tái phát là hậu quả của việc vi khuẩn lao ban tái hoạt động trở lại
(tái phát) trong khi tại các nước lưu hành dịch lao, nó có thể là kết quả của tái nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Hầu hết các
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trường hợp tái phát xảy ra trong 6 đến 12 tháng đầu sau khi hoàn tất điều trị và xuất hiện ở 2% đến 5% bệnh nhân
được điều trị phù hợp.[63]

Nếu ban đầu bệnh nhân có các chủng phân lập nhạy cảm với thuốc và việc điều trị được quan sát trực tiếp, tái phát sẽ
có khả năng là hậu quả của cùng các vi khuẩn nhạy cảm đó và có thể sử dụng liệu pháp điều trị trước đó. Tuy nhiên,
nếu ban đầu bệnh nhân điều trị theo liệu pháp tự dùng thuốc, có nhiều khả năng có sự phát triển vi khuẩn kháng thuốc
hơn. Trong tình huống này, hoặc nếu trước đó chưa làm xét nghiệm kháng sinh đồ, thì cần cân nhắc phác đồ điều trị
MDR-TB mở rộng bổ sung ít nhất 2 thuốc mới chưa được dùng trước đây.

Nếu nghi ngờ tái nhiễm lao ngoại sinh, điều trị lao cần được dựa trên hồ sơ kháng sinh đồ của nguồn lây bệnh, nếu đã
biết.[6]

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 )

bắt đầu ( tóm tắt )

Lao tiềm ẩn: âm tính với HIV, không mang
thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn

Lao tiềm ẩn: dương tính với HIV, không
mang thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn

Lao tiềm ẩn: mang thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn

Cấp tính ( tóm tắt )

Lao hoạt động HIV âm tính, không mang
thai: không có rối loạn chức năng gan

1

không nghĩ đến đa kháng
thuốc

1 liệu pháp giai đoạn tấn công

thêm liệu pháp giai đoạn duy trì

đa kháng thuốc 1 phác đồ ngắn hạn (giai đoạn tấn công)

thêm Phác đồ ngắn hạn (giai đoạn duy trì)

1 phác đồ dài hạn (phác đồ chính)

bổ sung phác đồ dài hạn (thuốc bổ sung)

thêm isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol

bổ sung phẫu thuật
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Cấp tính ( tóm tắt )

Lao hoạt động HIV dương tính, không
mang thai: không có rối loạn chức năng gan

không nghĩ đến đa kháng
thuốc

1 liệu pháp giai đoạn tấn công

thêm liệu pháp giai đoạn duy trì

đa kháng thuốc 1 phác đồ ngắn hạn (giai đoạn tấn công)

thêm Phác đồ ngắn hạn (giai đoạn duy trì)

1 phác đồ dài hạn (phác đồ chính)

bổ sung phác đồ dài hạn (thuốc bổ sung)

thêm isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol

bổ sung phẫu thuật

Lao hoạt động trên phụ nữ mang thai

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa

Lao hoạt động, không mang thai: rối loạn
chức năng gan do thuốc hoặc có trước

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa

Tiếp diễn ( tóm tắt )

Lao tái phát

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

Lao tiềm ẩn: âm tính với HIV, không mang
thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: liều 5 mg/kg uống một lần/ngày trong
6-9 tháng, liều tối đa 300 mg, hoặc 15 mg/kg qua
đường uống tuần hai lần trong 6-9 tháng, tối đa
900 mg/liều
-và-
» pyridoxine: cân nhắc liều 25 mg đường uống một
lần/ngày

HOẶC

» isoniazid: liều 15 mg/kg uống một lần/tuần trong
12 tuần, liều tối đa 900 mg
-và-
» rifapentine: liều dựa trên trọng lượng ngoài mỡ
trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn; tham
khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn hay
quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng
-và-
» pyridoxine: cân nhắc dùng liều 50 mg uống một
lần/lần

HOẶC

» rifampicin: liều 10 mg/kg uống một lần/ngày
trong 4 tháng, liều tối đa 600 mg

» Những người có phơi nhiễm đáng kể với ca bệnh
lao hoạt động có khả năng lây nhiễm trong 1 đến 2
năm trước cần được đánh giá bệnh lao hoạt động và
nhiễm lao tiềm ẩn. Khuyến cáo thực hiện lặp lại xét
nghiệm LTBI (test lẩy da tuberculin hoặc định lượng
interferon-gamma giải phóng) 8 đến 10 tuần sau lần
phơi nhiễm cuối nếu có đánh giá ban đầu trước thời
điểm này và kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính.

» Ở những người có test lẩy da dương tính (thường
với cục sần ≥5 mm ở nhóm bệnh nhân này) nhưng
không có dấu hiệu lâm sàng hoặc vi sinh của nhiễm
lao hoạt động, có thể cân nhắc điều trị nhiễm lao tiềm
ẩn trước.

» Quyết định có điều trị hay không tùy vào thời gian,
phạm vi và môi trường phơi nhiễm, cũng như tình
trạng miễn dịch của người tiếp xúc đã phơi nhiễm.[6]

» Các hướng dẫn của Hoa Kỳ khuyến cáo dùng
isoniazid hàng ngày trong 6 đến 9 tháng, rifampicin
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bắt đầu
hàng ngày trong 4 tháng, hoặc tuần một lần isoniazid
cộng với rifapentine trong 12 tuần.[9] [42]

» Các hướng dẫn của Anh Quốc và Tổ chức Y tế
Thế giới khuyến cáo một lựa chọn bổ sung là dùng
isoniazid hàng ngày cộng với rifampicin trong 3
tháng.[43] [44]

» Các phác đồ khác nhau được nêu chi tiết dưới đây;
cần thực hiện các phác đồ hai lần/tuần kết hợp với
liệu pháp theo dõi trực tiếp (DOT). Cũng có thể sử
dụng các phác đồ một lần/tuầnvà 3 lần/tuần.

» Pyridoxine được khuyến cáo sử dụng, đặc biệt ở
bệnh nhân đái tháo đường, suy thận, nhiễm HIV,
nghiện rượu, suy dinh dưỡng, hoặc bệnh lý thần kinh
ngoại biên có trước đó, và cho phụ nữ mang thai và
cho con bú; tuy nhiên, nhiều bác sĩ lâm sàng cũng bổ
sung pyridoxine vào phác đồ trong các trường hợp
khác.

» Lý tưởng là tất cả các thuốc trong phác đồ chỉ định
được uống tại cùng thời điểm trong ngày nếu có thể.
Nếu bệnh nhân không thể dung nạp được gánh nặng
thuốc, có thể cho dùng riêng các loại thuốc khác nhau
nhưng liều của mỗi thuốc không nên chia nhỏ ra.
Tham khảo các hướng dẫn để biết thông tin về liều
lượng.[6]

» Phác đồ kết hợp isoniazid và rifapentine trong 12
tuần sử dụng DOT một lần/tuần được khuyến cáo
cho người ≥12 tuổi vì nó có hiệu quả như phác đồ
isoniazid 9 tháng tự dùng hàng ngày.[42] [45] Một
nghiên cứu theo dõi đã cho thấy phác đồ kết hợp 12
tuần dưới dạng liệu pháp tự dùng có hiệu quả như
DOT tại Hoa Kỳ mặc dù không quan sát thấy tỷ lệ
tuân thủ tương tự tại các điểm nghiên cứu ngoài Hoa
Kỳ.[46] Isoniazid cộng với rifapentine dùng một lần/
tuần được thấy là có hiệu quả ở trẻ em từ 2 đến 17
tuổi.[47] Cách phối hợp này không được khuyến cáo
đối với: trẻ <2 tuổi; bệnh nhân nhiễm HIV đang điều
trị kháng retrovirus; phụ nữ mang thai hoặc dự kiến
mang thai trong khi điều trị; và người được cho là mắc
lao kháng isoniazid hoặc rifampicin. Rifapentine có thể
không có tại một số nước.

» Bệnh nhân có bệnh đồng mắc, hoặc có chống chỉ
định điều trị, cần hội chẩn với chuyên gia trước khi
điều trị.

» Có thể sử dụng rifampicin nếu kháng isoniazid,
nhạy rifampicin được ghi nhận, hoặc khi có tình trạng
không dung nạp isoniazid.

Lao tiềm ẩn: dương tính với HIV, không
mang thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn
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bắt đầu

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: liều 5 mg/kg uống một lần/ngày trong
6-9 tháng, liều tối đa 300 mg, hoặc 15 mg/kg qua
đường uống tuần hai lần trong 6-9 tháng, tối đa
900 mg/liều
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» rifampicin: liều 10 mg/kg uống một lần/ngày
trong 4 tháng, liều tối đa 600 mg

HOẶC

» rifabutin: Hội chẩn bác sĩ chuyên khoa về hướng
dẫn kết hợp thuốc và liều dùng phù hợp

» Có thể sử dụng rifampicin nếu ghi nhận tình trạng
phơi nhiễm nhạy rifampicin, kháng isoniazid hoặc
nếu ghi nhận tình trạng không dung nạp isoniazid. Có
thể dùng rifabutin thay rifampicin tùy thuộc vào phác
đồ kháng retrovirus đang được sử dụng. Khuyến cáo
nên hội chẩn bác sĩ chuyên khoa khi xem xét sử dụng
rifabutin.

» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine cho bệnh nhân đang
dùng isoniazid.

Lao tiềm ẩn: mang thai

1 điều trị thuốc chống lao cho nhiễm lao tiềm ẩn

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: liều 5 mg/kg uống một lần/ngày trong
6-9 tháng, liều tối đa 300 mg, hoặc 15 mg/kg qua
đường uống tuần hai lần trong 6-9 tháng, tối đa
900 mg/liều
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần

HOẶC

» rifampicin: liều 10 mg/kg uống một lần/ngày
trong 4 tháng, liều tối đa 600 mg

» Mang thai ảnh hưởng rất ít đến tiến triển từ nhiễm
lao tiềm ẩn thành bệnh lao hoạt động và phụ nữ mang
thai cần được xét nghiệm dựa trên các yếu tố nguy cơ
hiện có. Nếu có nguy cơ cao tiến triển thành bệnh lao
(ví dụ như nhiễm lao gần đây, nhiễm HIV), chỉ định
điều trị ngay lập tức. Mặt khác, có thể trì hoãn điều trị
cho đến ít nhất 3 tháng sau sinh do tăng tỷ lệ xuất hiện
viêm gan nặng do thuốc trong thời kỳ chu sinh.
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Bệnh lao phổi Điều trị

bắt đầu
» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine ở bệnh nhân đang
dùng isoniazid, đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường,
suy thận, nhiễm HIV, nghiện rượu, suy dinh dưỡng,
hay có bệnh lý thần kinh ngoại biên từ trước, và cho
phụ nữ mang thai và cho con bú; tuy nhiên, nhiều bác
sĩ lâm sàng cũng thêm pyridoxine vào phác đồ trong
các trường hợp khác.

» Khuyến cáo nên hội chẩn bác sĩ chuyên khoa trong
thời gian mang thai.

Cấp tính

Lao hoạt động HIV âm tính, không mang
thai: không có rối loạn chức năng gan

Lao hoạt động HIV âm tính, không
mang thai: không có rối loạn chức
năng gan

1

không nghĩ đến đa kháng
thuốc

1 liệu pháp giai đoạn tấn công

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg; hoặc 15 mg/kg đường uống,
hai lần/tuần, liều tối đa 900 mg; hoặc 15 mg/kg
đường uống, ba lần/tuần, liều tối đa 900 mg
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifampicin: 10 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 600 mg; hoặc 10 mg/kg đường uống,
hai lần/tuần, liều tối đa 600 mg; hoặc 10 mg/kg
đường uống, ba lần/tuần, liều tối đa 600 mg
-và-
» pyrazinamide: liều dựa trên trọng lượng ngoài
mỡ trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn;
tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn
hay quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng
-và-
» ethambutol: liều dựa trên trọng lượng ngoài mỡ
trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn; tham
khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn hay
quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng

» Có thể là liệu pháp theo dõi trực tiếp (DOT) hoặc tự
dùng (SAT). Dựa trên bằng chứng từ các thử nghiệm
ngẫu nhiên, có nhóm chứng ở bệnh nhân HIV âm tính
và các thử nghiệm không ngẫu nhiên ở bệnh nhân
HIV dương tính, thuốc điều trị hàng một bao gồm
isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, và ethambutol.[6]
[64] [65] Cần dừng ethambutol nếu chủng phân lập
nhạy với isoniazid và rifampicin.

» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine đặc biệt ở bệnh
nhân đái tháo đường, suy thận, nhiễm HIV, nghiện
rượu, suy dinh dưỡng, hay có bệnh lý thần kinh ngoại
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Cấp tính
biên từ trước, và cho phụ nữ mang thai và cho con bú;
tuy nhiên, nhiều bác sĩ lâm sàng cũng thêm pyridoxine
vào phác đồ trong các trường hợp khác. Cần dùng
pyridoxine cùng với isoniazid để giúp ngăn ngừa bệnh
lý thần kinh liên quan đến isoniazid và được khuyến
cáo trong mọi ca bệnh lao hoạt động.

» Pyrazinamide chỉ được sử dụng trong giai đoạn tấn
công và cho phép rút ngắn phác đồ điều trị từ 9 tháng
xuống 6 tháng. Không khuyến cáo cho bệnh nhân bị
viêm khớp do gút cấp (nhưng có thể dùng cho bệnh
nhân có tiền sử bị gút trước đây) hoặc phụ nữ mang
thai do có ít thông tin về dữ liệu an toàn.

» Cần hội chẩn với chuyên gia ở bệnh nhân có độ
thanh thải creatinine <30 mL/phút.

» Nếu sử dụng SAT, cần dùng thuốc hàng ngày, 7
ngày/tuần trong 8 tuần. Nếu sử dụng DOT, ưu tiên
dùng liều hàng ngày với DOT vào các ngày trong
tuần.[6] Có thể dùng thuốc 3 lần/tuần trong 8 tuần nếu
bệnh nhân HIV âm tính, không có tổn thương dạng
hang và nhuộm soi âm tính. Dùng thuốc hai lần/tuần
không còn được khuyến cáo nhưng có thể cân nhắc ở
bệnh nhân âm tính với HIV có không có tổn thương
dạng hang và nhuộm soi âm tính sau 2 tuần đầu điều
trị hàng ngày. Liều khuyến cáo phụ thuộc vào số lần
dùng thuốc được chọn. Lý tưởng nhất là tất cả các
thuốc trong phác đồ chỉ định được dùng cùng thời
điểm trong ngày nếu có thể. Nếu bệnh nhân không thể
dung nạp gánh nặng thuốc, có thể dùng riêng các loại
thuốc khác nhau nhưng liều của mỗi thuốc không nên
chia nhỏ ra. Sau tuần thứ 8, cần bắt đầu giai đoạn duy
trì. Hội Lồng ngực Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn chung
trình bày chi tiết các phác đồ liều dùng được khuyến
cáo.[6]

thêm liệu pháp giai đoạn duy trì

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg; hoặc 15 mg/kg đường uống, ba
lần/tuần, liều tối đa 900 mg
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifampicin: 10 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 600mg; hoặc 10 mg/kg đường uống, ba
lần/tuần, liều tối đa 600mg

» Giai đoạn duy trì kéo dài 18 tuần sau khi hoàn thành
giai đoạn tấn công. Lý tưởng nhất là dùng tất cả các
thuốc trong phác đồ chỉ định tại cùng thời điểm trong
ngày nếu có thể. Nếu bệnh nhân không thể dung nạp
nhiều thuốc, có thể dùng riêng các loại thuốc khác
nhau nhưng liều của mỗi thuốc không nên chia nhỏ ra.
Ưu tiên dùng thuốc hàng ngày trong suốt giai đoạn giai
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Bệnh lao phổi Điều trị

Cấp tính
đoạn. Tuy nhiên, nếu chọn dùng thuốc từng đợt, thì ưu
tiên điều trị 3 lần/tuần hơn là hai lần/tuần.[6]

» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine đặc biệt ở bệnh
nhân đái tháo đường, suy thận, nhiễm HIV, nghiện
rượu, suy dinh dưỡng, hay có bệnh lý thần kinh ngoại
biên từ trước, và cho phụ nữ mang thai và cho con bú;
tuy nhiên, nhiều bác sĩ lâm sàng cũng thêm pyridoxine
vào phác đồ trong các trường hợp khác. Cần dùng
pyridoxine cùng với isoniazid để giúp ngăn ngừa bệnh
lý thần kinh liên quan đến isoniazid và được khuyến
cáo trong mọi ca bệnh lao hoạt động.

» Nếu bệnh nhân không dùng pyrazinamide trong 8
tuần đầu, giai đoạn duy trì cần kéo dài 31 tuần (tổng
cộng điều trị trong 39 tuần). Cũng cần kéo dài thời
gian điều trị nếu bệnh nhân có tổn thương dạng hang
và nuôi cấy đờm dương tính sau 2 tháng điều trị, hoặc
có chủng kháng pyrazinamide.

» Cũng cần cân nhắc kéo dài giai đoạn duy trì ở những
bệnh nhân có tổn thương dạng hang trên XQ ngực
hoặc nuôi cấy đờm dương tính 2 tháng sau điều
trị và đồng thời: HIV dương tính; nhẹ cân; có tổn
thương lan tỏa trên XQ ngực; đái tháo đường; đang
hút thuốc.[6]

đa kháng thuốc 1 phác đồ ngắn hạn (giai đoạn tấn công)

Các lựa chọn sơ cấp

» gatifloxacin
-hoặc-
» Moxifloxacin

--VÀ--
» kanamycin
-và-
» prothionamide
-và-
» Clofazimine:
-và-
» isoniazid
-và-
» pyrazinamide
-và-
» ethambutol

» Khuyến cáo chỉ sử dụng phác đồ ngắn hạn cho bệnh
nhân không mang thai mắc lao phổi kháng rifampicin
(RR) hoặc đa kháng (MDR), chưa điều trị bằng các
thuốc hàng hai và đã loại trừ hoặc được coi là ít có
khả năng kháng fluoroquinolone và các thuốc tiêm
hàng hai.[62]

» Có thể nghi ngờ kháng thuốc dựa trên thông tin tiền
sử hoặc dịch tễ. Việc điều trị yêu cầu cần hội chẩn với
chuyên gia.
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Cấp tính
» Phác đồ cuối cùng cần dựa vào kết quả kháng sinh
đồ.

» Phác đồ lao đa kháng ngắn hạn đề cập đến thời gian
điều trị lao kháng rifampicin hoặc lao đa kháng kéo
dài 9 đến 12 tháng. Giai đoạn tấn công trong 4 tháng,
nhưng có thể kéo dài đến 6 tháng ở bệnh nhân không
có biến đổi kết quả nhuộm soi đờm.[62]

» Việc điều trị trên những bệnh nhân có bệnh đồng
mắc rất phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ
chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

thêm Phác đồ ngắn hạn (giai đoạn duy trì)

Các lựa chọn sơ cấp

» gatifloxacin
-hoặc-
» Moxifloxacin

--VÀ--
» Clofazimine:
-và-
» pyrazinamide
-và-
» ethambutol

» Giai đoạn duy trì của phác đồ ngắn hạn kéo dài 5
tháng.

» Khuyến nghị chỉ sử dụng phác đồ ngắn hạn cho
những bệnh nhân không mang thai mắc lao phổi
kháng rifampicin hoặc đa kháng (MDR), chưa được
điều trị bằng thuốc hàng hai và đã loại trừ hay được
coi là ít có khả năng kháng fluoroquinolone và thuốc
tiêm hàng hai.

» Việc điều trị những bệnh nhân có bệnh đồng mắc rất
phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

1 phác đồ dài hạn (phác đồ chính)

Các lựa chọn sơ cấp

» pyrazinamide

HOẶC

» levofloxacin

HOẶC
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Cấp tính
» Moxifloxacin

HOẶC

» gatifloxacin

HOẶC

» amikacin

HOẶC

» capreomycin

HOẶC

» kanamycin

HOẶC

» streptomycin

HOẶC

» prothionamide

HOẶC

» ethionamide

HOẶC

» cycloserine

HOẶC

» linezolid

HOẶC

» Clofazimine:

» Phác đồ dài hạn này được khuyến cáo cho tất cả các
bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn dùng phác đồ
ngắn hạn.

» Phác đồ dài hạn, trước đây được gọi là điều trị thông
thường, đề cập đến các phác đồ điều trị lao kháng
rifampicin hoặc lao đa kháng (MDR) kéo dài từ 18
tháng trở lên và có thể được chuẩn hóa hay cá nhân
hóa.

» Hướng dẫn của WHO khuyến cáo phác đồ điều trị
lao đa kháng dài hạn bao gồm ít nhất 5 thuốc trong
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Cấp tính
giai đoạn tấn công có thể hiệu quả (tức là 4 thuốc hàng
hai chính cộng với pyrazinamide, có thể được củng cố
thêm bằng isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol).

» Phác đồ này cần bao gồm pyrazinamide cộng với 4
thuốc hàng hai chính: một từ nhóm A (levofloxacin,
moxifloxacin, gatifloxacin); một từ nhóm B (amikacin,
capreomycin, kanamycin, streptomycin); và ít nhất 2
từ nhóm C (ethionamide/prothionamide, cycloserine,
linezolid, clofazimine).

» Streptomycin là lựa chọn thay thế cho các thuốc tiêm
hàng hai khi không thể sử dụng capreomycin hoặc các
aminoglycoside khác, khả năng nhạy với thuốc cao
hơn.[62]

» Việc điều trị những bệnh nhân có bệnh đồng mắc rất
phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

bổ sung phác đồ dài hạn (thuốc bổ sung)

Các lựa chọn sơ cấp

» bedaquiline

HOẶC

» delamanid

HOẶC

» axit aminosalicylic

HOẶC

» imipenem/cilastatin

HOẶC

» meropenem

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate

HOẶC

» thioacetazone

» Nếu không thể xây dựng một phác đồ dựa trên các
thuốc chính, thì có thể thêm thuốc từ các lựa chọn này
để có phác đồ 5 thuốc.
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Cấp tính
» Phải xác định tình trạng HIV âm tính trước khi sử
dụng thioacetazone.

» Phác đồ cụ thể cần phải do bác sĩ chuyên khoa về
điều trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ
chuyên khoa về hướng dẫn liều dùng.

thêm isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid
-và/hoặc-
» ethambutol

» Cần củng cố thêm phác đồ bằng isoniazid liều cao
và/hoặc ethambutol.

» Phác đồ cụ thể cần phải do bác sĩ chuyên khoa về
điều trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ
chuyên khoa về hướng dẫn liều dùng.

bổ sung phẫu thuật

» Ở những bệnh nhân mắc lao kháng rifampicin hoặc
lao đa kháng (MDR), có thể phẫu thuật cắt bỏ một
phần phổi không bắt buộc (cắt thùy phổi hoặc cắt hình
chêm) cùng điều trị phác đồ lao đa kháng đã được
khuyến cáo[62]

Lao hoạt động HIV dương tính, không mang
thai: không có rối loạn chức năng gan

không nghĩ đến đa kháng
thuốc

1 liệu pháp giai đoạn tấn công

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifampicin: 10 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 600 mg
-và-
» pyrazinamide: liều dựa trên trọng lượng ngoài
mỡ trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn;
tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn
hay quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng
-và-
» ethambutol: liều dựa trên trọng lượng ngoài mỡ
trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn; tham
khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn hay
quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg
-và-
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Cấp tính
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifabutin: Hội chẩn bác sĩ chuyên khoa về hướng
dẫn kết hợp thuốc và liều dùng phù hợp
-và-
» pyrazinamide: liều dựa trên trọng lượng ngoài
mỡ trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn;
tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn
hay quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng
-và-
» ethambutol: liều dựa trên trọng lượng ngoài mỡ
trong cơ thể và dạng bào chế viên nén có sẵn; tham
khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa, hướng dẫn hay
quy trình tại cơ sở về hướng dẫn liều dùng

» Điều trị những bệnh nhân HIV dương tính tương
tự như với các bệnh nhân HIV âm tính. Có thể dùng
liều pháp theo dõi trực tiếp (DOT) hoặc tự dùng (SAT)
mặc dù DOT được khuyến cáo cho các bệnh nhân
HIV dương tính.[6] Dựa trên bằng chứng từ các thử
nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng ở bệnh HIV âm tính
và các thử nghiệm không ngẫu nhiên ở bệnh nhân
HIV dương tính, điều trị ưu tiên bao gồm isoniazid,
rifampicin, pyrazinamide, và ethambutol.[6] [64] [65]
Cần dừng ethambutol nếu chủng phân lập nhạy với
isoniazid và rifampicin.

» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine, đặc biệt ở bệnh
nhân đái tháo đường, suy thận, nhiễm HIV, nghiện
rượu, suy dinh dưỡng, hoặc có bệnh lý thần kinh ngoại
biên từ trước, và phụ nữ mang thai và cho con bú; tuy
nhiên, nhiều bác sĩ lâm sàng cũng thêm pyridoxine
vào phác đồ trong các trường hợp khác. Cần dùng
pyridoxine cùng với isoniazid để giúp ngăn ngừa bệnh
lý thần kinh liên quan đến isoniazid và được khuyến
cáo trong mọi ca bệnh lao hoạt động.

» Pyrazinamide chỉ được sử dụng trong giai đoạn tấn
công và cho phép rút ngắn phác đồ điều trị từ 9 tháng
xuống 6 tháng. Không khuyến cáo cho bệnh nhân bị
viêm khớp do gút cấp (nhưng có thể dùng cho bệnh
nhân có tiền sử bị gút trước đây) hoặc phụ nữ mang
thai do có ít thông tin về dữ liệu an toàn.

» Cần hội chẩn với chuyên gia ở bệnh nhân có độ
thanh thải creatinine <30 mL/phút.

» Nếu bệnh nhân đang dùng liệu pháp kháng retrovirus
(ART), thì có một số cân nhắc bổ sung, bao gồm khả
năng tương tác thuốc, đặc biệt là giữa rifampicin và
các thuốc ức chế enzym phiên mã ngược không phải
nucleoside hoặc thuốc ức chế protease. Vì lý do này,
có thể cân nhắc dùng rifabutin thay thế cho rifampicin.
Khuyến cáo nên hội chẩn bác sĩ chuyên khoa khi xem
xét sử dụng rifabutin.

» Nếu sử dụng SAT, cần dùng thuốc hàng ngày, 7
ngày/tuần trong 8 tuần. Nếu lựa chọn DOT, cũng cần
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Cấp tính
dùng thuốc hàng ngày (theo dõi vào các ngày trong
tuần). Liều khuyến cáo phụ thuộc vào số lần dùng
thuốc đã chọn. Lý tưởng nhất là tất cả các thuốc trong
phác đồ chỉ định được dùng cùng thời điểm trong ngày
nếu có thể. Nếu bệnh nhân không thể dung nạp nhiều
thuốc, có thể dùng riêng các loại thuốc khác nhau
nhưng liều của mỗi thuốc không nên chia nhỏ ra. Sau
tuần thứ 8, cần bắt đầu giai đoạn duy trì. Hội Lồng
ngực Hoa Kỳ đưa ra hướng dẫn chung trình bày chi
tiết các phác đồ về liều dùng được khuyến cáo.[6]

thêm liệu pháp giai đoạn duy trì

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg; hoặc 15 mg/kg đường uống, ba
lần/tuần, liều tối đa 900 mg
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifampicin: 10 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 600mg; hoặc 10 mg/kg đường uống, ba
lần/tuần, liều tối đa 600mg

Các lựa chọn thứ cấp

» isoniazid: 5 mg/kg đường uống, một lần/ngày,
liều tối đa 300 mg; hoặc 15 mg/kg đường uống, ba
lần/tuần, liều tối đa 900 mg
-và-
» pyridoxine: 25 mg đường uống ngày một lần
-và-
» rifabutin: Hội chẩn bác sĩ chuyên khoa về hướng
dẫn kết hợp thuốc và liều dùng phù hợp

» Điều trị những bệnh nhân HIV dương tính tương
tự như với các bệnh nhân HIV âm tính. Có thể là liệu
pháp theo dõi trực tiếp (DOT) hoặc tự dùng (SAT)
mặc dù tình trạng HIV dương tính là một chỉ định việc
dùng DOT.

» Giai đoạn duy trì kéo dài 18 tuần sau khi hoàn thành
giai đoạn tấn công. Lý tưởng nhất là dùng tất cả các
thuốc trong phác đồ chỉ định tại cùng thời điểm trong
ngày nếu có thể. Nếu bệnh nhân không thể dung nạp
nhiều thuốc, có thể dùng riêng các loại thuốc khác
nhau nhưng liều của mỗi thuốc không nên chia nhỏ ra.
Liệu pháp dùng thuốc hàng ngày tốt hơn là 3 lần/tuần;
tham khảo chi tiết trong hướng dẫn.[6] [53]

» Khuyến cáo sử dụng pyridoxine đặc biệt ở bệnh
nhân đái tháo đường, suy thận, nhiễm HIV, nghiện
rượu, suy dinh dưỡng, hay có bệnh lý thần kinh ngoại
biên từ trước, và cho phụ nữ mang thai và cho con bú;
tuy nhiên, nhiều bác sĩ lâm sàng cũng thêm pyridoxine
vào phác đồ trong các trường hợp khác. Cần dùng
pyridoxine cùng với isoniazid để giúp ngăn ngừa bệnh
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Cấp tính
lý thần kinh liên quan đến isoniazid và được khuyến
cáo trong mọi ca bệnh lao hoạt động.

» Nếu bệnh nhân không dùng pyrazinamide trong 8
tuần đầu, giai đoạn duy trì cần kéo dài 31 tuần (tổng
cộng điều trị trong 39 tuần). Nếu bệnh nhân không
điều trị kháng retrovirus (ART), thì cũng cần kéo dài
điều trị bệnh lao đến 31 tuần.[6] Cũng cần kéo dài
thời gian điều trị nếu bệnh nhân tổn thương dạng hang
và nuôi cấy đờm dương tính sau 2 tháng điều trị, hoặc
kháng pyrazinamide. Cân nhắc kéo dài giai đoạn duy
trì ở bệnh nhân có tổn thương dạng hang trên XQ
ngực hoặc nuôi cấy đờm dương tính sau 2 tháng điều
trị và đồng nhiễm HIV.[6]

» Nếu bệnh nhân đang dùng ART, thì có một số cân
nhắc bổ sung, bao gồm khả năng tương tác thuốc,
đặc biệt là giữa rifampicin và các thuốc ức chế enzym
phiên mã ngược không phải nucleoside hoặc thuốc
ức chế protease. Vì lý do này, có thể cân nhắc dùng
rifabutin thay thế cho rifampicin. Khuyến cáo nên hội
chẩn bác sĩ chuyên khoa khi xem xét sử dụng rifabutin.

đa kháng thuốc 1 phác đồ ngắn hạn (giai đoạn tấn công)

Các lựa chọn sơ cấp

» gatifloxacin
-hoặc-
» Moxifloxacin

--VÀ--
» kanamycin
-và-
» prothionamide
-và-
» Clofazimine:
-và-
» isoniazid
-và-
» pyrazinamide
-và-
» ethambutol

» Người nhiễm HIV cần được cân nhắc điều trị phác
đồ lao đa kháng (MDR) ngắn hạn giống với người có
xét nghiệm huyết thanh HIV âm tính.[62]

» Khuyến cáo chỉ sử dụng phác đồ rút ngắn này cho
bệnh nhân không mang thai mắc lao phổi kháng
rifampicin (RR) hoặc lao đa kháng, chưa điều trị bằng
các thuốc hàng hai và đã loại trừ hay được cho ít có
khả năng kháng fluoroquinolone và ccacs thuốc tiêm
hàng hai.[62]

» Có thể nghi ngờ kháng thuốc dựa trên thông tin tiền
sử hoặc dịch tễ. Việc điều trị yêu cầu cần hội chẩn với
chuyên gia.
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Cấp tính
» Phác đồ cuối cùng cần dựa vào kết quả kháng sinh
đồ.

» Phác đồ lao đa kháng ngắn hạn đề cập đến thời gian
điều trị lao kháng rifampicin hoặc lao đa kháng kéo
dài 9 đến 12 tháng. Giai đoạn tấn công trong 4 tháng,
nhưng có thể kéo dài đến 6 tháng ở bệnh nhân không
có biến đổi kết quả nhuộm soi đờm.[62]

» Việc điều trị trên những bệnh nhân có bệnh đồng
mắc rất phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ
chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

thêm Phác đồ ngắn hạn (giai đoạn duy trì)

Các lựa chọn sơ cấp

» gatifloxacin
-hoặc-
» Moxifloxacin

--VÀ--
» Clofazimine:
-và-
» pyrazinamide
-và-
» ethambutol

» Giai đoạn duy trì của phác đồ ngắn hạn kéo dài 5
tháng.

» Khuyến nghị chỉ sử dụng phác đồ ngắn hạn cho
những bệnh nhân không mang thai mắc lao phổi
kháng rifampicin hoặc đa kháng (MDR), chưa được
điều trị bằng thuốc hàng hai và đã loại trừ hay được
coi là ít có khả năng kháng fluoroquinolone và thuốc
tiêm hàng hai.

» Việc điều trị những bệnh nhân có bệnh đồng mắc rất
phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

1 phác đồ dài hạn (phác đồ chính)

Các lựa chọn sơ cấp

» pyrazinamide

HOẶC

» levofloxacin

HOẶC
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Cấp tính
» Moxifloxacin

HOẶC

» gatifloxacin

HOẶC

» amikacin

HOẶC

» capreomycin

HOẶC

» kanamycin

HOẶC

» streptomycin

HOẶC

» prothionamide

HOẶC

» ethionamide

HOẶC

» cycloserine

HOẶC

» linezolid

HOẶC

» Clofazimine:

» Phác đồ dài hạn này được khuyến cáo cho tất cả các
bệnh nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn dùng phác đồ
ngắn hạn.

» Phác đồ dài hạn, trước đây được gọi là điều trị thông
thường, đề cập đến các phác đồ điều trị lao kháng
rifampicin hoặc lao đa kháng (MDR) kéo dài từ 18
tháng trở lên và có thể được chuẩn hóa hay cá nhân
hóa.

» Hướng dẫn của WHO khuyến cáo phác đồ điều trị
lao đa kháng dài hạn bao gồm ít nhất 5 thuốc trong
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Bệnh lao phổi Điều trị

Cấp tính
giai đoạn tấn công có thể hiệu quả (tức là 4 thuốc hàng
hai chính cộng với pyrazinamide, có thể được củng cố
thêm bằng isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol).

» Phác đồ này cần bao gồm pyrazinamide cộng với 4
thuốc hàng hai chính: một từ nhóm A (levofloxacin,
moxifloxacin, gatifloxacin); một từ nhóm B (amikacin,
capreomycin, kanamycin, streptomycin); và ít nhất 2
từ nhóm C (ethionamide/prothionamide, cycloserine,
linezolid, clofazimine).

» Streptomycin là lựa chọn thay thế cho các thuốc tiêm
hàng hai khi không thể sử dụng capreomycin hoặc các
aminoglycoside khác, khả năng nhạy với thuốc cao
hơn.[62]

» Việc điều trị những bệnh nhân có bệnh đồng mắc rất
phức tạp, và sẽ cần lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

» Phác đồ cụ thể phải do bác sĩ chuyên khoa về điều
trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ chuyên
khoa về hướng dẫn liều dùng.

bổ sung phác đồ dài hạn (thuốc bổ sung)

Các lựa chọn sơ cấp

» bedaquiline

HOẶC

» delamanid

HOẶC

» axit aminosalicylic

HOẶC

» imipenem/cilastatin

HOẶC

» meropenem

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate

» Nếu không thể xây dựng một phác đồ dựa trên các
thuốc chính, thì có thể thêm thuốc từ các lựa chọn này
để có phác đồ 5 thuốc.

» Phác đồ cụ thể cần phải do bác sĩ chuyên khoa về
điều trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ
chuyên khoa về hướng dẫn liều dùng.

thêm isoniazid liều cao và/hoặc ethambutol
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» isoniazid
-và/hoặc-
» ethambutol

» Cần củng cố thêm phác đồ bằng isoniazid liều cao
và/hoặc ethambutol.

» Phác đồ cụ thể cần phải do bác sĩ chuyên khoa về
điều trị lao đa kháng quyết định. Hội chẩn bác sĩ
chuyên khoa về hướng dẫn liều dùng.

bổ sung phẫu thuật

» Ở những bệnh nhân mắc lao kháng rifampicin hoặc
lao đa kháng (MDR), có thể phẫu thuật cắt bỏ một
phần phổi không bắt buộc (cắt thùy phổi hoặc cắt hình
chêm) cùng điều trị phác đồ lao đa kháng đã được
khuyến cáo[62]

Lao hoạt động trên phụ nữ mang thai

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa

» Khuyến cáo nên hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa khi
điều trị bệnh lao trong thời gian mang thai.

Lao hoạt động, không mang thai: rối loạn
chức năng gan do thuốc hoặc có trước

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa

» Khuyến cáo nên có hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa
trong trường hợp rối loạn chức năng gan do thuốc về
các lựa chọn điều trị ít gây độc cho gan hơn.

Tiếp diễn

Lao tái phát

1 hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa

» Điều trị thất bại được định nghĩa là nhuộm soi hoặc
nuôi cấy đờm dương tính vào 5 tháng trở lên trong quá
trình điều trị.[49] Khi nhuộm soi hoặc nuôi cấy đờm
vẫn dương tính sau 2 đến 3 tháng trình điều trị, phải
đánh giá việc tuân thủ điều trị; các chủng lao kháng
thuốc mới xuất hiện và tình trạng kém hấp thu thuốc
lao qua đường tiêu hóa cũng cần được đánh giá.

» Lao tái phát xảy ra ở một bệnh nhân đã hoàn thành
điều trị khỏi. Các bệnh nhân lao tái phát bao gồm tái
phát do cùng một chủng M. tuberculosis gây ra đợt
bệnh trước, cũng như các đợt bệnh lao mới do tái phơi
nhiễm dẫn đến nhiễm lao tái phát. Tại các nước không
lưu hành dịch, lao tái phát thường do tái hoạt động vi
khuẩn ban đầu, trong khi tại các nước lưu hành dịch
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Tiếp diễn
lao, nó có thể là hậu quả của tái nhiễm vi khuẩn lao
ngoại sinh. Lao tái phát thường xảy ra trong 6 đến 12
tháng đầu sau khi hoàn thành điều trị và xảy ra ở 2%
đến 5% bệnh nhân đã được điều trị thích hợp.[63]

» Nếu ban đầu bệnh nhân có các chủng phân lập nhạy
cảm với thuốc và việc điều trị được giám sát trực tiếp,
lao tái phát khả năng là hậu quả của cùng các vi khuẩn
nhạy cảm đó và có thể sử dụng phác đồ điều trị trước
đó. Nếu ban đầu bệnh nhân được điều trị theo phương
pháp tự dùng, khả năng phát triển vi khuẩn lao kháng
thuốc là lớn hơn. Trong tình huống này, hay nếu trước
đây chưa làm kháng sinh đồ, thì cần cân nhắc phác đồ
đa kháng mở rộng có bổ sung ít nhất 2 thuốc mới chưa
được dùng trước đây.[6]

» Nếu nghi ngờ tái nhiễm lao ngoại sinh, việc điều trị
cần được dựa trên hồ sơ kháng sinh đồ của nguồn lây,
nếu đã biết.

» Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa về hướng dẫn
phối hợp thuốc và liều dùng phù hợp.
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Giai đoạn đầu

Clofazimine:
Chưa có nhiều thông tin về clofazimine. Thuốc này có tác dụng kháng lao hứa hẹn trên in vitro và ở chuột nhưng
nó không cho thấy có tác dụng trên mô hình động vật lớn hơn. Một nghiên cứu quan sát cho thấy phác đồ có chứa
clofazimine hiệu quả nhất trong việc điều trị lao đa kháng (MDR).[66] Clofazimine cần phải được nghiên cứu thêm trong
điều trị lao đa kháng.[67]

Delamanid
Delamanid, một dẫn xuất nitro-dihydro-imidazo-oxazole, là thuốc ức chế sinh tổng hợp axit mycolic mới chống lại M.
tuberculosis . Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng-giả dược ở 481 bệnh nhân lao phổi đa kháng, 45,4% được
điều trị phác đồ cơ bản cộng với delamanid có kết quả biến đổi nuôi cấy đờm sau 2 tháng so với 30% bệnh nhân được
điều trị phác đồ cơ bản cộng với giả dược.[68] Delamanid được Cơ quan Dược phẩm châu Âu khuyến cáo sử dụng trong
phác đồ điều trị lao đa kháng năm 2013.

PA-824
PA-824, một nitroimidazo-oxazine, là một thuốc chống lao mới. Một thử nghiệm tiến cứu, ngẫu nhiên, có đối chứng
đánh giá hoạt tính diệt khuẩn giai đoạn đầu (EBA) của các phác đồ kết hợp nhiều thuốc mới ở bệnh nhân chưa điều trị,
nhạy cảm với thuốc, mắc lao phổi không có biến chứng đã cho rằng điều trị kết hợp 3 thuốc PA-824, moxifloxacin và
pyrazinamide có hoạt tính diệt khuẩn giai đoạn đầu tương đương với pháp đồ điều trị bệnh lao tiêu chuẩn.[69] Điều quan
trọng là, phác đồ có PA-824 này không chưa isoniazid hay rifamycin.
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Khuyến nghị

Giám sát

Cần kiểm tra chức năng gan (men gan, bilirubin, phosphatase kiềm) ban đầu trước khi bắt đầu điều trị. Cần thu đánh
giá chức năng gan hàng tháng ở những bệnh nhân có chức năng gan ban đầu bất thường, bệnh gan nền, đồng nhiễm
HIV, mang thai, và yếu tố nguy cơ khác đối với viêm gan.

Theo dõi rối loạn thị lực ở bệnh nhân có dùng ethembutol và nếu được điều trị trong hơn 2 tháng, cần kiểm tra thị lực
hàng tháng. Có thể cần phải theo dõi chức năng thận và gan thường quy.

Nhìn chung, bệnh nhân nên chụp XQ ngực khi hoàn tất điều trị lao phổi để làm mức cơ sở mới. Mặt khác, không chỉ
định theo dõi thường quy sau khi hoàn tất điều trị. Ở bệnh nhân mắc lao đa kháng, khuyến cáo theo dõi chặt chẽ trong
2 năm sau khi hoàn thành điều trị (ví dụ như chụp XQ ngực và xét nghiệm đờm mỗi 4-6 tháng).

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được thông báo về tình trạng bệnh Cụ thể, cần thảo luận về những vấn đề sau:

• Tầm quan trọng của việc hoàn thành thời gian điều trị theo khuyến cáo. Nếu xuất hiện tác dụng phụ, cần đến
cơ sở y tế.

• Sự cần thiết của việc theo dõi định kỳ chức năng thận và gan
• Sự cần thiết của việc lấy đờm định kỳ và kỹ thuật lấy đờm.

Do tính chất lây nhiễm của bệnh, bệnh nhân có thể cần được cách ly ngắn hạn. Sau khoảng 2 tuần, bệnh nhân ít có
khả năng lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần gũi hơn.

Bác sĩ cần thông báo cho tất cả các bệnh nhân lao đa kháng và lao siêu kháng (XDR) rằng họ không được di chuyển
bằng máy bay dân dụng cho đến khi họ không có khả năng lây nhiễm (tức là có 2 kết quả nuôi cấy đờm âm tính liên
tiếp).[78] Lao đa kháng được định nghĩa là kháng isoniazid và rifampicin, kháng hoặc không kháng các thuốc hàng
một khác, và lao siêu kháng được định nghĩa là kháng ít nhất isoniazid và rifampicin, và bất kỳ fluoroquinolone nào, và
ít nhất một trong 3 thuốc tiêm hàng hai (amikacin, capreomycin, và kanamycin).[61]

Bác sĩ cần thông báo ngay cho cơ quan y tế cộng đồng địa phương khi họ biết bệnh nhân mắc lao có tính chất lây
nhiễm hoặc có khả năng lây nhiễm có ý định di chuyển trái với lời khuyên y tế hay có thể có trường hợp ngoại lệ cần
phải di chuyển bằng máy bay dân dụng.

Bác sĩ cần thông báo ngay cho cơ quan y tế cộng đồng khi bệnh nhân mắc lao có tính chất lây nhiễm hay có khả năng
lây nhiễm có tiền sử di chuyển bằng máy bay dân dụng trong 3 tháng trước.[79]  [CDC: TB]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Lây truyền bệnh lao ngắn hạn cao
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Bệnh nhân có thể lây nhiễm bệnh cho những người tiếp xúc gần gũi. Ngay khi nghi ngờ bệnh lao, bác sĩ điều trị phải
tiến hành các bước để ngăn chặn việc lây truyền thêm. Điều này bao gồm cách ly bệnh nhân tại nhà hay phòng áp suất
âm (nếu nhập viện). Nếu cách ly tại nhà, bệnh nhân không được tiếp xúc với những người mới hay với trẻ nhỏ và
người bị suy giảm miễn dịch.

Cách tiếp cận thận trọng là xem như bệnh nhân có khả năng lây bệnh cho đến khi có 3 mẫu AFB đờm liên tiếp âm
tính, đã được điều trị phác đồ chuẩn trong ít nhất 2 tuần, và cho thấy cải thiện lâm sàng khi điều trị bệnh lao.[73]

hội chứng viêm phục hồi miễn dịch (IRIS) ngắn hạn trung bình

Còn được gọi là đáp ứng ngược. Hội chứng này bao gồm các triệu chứng và tổn thương lao xấu đi tạm thời sau khi bắt
đầu phác đồ điều trị lao. Hội chứng này thường gặp hơn ở bệnh nhân HIV dương tính suy giảm miễn dịch nặng đang
được dùng liệu pháp kháng retrovirus (ARV).[59]

Có đến 20% đến 30% bệnh nhân lao nhiễm HIV có thể tiến triển IRIS sau khi bắt đầu điều trị ARV (thời gian khởi
phát trung bình là 2 tuần). IRIS cũng được mô tả ở bệnh nhân HIV âm tính trong đó thời gian khởi phát trung bình
của các triệu chứng đáp ứng ngược là 8 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Ở cả hai nhóm, IRIS có vẻ hay gặp hơn trong lao
ngoài phổi.

Biểu hiện có thể bao gồm sốt, tình trạng xấu đi trên phim XQ ngực , hạch to, hay tràn dịch màng phổi tăng.

Các căn nguyên khác, như viêm phổi do vi khuẩn và viêm phổi PCP cần được loại trừ, cũng như điều trị lao thất bại do
không tuân thủ điều trị chưa được phát hiện hoặc lao kháng thuốc.[74] [75] [60]

Các đáp ứng ngược có tính chất thoáng qua, và nhìn chung không cần dừng phác đồ điều trị lao hay ARV. Nếu có triệu
chứng đáng kể, cân nhắc dùng steroid (ví dụ như prednisone 1-2 mg/kg một lần/ngày trong vài tuần, sau đó giảm dần
liều trong vài tuần) đồng thời vẫn duy trì phác đồ điều trị lao và ARV. Đối với IRIS nặng và đôi khi đe dọa tính mạng,
có thể cần dừng một vài hay tất cả các phác đồ điều trị.

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) ngắn hạn thấp

Bệnh lao là một nguyên nhân gây ra suy hô hấp cần thông khí cơ học hiếm gặp (MV). Có mối liên quan chặt chẽ hơn
giữa suy hô hấp và lao kê so với viêm phổi do lao (nguy cơ lớn hơn gấp 20 lần). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân lao cần
thông khí cơ học lên đến 69%.[72]

Điều trị hướng vào việc thông khí cơ học hỗ trợ hô hấp và phác đồ chống lao. Ở những bệnh nhân nặng này, có thể có
chứng kém hấp thu gây hậu quả là nồng độ thuốc không đủ, và việc có thể cần phải sử dụng các thuốc chống lao không
qua đường tiêu hóa (ví dụ như isoniazid, rifampicin, levofloxacin, và amikacin).

Tràn khí màng phổi ngắn hạn thấp

Hậu quả của sự vỡ vào khoang màng phổi của một hang lao ở ngoại vi hoặc một ổ hoại tử bã đậu dưới màng phổi hóa
lỏng. Lỗ rò phế quản-màng phổi (BPF) liên quan có thể được bịt kín hoặc tồn tại dai dẳng. Lỗ rò phế quản-màng phổi
lớn có thể dẫn đến tràn mủ màng phổi.[33] Điều trị bằng đặt sonde màng phổi (đặt ống dẫn lưu qua mở ngực) Lỗ rò
phế quản-màng phổi dai dẳng có thể cần can thiệp ngoại khoa.

tràn mủ màng phổi ngắn hạn thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Có thể thấy ở bệnh nhân lao mới nhưng thường biểu hiện trong trường hợp có tổn thương nhu mô nhu mô mở rộng.

Điều trị bằng đặt sonde màng phổi (đặt ống dẫn lưu qua mở ngực) Có thể cần can thiệp phẫu thuật.

Bệnh giãn phế quản dài hạn thấp

Có thể phát sinh từ lao phổi mới, cách xa vị trí tắc nghẽn nếu hạch bệnh lý gây chèn ép phế quản. Nếu lao tái phát gây
phá hủy nhu mô, giãn phế quản có thể phát triển trong khu vực liên quan.

Các triệu chứng tương tự như của các nguyên nhân gây giãn phế quản khác, nhưng có thể ở mức tối thiểu (giãn phế
quản thể khô). Chẩn đoán xác định tốt nhất bằng HRCT.

Phá hủy phổi rộng dài hạn thấp

Phá hủy nhu mô phổi rộng có thể xảy ra ở lao mới hay tái phát. Phá hủy phổi thường là hậu quả của bệnh lao mạn
tính, tiến triển, không được điều trị. Thăm dò xquang có thể thấy hình ảnh phổi xơ hóa và co kéo; rốn lên cao, khí phế
thũng thùy dưới và giãn phế quản cũng có thể xuất hiện. Hiếm gặp phá hủy phổi tiến triển nhanh được gọi là hoại tử
phổi. Huyết khối mạch lan tỏa dẫn đến nhồi máu và hoại tử.

Hội chứng thùy giữa phải (RML) dài hạn thấp

Xẹp thùy giữa từng đợt hoặc dai dẳng do hạch bạch huyết lân cận phì đại gây chèn ép phế quản thùy giữa. Có thể là
hậu quả của bệnh lao hay các nguyên nhân khác. Có thể dẫn đến viêm phổi xẹp thùy giữa tái phát. Được chẩn đoán
bằng nội soi phế quản. Các ca bệnh nặng có thể cần phải phẫu thuật cắt thùy phổi.

ho ra máu biến thiên thấp

Bệnh lao chiếm <10% trường hợp ho ra máu.[76] [77] Nó có thể gặp ở bệnh lao hoạt động hay đã được điều trị và
thường ho với số lượng ít. Các trường hợp ho ra máu do lao mức độ nặngcó thể phát sinh từ phình mạch Rasmussen
do hang lao ăn mòn vào thành mạch. Các nguyên nhân gây ra ho ra máu liên quan đến lao bao gồm giãn phế quản, u
nấm hay ung thư biểu mô sẹo.

Đánh giá ho ra máu có thể bao gồm xét nghiệm đờm (đối với lao tái phát), nội soi phế quản và chụp CT ngực.

Trong bệnh lao hoạt động, thuốc an thần, nghỉ ngơi tại giường và điều trị lao có thể là điều trị phù hợp. Đối với ho ra
máu nặng hơn, cần hội chẩn bác sĩ hô hấp và điều trị có thể bao gồm điện quang can thiệp (nút mạch) hay phẫu thuật
lồng ngực để cắt bỏ.[33]

Tiên lượng

Nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong do bệnh lao là hơn 50%; tuy nhiên, lao là bệnh có thể điều trị được. Tại Hoa Kỳ,
năm 2009 có 529 ca tử vong do bệnh lao trong số 11.528 ca được báo cáo, tỷ lệ tử vong bệnh nhân lao là 4,6%. Các yếu
tố nguy cơ tử vong bao gồm cao tuổi, chậm trễ trong chẩn đoán lao, mức độ tổn thương trên phim X-quang, cần thông khí
cơ học, ESRD, đái tháo đường và suy giảm miễn dịch.[70] [71]

Nhìn chung, bệnh nhân lao được điều trị có thể có kết quả tốt và ít hoặc không đề lại di chứng.
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1. CDC: TB (external link)
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Hình 1: Lao phổi tạo hang

Từ tập hợp bài viết cá nhân của David Horne và Masahiro Narita
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Hình 4: Tràn dịch màng phổi phải
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.

Liên hệ với chúng tôi

+ 44 (0) 207 111 1105
support@bmj.com
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