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Tóm tắt

◊ Với sự bùng phát trở lại của b ̣ênh ho gà trong những c ̣ông đồng có tỷ lệ được tiêm chủng cao, bệnh này tiếp tục
là mối quan tâm của y tế và sức khỏe công cộng.

◊ Ba giai đoạn có thể nh ̣ân biết điển hình trong các ca b ̣ênh trẻ em: viêm xuất tiết, kịch phát và hồi phục.

◊ Triệu chứng ban đầu có thể tương tự cảm lạnh như là sổ mũi và chảy nước mắt, hoặc ho khan và sau đó là các
cơn ho n ̣ăng. Có thể không có sốt ho ̣ăc sốt nhẹ.

◊ Thở rít vào sau mỗi cơn ho là triệu chứng đặc trưng ở trẻ em nhưng có thể không g ̣ăp ở trẻ nhũ nhi, trẻ vị thành
niên và người lớn.

◊ Nuôi cấy vi khuẩn Bordetella pertussis từ dịch tiết mũi có thể khẳng định chẩn đoán, đặc biệt là trong giai đoạn
sớm của bệnh. Kết quả nuôi cấy âm tính không loại trừ chẩn đoán. Các xét nghiệm chẩn đoán khác bao gồm
PCR (phản ứng chuỗi polymerase) và huyết thanh học.

◊ Thuốc kháng sinh macrolide là thuốc đầu tay được ưu tiên sử dụng để điều trị và dự phòng.

◊ Khuyến cáo tiêm chủng mở r ̣ông trẻ em với vắc-xin ho gà vô bào. Khuyến cáo tiêm mũi vắc-xin nhắc lại cho phụ
nữ mang thai. Tại Hoa Kỳ, tiêm mũi vắc-xin nhắc lại cũng được khuyến cáo cho người lớn không mang thai.

◊ Cách li là bi ̣ên pháp phòng ngừa để bảo v ̣ê trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi.
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Định nghĩa
Ho gà là một bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên đ ̣ăc trưng bởi ho rất nhiều. Bordetella pertussis là tác nhân gây bệnh
điển hình.[1] [2]Bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng trong vài tuần nếu không được điều trị. B pertussis sẽ biến mất một
cách tự nhiên khỏi khoang mũi hầu trong vòng 3 đến 4 tuần từ thời điểm khởi phát ho ở khoảng 80% đến 90% bệnh nhân
nếu không được điều trị; tuy nhiên, trẻ nhũ nhi chưa được tiêm phòng hoặc chưa được điều trị có thể vẫn có kết quả nuôi
cấy dương tính trong hơn 6 tuần. Các loài Bordetella khác hiếm khi có thể gây ra ho gà ho ̣ăc ho giống như ho gà bao gồm
B parapertussis, B bronchiseptica hoặc B holmesii; các loài này không phòng ngừa được bằng vắc xin. Tại Trung Quốc,
ho gà được gọi là 'bệnh ho 100 ngày'.

Dịch tễ học
Mặc dù là một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, ho gà vẫn là m ̣ôt b ̣ênh khá phổ biến ở các nước phát triển có
các chương trình tiêm chủng lâu đời với lượng hấp thụ vắc-xin cao, và nó vẫn được quan tâm bởi y tế công cộng.[4] [5]
[6] [7] [8] Ở các nước phát triển, B pertussis tiếp tục lưu hành theo kiểu tương tự như thời kỳ trước khi có tiêm chủng.[7]
Tăng hiệu quả giám sát cũng không thể lý giải được hoàn toàn sự gia tăng của các ca b ̣ênh ho gà trong những năm gần
đây.[8] Các giả thuyết có thể giải thích sự tái bùng phát của b ̣ênh ho gà bao gồm: thuyết tiến hóa đ ̣ôc lực của B pertussis,
sự suy yếu khả năng miễn dịch thu được từ vắc-xin, sự suy giảm sức đề kháng ho ̣ăc tiêm chủng nhắc lại không đầy đủ,
đưa vào sử dụng vắc-xin vô bào và tăng nhận thức của bác sĩ về ho gà ở trẻ vị thành niên và người lớn.[4] [5] [6] [7] [9]
[10]

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, trong năm 2008, khoảng 16 triệu ca b ̣ênh ho gà đã xảy ra trên
toàn thế giới, 95% trong số đó ở các nước đang phát triển, và đã khiến cho khoảng 195.000 trẻ em tử vong trong năm
này.[11] Tuy nhiên, có sự khác bi ̣êt đáng kể về số lượng ca b ̣ênh ho gà được báo cáo trên toàn thế giới.[6] Ví dụ, trong
giai đoạn 1998 đến 2002, tỷ lệ bệnh trên 100.000 người được báo cáo ở Thụy sĩ, Đức, Ý và Áo lần lượt là 123,9, 10,1,
6,1 và 1,8.[12] [13] Các quốc gia này có các quy trình thực hành tiêm chủng tương tự nhau. Sự chênh lệch lớn giữa các
mức tỷ l ̣ê này có thể là do sự khác bi ̣êt trong các chương trình giám sát. Tại Anh vào năm 2016, đã có 5945 ca b ̣ênh ho
gà được xác nhận, tỷ lệ là 11 trên 100.000, tăng hơn các năm trước với 4190 ca b ̣ênh trong năm 2015 và 3388 ca b ̣ênh
trong năm 2014.[14] Tuy nhiên, vào năm 2012, đã có 9367 ca b ̣ênh ho gà được xác nhận tại Anh (tỷ lệ là 18 ca b ̣ênh
trên 100.000). Con số này cao hơn đáng kể so với số ca b ̣ênh được báo cáo trong năm 2011 (1053; tỷ lệ 2 ca b ̣ênh trên
100.000).[14]

Tại Anh, Hoa Kỳ và các nước phát triển khác, đợt bùng phát dịch ho gà thường xảy ra 3 đến 4 năm m ̣ôt lần.[7] [12] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] Tại Hoa Kỳ vào năm 2016, tỷ lệ mắc mới ho gà trên 100.000 người cao nhất theo đ ̣ô tuổi là ở trẻ
nhũ nhi (70,9 ở trẻ <6 tháng tuổi so với 14,8 ở trẻ 7-10 tuổi và 16,3 ở trẻ 11-19 tuổi).[21] Tuy nhiên, trẻ vị thành niên
và người lớn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các ca b ̣ênh được báo cáo.(tức là, 56,6% ca b ̣ênh là các b ̣ênh nhân từ 11
tuổi trở lên so với 11,3% ở các b ̣ênh nhân <1 tuổi)[21] Trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị mắc bệnh khi khả năng miễn
dịch suy yếu.[3] [2] [22]Đã có giả thuyết cho rằng trẻ vị thành niên và người lớn có thể là nguồn truyền bệnh ho gà cho
trẻ nhũ nhi non yếu, là nhóm có nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong cao hơn.[23] Tuy nhiên, một nghiên cứu của Hoa Kỳ
đã xác định các anh chị em ru ̣ôt là ổ chứa chính gây nên nhiễm khuẩn, làm thay đổi quan điểm trong đ ̣ông lực học truyền
b ̣ênh ho gà cho trẻ nhũ nhi non yếu.[24] Tại Hoa Kỳ vào năm 2016, đã có 7 ca tử vong do ho gà được báo cáo; 6 trong số
này là trẻ nhỏ <1 tuổi.[21]

Trong những năm 1990, vắc-xin ho gà vô bào đã thay thế vắc-xin toàn tế bào.[7] Sự thay thế này là để khắc phục những
biến cố bất lợi liên quan đến vắc-xin toàn tế bào.[7] Bằng chứng hi ̣ên tại cho thấy vắc-xin ho gà vô bào có thể không có
tác dụng bảo vệ phòng bệnh ho gà tương tự như vắc-xin toàn tế bào, và lịch tiêm vắc-xin có thể cần được điều chỉnh để
phù hợp với tình hình này.[7] [9] [25]
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Bệnh căn học
B pertussis là tác nhân gây bệnh điển hình.[1] [2]Các loài Bordetella khác hiếm khi có thể gây ra ho gà ho ̣ăc ho giống như
ho gà bao gồm B parapertussis, B bronchiseptica hoặc B holmesii; các loài này không phòng ngừa được bằng vắc xin.

Sinh lý bệnh học
Sự lây truyền bệnh xảy ra thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn từ niêm mạc hô hấp của người bị b ̣ênh.[3] [2]
[26] Ho gà rất dễ lây, với tỷ l ̣ê lên đến 80% số người nhạy cảm trong gia đình phát triển thành bệnh sau khi phơi nhiễm
với ca bệnh chỉ điểm.[1] [11]B pertussis có thể xâm nhập và sống sót trong tế bào bạch cầu thực bào và không thực bào.
Cơ chế ảnh hưởng đến sinh bệnh học và đáp ứng miễn dịch của vật chủ vẫn chưa được làm rõ.[1] [27]Nhiễm khuẩn B
pertussis có thể gây viêm phổi do ho gà nguyên phát dẫn tới hậu quả là suy hô hấp và tử vong.[1] [23] [28] Vãng khuẩn
huyết không xảy ra.[1]

Phân loại

Các giai đoạn tiến triển bệnh
Nhìn chung, có ba giai đoạn tiến triển b ̣ênh có thể xác định ở trẻ em.[1] [2] [3] M ̣ăc dù các giai đoạn bệnh cổ điển là như
nhau ở trẻ nhũ nhi, trẻ vị thành niên và người lớn, b ̣ênh cảnh lâm sàng thường khác nhau.

Giai đoạn 1: giai đoạn viêm xuất tiết

• Thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần.
• Các triệu chứng đặc trưng cho nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và có thể có sổ mũi, hắt xì hơi, sốt nhẹ, ho húng

hắng nhẹ.

Giai đoạn 2: giai đoạn kịch phát

• Thường kéo dài 1 đến 6 tuần, nhưng có thể tới 10 tuần.
• Ho dần trở nên n ̣ăng hơn. Số cơn ho tăng dần trong 1 đến 2 tuần đầu tiên, duy trì không đổi trong 2 đến 3 tuần

tiếp theo, và sau đó giảm dần.
• Bệnh nhân có thể có tiền sử nôn sau ho và thở rít vào sau mỗi cơn ho.
• Các triệu chứng rất đặc trưng cho bệnh và hầu hết chẩn đoán được đưa ra trong giai đoạn này.

Giai đoạn 3: giai đoạn hồi phục

• Giai đoạn hồi phục.
• Ho ít kịch phát hơn và thường biến mất trong vòng 2 đến 3 tuần.
• Các cơn kịch phát có thể tái phát kèm theo viêm đường hô hấp sau đó trong nhiều tháng sau nhiễm khuẩn ban đầu.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Đây là một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng thường quy. Thông thường, vắc-xin ho gà được kết hợp với các
vắc-xin khác với các mức độ khác nhau: vắc-xin bạch hầu, uốn ván và ho gà vô bào (DTaP) đã được sử dụng để tiêm
vắc-xin ban đầu cho trẻ em ở nhiều nước (đôi khi kết hợp với các vắc-xin khác chẳng hạn như vắc-xin poliovirus và
Haemophilus influenzae týp b).[34] Đã có giả thuyết cho rằng trẻ vị thành niên và người lớn có thể là một nguồn truyền
bệnh ho gà cho trẻ nhũ nhi non yếu.[23] Tuy nhiên, một nghiên cứu của Hoa Kỳ đã xác định các anh chị em ru ̣ôt là ổ
chứa chính gây nên nhiễm khuẩn, làm thay đổi quan điểm trong đ ̣ông lực học truyền b ̣ênh ho gà cho trẻ nhũ nhi non
yếu.[24] Tại Hoa Kỳ, mũi vắc-xin nhắc lại phòng bệnh bạch hầu ,ho gà vô bào và uốn ván (Tdap) chứa liều thấp hơn
được sử dụng cho trẻ vị thành niên và người lớn. Ở nhiều nước, khuyến cáo tiêm vắc-xin phòng ho gà cho trẻ em vào thời
điểm 2, 4, 6, và 15 đến 18 tháng tuổi, và liều nhắc lại vào thời điểm từ 4 đến 6 tuổi và ở tuổi vị thành niên.[35] Tại Anh,
tiêm vắc-xin ho gà được khuyến cáo lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi, là một phần của vắc-xin DTaP/IPV/Hib/HepB (vắc-xin bạch
hầu, uốn ván, ho gà/bại liệt/Haemophilus influenzae b, viêm gan B), với liều nhắc lại được tiêm vào thời điểm 3 tuổi 4
tháng (là một phần của liều nhắc lại DTaP/IPV trước khi đi học). Vắc-xin ho gà cũng được khuyến cáo cho tất cả những
người tiếp xúc là thành viên gia đình của ca b ̣ênh nghi ngờ hoặc đã được xác nhận về m ̣ăt lâm sàng,bao gồm cả người
tiếp xúc lớn hơn 10 tuổi và không được tiêm vắc-xin ho gà trong 5 năm qua.[3]

Ủy ban Tư vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) của
Hoa Kỳ khuyến cáo rằng phụ nữ có thai cần được tiêm một liều Tdap trong mỗi lần mang thai, bất kể tiền sử trước đó
đã được tiêm Tdap hay chưa. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyến cáo thời điểm dùng Tdap tốt hơn là từ giữa tuần 27
và tuần 36 của thai kỳ.[2] [36]Hiệp hội Bác sĩ Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) cũng ủng hộ khuyến cáo này.[37] Phụ nữ
không được nhận Tdap trong thời gian mang thai cần được nh ̣ân m ̣ôt liều càng sớm càng tốt sau khi sinh.[2] Tại Anh, vắc
xin ho gà được khuyến cáo dùng cho phụ nữ mang thai trong giai đoạn từ 16 đến 32 tuần thai, mặc dù thời gian cho phép
có thể lên đến 38 tuần thai.[38]

Tại Hoa Kỳ, tất cả người lớn được khuyến cáo nhận một liều tiêm nhắc lại Tdap sau mỗi 10 năm, bao gồm cả những
người lớn hơn 65 tuổi. Trong năm 2012, ACIP đã phê duyệt việc sử dụng Tdap cho tất cả người lớn từ 65 tuổi trở lên.[2]
Tại Anh, liều nhắc lại cho người lớn không mang thai không được khuyến cáo.[3]

CDC cũng khuyến cáo các chiến lược sống biệt lập để bảo vệ trẻ sơ sinh tránh bị nhiễm bệnh ho gà. Điều này đòi hỏi
phải tiêm vắc-xin nhắc lại cho những người lớn có thể tiếp xúc gần với trẻ nhỏ hơn 12 tháng tuổi.[39] Kết quả nghiên
cứu cho thấy trẻ em <24 tháng dễ bị viêm tai đã được xác định chặt chẽ có thể không đạt được nồng độ kháng thể bảo vệ
sau vài lần tiêm chủng thường quy như tiêm chủng cho ho gà.[40]

Ngăn ngừa thứ cấp
Ho gà là b ̣ênh phải khai báo trên toàn quốc tại Hoa Kỳ, và tại nhiều khu vực khác, và các bác sĩ cần thông báo cho sở y tế
liên quan về tất cả các bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm khuẩn.[60]

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ủng hộ biện pháp dự phòng bằng kháng sinh sau phơi nhiễm cho
những người có nguy cơ cao phát triển b ̣ênh ho gà n ̣ăng và những người tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao
phát triển b ̣ênh ho gà n ̣ăng.

Người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị ho gà được định nghĩa là người đã phơi nhiễm trực tiếp trong vòng 90 cm (3 foot)
với bệnh nhân có triệu chứng.[32] Những người tiếp xúc gần cũng có thể bao gồm những người tiếp xúc trực tiếp với các
chất bài tiết đường hô hấp, từ miệng hay từ mũi bệnh nhân có triệu chứng. Tại Anh, liệu pháp dự phòng được giới hạn sử
dụng cho những người tiếp xúc có nguy cơ gặp phải biến chứng nghiêm trọng và/hoặc tiếp tục truyền b ̣ênh ở mức cao.[3]

Khoảng 80% người nhạy cảm đã bị nhiễm b ̣ênh ho gà sau khi tiếp xúc gần với các thành viên gia đình bị nhiễm bệnh.
Anh chị em ru ̣ôt đã được xác định là những người tiếp xúc góp phần đáng kể trong vi ̣êc làm lây lan nhiễm khuẩn.[24]
Trẻ em quá nhỏ để được tiêm vắc-xin đầy đủ và những người không tiêm phòng đầy đủ có nguy cơ mắc bệnh nặng cao
nhất.[1] [2] [27] [3] Ngoài ra, b ̣ênh ho gà đã tái bùng phát trong c ̣ông đồng có tỷ lệ được tiêm phòng cao, và đã có chuyển
dịch trong tỷ lệ mắc mới theo đ ̣ô tuổi, với tỷ l ̣ê trẻ vị thành niên và người lớn mắc b ̣ênh cao hơn.[6] [61] Những người
trong ngành nghề như giảng dạy và y tế có thể truyền bệnh trong quá trình làm việc.[3] Cần đặc biệt cảnh giác ở trẻ nhũ
nhi vì mức độ nghiêm trọng của bệnh có thể không được nhận biết.

Tiêm vắc xin cần phải được điều chỉnh nếu cần trong thời gian bùng phát b ̣ênh.
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Ho gà Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một giáo viên trung học 40 tuổi biểu hi ̣ên các triệu chứng cảm lạnh kéo dài 3 tuần. Bệnh nhân có sốt nhẹ, mệt mỏi và
có các đợt ho kịch phát. Triệu chứng cảm lạnh của bệnh nhân ban đầu nhẹ nhưng mức độ nặng tăng dần, khiến bệnh
nhân phải nhập viện cấp cứu. Các thuốc cảm lạnh không kê đơn (OTC) không làm giảm nhẹ tri ̣êu chứng.

Tiền sử ca bệnh #2

Một trẻ nữ 12 tháng tuổi biểu hi ̣ên ho co thắt phế quản, tím tái xung quanh môi và các ngón tay trong khi ho, và nôn
trớ sau khi ho. Theo lời cha mẹ bé, bé đã bị cảm lạnh khoảng 3 tuần nay kèm theo chán ăn. Mẹ bé cũng cho biết mình
bị ho đã 6 tuần nay. Hồ sơ tiêm chủng của bé không đầy đủ.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Ho có tiếng rít vào là triệu chứng đặc trưng của ho gà ở trẻ em nhưng có thể không g ̣ăp ở trẻ nhũ nhi, trẻ vị thành niên và
người lớn. Nuôi cấy vi khuẩn Bordetella pertussis từ các chất tiết mũi họng có thể khẳng định chẩn đoán, đặc biệt là trong
giai đoạn sớm của bệnh, nhưng kết quả nuôi cấy âm tính cũng không loại trừ được chẩn đoán. Các xét nghiệm chẩn đoán
khác bao gồm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) và huyết thanh học.

Tiền sử và khám lâm sàng
Yếu tố nguy cơ chính bao gồm: độ tuổi dưới 6 tháng; em bé sinh ra từ người mẹ bị nhiễm b ̣ênh ở tuổi thai 34 tuần
hoặc mu ̣ôn hơn; không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ; tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, đặc biệt
là một anh chị em ru ̣ôt bị nhiễm bệnh.[24] Một số ngành nghề như giảng dạy và y tế cũng có thể làm tăng khả năng
truyền bệnh.

Tuy các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng có thể thay đổi nhưng ho gà thường có đặc trưng là ho kịch phát với
cơn ho có tiếng rít vào (mặc dù cơn ho có tiếng rít vào có thể không thấy ở trẻ nhũ nhi, trẻ vị thành niên và người
lớn).[41] Vì ho gà trong giai đoạn đầu thường có biểu hiện giống với cảm lạnh thông thường nên thường không bị
nghi ngờ hoặc bỏ sót chẩn đoán cho đến khi biểu hiện triệu chứng n ̣ăng hơn.

Trong các giai đoạn đầu của bệnh (1 đến 2 tuần sau khi nhiễm khuẩn), bệnh nhân có thể có biểu hiện sổ mũi, hắt xì,
không sốt hay sốt nhẹ và ho.[33] [29] Ở giai đoạn sau của bệnh (3 đến 10 tuần sau khi nhiễm khuẩn) độ nặng của cơn
ho có thể tăng dần, kèm theo ho kịch phát đầu tiên tăng về tần suất rồi duy trì không đổi trong vài tuần, sau đó giảm
dần.[33] [29] [42]  [CDC: pertussis (whooping cough)]

Bệnh nhân cũng có thể có tiền sử nôn sau ho. Trở nên chán ăn, đặc biệt là ở trẻ nhũ nhi.

Khi thăm khám, bệnh nhân có thể sốt hoặc không sốt, có thể có biểu hi ̣ên ho đặc trưng và nghe thấy tiếng rít khi hít
vào. Một số trẻ nhũ nhi có thể có tình trạng bệnh không điển hình và ban đầu có những cơn ngưng thở, kèm theo ho
chỉ ở mức tối thiểu hoặc các triệu chứng hô hấp khác.

Thông thường, có thể đưa ra chẩn đoán từ tiền sử lâm sàng.[43] Có những điểm khác nhau về tiêu chí định nghĩa ca
b ̣ênh lâm sàng (bị nghi ngờ và đã được khẳng định) và xét nghiệm khẳng định trong phòng thí nghiệm giữa các quốc
gia và cơ quan y tế khác nhau. Bảng sau đây trình bày các định nghĩa ca b ̣ênh của Anh,[3] của Hoa Kỳ,[44] và của Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO).[45]
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Tiêu chí chẩn đoán dành cho các ca bệnh ho gà bị nghi ngờ và được khẳng định về mặt lâm sàng

Người lập: Nawal Lutfiyya

Các xét nghiệm chẩn đoán
M ̣ăc dù nuôi cấy là xét nghiệm được khuyến cáo để khẳng định kết quả chẩn đoán,[1] [22] [46] [47] [48] trong thập
kỷ vừa qua các xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi để chẩn đoán
và được khuyến cáo là xét nghi ̣êm bổ sung cho nuôi cấy.[3] [7] Xét nghiệm huyết thanh cũng có sẵn, mặc dù không
được sử dụng thường xuyên.[7] Cần lưu ý rằng kết quả nuôi cấy âm tính không loại trừ chẩn đoán ho gà, đặc biệt là
nếu nuôi cấy được thực hiện ở giai đoạn sau trong quá trình tiến triển bệnh. Các khuyến cáo đánh giá trong phòng thí
nghiệm có sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Anh, như được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây.[44] [3]
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Đánh giá bệnh ho gà trong phòng thí nghiệm tại Hoa Kỳ và Anh

Người lập: Nawal Lutfiyya

B pertussis là loài khó mọc và khó phân l ̣âp trong nuôi cấy do dễ bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng của các sinh v ̣ât
trong mũi họng khác.[49] Quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu b ̣ênh phẩm tối ưu, bao gồm sử dụng tăm bông polyethylene
terephthalate hoặc tăm bông canxi alginate thay cho tăm bông bịt đầu cotton ho ̣ăc tơ nhân tạo; rồi từ từ đưa tăm bông
qua lỗ mũi vào hầu, họng sau, có thể tăng tốc độ thu bệnh phẩm.[49] Lý tưởng là, tăm bông nên được để lại ở hầu sau
30 giây trước khi rút ra.[49] Tăm bông hoặc dịch hút nên được cấy trực tiếp vào môi trường chọn lọc, và nếu không
được như v ̣ây, cần được đặt trong môi trường v ̣ân chuyển.[49]

Công thức máu được chỉ định như một xét nghiệm tổng quát và thường có tăng bạch cầu và tăng tế bào lympho, là các
kết quả thường g ̣ăp đối với b ̣ênh ho gà.[22] [42] [50] Số lượng bạch cầu/tế bào lympho cao là các yếu tố tiên lượng
kém ở trẻ nhũ nhi và có thể giúp hướng dẫn điều trị, ví dụ như quyết định chăm sóc tích cực.[42]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
<6 tháng tuổi

• Ho gà là một căn bệnh có thể phòng ngừa, cần được tiêm chủng thường quy. Trẻ nhũ nhi dưới 6 tháng tuổi không
được tiêm vắc-xin đầy đủ sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm b ̣ênh. Loạt vắc-xin ho gà cơ bản bắt đầu lúc 2 tháng tuổi
và kết thúc lúc 6 tháng tuổi.[1] [12] [15] [17] [29] [30]

• Cần đặc biệt cảnh giác ở trẻ nhũ nhi vì mức độ nghiêm trọng của bệnh có thể không được nhận biết.

Trẻ sinh ra từ người mẹ bị nhiễm bệnh ở thời điểm tuổi thai ≥34 tuần

• Phụ nữ mang thai mắc bệnh và bị nhiễm trùng vào thời gian sinh nở có thể truyền b ̣ênh sang trẻ sơ sinh.
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• Với người lớn, khả năng miễn dịch có thể giảm, đặc biệt là nếu không tiêm mũi vắc-xin nhắc lại trong 5 năm
trước.

• Kháng thể với kháng nguyên ho gà được truyền thụ động trong thời gian mang thai.[31] Tuy nhiên, không rõ cơ
chế này có bảo vệ được trẻ sơ sinh khỏi bệnh hay không.

Không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ

• Không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.[1] [12] [15] [17] [29] [30]

Các giáo viên tại trường học hoặc nhân viên y tế (truyền bệnh)

• Những người trong ngành nghề như giảng dạy và y tế có thể truyền bệnh trong quá trình làm việc.[3]

Tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, đặc biệt là anh chị em ruột

• Người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị ho gà là người đã phơi nhiễm trực tiếp trong vòng 90 cm (3 foot) với bệnh
nhân có triệu chứng.[32] Những người tiếp xúc gần cũng bao gồm những người tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết
đường hô hấp, từ miệng hay từ mũi bệnh nhân có triệu chứng.

• Một nghiên cứu của Hoa Kỳ đã xác định anh chị em ru ̣ôt là ổ chứa nhiễm khuẩn chính.[24]

Tiếp xúc trong gia đình với người bị nhiễm bệnh

• Những đối tượng nhạy cảm tiếp xúc trong gia đình với người bị nhiễm bệnh có nguy cơ cao phát triển thành bệnh
lâm sàng sau phơi nhiễm[1] [33]

• Người suy giảm miễn dịch và trẻ nhũ nhi nhỏ hơn 1 tuổi là những đối tượng có nguy cơ bệnh diễn biến nặng cao
hơn.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Yếu tố nguy cơ quan trọng bao gồm độ tuổi dưới 6 tháng; em bé sinh ra từ người mẹ bị nhiễm b ̣ênh ở tuổi thai 34
tuần hoặc mu ̣ôn hơn; không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ; tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh.
Một số ngành nghề như giảng dạy tại trường học và y tế cũng có thể làm tăng khả năng truyền bệnh.

ho (thường gặp)

• Quan sát thấy ở tất cả các bệnh nhân, bắt đầu từ 1 đến 2 tuần sau khi nhiễm khuẩn.[22] [33]  [CDC: pertussis
(whooping cough)]

• Một số trẻ nhũ nhi có tình trạng bệnh không điển hình và ban đầu có những cơn ngưng thở, kèm theo ho ít hoặc
các triệu chứng hô hấp khác.

Ho có tiếng rít vào (thường gặp)

• Thường không thấy ở trẻ nhũ nhi, trẻ vị thành niên và người lớn.
• Ở giai đoạn sau của bệnh (3 đến 10 tuần sau khi nhiễm khuẩn) độ nặng của cơn ho có thể tăng dần, kèm theo ho

kịch phát đầu tiên tăng về tần suất rồi duy trì không đổi trong vài tuần, sau đó giảm dần.[33] [29] [42]  [CDC:
pertussis (whooping cough)]

sổ mũi (thường gặp)

• Có thể xuất hi ̣ên trong các giai đoạn đầu của bệnh (1 đến 2 tuần sau khi nhiễm khuẩn).[33] [29]

Nôn sau khi ho (thường gặp)
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Ho gà Chẩn đoán

• Độ nhạy thấp đối với chẩn đoán ho gà, nhưng đ ̣ô đ ̣ăc hi ̣êu khoảng 80%. Có thể nôn ọe sau khi ho.[51]

Các yếu tố chẩn đoán khác

Hắt xì (thường gặp)

• Trong giai đoạn sớm của bệnh (1 đến 2 tuần sau khi nhiễm khuẩn), bệnh nhân có thể bị hắt xì.[29]

Không sốt hoặc sốt nhẹ (thường gặp)

• Không sốt ho ̣ăc sốt nhẹ trong hầu hết các ca b ̣ênh.[2] [33]

Chán ăn (thường gặp)

• Xảy ra thường xuyên nhất ở trẻ nhũ nhi.

ngưng thở (không thường gặp)

• Trẻ nhũ nhi có thể ngưng thở chỉ với một cơn ho nhẹ.[33] [29]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Nuôi cấy dịch hút mũi họng hoặc lấy dịch từ mũi hầu sau

• Xét nghi ̣êm chẩn đoán xác định, với đ ̣ô đ ̣ăc hi ̣êu 100%.[1] [29] [46] [47] [48]
[52] Tuy nhiên, kết quả nuôi cấy âm tính không loại trừ b ̣ênh ho gà.

• Độ nhạy là 30% đến 60%, nếu nuôi cấy được thực hi ̣ên 2 tuần sau khi triệu
chứng bắt đầu. Độ nhạy giảm nếu nuôi cấy được thực hi ̣ên 3 tuần sau khi
khởi phát ho.[47]

• Tăm bông bịt đầu bằng polyethylene terephthalate hoặc tăm bông canxi
alginate tốt hơn so với tăm bông bịt đầu cotton ho ̣ăc hoặc tơ nhân tạo vì
chúng có chứa các axit béo gây đ ̣ôc cho B pertussis.[1]

• Từ từ đưa tăm bông qua lỗ mũi tới hầu, họng sau.[49] Lý tưởng là, tăm bông
nên được để lại ở hầu sau 30 giây trước khi rút ra.[49] Tăm bông hoặc dịch
hút nên được cấy trực tiếp vào môi trường chọn lọc, và nếu không được như
v ̣ây, cần được đặt trong môi trường v ̣ân chuyển.[49]

• Việc thu được kết quả nuôi cấy dương tính có thể bị ảnh hưởng bởi: cách
thức xử lý các mẫu bệnh phẩm; giai đoạn của bệnh tại thời điểm lấy mẫu
bệnh phẩm;[44] Sử dụng các liệu pháp kháng vi sinh vật trước khi nuôi cấy
(điều trị bằng thuốc kháng sinh thích hợp làm giảm khả năng thu được kết
quả nuôi cấy dương tính);[22] [29] [42] [50] Khả năng miễn dịch có được từ
nhiễm khuẩn trước đây hoặc từ tiêm vắc-xin; và tuổi của bệnh nhân (bệnh
nhân càng lớn tuổi càng có ít khả năng có kết quả dương tính hơn so với trẻ
nhỏ).[22] [29] [42] [50]

có thể dương tính với B
pertussis
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Xét nghiệm Kết quả

PCR dịch hút mũi họng

• Xét nghi ̣êm PCR đã làm tăng đ ̣ô nhạy so với nuôi cấy và được khuyến cáo là
xét nghi ̣êm bổ sung cho nuôi cấy.[3]

• PCR nên được thực hiện trên mẫu bệnh phẩm mũi họng ở thời điểm từ 0 đến
3 tuần sau khi khởi phát ho.

• Tốt hơn là hút dịch nếu PCR phải được thực hi ̣ên trên mẫu.
• Độ nhạy là 94% và đ ̣ô đặc hiệu là 97%.[47] [48]
• Kết quả dương tính với PCR ở người không bị ho không phải là một ca

bệnh[44]
• Ưu tiên sử dụng tăm bông bịt đầu bằng polyethylene terephthalate; không sử

dụng tăm bông canxi alginate.[1]

dương tính hoặc âm tính

Huyết thanh học

• Thông thường, các xét nghi ̣êm huyết thanh hữu ích trong chẩn đoán ở các giai
đoạn sau của bệnh, thường là trong vòng 2 đến 8 tuần sau khi khởi phát ho.
Mặc dù vậy, có thể thực hiện xét nghiệm huyết thanh trên mẫu bệnh phẩm
được lấy tại thời điểm lên đến 12 tuần sau khi khởi phát ho. Xét nghiệm
huyết thanh cũng được khuyến cáo cho những người chưa được tiêm phòng
ho gà.[3]

• Tính đến thời điểm này, không có xét nghi ̣êm huyết thanh nào được Cơ quan
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt sử dụng cho
ho gà. Hiện đang có các xét nghiệm huyết thanh đo lường kháng thể có thể là
kết quả của nhiễm khuẩn hoặc tiêm vắc-xin. Đáp ứng huyết thanh dương tính
cần được hiểu là người đã bị phơi nhiễm với b ̣ênh ho gà từ nhiễm trùng hoặc
tiêm vắc-xin gần đây hoặc trước đó Bởi vì tiêm vắc-xin có thể cảm ứng các
kháng thể (bao gồm các kháng thể IgM, IgA và IgG), các xét nghiệm huyết
thanh không thể phân biệt nhiễm khuẩn với các đáp ứng vắc xin. Không được
dựa vào các kết quả xét nghiệm huyết thanh để khẳng định nhiễm ho gà.[44]

dương tính hoặc âm tính

Công thức máu

• Chủ yếu được thực hiện để đánh giá các bệnh căn học khác của ho.
• Số lượng bạch cầu tăng có thể chỉ báo b ̣ênh ho gà n ̣ăng ở trẻ nhũ nhi.[53]
• Số lượng bạch cầu/tế bào lympho cao là các yếu tố tiên lượng kém ở trẻ nhũ

nhi và có thể giúp hướng dẫn điều trị, ví dụ như quyết định chăm sóc tích
cực.[42]

Số lượng bạch cầu có thể tăng

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp

• Có thể được sử dụng để khẳng định nhanh chẩn đoán nuôi cấy.[7] [29] [47]
• Độ nhạy là 52% và độ đặc hiệu là 98%.[47]
• Xét nghiệm đắt đỏ, yêu cầu phải được đào tạo đặc biệt và có tỷ lệ dương tính

giả cao.[29] [47]
• Do các phản ứng chéo với hệ vi khuẩn mũi họng góp phần tạo nên các

kết quả dương tính giả, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh
(CDC) không còn khuyến cáo sử dụng xét nghi ̣êm này cho các mục đích chẩn
đoán.[44] [54]

dương tính hoặc âm tính
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Ho gà Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

URI (Viêm đường hô hấp trên) • Không thấy kiểu ho gà đặc
trưng ở trẻ em.[1] [29] [55]

• Triệu chứng có thể là tương tự
như tri ̣êu chứng ho gà ở trẻ nhũ
nhi, trẻ vị thành niên và người
lớn.

• Nuôi cấy: kết quả nuôi cấy âm
tính phù hợp với URI nhưng
không loại trừ b ̣ênh ho gà. Kết
quả dương tính khẳng định ho
gà.

Viêm phổi mắc phải từ cộng
đồng (CAP)

• Sốt, tiền sử ho có đờm, tiền sử
bệnh đường hô hấp (ví dụ, bệnh
hen phế quản).

• Dấu hiệu của bệnh viêm phổi
khi nghe.

• Nuôi cấy: kết quả nuôi cấy âm
tính phù hợp với CAP (viêm
phổi mắc phải từ cộng đồng)
nhưng không loại trừ b ̣ênh ho
gà. Kết quả dương tính khẳng
định ho gà.

• Nuôi cấy đờm có thể cho thấy
mầm bệnh vi khuẩn.

• XQ ngực thẳng có thể cho thấy
bằng chứng thâm nhiễm trong
CAP nguyên phát hoặc nếu bệnh
nhân phát triển viêm phổi dưới
dạng biến chứng của b ̣ênh ho
gà. XQ ngực thẳng bình thường
trong b ̣ênh ho gà không biến
chứng.

Nhiễm RSV (vi-rút hợp bào hô
hấp)

• Lứa tuổi đặc biệt (trẻ nhũ nhi
và người già), tiền sử sinh non ở
trẻ nhũ nhi, viêm mũi, viêm kết
mạc, ảnh hưởng đến xoang/tai,
thở khò khè, khó thở, sử dụng
cơ hô hấp phụ.

• Tiền sử bùng phát trong cộng
đồng.[1] [29] [55]

• Nuôi cấy: kết quả nuôi cấy âm
tính phù hợp với RSV nhưng
không loại trừ b ̣ênh ho gà. Kết
quả dương tính khẳng định ho
gà.

• Chẩn đoán nhiễm RSV có thể
được thực hiện bằng cách phân
lập vi-rút, phát hiện kháng
nguyên vi-rút, phát hiện RNA
vi-rút, biểu hi ̣ên tăng kháng
thể trong huyết thanh, hoặc kết
hợp giữa các phương pháp tiếp
cận này. Hầu hết các phòng xét
nghiệm lâm sàng sử dụng các
xét nghiệm phát hiện kháng
nguyên để chẩn đoán nhiễm
khuẩn.

Các tiêu chí chẩn đoán

Tiêu chí chẩn đoán dành cho các ca bệnh ho gà bị nghi ngờ và được khẳng định
về mặt lâm sàng

Bảng sau đây trình bày các định nghĩa ca b ̣ênh của Anh,[3] của Hoa Kỳ,[44] và của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).[45]
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Tiêu chí chẩn đoán dành cho các ca bệnh ho gà bị nghi ngờ và được khẳng định về mặt lâm sàng
Người lập: Nawal Lutfiyya
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Ho gà Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị ho gà bằng kháng sinh và sử dụng th ̣ân trọng thuốc kháng sinh trong biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm sẽ diệt
trừ Bordetella pertussis khỏi mũi hầu của người bị nhiễm b ̣ênh (có triệu chứng hoặc không có triệu chứng). Tuy nhiên,
có ít dữ liệu xác nh ̣ân tác dụng của thuốc kháng sinh đối với quá trình diễn tiến bệnh.[56] Các thuốc kháng sinh được
cho dùng sau khi cơn kịch phát được hình thành có thể không có hi ̣êu quả lâm sàng. Điều trị bậc 1 đối với các ca b ̣ênh
nghi ngờ hoặc đã được khẳng định là liệu trình kháng sinh macrolide (ví dụ: azithromycin, clarithromycin, erythromycin).
Trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) được sử dụng cho các bệnh nhân bị dị ứng hoặc kháng macrolide trong
trường hợp không có chống chỉ định.[3] [33]Các khuyến cáo điều trị và bi ̣ên pháp dự phòng đều giống nhau.

Các khuyến cáo điều trị và biện pháp dự phòng đối với bệnh ho gà.

Người lập: Nawal Lutfiyya

Điều trị cho trẻ nhũ nhi <1 tháng tuổi
Clarithromycin hoặc azithromycin là thuốc điều trị ưu tiên cho nhóm tuổi này.[3] Tại Hoa Kỳ, azithromycin là
macrolide được ưu tiên ở trẻ sơ sinh <1 tháng tuổi. Bản tóm tắt và loạt ca b ̣ênh được công bố mô tả việc sử dụng
azithromycin ở trẻ sơ sinh <1 tháng tuổi cho thấy có ít biến cố bất lợi hơn so với erythromycin. Cho đến nay chỉ một
số ít ca bệnh được báo cáo về hẹp môn vị phì đại ở trẻ nhũ nhi.

Điều trị cho bệnh nhân ≥1 tháng tuổi
First-line là kháng sinh macrolide[33] [57] [58] Sự lựa chọn macrolide cần phải xem xét đến tính hiệu lực, tính an
toàn (bao gồm cả khả năng xảy ra các biến cố bất lợi và các tương tác thuốc), khả năng dung nạp và dễ dàng tuân thủ

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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: Jun 05, 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.

15

http://bestpractice.bmj.com


Ho gà Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

phác đồ quy định. Azithromycin và clarithromycin có hiệu lực tương đương với erythromycin trong điều trị ho gà ở trẻ
em từ 6 tháng tuổi trở lên, được dung nạp tốt hơn và có các tác dụng phụ ít hơn và nhẹ hơn so với erythromycin.[44]
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc điều trị hiệu quả nhất khi được cho dùng trong giai đoạn sớm của bệnh (nghĩa là,
trong vòng 2 tuần sau khi ho kịch phát).[33] Nếu được dùng sau 3 tuần khởi phát ho, lợi ích của thuốc điều trị có thể
bị hạn chế Erythromycin được khuyến cáo làm lựa chọn thay thế azithromycin hoặc clarithromycin, và là thuốc được
lựa chọn ở phụ nữ mang thai (clarithromycin và azithromycin không được khuyên dùng cho phụ nữ mang thai).[3]

Ở những bệnh nhân bị dị ứng với macrolide, TMP/SMX là thuốc điều trị thay thế.[33] Thuốc này bị chống chỉ định
cho trẻ nhũ nhi ở độ tuổi dưới 6 tuần (2 tháng tại một số nước như Hoa Kỳ), các bệnh nhân đang trong thai kỳ, và các
bà mẹ đang cho con bú. Những b ̣ênh nhân này cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để có hướng dẫn điều trị. TMP/
SMX không được cấp phép để dự phòng bệnh.

Thử nghiệm đ ̣ô nhạy không được khuyến cáo sử dụng thường xuyên cho các chủng phân lập B pertussis.[33] Chưa
thấy có báo cáo nào về sự đề kháng clarithromycin và azithromycin. Trong quá trình điều trị, phải tính đến sự phát
triển của các sinh vật kháng erythromycin, nếu thuốc này được sử dụng. Tại Hoa Kỳ, các chủng phân l ̣âp thu được từ
các bệnh nhân điều trị bằng erythromycin bị thất bại phải được gửi cho CDC để xét nghiệm thêm. Hiện tại không có
ước tính dựa trên dân số đáng tin cậy về tỷ lệ điều trị bằng erythromycin thất bại. TMP/SMX được chỉ định khi có sự
đề kháng erythromycin nếu không có chống chỉ định.

Điều trị triệu chứng và điều trị triển vọng
Corticosteroid và salbutamol có thể giảm các cơn ho kịch phát, nhưng cần đánh giá thêm trước khi khuyến cáo sử
dụng các thuốc này.[23] Globulin miễn dịch đ ̣ăc hi ̣êu với ho gà hi ̣ên đang được nghiên cứu.[23]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Trẻ nhũ nhi <1 tuổi

1 Azithromycin hoặc clarithromycin

Trẻ nhũ nhi và trẻ em ≥1 tháng tuổi

1 Macrolide hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Người lớn không mang thai

1 Macrolide hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Phụ nữ mang thai

1 erythromycin
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Ho gà Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Trẻ nhũ nhi <1 tuổi

1 Azithromycin hoặc clarithromycin

Các lựa chọn sơ cấp

» azithromycin: 10 mg/kg đường uống mỗi ngày
một lần trong 3 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 7,5 mg/kg đường uống mỗi ngày
hai lần trong 7 ngày

» Trẻ sơ sinh dưới 1 tháng tuổi sử dụng macrolide cần
được theo dõi để phát hiện IHPS (hẹp môn vị phì đại)
và các biến cố bất lợi nghiêm trọng khác. Cho đến nay,
chỉ có báo cáo các ca b ̣ênh IHPS rải rác.

» Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc điều trị hiệu quả
nhất khi được cho dùng trong giai đoạn sớm của bệnh
(nghĩa là, trong vòng 2 tuần sau khi ho kịch phát).[33]

» Nếu được dùng sau 3 tuần khởi phát ho, lợi ích của
thuốc điều trị có thể bị hạn chế

Trẻ nhũ nhi và trẻ em ≥1 tháng tuổi

1 Macrolide hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» azithromycin: 10 mg/kg (tối đa 500 mg/ngày)
đường uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày

HOẶC

» clarithromycin: Trẻ em <8 kg: 7,5 mg/kg đường
uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ em 8-11
kg: 62,5 mg đường uống hai lần mỗi ngày trong 7
ngày; trẻ em 12-19 kg: 125 mg đường uống hai lần
mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ em 20-29 kg: 187,5 mg
đường uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ em
30-40 kg: 250 mg đường uống hai lần mỗi ngày
trong 7 ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» gốc erythromycin: Trẻ em 1-24 tháng tuổi: 125
mg đường uống bốn lần mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ
em 2-8 tuổi: 250 mg đường uống bốn lần mỗi ngày
trong 7 ngày; trẻ em >8 tuổi: 500 mg đường uống
bốn lần mỗi ngày trong 7 ngày

HOẶC
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Cấp tính
» Trimethoprim/sulfamethoxazole: Trẻ em >6 tuần
đến 6 tháng tuổi: 20/100 mg đường uống hai lần
mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ em 6 tháng đến 5 tuổi:
40/200 mg đường uống hai lần mỗi ngày trong 7
ngày; trẻ em 6-12 tuổi: 80/400 mg đường uống
hai lần mỗi ngày trong 7 ngày; trẻ em ≥12 tuổi:
160/800 mg đường uống hai lần mỗi ngày trong 7
ngày

» Thuốc điều trị đầu tay là macrolide[33] [57] [58]
Azithromycin và clarithromycin có hiệu lực tương
đương với erythromycin trong điều trị ho gà ở
trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, được dung nạp tốt
hơn và có các tác dụng phụ ít hơn và nhẹ hơn so
với erythromycin.[44] Erythromycin được khuyến
cáo làm lựa chọn thay thế cho azithromycin hoặc
clarithromycin. Điều trị không hiệu quả đối với ho
gà kháng macrolide và không thích hợp với những
người không dung nạp ho ̣ăc chống chỉ định đối với
macrolide.

» Trimethoprim/sulfamethoxazole được chỉ định cho
trẻ em không dung nạp ho ̣ăc chống chỉ định đối với
macrolide. Thuốc này cũng được chỉ định trong các
ca b ̣ênh nghi ngờ hoặc đã được khẳng định là kháng
macrolide. Thuốc bị chống chỉ định ở trẻ nhũ nhi dưới
6 tuần tuổi (2 tháng tại một số nước như Hoa Kỳ).[29]

» Nếu được dùng sau 3 tuần khởi phát ho, lợi ích của
thuốc điều trị có thể bị hạn chế

Người lớn không mang thai

1 Macrolide hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» azithromycin: 500 mg đường uống một lần mỗi
ngày trong 3 ngày

HOẶC

» clarithromycin: 500 mg qua đường uống hai lần
mỗi ngày trong 7 ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» gốc erythromycin: 500 mg đường uống bốn lần
mỗi ngày trong 7 ngày

HOẶC

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 160/800 mg
đường uống mỗi ngày hai lần trong 7 ngày

» Thuốc điều trị đầu tay là macrolide[33] [57] [58]
Azithromycin và clarithromycin có hiệu lực tương
đương với erythromycin trong điều trị ho gà, được
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Cấp tính
dung nạp tốt hơn và có các tác dụng phụ ít hơn và
nhẹ hơn so với erythromycin.[44] Erythromycin được
khuyến cáo làm lựa chọn thay thế cho azithromycin
hoặc clarithromycin. Điều trị không hiệu quả đối với
ho gà kháng macrolide và không thích hợp với những
người không dung nạp ho ̣ăc chống chỉ định đối với
macrolide.

» Trimethoprim/sulfamethoxazole được chỉ định cho
những người không dung nạp ho ̣ăc chống chỉ định đối
với macrolide. Thuốc này cũng được chỉ định trong
các ca b ̣ênh nghi ngờ hoặc đã được khẳng định là
kháng macrolide.[33] [29]

» Nếu được dùng sau 3 tuần khởi phát ho, lợi ích của
thuốc điều trị có thể bị hạn chế

Phụ nữ mang thai

1 erythromycin

Các lựa chọn sơ cấp

» gốc erythromycin: 500 mg đường uống bốn lần
mỗi ngày trong 7 ngày

» Biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm được khuyến
cáo ở phụ nữ mang thai ở tuổi thai >32 tuần không
được tiêm phòng trong 5 năm trước.[3]

» Erythromycin được coi là thuốc lựa chọn cho phụ nữ
mang thai.

» Clarithromycin và azithromycin không được
khuyên dùng ở phụ nữ mang thai và trimethoprim/
sulfamethoxazole bị chống chỉ định ở phụ nữ mang
thai và bà mẹ đang cho con bú.[3]

» Nếu được dùng sau 3 tuần khởi phát ho, lợi ích của
thuốc điều trị có thể bị hạn chế
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Khuyến nghị

Giám sát

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được tư vấn hoàn thành đầy đủ li ̣êu trình kháng sinh được kê toa để đảm bảo chữa dứt điểm b ̣ênh ho
gà.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Viêm phổi ngắn hạn thấp

Bệnh viêm phổi có thể là nhiễm khuẩn nguyên phát do Bordetella pertussis hoặc có thể là nhiễm khuẩn thứ phát bởi
các sinh vật khác.[1] Khuyến cáo điều trị theo kinh nghiệm trừ khi đã xác định được các mầm bệnh, trong trường hợp
này cần cho sử dụng li ̣êu pháp điều trị tập trung vào mầm bệnh bằng thuốc kháng sinh.[28]

co giật ngắn hạn thấp

Điều trị bằng thuốc chống co gi ̣ât thích hợp.

Co giật có khả năng xảy ra do giảm oxy máu não thứ phát sau cơn ho kịch phát nghiêm trọng.[1]

Ngưng thở/nhịp tim chậm ngắn hạn thấp

Quan sát bệnh nhân để phát hiện diễn biến xấu cần thông khí.

Gãy xương sườn ngắn hạn thấp

Tỷ lệ gãy xương sườn do cơn ho nặng ở trẻ vị thành niên và người lớn lên đến 4%.[33] Điều trị bằng cách cho nghỉ
ngơi, thuốc giảm đau và bài tập hít thở sâu để ngăn ngừa bệnh viêm phổi phát triển. Bệnh nhân cần được quan sát để
phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng của tràn máu phổi và tràn khí màng phổi.

Bệnh não ngắn hạn thấp

Trong số các trẻ nhũ nhi, các biến chứng thần kinh có nguyên nhân từ ho gà có thể xảy ra như b ̣ênh não (rối loạn não
lan tỏa) do giảm oxy máu (giảm cung cấp oxy) có nguyên nhân từ ho hoặc có thể từ độc tố.[22] Trong số những trẻ
nhũ nhi <12 tháng tuổi tử vong vì bệnh ho gà, b ̣ênh não xảy ra ở khoảng 20% các ca b ̣ênh.[59]

Viêm tai giữa ngắn hạn thấp

Biến chứng thứ phát thường gặp nhất của b ̣ênh ho gà ở trẻ em.

Thường cải thiện mà không cần điều trị kháng sinh.
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Tiên lượng

Trẻ nhũ nhi <1 tuổi
Trẻ nhũ nhi <1 tuổi chiếm đa số các ca tử vong vì bệnh ho gà tại Hoa Kỳ.[21] [2]Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo là khoảng m ̣ôt nửa trong tất cả trẻ nhũ nhi <1 tuổi mắc b ̣ênh ho gà cần được nh ̣âp vi ̣ên điều
trị, phổ biến nhất ở những trẻ < 6 tháng tuổi. Tỷ lệ tử vong của trẻ nhũ nhi nằm vi ̣ên là 1%.[33]

Độ tuổi > 1 tuổi
Ở trẻ lớn hơn và người lớn, tiên lượng nhìn chung là rất tốt. Có thể mất một vài tháng để ho khỏi hoàn toàn. Hầu hết trẻ
lớn hơn và người lớn sẽ hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, những người có bệnh lý kèm theo có nguy cơ mắc bệnh và tử
vong cao hơn. Bởi vì nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi có thể n ̣ăng, trẻ cần được theo dõi cẩn thận để tránh biến
chứng. Tỷ lệ nhập viện ở người lớn tại Hoa Kỳ là khoảng 3%.[33] Tỷ lệ phát triển bệnh viêm phổi lên đến 5% và gãy
xương sườn lên đến 4%.[7] Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ biến chứng như viêm phổi có thể lớn hơn.

TÁ
I K

H
Á

M

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: Jun 05, 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.

21

http://bestpractice.bmj.com


Ho gà Hướng dẫn
H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N

Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Recommendations for the assessment and management of cough in children

Nhà xuất bản: British Thoracic Society Xuất bản lần cuối: 2008

Bắc Mỹ

CDC Yellow Book 2018: Health Information for International Travel. Chapter 3: infectious
diseases related to travel - pertussis

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

Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases - pertussis

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

Pertussis (whooping cough)

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

Châu Đại Dương

Cough in children: definitions and clinical evaluation

Nhà xuất bản: Thoracic Society of Australia and New Zealand Xuất bản lần cuối: 2006

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Immunisation against infectious disease: The Green Book

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2016

Pertussis: guidelines for public health management

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2018

Pertussis factsheet for healthcare professionals

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2016

Pertussis: guidance, data and analysis

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2016

Information for healthcare workers exposed to whooping cough

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2013
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1. CDC: pertussis (whooping cough) (external link)
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Hình 1: Tiêu chí chẩn đoán dành cho các ca bệnh ho gà bị nghi ngờ và được khẳng định về mặt lâm sàng

Người lập: Nawal Lutfiyya
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Người lập: Nawal Lutfiyya

32 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: Jun 05, 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


Ho gà Tuyên bố miễn trách nhiệm

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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