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Tóm tắt

◊ Chủ yếu là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất ở các nước có ít nguồn lực. Hiếm khi gặp ở Bắc
Mỹ và Châu Âu.

◊ Do vi khuẩn coccobacillus Haemophilus ducreyi gram âm, dinh dưỡng chọn lọc gây ra. Thường biểu hiện khởi
phát loét sinh dục đau cấp tính, và thường liên quan đến viêm hạch bạch huyết lúc nổi lúc lặn (hình thành bạch
hạch).

◊ Một yếu tố đồng thời quan trọng trong truyền HIV. Phải đánh giá tình trạng HIV.

◊ Hầu hết các ca bệnh thuyên giảm với điều trị kháng sinh; hiếm khi tái phát.

◊ Phải theo dõi và điều trị bạn tình trong vòng 10 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, cho dù không có triệu
chứng.

◊ Hiện nay, một vài báo cáo mô tả loét chi ở da không phải loét sinh dục do H ducreyi ở các nước lưu hành dịch
ghẻ cóc.
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Định nghĩa
Bệnh loét hạ cam là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn coccobacillus Haemophilus ducreyi gram âm, dinh dưỡng chọn lọc
gây ra, thường biểu hiện nhiều nhất là loét sinh dục gây đau, và thường liên quan đến viêm hạch bạch huyết lúc nổi lúc
lặn.

Dịch tễ học
Bệnh loét hạ cam có tính lưu hành dịch trên thế giới cho đến thế kỷ thứ 20, nhưng hiện thường gặp nhất ở vùng
Caribbean, Châu Phi, Châu Á (trừ Thái Lan), và Châu Mỹ La-tinh. Ước tính trên thế giới có khoảng 7 triệu ca bệnh mới
trong năm 1995;[9] tuy nhiên, do khó chẩn đoán và báo cáo, nên con số thật sự chưa được biết.[10] Tỷ lệ mắc bệnh loét
hạ cam giảm đáng kể ở một số quốc gia, mà được cho là do điều trị hội chứng bệnh loét sinh dục và thay đổi xã hội đáng
kể.[8] Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất vào năm 1947 với hơn 9500 ca bệnh và từ đó giảm đáng kể.[11] Vào năm
2016, chỉ có 7 ca bệnh loét hạ cam được báo cáo tại Hoa Kỳ.[11]

Các đợt bệnh tăng định kỳ là do số ca bệnh giang mai, sử dụng cocaine, và quan hệ tình dục để đổi lấy ma túy tăng.[1]
[12] Tuy nhiên, bệnh loét hạ cam có khả năng không được báo cáo đầy đủ, vì chỉ những ca bệnh đươc xác định dựa trên
nuôi cấy mới được tính. Các nghiên cứu cho thấy rằng số lượng bạn tình tối thiểu để duy trì bệnh loét hạ cam trong dân
số là 15 đến 20 một năm.[10] Người ta cho rằng tỷ lệ lây truyền chính xác cho một lần quan hệ tình dục cao, nhưng chưa
được biết rõ. Xác suất lây truyền từ một lần phơi nhiễm ước tính là 0,35.[13]

Ở Thailand, chính sách sử dụng bao cao su 100% và điều trị giả định cho gái mại dâm trong các cơ sở hoạt động mại dâm
rất có hiệu quả; từ năm 1998, không thấy có ca bệnh loét hạ cam nào xảy ra. Ở Châu Phi, tỷ lệ cắt bao quy đầu thấp và tỷ
lệ nhiễm HIV cao, bệnh loét hạ cam vẫn còn lưu hành dịch. Ở các nước có tỷ lệ sử dụng bao cao su cao (như Kenya), và
với công tác kiểm tra thường xuyên và điều trị cho gai mại dâm, tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn. Ở một vài vùng như Senegal và
Ấn Độ, thực hiện điều trị theo hội chứng bệnh loét sinh dục (điều trị đồng thời tất cả các bệnh đồng nhiễm có khả năng)
và giảm thành công tỷ lệ mắc bệnh.[10] [14]

Tỷ lệ nhiễm trùng ở nam và nữ là 3:1 ở các vùng lưu hành dịch và 25:1 trong các đợt bùng phát ở các nước phát triển.
Quá trình mang mầm bệnh không có triệu chứng được cho là hiếm xảy ra.[15]

Haemophilus ducreyi cũng là nguyên nhân gây loét da không lây truyền qua đường tình dục ở Nam Thái Bình Dương
và Châu Phi. Các khảo sát dịch tễ đánh giá chương trình loại trừ ghẻ cóc ở các vùng lưu hành dịch ghẻ cóc cho thấy H
ducreyi là tác nhân gây bệnh loét chi.[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Một nghiên cứu ở Lihir Island, Papua New Guinea, tìm
thấy H ducreyi DNA trên da của trẻ em không có triệu chứng, trong ruồi, và trên đồ vật bị nhiễm bệnh.[16] Cần tiến hành
đánh giá thêm tính chất có mặt khắp nơi của vi khuẩn H ducreyi trong vùng lưu hành dịch.[16]

Bệnh căn học
Bệnh loét hạ cam do vi khuẩn coccobacillus Haemophilus ducreyi, gram âm, dinh dưỡng chọn lọc gây ra. Đó là mầm bệnh
hoàn toàn ở người, lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không bảo vệ, hoặc bằng cách tự
tiêm. Nó có thể gây nhiễm trùng da, các bề mặt niêm mạc, và hạch bạch huyết. Thời gian sống sót bên ngoài vật chủ con
người ngắn ngủi.[15]

Các yếu tố nguy cơ bao gồm quan hệ tình dục không bảo vệ, số bạn tình nhiều (>15 một năm), quan hệ với gái mại dâm,
sử dụng cocaine, vệ sinh kém, và không cắt bao quy đầu.[17] [18] [19] [20] Tỷ lệ lây truyền từ một lần quan hệ tình dục
ước tính khoảng 0,35.[13]
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H ducreyi phát triển sức đề kháng với nhiều chất kháng vi khuẩn, nhưng hầu hết các trường hợp phân lập vẫn nhạy với
macrolides và quinolones.[21] Bệnh loét hạ cam là một yếu tố đồng thời quan trọng trong truyền HIV.[1]

Sinh lý bệnh học
Haemophilus ducreyi rất dễ truyền nhiễm. Trong một mô hình thực nghiệm, chỉ tiêm 1 đơn vị hình thành khuẩn lạc dẫn
đến hình thành nốt sần ở 50% bệnh nhân tình nguyện.[22] Một nghiên cứu khác nhận thấy rằng 70% phụ nữ tiếp xúc
với một người đàn ông nhiễm bệnh cũng bị mắc bệnh.[23] [24] Thời gian ủ bệnh là 4 đến 7 ngày. H ducreyi có thời gian
nhiễm trùng ngắn và cần duy trì tỷ lệ thay đổi bạn tình thường xuyên để có thể duy trì trong một quẩn thể.[10] [23] [25]
Vì lý do này, gái mại dâm là ổ chứa quan trọng trong phần lớn các dịch bệnh.

Trình tự sinh bệnh học như sau:

• Da, là rào cản tuyệt vời ngăn nhiễm trùng, bị phá vỡ thường do rách hoặc trầy xước. H ducreyi thâm nhập vào vết
trầy xước này và thích tấn công vào biểu mô niêm mạc.[26] [27]

• Tại vị trí xâm nhập, các tế bào biểu mô bị thâm nhiễm bởi bạch cầu đa nhân và đại thực bào. Tình trạng này dẫn
đến bài tiết interleukin (IL)-2 và IL-6, giải phóng tế bào đơn nhân vào lớp hạ bì, bao gồm tế bào CD4.[15] [26]

• Phản ứng viêm biểu hiện 1 hoặc nhiều nốt sần không đau trên nền da đỏ, tự khỏi trong vài ngày tới hoặc có mủ và
viêm loét. Ở phụ nữ, nốt sần có nhiều khả năng tự khỏi, trong khi nam giới có nhiều khả năng tiến triển sang giai
đoạn có mủ.[28] [29]

• Nếu không được điều trị, các vết loét bị phá hủy từ từ và có thể kéo dài trong nhiều tháng, để lại sẹo vĩnh
viễn.[15]

Lý do tại sao H ducreyi có tính lây nhiễm đến như vậy chưa được hiểu rõ. Có nhiều yếu tố độc lực làm trung gian
nhiễm trùng ban đầu (lông chuyển và các protein màng ngoài), làm tổn thương mô (chất tan huyết tố, protein sốc nhiệt,
lipopolysaccharide), và có thể lẩn tránh và kháng lại cơ chế phòng vệ của vật chủ (lipopolysaccharide, kháng lại alpha- và
beta-defensins).[1] [26] [30] [31] [32] [33]

Cắt bao quy đầu giúp tránh nhiễm trùng. Điều này có thể là do khu vực ẩm ướt bên dưới bao quy đầu có lợi cho quá trình
tái tạo. Ngoài ra, lớp biểu mô lót bề mặt bên trong của bao quy đầu và nếp hãm ít bị sừng hóa và nhạy cảm hơn với các
trầy xước, nhất là trong khi giao hợp. Do đó, đó là những vị trí mà vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào.[17] [18] [19] [13]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Phòng ngừa ban đầu bao gồm đẩy mạnh việc không sử dụng ma túy và rượu, thường xuyên sử dụng bao cao su, hạn chế
số lượng bạn tình, và tránh bạn tình có nguy cơ cao. Đối với gái mại dâm, cần khuyến khích mạnh mẽ chính sách sử dụng
bao cao su 100% và thường xuyên chăm sóc sức khỏe với điều trị giả định nhiễm trùng.

Ngăn ngừa thứ cấp
Theo dõi mối quan hệ rất quan trọng; cần theo dõi và điều trị tất cả các lần quan hệ tình dục trong vòng 10 ngày trước khi
phát triển triệu chứng, cho dù không có triệu chứng. Có thể phòng ngừa có hiệu quả sự lây lan nhiễm trùng bằng cách sử
dụng bao cao su 100%.

Cần tránh các hoạt động tình dục và bạn tình có nguy cơ cao.[36]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 28 tuổi có một vết loét đau trên dương vật xuất hiện 7 ngày sau khi quan hệ tình dục không bảo
vệ với gái mại dâm. Ba tuần sau, anh ấy cũng có một nốt hạch bạch huyết sưng mủ nhạy đau ở vùng bẹn.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nữ 36 tuổi có tiền sử sử dụng cocaine nguyên chất đến khám với vết loét sinh dục kéo dài 3 tuần. Cô
ấy cho biết thỉnh thoảng có quan hệ tình dục để đổi lấy ma túy.

Các bài trình bày khác

Bệnh nhân nam thường biểu hiện loét đau nhưng hiếm khi biểu hiện viêm niệu đạo có mủ. Bệnh nhân nữ có nhiều
khả năng bệnh tự khỏi hơn. Ngoài ra, các triệu chứng ở nữ có thể nhẹ và bao gồm chứng khó tiểu, đau khi giao hợp,
tiết dịch âm đạo, đau khi đi tiêu, hoặc đi tiêu ra máu. Tùy theo vị trí, các vết loét cũng có thể không đau với bề ngoài
thay đổi. Chúng có thể hợp nhất tạo thành các vết loét lan vằn vèo hoặc lớn (>2 cm). Chúng có thể vẫn nhỏ và nhầm
lẫn với viêm nang lông hoặc HSV. Một số nổi bờ, tương tự như sẩn ướt. Có báo cáo về các tổn thương ngoài đường
sinh dục ở ngực, chân, miệng và ngón tay; đây là những tổn thương hiếm gặp và thường là do tự tiêm. Thỉnh thoảng,
nhiễm HIV thay đổi các biểu hiện thể chất và thời gian nhiễm trùng; các tổn thương có thể trông không điển hình, với
số lượng lớn, và lành chậm hơn.[1]Haemophilus ducreyi cũng được nhận biết là tác nhân gây bệnh loét chi không lây
truyền qua đường tình dục ở các nước lưu hành dịch ghẻ cóc.[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Hiện hiếm có báo cáo về biểu
hiện này, nhưng bác sĩ cần chú ý.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Các triệu chứng thường xuất hiện từ 4 đến 7 ngày sau khi giao hợp không bảo vệ với bạn tình nhiễm bệnh. Một số bệnh
nhân có các nốt sần tự khỏi (thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn). Các bệnh nhân khác tiến triển sang mủ, gây loét (thường
gặp ở nam nhiều hơn). Chẩn đoán thường dựa trên đặc điểm lâm sàng và phân lập vi khuẩn gây bệnh.

Có thể chẩn đoán nếu tất cả những điều sau đây biểu hiện: 1 hoặc nhiều vết loét sinh dục gây đau hơn; soi dưới kính hiển
vi trường tối hoặc xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp tìm Treponema pallidum trong vết loét và thực hiện huyết
thanh học tìm bệnh giang mai ít nhất 7 ngày sau khi khởi phát loét cho kết quả âm tính; biểu hiện lâm sàng của loét sinh
dục có hoặc không có viêm hạch bạch huyết phù hợp với bệnh loét hạ cam; và vết loét âm tính với vi-rút herpes simplex
(HSV).[36]

Tuy nhiên, các đặc điểm lâm sàng không đặc hiệu, có thể khó nuôi cấy vi khuẩn, và nhiễm trùng hỗn hợp thường gặp. Do
đó, cần loại trừ nhiễm HSV và bệnh giang mai ở tất cả các bệnh nhân.[37] [38] [39] [40] [41] [42]

Tiền sử
Khởi phát các triệu chứng
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• Các triệu chứng thường xuất hiện từ 4 đến 7 ngày sau khi giao hợp không bảo vệ. Cần xác định thời gian từ
lần quan hệ tình dục mới nhất đến khởi phát triệu chứng. Thường không có tiền chứng. Thường yêu cầu chăm
sóc sau khi các tổn thương bị loét hoặc bị đau, hoặc có các triệu chứng khác.

Các tổn thương

• Bệnh nhân cho biết loét sinh dục đau, nhạy đau ở vùng bẹn, hoặc chảy mủ, nhưng ít gặp hơn. Nhạy đau ở
vùng bẹn thường gặp hơn ở nam giới. Ở phụ nữ, vết loét có thể không đau, nhất là nếu các vết loét xảy ra ở
thành âm đạo hoặc cổ tử cung.

Các triệu chứng có liên quan

• Các triệu chứng toàn thân như sốt hoặc phát ban thường không xuất hiện.[13] [19] Phụ nữ thường biểu hiện
các triệu chứng nhẹ hơn như chứng khó tiểu, tiết dịch âm đạo, đau khi giao hợp, đi tiêu ra máu, hoặc đau khi đi
tiêu.

Tiền sử quan hệ tình dục

• Các đặc điểm quan trọng bao gồm ngày quan hệ tình dục gần đây nhất, tiền sử quan hệ tình dục không bảo vệ
với người từ vùng lưu hành dịch, sử dụng bao cao su, quan hệ với gái mại dâm (bản thân hoặc bạn tình), tình
trạng nhiễm HIV, tiền sử bệnh lây truyền qua đường tình dục, tiền sử xã hội bao gồm sử dụng ma túy và rượu,
và biểu hiện bất kỳ tình trạng bệnh lý nào làm suy giảm hệ miễn dịch.

Tiền sử du lịch

• Cần cân nhắc tỷ lệ mắc bệnh tại địa phương hoặc du lịch đến vùng lưu hành dịch.

Khám lâm sàng
Các vết loét thường đo được từ 1 đến 2 cm và có ranh giới rõ ràng với các mép xé rách, xói mòn và nền dễ vỡ. Có thể
có một lớp dịch tiết màu xám hoặc vàng bao phủ dưới nền. Không biểu hiện chai cứng.

• Ở nam giới, phần lớn các vết loét khu trú trên bao quy đầu hoặc nếp hãm, hoặc trong rãnh quy đầu. Đầu, thân
dương vật, ngách, hoặc hậu môn ít bị ảnh hưởng hơn. Các biến chứng như hẹp bao quy đầu và nhiễm khuẩn
thứ phát cũng có thể biểu hiện.[13] [15] [19] [43] Tiết dịch niệu đạo có thể biểu hiện nhưng ít gặp hơn.

• Ở phụ nữ, các vết loét thường trên chạc âm hộ, môi âm hộ, tiền đình hoặc âm vật. Có thể có vết loét lớn hơn
ở quanh niệu đạo. Cần kiểm tra thành âm đạo và cổ tử cung, vì những tổn thương này thường không đau và
không được chú ý. Bệnh nhân nữ ít có khả năng bị loét. Tiết dịch âm đạo có thể biểu hiện.

Các dạng loét khác bao gồm vết loét lớn (>2 cm) hoặc vết loét lan vằn vèo, vết loét thể nang, hoặc nốt sần nổi bờ
tương tự như sẩn ướt trong bệnh giang mai thứ phát. Các tổn thương có thể có đường kính <1 đến 5 mm, tương tự
như tổn thương HSV, và có thể hình thành 'tổn thương nụ hôn' trên bề mặt đối diện. Không thấy có mụn nước.

Thường biểu hiện viêm hạch bạch huyết vùng bẹn đau. Trong khoảng hai phần ba ca bệnh, biểu hiện ở một bên.
Trong các giai đoạn muộn, viêm hạch bạch huyết lúc có lúc không (hạch) có thể xuất hiện.

Các tổn thương ngoài đường sinh dục hiếm khi xảy ra, thường là do tự nhiễm trùng và ảnh hưởng đến đùi, ngón tay,
họng hầu, hoặc ngực (ở phụ nữ).[13] [43]Haemophilus ducreyi cũng được cho biết là tác nhân gây bệnh loét chi không
lây truyền qua đường tình dục ở các nước lưu hành dịch ghẻ cóc.[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[Fig-1]

[Fig-2]
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[Fig-3]

Lấy mẫu
Mẫu phết sinh dục

• Nền của vết loét được rửa bằng nước muối tiệt trùng. Lấy mô từ nền vết loét sạch và bờ xói mòn với Dacron,
bông, hoặc tăm bông quệt Có thể sử dụng các quai, mặc dù vật liệu có được có thể không đầy đủ. Cần lấy bốn
mẫu. Cũng có thể lấy mẫu phết dịch niệu đạo hoặc dịch âm đạo. Mẫu xét nghiệm từ nền loét có kết quả cao
hơn những mẫu từ chỗ sưng hạch.

• Ở nhiệt độ phòng, H ducreyi sống chỉ trong vòng 2 đến 4 giờ trên mẫu phết. Đĩa cấy phải được chuyển vào tủ
cấy ngay lập tức và mẫu phết được cho vào ống nghiệm khô, tiệt trùng để dùng cho chẩn đoán Nếu không thể
xử lý nhanh chóng mẫu bệnh phẩm PCR, cần bảo quản mẫu đông lạnh ở âm 70°C.

Dịch chỗ sưng hạch

• Cần sử dụng kim và ống tiêm để hút mủ. Cần chọc kim qua mô thường để giảm nhiễm trùng.
• Nếu có thể, đặt đĩa cấy vào tủ cấy ngay lập tức và đặt mẫu vào ống nghiệm khô, tiệt trùng để xét nghiệm PCR.

Nếu không thể xử lý nhanh chóng mẫu bệnh phẩm PCR, cần bảo quản mẫu đông lạnh ở âm 70°C.
• Ở nhiệt độ phòng, H ducreyi vẫn sống chỉ trong 24 giờ trong môi trường vận chuyển. Tuy nhiên, nếu duy trì

môi trường ở 4°C, H ducreyi sẽ vẫn sống đến 4 ngày.[44] [45]

Phát hiện H ducreyi
Nhuộm gram

• Biểu hiện cổ điển là coccobacilli gram âm hoặc trực khuẩn mảnh khảnh theo kiểu đường tàu lửa hoặc chuỗi.
Kiểu sắp xếp phân biệt 'đàn cá' có các cột dài song song giữa các tế bào hoặc các chuỗi tế bào dài. Nhuộm
gram không phải là phát hiện đáng tin cậy (độ nhạy cảm 5%-63%; độ đặc hiệu 51%-99%) vì phần lớn các vết
loét sinh dục có hệ đa vi khuẩn.[46]
[Fig-4]

Nuôi cấy

• Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán, mặc dù độ nhạy cảm khá thấp (53%-92%).[47] Vi khuẩn dinh dưỡng chọn lọc
và khó nuôi cấy. Cần phải có môi trường chuyên dụng để tối ưu sự phát triển. Sử dụng 2 loại môi trường khác
nhau làm tăng độ nhạy cảm.[47] Nuôi cấy H ducreyi được cải thiện nếu cố gắng nuôi cấy trong nhiều loại môi
trường (MH-HB và/hoặc GC-HgS). Thêm vancomycin 3 micrograms/mL để ức chế sự phát triển của vi khuẩn
khác.

phát hiện axit nucleic

• Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chưa chấp thuận xét nghiệm PCR
để tìm H ducreyi. Tuy nhiên, một số phòng thí nghiệm lâm sàng đã phát triển xét nghiệm PCR riêng của họ và
đã thực hiện các nghiên cứu kiểm tra trên mẫu bệnh sinh dục.[36] Độ nhạy cảm (98%) và độ đặc hiệu (53%
đến 90%) để phát hiện bệnh loét hạ cam tốt hơn các biện pháp khác.[48] [49] [50] [51] Đã phát triển nhiều xét
nghiệm PCR đa mồi, cho phép xét nghiệm đồng thời một vài vi khuẩn, bao gồm H ducreyi và HSV.[52] [53]
Những kỹ thuật này chủ yếu có tại các phòng thí nghiệm tham khảo.

Huyết thanh học
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• Có các xét nghiệm huyết thanh để nhận biết các kháng thể kháng H ducreyi. Những xét nghiệm này không phân
biệt nhiễm trùng hiện tại với nhiễm trùng trước đây và dành cho các ca bệnh mà nuôi cấy không đưa ra chẩn
đoán. Huyết thanh học hữu ích đối với các nghiên cứu về tỷ lệ lưu hành.

Các xét nghiệm khác trong phòng xét nghiệm
Các xét nghiệm để loại trừ chẩn đoán thay thế hoặc kèm theo

• Phát hiện HSV: cần thực hiện PCR hoặc nuôi cấy vi-rút để loại trừ nhiễm HSV. Có thể sử dụng mẫu phết
Tzanck sinh thiết để chẩn đoán HSV trong các ca bệnh không rõ ràng. Nó cho thấy hình dáng đặc trưng của
các tế bào khổng lồ đa nhân và tế bào biểu mô có chứa các thể vùi nội nhân bạch cầu ái toan. Chỉ sử dụng xét
nghiệm này nếu đặc biệt nghi ngờ herpes và xét nghiệm PCR và nuôi cấy vi-rút không thuyết phục.
[Fig-5]

• Phát hiện Treponema pallidum (bệnh giang mai): thông thường, ban đầu sử dụng xét nghiệm không xoắn
khuẩn như RPR khi nghi ngờ chẩn đoán. Xét nghiệm dương tính không đặc hiệu và phải xác định bằng xét
nghiệm xoắn khuẩn, đặc biệt phát hiện các kháng thể kháng T pallidum. Một số phòng thí nghiệm lâm sàng
gần đây hơn đã sử dụng phương cách đảo ngược giang mai, trong đó thực hiện xét nghiệm kháng thể xoắn
khuẩn đặc hiệu tự động, như thử nghiệm miễn dịch enzym xoắn khuẩn (EIA), ban đầu trên huyết thanh máu;
sau đó thực hiện xét nghiệm RPR khi xét nghiệm kháng thể đặc hiệu dương tính. Cần lặp lại xét nghiệm sau 3
tháng nếu xét nghiệm giang mai ban đầu âm tính.

• Xét nghiệm: bệnh loét hạ cam là một yếu tố đồng thời quan trọng trong truyền HIV, và cần đánh giá tình trạng
HIV khi đến thăm khám. Nếu kết quả ban đầu âm tính, có thể lặp lại xét nghiệm này sau 3 tháng.

Các xét nghiệm khác phát hiện H ducreyi

• Xét nghiệm độ nhạy của thuốc kháng sinh: có thể được thực hiện bằng cách pha loãng thạch hoặc xét nghiệm
E.[45] Không được sử dụng thường qui do khó nuôi cấy H ducreyi, thiếu sự chuẩn hóa, và thiếu hướng dẫn
giải thích. Các nghiên cứu cho thấy sự đề kháng trong ống nghiệm với tetracyclines, sulfonamides, penicillins,
và amoxicillin/clavulanate. Tuy nhiên, phần lớn phân lập vẫn nhạy cảm với rifamycins, quinolones, macrolides,
ceftriaxone, và streptomycin.[15] [54] [55]

• Phát hiện qua miễn dịch huỳnh quang: thực hiện xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp và gián tiếp vết
loét để phát hiện detect H ducreyi. Các kháng thể đơn dòng được thiết kế để phát hiện các kháng nguyên lipo-
oligosaccharide hoặc HbA. Tuy nhiên, những thử nghiệm này cũng không có sẵn trên thị trường. So với nuôi
cấy, phương pháp này có độ nhạy cảm cao 93% đối với bệnh phẩm loét, nhưng độ đặc hiệu kém (63%).[1]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
nhiều bạn tình

• Trong nhóm người có ít bạn tình, bệnh loét hạ cam không tồn tại. Số lượng bạn tình tối thiểu để duy trì bệnh loét
hạ cam trong dân số là 15 đến 20 một năm.[10]

• Người ta cho rằng tỷ lệ lây truyền chính xác cho một lần quan hệ tình dục cao, nhưng chưa được biết rõ. Xác suất
lây truyền từ một lần phơi nhiễm ước tính là 0,35.[13]

quan hệ tình dục với gái mại dâm

• Haemophilus ducreyi có thời gian nhiễm trùng ngắn và cần duy trì tỷ lệ thay đổi bạn tình thường xuyên trong dân
số.[10] [23] [25]
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• Trong hầu hết các đợt dịch bệnh, gái mại dâm là ổ chứa quan trọng.
• Gái mại dâm có số lượng bạn tình nhiều và tiếp cận chăm sóc sức khỏe hạn chế.[19] Họ có thể quan hệ tình dục

thậm chí khi các vết loét gây đau. Các vết loét trong âm đạo và cổ tử cung có thể không đau, do đó không được
điều trị.[13]

giao hợp không bảo vệ

• Nhiều nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su giúp giảm tình trạng lây lan bệnh loét sinh
dục. Ở Thái Lan, chính sách sử dụng bao cao su 100% rất có hiệu quả; từ năm 1998, không thấy có ca bệnh loét
hạ cam nào. Ở các nước Châu Phi có tỷ lệ sử dụng bao cao su cao hơn, tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhiều.[10] [14]

lạm dụng chất gây nhiện

• Việc uống rượu và sử dụng cocaine được cho là liên quan đến bệnh loét hạ cam do tăng khả năng thực hiện hành
vi quan hệ tình dục nguy cơ cao. Nhiều đợt bùng phát ở Hoa Kỳ liên quan đến việc quan hệ tình dục để đổi lấy ma
túy, nhất là cocaine nguyên chất.[1] [13] [34]

giới tính nam

• Trong các đợt bùng phát, tỷ lệ mắc bệnh là 25:1 (tỷ lệ nam với nữ) và 3:1 trong vùng lưu hành dịch.[15]
• Không có sự khác biệt về giới tính trong việc hình thành các nốt sần, nhưng ở phụ nữ, nốt sần có nhiều khả năng

tự khỏi, trong khi nam giới có nhiều khả năng tiến triển sang giai đoạn có mủ. Lý do của sự khác biệt giới tính này
chưa xác định được.[28]

không cắt bao quy đầu (ở nam giới)

• Cắt bao quy đầu có giúp tránh nhiễm trùng. Điều này có thể là do khu vực ẩm ướt bên dưới bao quy đầu có lợi cho
quá trình tái tạo hoặc do các bề mặt bên trong của bao quy đầu và nếp hãm nhạy cảm hơn với các trầy xước mà
qua đó vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào.[17] [18] [19] [13] 

Yếu
vệ sinh cá nhân kém

• Rửa sạch với xà phòng và nước trong vài giờ sau khi quan hệ tình dục giúp giảm nguy cơ mắc bệnh loét hạ cam và
các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.[35]

quá trình mang mầm bệnh không có triệu chứng

• Nơi mang mầm bệnh không có triệu chứng được cho là ổ chứa, nhưng còn thiếu bằng chứng kết luận.[13] [25]

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 nhiều bạn tình, quan hệ tình dục với gái mại dâm, giao hợp không bảo vệ, lạm
dụng chất, giới tính nam, và không cắt bao quy đầu (ở nam giới).

nốt sần sinh dục (thường gặp)

• Nếu bệnh nhân đến khám sớm, (các) nốt sần đau sẽ biểu hiện. Trong các giai đoạn muộn, nốt sần có mủ và sau đó
bị loét.

loét sinh dục (thường gặp)
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• Vết loét mềm và đau nhưng không chai cứng.
• Các vết loét đo được từ 1 đến 2 cm và có ranh giới rõ ràng với các mép xé rách, xói mòn và nền dễ vỡ có một lớp

dịch tiết màu xám hoặc vàng bao phủ.
[Fig-1]

• Các biểu hiện khác nhau bao gồm các vết loét khổng lồ (>2 cm) hoặc lan vằn vèo, vết loét thể nang, hoặc nốt sần
nổi bờ (tương tự như sẩn ướt trong bệnh giang mai thứ phát),
[Fig-2]

hoặc tổn thương có đường kính <1 đến 5 mm, tương tự như tổn thương HSV.

viêm hạch bạch huyết và các chỗ sưng hạch (thường gặp)

• Có thể một bên (hai phần ba bệnh nhân) hoặc hai bên (một phần ba bệnh nhân).
• Xảy ra ở 50% nam giới và đến 40% nữ giới.
• Viêm hạch bạch huyết mưng mủ lúc có lúc không (sưng hạch) hình thành trong giai đoạn muộn.

[Fig-3]

Các yếu tố chẩn đoán khác

viêm niệu đạo và chứng khó tiểu (không thường gặp)

• Có thể biểu hiện trong một số trường hợp.

Tiết dịch âm đạo (không thường gặp)

• Có thể biểu hiện phụ nữ trong một số trường hợp.

đau khi giao hợp (không thường gặp)

• Có thể biểu hiện phụ nữ trong một số trường hợp.

đau hoặc xuất huyết trực tràng (không thường gặp)

• Có thể biểu hiện phụ nữ trong một số trường hợp.
• Có thể là do lỗ rò hoặc loét trực tràng.

lỗ rò trực tràng âm đạo (không thường gặp)

• Có thể biểu hiện phụ nữ trong một số trường hợp.

loét ngoài đường sinh dục (không thường gặp)

• Những vị trí hiếm gặp: đùi, ngón tay, họng hầu, hoặc ngực có thể bị ảnh hưởng.[13] [43]Haemophilus ducreyi
cũng được cho biết là tác nhân gây bệnh loét chi không lây truyền qua đường tình dục ở các nước lưu hành dịch
ghẻ cóc.[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Nhuộm gram mẫu phết loét và hút dịch hạch

• Có thể hữu ích, nhất là nếu nhìn thấy hình dạng cổ điển.
[Fig-4]

• Nhuộm gram không phải là phát hiện đáng tin cậy (độ nhạy cảm 5%-63%; độ
đặc hiệu 51%-99%) vì phần lớn các vết loét sinh dục có hệ đa vi khuẩn.[46]

coccobacilli gram âm hoặc
trực khuẩn thanh mảnh trong
kiểu đường tàu lửa hoặc thành
chuỗi (sắp xếp phân biệt 'đàn
cá')

nuôi cấy mẫu phết loét và hút dịch hạch

• Tiêu chuẩn chẩn đoán, mặc dù độ nhạy cảm khá thấp (53%-92%).[47]
• Phát triển trong môi trường MH-HB và/hoặc GC-HgS.
• Các khuẩn lạc không tạo bào tử, không nhầy; có thể trong mờ đến mờ đục

với màu nâu vàng nhạt, vàng nhạt, hoặc xám vàng nhạt. Các chủng catalase
âm tính, oxidase và beta-lactamase dương tính, và cần yếu tố X không phải
yếu tố V để phát triển. Có đặc trưng cao tự tuân thủ và có thể nguyên vẹn 'đạt
chuẩn' trong môi trường agar.[15] [45] [56]

Nhận biết Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi PCR

• Độ nhạy và đặc hiệu cao hơn các phương pháp khác trong nhiều nghiên cứu.
Độ nhạy cao 98% và độ đặc hiệu từ 53% đến 90%. Chủ yếu được sử dụng
trong các phòng thí nghiệm tham khảo.[48] [49] [50] [51] [52] [53]

dương tính

huyết thanh giang mai (xét nghiệm FTA-ABS, Treponema pallidum particle
agglutination [TPPA], xét nghiệm miễn dịch enzym xoắn khuẩn [EIA])

• Thông thường, sử dụng xét nghiệm kháng thể xoắn khuẩn đặc hiệu để xác
định nhiễm giang mai nếu xét nghiệm RPR dương tính. Tuy nhiên, một số
phòng thí nghiệm lâm sàng gần đây hơn đã sử dụng phương cách đảo ngược
giang mai, trong đó thực hiện xét nghiệm kháng thể xoắn khuẩn đặc hiệu tự
động, như EIA xoắn khuẩn, ban đầu trên huyết thanh máu; sau đó thực hiện
xét nghiệm RPR khi xét nghiệm kháng thể đặc hiệu dương tính. Cần lặp lại
xét nghiệm sau 3 tháng nếu xét nghiệm giang mai ban đầu âm tính.

thường âm tính; dương tính
trong đồng nhiễm giang mai
hoặc nhiễm giang mai trước đó

Xét nghiệm RPR

• Thông thường, đây là xét nghiệm ban đầu để loại trừ bệnh giang mai như là
chẩn đoán phân biệt hoặc đồng nhiễm.

• Kết quả âm tính loại trừ bệnh giang mai. Kết quả dương tính cần xác định
bằng huyết thanh đặc hiệu.

• Tuy nhiên, một số phòng thí nghiệm lâm sàng gần đây hơn đã sử dụng
phương cách đảo ngược giang mai, trong đó thực hiện xét nghiệm kháng thể
xoắn khuẩn đặc hiệu tự động (thử nghiệm miễn dịch enzym, EIA) ban đầu.
Sau đó thực hiện xét nghiệm RPR khi xét nghiệm EIA đặc hiệu dương tính.
Cần lặp lại xét nghiệm sau 3 tháng nếu xét nghiệm giang mai ban đầu âm
tính.

thường âm tính; dương tính
trong đồng nhiễm giang mai
hoặc nhiễm trùng gần đây
trước đó

HSV PCR và nuôi cấy vi-rút

• Loại trừ HSV như là chẩn đoán phân biệt hoặc đồng nhiễm.

thường âm tính; dương tính
trong đồng nhiễm herpe

Xét nghiệm HIV

• Bệnh loét hạ cam là một yếu tố đồng thời quan trọng trong truyền HIV, và
cần xét nghiệm HIV khi đến thăm khám.

• Nếu kết quả ban đầu âm tính, có thể lặp lại xét nghiệm này sau 3 tháng.[1]
[21] [36]

Âm tính hoặc dương tính
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Huyết thanh haemophilus ducreyi

• Dành cho những ca bệnh mà nuôi cấy không đưa ra chẩn đoán.
• Không phân biệt giữa nhiễm trùng hiện tại và nhiễm trùng trước đây.
• Hữu ích đối với các nghiên cứu về tỷ lệ lưu hành.[15] [57]

dương tính

Độ nhạy cảm kháng sinh của haemophilus ducreyi

• Không được sử dụng thường qui do khó nuôi cấy H ducreyi, thiếu sự chuẩn
hóa, và thiếu hướng dẫn giải thích.

• Dành cho những ca bệnh mà khả năng đáp ứng với điều trị kháng sinh kém.
• Các nghiên cứu cho thấy sự đề kháng trong ống nghiệm với tetracyclines,

sulfonamides, penicillins, và amoxicillin/clavulanate.
• Hầu hết phân lập vẫn nhạy cảm với rifamycins, quinolones, macrolides,

ceftriaxone, và streptomycin.[15] [54] [55]

nhạy cảm với rifamycins,
quinolones, macrolides,
ceftriaxone, và streptomycin

sinh thiết vết loét

• Hiếm khi được yêu cầu.
• Sử dụng mẫu phết Tzanck để chẩn đoán xác định hoặc loại trừ nhiễm trùng

herpes nếu nghi ngờ cao nhiễm trùng herpes, và kết quả PCR vi-rút và nuôi
cấy không thuyết phục.
[Fig-5]

• Cũng được sử dụng để loại trừ ung thư biểu mô tế bào có vảy.

thường âm tính; mẫu phết
Tzanck dương tính trong đồng
nhiễm herpe

soi hiển vi tương phản để tìm Treponema pallidum

• Một biện pháp thay thế xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp để tìm
bệnh giang mai.

thường âm tính; dương tính
trong đồng nhiễm bệnh giang
mai

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm kháng nguyên Haemophilus ducreyi trực tiếp hay gián tiếp

• Các kháng thể đơn dòng được thiết kế để phát hiện kháng nguyên lipo-
oligosaccharide hoặc HbA.

• Bị hạn chế bởi tính phản ứng chéo và không có sẵn trên thị trường.
• So với nuôi cấy, xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp có độ nhạy cảm

cao 93% đối với bệnh phẩm loét, nhưng độ đặc hiệu kém (63%).[1]

dương tính với kháng nguyên
H ducreyi
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm giang mai • Các vết loét (vết lở) thường đơn
lẻ, chai cứng, và không đau.

• Gây hạch to vùng bẹn không
đau, thường ở hai bên.

• Có thể xảy ra với Haemophilus
ducreyi trong nhiễm trùng hỗn
hợp.

• Thường liên quan nhiều hơn
đến các triệu chứng toàn thân
như sốt và phát ban.[15] [21]

• Sẩn ướt thường đi kèm phát
ban.

• Xét nghiệm RPR dương tính.
• Xét nghiệm RPR không đặc

hiệu và phải được xác định bằng
huyết thanh tìm Treponema
pallidum.

Nhiễm HSV • Các tổn thương hình thành mụn
nước.

• Các vết loét cạn hơn các tổn
thương loét hạ cam với nền
sạch.

• Hạch to thường hai bên và
không dao động

• Có thể xảy ra với H ducreyi
trong nhiễm trùng hỗn hợp.

• Thường liên quan nhiều hơn
đến các triệu chứng toàn
thân như sốt, đau đầu và khó
chịu.[13] [15] [19] [21]

• ADN herpes do PCR phát hiện,
nuôi cấy herpes dương tính,
hoặc mẫu phết Tzanck sinh thiết
tổn thương dương tính.
[Fig-5]

Bệnh hột xoài
(Lymphogranuloma venereum)

• Hạch to vùng bẹn nhạy đau
không liên quan đến loét sinh
dục.

• Các tổn thương, nếu có, không
đau.[21] [58]

• Nuôi cấy hoặc PCR từ hút
dịch hạch dương tính đối với
Chlamydia trachomatis.

U hạt vùng bẹn • Loét sinh dục không đau.[21]
[24]

• Viêm hạch bạch huyết bất
thường.

• Nạo vết loét hoặc sinh thiết
dương tính đối với Klebsiella
granulomatis (cũng còn
được biết là viêm u hạt
Calymmatobacterium).

Loét do chấn thương • Tiền sử chấn thương thường
biểu hiện.[21]

• Không có khả năng hình thành
sưng hạch.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.

Ung thư biểu mô tế bào vảy ở
da

• Không có các đặc điểm phân
biệt.

• PCR, nuôi cấy, và huyết thanh
học tìm nhiễm trùng dương tính.

• Sinh thiết tổn thương cho kết
quả chẩn đoán xác định.

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

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 14, 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


Loét hạ cam Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng Behcet • Tổn thương miệng thường gặp
hơn.

• Các triệu chứng toàn thân như
sốt, đau khớp, viêm màng
bồ đào, và đau bụng thường
gặp.[21]

• Kiểm tra dị ứng đa kháng
nguyên dương tính, dẫn đến
hình thành mụn mủ tronh vòng
48 giờ.

Phản ứng thuốc qua da • Tiền sử dùng thuốc kháng sinh
hoặc hóa trị liệu gần đây.[21]

• Sinh thiết da có giá trị chẩn
đoán.

Bệnh Crohn • Bệnh nhân chủ yếu có các tổn
thương quanh hậu môn.

• Có nhiều khả năng có các triệu
chứng toàn thân như sốt, tiêu
chảy, sụt cân, và đau bụng.

• Hạch bạch huyết vùng bẹn
không thường gặp.[21]

• Nội soi đại tràng và sinh thiết
đưa ra chẩn đoán.

Nhiễm trùng bệnh lậu • Không liên quan đến loét sinh
dục.

• Thường liên quan nhiều hơn
đến các triệu chứng toàn thân
như sốt, phát ban và viêm
khớp.[21]

• Nhuộm gram dương để tìm song
cầu khuẩn gram âm.

• Nuôi cấy dương tính đối với
Neisseria gonorrhoeae.

• Xét nghiệm khuếch đại axit
nucleic dương tính đối với N
gonorrhoeae.[21] [58]

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở
nam giới

• Không liên quan đến loét sinh
dục hoặc hạch to vùng bẹn.[21]

• Có nhiều khả năng có sốt và đau
bụng/đau hông.

• Nuôi cấy nước tiểu dương tính.

Nhiễm trùng đường tiết niệu ở
nữ

• Không liên quan đến loét sinh
dục hoặc hạch to vùng bẹn.[21]

• Có nhiều khả năng có sốt và đau
bụng/đau hông.

• Nuôi cấy nước tiểu dương tính.

16 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 14, 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


Loét hạ cam Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục đích điều trị là chữa lành nhiễm trùng, giảm các triệu chứng lâm sàng, phòng ngừa lan truyền sang người khác, và
giảm truyền nhiễm HIV. Mặc dù điều trị thành công nhiễm trùng nền, các tổn thương có thể chậm khỏi và vẫn có thể để
lại sẹo.[36] [41] [59]

Điều trị kháng sinh
Bệnh loét hạ cam thường đáp ứng tốt với liệu pháp kháng sinh thích hợp. Có 4 phác đồ điều trị kháng sinh được
khuyến nghị, có hiệu quả như nhau trong hầu hết các bệnh nhân:[36] [60]

• Azithromycin (phác đồ đơn liều)
• Ceftriaxone (phác đồ đơn liều)
• Ciprofloxacin (phác đồ đa liều)
• Erythromycin (phác đồ đa liều).

Quinolones (ví dụ như ciprofloxacin) chống chỉ định cho những phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.
Azithromycin là thuốc nhóm B trong khi mang thai. Ceftriaxone hoặc erythromycin là những lựa chọn điều trị có thể
chấp nhận được. Không có báo cáo về tác dụng bất lợi đáng kể của Haemophilus ducreyi lên tình trạng mang thai hoặc
lên thai nhi.[36]

Bệnh nhân nhiễm HIV có xu hướng điều trị không thành công, và thỉnh thoảng các vết loét của họ lâu lành hơn.
Do bằng chứng còn hạn chế với các phác đồ đơn liều, có thể ưu tiên thuốc với phác đồ đa liều như ciprofloxacin và
erythromycin ở bệnh nhân nhiễm HIV, nhất là nếu theo dõi điều trị không chắc chắn.[36] [59] [61]

Cần đánh giá bệnh nhân từ 3 đến 7 ngày sau khi hoàn tất điều trị kháng sinh để kiểm tra sự cải thiện triệu chứng. Đau
thường biến mất trong vòng 3 ngày. Vết loét lành trong 1 đến 2 tuần, mặc dù các vết loét lớn hơn có thể mất hơn 2
tuần để lành. Viêm hạch bạch huyết lúc có lúc không có thể mất thời gian để lành lâu hơn các vết loét. Trong một số
trường hợp, có thể cần chọc hút bằng kim trở lại hoặc chích rạch và dẫn lưu.[62] Hiếm khi tái phát sau khi điều trị
thành công.

Nếu không cải thiện từ 3 đến 7 ngày sau khi hoàn tất điều trị:

• Cần cân nhắc chẩn đoán thay thế và/hoặc đồng nhiễm với mầm bệnh khác.
• Bệnh nhân có thể không tuân theo việc sử dụng thuốc.
• Có thể xảy ra sự đề kháng kháng sinh; cần thử thuốc kháng sinh khác. Có thể cân nhắc xét nghiệm độ nhạy

cảm để hướng dẫn chọn thuốc thích hợp.
• Bệnh nhân có thể nhiễm HIV. Nếu không biết được kết quả HIV dương tính của bệnh nhân, cần cân nhắc

nhiễm HIV cho dù xét nghiệm ban đầu được thực hiện khi thăm khám là âm tính.

Cần kiểm tra bất kỳ lần quan hệ tình dục nào của bệnh nhân trong vòng 10 ngày trước và điều trị, cho dù không có
biểu hiện các triệu chứng.[36] Tái nhiễm có thể xảy ra nếu bệnh nhân không được điều trị.[13]

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 )
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Cấp tính ( tóm tắt )

HIV âm tính

không mang thai 1 điều trị kháng sinh

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

Mang thai 1 ceftriaxone hoặc erythromycin hoặc azithromycin

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

HIV dương tính

không mang thai 1 điều trị kháng sinh

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

Mang thai 1 erythromycin hoặc ceftriaxone hoặc azithromycin

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

Tiếp diễn ( tóm tắt )

không đáp ứng với điều trị ban đầu

1 đánh giá lại chẩn đoán và điều trị
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

HIV âm tính

không mang thai 1 điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

HOẶC

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ

HOẶC

» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần trong 3 ngày

HOẶC

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

» Bệnh loét hạ cam thường đáp ứng tốt với liệu pháp
kháng sinh thích hợp. 4 phác đồ điều trị kháng sinh
được khuyến nghị có hiệu quả như nhau trong hầu hết
các bệnh nhân.[60]

» Phải theo dõi và điều trị tất cả bạn tình trong vòng
10 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, cho dù họ
không có triệu chứng.

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

» Viêm hạch bạch huyết thường không khỏi cho đến ít
nhất 2 tuần sau khi hoàn tất điều trị và có thể mất thời
gian lâu hơn.

» Có thể cần chọc hút bằng kim trở lại có hoặc không
chích rạch và dẫn lưu nếu viêm hạch bạch huyết lúc có
lúc không không khỏi.

Mang thai 1 ceftriaxone hoặc erythromycin hoặc azithromycin

Các lựa chọn sơ cấp

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ

HOẶC

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

HOẶC
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Cấp tính
» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

» Bệnh loét hạ cam thường đáp ứng tốt với liệu pháp
kháng sinh thích hợp.

» Cần cẩn trọng khi chọn thuốc kháng sinh cho bệnh
nhân mang thai. Quinolones chống chỉ định ở phụ
nữ đang mang thai hoặc cho con bú. Azithromycin là
thuốc nhóm B trong khi mang thai.

» Phải theo dõi và điều trị tất cả bạn tình trong vòng
10 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, cho dù họ
không có triệu chứng.

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

» Viêm hạch bạch huyết thường không khỏi cho đến ít
nhất 2 tuần sau khi hoàn tất điều trị và có thể mất thời
gian lâu hơn.

» Có thể cần chọc hút bằng kim trở lại có hoặc không
chích rạch và dẫn lưu nếu viêm hạch bạch huyết lúc có
lúc không không khỏi.

HIV dương tính

không mang thai 1 điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần trong 3 ngày

HOẶC

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

Các lựa chọn thứ cấp

» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

HOẶC

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ

» Bệnh loét hạ cam thường đáp ứng tốt với liệu pháp
kháng sinh thích hợp. Bệnh nhân nhiễm HIV có xu
hướng điều trị không thành công. Do bằng chứng
còn hạn chế với các phác đồ đơn liều, có thể ưu tiên
thuốc với phác đồ đa liều với ciprofloxacin hoặc
erythromycin ở bệnh nhân nhiễm HIV, nhất là nếu
theo dõi điều trị không chắc chắn.[36] [59] [61]

» Phải theo dõi và điều trị tất cả bạn tình trong vòng
10 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, cho dù họ
không có triệu chứng.

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu
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Cấp tính
» Viêm hạch bạch huyết thường không khỏi cho đến ít
nhất 2 tuần sau khi hoàn tất điều trị và có thể mất thời
gian lâu hơn.

» Có thể cần chọc hút bằng kim trở lại có hoặc không
chích rạch và dẫn lưu nếu viêm hạch bạch huyết lúc có
lúc không không khỏi.

Mang thai 1 erythromycin hoặc ceftriaxone hoặc azithromycin

Các lựa chọn sơ cấp

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

Các lựa chọn thứ cấp

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ

HOẶC

» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

» Bệnh loét hạ cam thường đáp ứng tốt với liệu pháp
kháng sinh thích hợp. Bệnh nhân nhiễm HIV có xu
hướng điều trị không thành công. Do bằng chứng còn
hạn chế với các phác đồ đơn liều, có thể ưu tiên phác
đồ đa liều.[36] [59] [61] Quinolones chống chỉ định
trong trường hợp mang thai, và do đó erythromycin là
biện pháp điều trị ưu tiên trong nhóm này.

» Phải theo dõi và điều trị tất cả bạn tình trong vòng
10 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng, cho dù họ
không có triệu chứng.

bổ sung hút dịch hạch bạch huyết ± chích rạch và dẫn lưu

» Viêm hạch bạch huyết thường không khỏi cho đến ít
nhất 2 tuần sau khi hoàn tất điều trị và có thể mất thời
gian lâu hơn.

» Có thể cần chọc hút bằng kim trở lại có hoặc không
chích rạch và dẫn lưu nếu viêm hạch bạch huyết lúc có
lúc không không khỏi.

Tiếp diễn

không đáp ứng với điều trị ban đầu

1 đánh giá lại chẩn đoán và điều trị

» Nếu không cải thiện từ 3 đến 7 ngày sau khi hoàn tất
điều trị, cần đánh giá lại bệnh nhân.

» Cần cân nhắc chẩn đoán thay thế và/hoặc đồng
nhiễm với mầm bệnh khác.

» Bệnh nhân có thể không tuân theo việc sử dụng
thuốc.
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Tiếp diễn
» Có thể xảy ra sự đề kháng kháng sinh; cần thử thuốc
kháng sinh khác. Có thể cân nhắc xét nghiệm độ nhạy
cảm để hướng dẫn chọn thuốc thích hợp.

» Bệnh nhân có thể nhiễm HIV. Nếu không biết được
kết quả HIV dương tính của bệnh nhân, cần cân nhắc
nhiễm HIV cho dù xét nghiệm ban đầu được thực hiện
khi thăm khám là âm tính.
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Giai đoạn đầu

Tiêm vắc-xin
Nhiễm trùng tự nhiên không dẫn đến sức đề kháng với nhiễm tiếp theo.[26] [63] Trong mô hình heo, tiêm chất thụ thể
Haemophilus ducreyi haemoglobin HbA cho thấy tính hiệu lực trong phòng ngừa nhiễm bệnh loét hạ cam. Cơ chế phòng
ngừa chưa được biết. Không có vắc-xin ở người.[64]

Điều trị kháng sinh kết hợp đơn liều
Liệu pháp kết hợp đơn liều có thể cải thiện tính hiệu lực và tuân theo điều trị bệnh loét hạ cam và không cần sử dụng
phác đồ đa liều. Trong mô hình thỏ, ceftriaxone và streptomycin cho thấy sự hiệp lực. Dữ liệu hỗ trợ cho phát hiện này
vẫn còn hạn chế.[54]
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Khuyến nghị

Giám sát
Cần đánh giá bệnh nhân từ 3 đến 7 ngày sau khi hoàn tất điều trị kháng sinh để kiểm tra sự cải thiện triệu chứng. Đau
thường biến mất trong vòng 3 ngày và vết loét lành thường mất 1 đến 2 tuần. Viêm hạch bạch huyết lúc có lúc không
(sưng hạch) có thể mất thời gian lâu hơn. Có thể cần chọc hút bằng kim trở lại hoặc chích rạch và dẫn lưu các hạch
bạch huyết bị ảnh hưởng.[62] Nếu xét nghiệm HIV và bệnh giang mai tại thời điểm chẩn đoán âm tính, cần lặp lại xét
nghiệm 3 tháng sau.[1] [21] [36]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Cần cố vấn cho bệnh nhân về tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị kháng vi sinh vật. Giáo dục về quan hệ tình
dục an toàn, tập trung vào việc sử dụng bao cao su và thông tin về lây truyền bệnh tật, rất quan trọng. Cần khuyến
khích tránh lạm dụng rượu và ma túy. Bệnh nhân cần thông báo cho bạn tình biết về kết quả chẩn đoán để họ có
thể yêu cầu điều trị. Mặc dù tái nhiễm hiếm khi xảy ra, nhưng có thể tái nhiễm trùng nếu bạn tình không được điều
trị.[19] [13]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Hẹp bao quy đầu dài hạn thấp

Có thể cần cắt bao quy đầu.[13]

áp-xe vùng bẹn dài hạn thấp

Hút dịch lặp lại hoặc cắt lọc các hạch bạch huyết lớn, mưng mủ giúp phòng ngừa hình thành áp-xe vùng bẹn.[13] [62]

lỗ rò trực tràng âm đạo biến thiên thấp

Tỷ lệ mắc bệnh thấp nếu điều trị sớm bệnh loét hạ cam.[13] Lỗ rò có thể lành sau khi áp dụng điều trị kháng sinh hoặc
có thể cần tiến hành phẫu thuật.

lỗ rò niệu đạo biến thiên thấp

Tỷ lệ mắc bệnh thấp nếu điều trị sớm.[13] Lỗ rò có thể lành sau khi áp dụng điều trị kháng sinh cho bệnh loét hạ cam
hoặc có thể cần tiến hành phẫu thuật.

siêu nhiễm khuẩn yếm khí gây hoại tử biến thiên thấp

Loét hoại thư sinh dục có thể xảy ra nếu các tổn thương bị siêu nhiễm trùng với Staphylococcus saprophiticus hoặc
Bacteroides fragilis.[13]

Viêm kết mạc cấp tính biến thiên thấp

Hiếm khi có báo cáo ở trẻ nhũ nhi được sinh ra từ người mẹ có các tổn thương đang hoạt động[13]
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Loét hạ cam Liên lạc theo dõi

Tiên lượng

Đau thường khỏi trong vòng 3 ngày sau khi điều trị. Vết loét thường lành trong vòng 1 đến 2 tuần sau khi điều trị. Các vết
loét lớn hơn có thể mất hơn 2 tuần để lành. Viêm hạch bạch huyết lúc có lúc không có thể mất thời gian lâu hơn để lành.
Thỉnh thoảng cần chọc hút bằng kim trở lại hoặc chích rạch và dẫn lưu. Tiên lượng tốt với điều trị kháng sinh.[62] Trong
một số trường hợp, vẫn có thể để lại sẹo, thậm chí điều trị thành công. Tái phát bệnh hiếm khi xảy ra.[13] [41] [59]

Nếu không cải thiện từ 3 đến 7 ngày sau khi hoàn tất điều trị:[36]

• Cần cân nhắc chẩn đoán thay thế và/hoặc đồng nhiễm với mầm bệnh khác.
• Bệnh nhân có thể không tuân theo việc sử dụng thuốc.
• Có thể xảy ra sự đề kháng kháng sinh; cần thử thuốc kháng sinh khác. Có thể cân nhắc xét nghiệm độ nhạy cảm để

hướng dẫn chọn thuốc thích hợp.
• Bệnh nhân có thể nhiễm HIV. Nếu không biết được kết quả HIV dương tính của bệnh nhân, cần cân nhắc nhiễm

HIV cho dù xét nghiệm ban đầu được thực hiện khi thăm khám là âm tính.
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Hình 1: Loét dương vật liên quan đến bệnh loét hạ cam

Trích từ J. Miller, Thư viện hình ảnh y tế công cộng, CDC (1974)
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Hình 2: Mụn mủ loét hạ cam tương tự bệnh giang mai

Trích từ Thư viện hình ảnh y tế công cộng, CDC (1971)
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Hình 3: Hạch liên quan đến nhiễm khuẩn Haemophilus ducreyi

Trích từ S. Lindsley, Thư viện hình ảnh y tế công cộng, CDC (1971)
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Hình 4: Nhuộm gram Haemophilus ducreyi

Trích từ G. Hammond, Thư viện hình ảnh y tế công cộng, CDC (1978)
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Hình 5: Mẫu xét nghiệm Tzanck cho thấy tế bào khổng lồ đa nhân, cho biết sự hiện diện của vi-rút herpes

Trích từ J. Miller, Thư viện hình ảnh y tế công cộng, CDC (1975)
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