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Tóm tắt

◊ Ăn phải độc tố botulinum dẫn tới hội chứng lâm sàng có đặc điểm là liệt dây thần kinh sọ não, yếu hành tủy mắt
và liệt mềm đối xứng, đi xuống trong khi không bị sốt. Bệnh nhân bị ngộ độc không có tình trạng suy giảm cảm
giác.

◊ Chẩn đoán ngộ độc botulism là chẩn đoán lâm sàng, được xác nhận bằng việc tìm ra độc tố trong các bệnh phẩm
lâm sàng.

◊ Điều trị dựa trên kết hợp giữa chăm sóc hỗ trợ tích cực và nhanh chóng cho dùng thuốc kháng độc tố ở những ca
bệnh nghi ngờ.
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Định nghĩa
Ngộ độc botulism là bệnh liệt gây ra bởi độc tố thần kinh do Clostridium botulinum sản sinh ra. C botulinum là trực khuẩn
kỵ khí gram dương, lớn chủ yếu tồn tại ở dạng bào tử cho đến khi điều kiện môi trường phù hợp cho vi khuẩn sinh sôi.

Các triệu chứng lâm sàng xảy ra khi độc tố botulinum xâm nhập vào hệ tuần hoàn toàn thân.

Dịch tễ học
Các ca bệnh ngộ độc botulism thường gặp tại Hoa Kỳ hơn là Anh Quốc.

Bào tử Clostridium botulinum có ở khắp mọi nơi. Tại Hoa Kỳ, 60% số ca bệnh ở phía đông sông Mississippi là do độc
tố B, trong khi ở phía tây con sông này, 85% số ca bệnh là do độc tố A.[1] Ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi, dạng thường
gặp nhất, xảy ra với các loại độc tố A, B hoặc F. Có 80 đến 100 ca bệnh nhi tại Hoa Kỳ mỗi năm.[2]  [CDC: National
botulism surveillance]  Tổng cộng 2419 ca bệnh nhũ nhi đã được báo cáo tại Hoa Kỳ kể từ năm 1976 đến năm 2006.[3]
Trong khoảng thời gian này, có thêm 524 ca bệnh ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi đã được xác định trên toàn cầu.[3] Cũng
đã có báo cáo về các ca bệnh hiếm gặp bị ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi do độc tố E sản sinh bởi Clostridium butyricum
hoặc độc tố F sản sinh bởi Clostridium baratii.[4] [5] Ở Anh và Xứ Wales trong thời gian từ năm 1975 đến năm 2013, 16
ca bệnh ngộ độc bolulism ở trẻ nhũ nhi đã được báo cáo.[6]

Ngộ độc botulism do đồ ăn, là do độc tố A, B hoặc E, thường thấy nhất ở một đợt bùng phát. Dù thực phẩm đóng hộp
bán trên thị trường thường là nguồn gây bệnh do đồ ăn vào đầu những năm 1900, nhưng hiện nay rau củ, trái cây và sản
phẩm từ cá được bảo quản tại nhà lại là các nguồn gây bệnh thường gặp nhất.[7] Ở một số nền văn hóa, chẳng hạn như ở
người bản địa Alaska, cách chuẩn bị đồ ăn yêu thích là lên men cá thường dẫn đến ngộ độc botulism.[8] Tại Trung Quốc,
món đậu lên men làm tại nhà là nguyên nhân hàng đầu.[9] Thực phẩm thương mại và nhà hàng là các nguồn thỉnh thoảng
vẫn gặp.[10] Tại Hoa Kỳ, 263 ca bệnh ngộ độc botulism do đồ ăn đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm
2000 (17-43 ca bệnh mỗi năm).[11] Trong năm 2014, có 15 ca bệnh ngộ độc thực phẩm đã được báo cáo tại Hoa Kỳ. 
[CDC: National botulism surveillance]  Bệnh do đồ ăn đã được báo cáo trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng hơn một nửa số
ca bệnh (54%) xảy ra ở chỉ 5 tiểu bang miền tây (California, Washington, Oregon, Colorado và Alaska).[1]

Không thường gặp ngộ độc botulism do đồ ăn tại Anh Quốc.[12] Có nhiều ca bệnh hơn ở đông và nam Châu Âu, là
những nơi người ta thường hay bảo quản thực phẩm tại nhà.[13] Ở Anh và Xứ Wales trong thời gian từ năm 1980 đến
năm 2013, đã có 36 ca bệnh ngộ độc botulism do đồ ăn đã được báo cáo, với 3 ca dẫn đến tử vong. Trong số những ca
bệnh này, vào năm 1989 có một đợt bùng phát gồm 26 ca do sữa chua hạt phỉ nhiễm khuẩn.[14]

Ngộ độc botulism do vết thương là do độc tố A hoặc B gây nên và là hậu quả của việc vết thương bị nhiễm bào tử C
botulinum. Tình trạng này hầu như chỉ liên quan tới những người tiêm chích herotin 'dạng nhựa đen'.[15] [16] Ở Anh và
Xứ Wales trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2013, 147 ca bệnh nghi ngờ ngộ độc botulism do vết thương đã được báo
cáo. Tám ca tử vong đã được ghi nhận trong những năm từ 2003 đến 2013.[17]

Ngộ độc botulism do hít phải không xảy ra trong tự nhiên; một loại độc tố bất thường (nghĩa là loại C, D, F hoặc G) hoặc
triệu chứng xuất hiện ở các bệnh nhân có cùng một yếu tố địa lý có thể gợi ý hành động khủng bố sinh học.

Các độc tố botulinum loại A và B đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt cho
mục đích thẩm mỹ và trị liệu (ví dụ: co thắt mi, lác mắt, loạn trương lực cơ cổ). Đã có báo cáo các ca ngộ độc botulism
do sử dụng thuốc khi sử dụng[18] độc tố botulinum loại A trong mỹ phẩm không được cấp phép và trị liệu.[19] [20]
[Fig-1]

[Fig-2]
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Bệnh căn học
Clostridium botulinum là trực khuẩn kỵ khí tuyệt đối, gram dương cỡ lớn chủ yếu tồn tại ở dạng bào tử cho đến khi điều
kiện môi trường phù hợp cho vi khuẩn sinh sôi (ví dụ, kỵ khí, pH từ 4,8-8,5).[21]Loài này được chia thành 4 nhóm khác
nhau về mặt di truyền cùng có khả năng sản sinh độc tố botulinum.[22] [23] C botulinum sản sinh bảy độc tố thần kinh
phân biệt về mặt huyết thanh, được ký hiệu bởi các chữ cái từ A đến G. Bệnh ở người là do các độc tố loại A, B và E và
ít gặp hơn là loại F. Những độc tố này là các metalloproteinase phụ thuộc kẽm,[24] đặc trưng bởi một chuỗi nặng (100
kD) và một chuỗi nhẹ (50 kD), liên kết với nhau bằng một liên kết disulfide.[25]

Tìm thấy bào tử C botylinum ở các mẫu đất và trầm tích biển trên khắp thế giới.[26] Những bào tử này có thể chịu được
nhiệt độ 100°C (212°F) ở 1 atm trong vài giờ.
[Fig-3]

Sinh lý bệnh học
Ngộ độc botulism trên lâm sàng là do độc tố botulinum xâm nhập vào tuần hoàn toàn thân và sau đó ức chế giải phóng
acetylcholine từ đầu tận cùng của dây thần kinh trước synap. Độc tố đi vào tuần hoàn thông qua niêm mạc (do đồ ăn và
hít phải) hoặc thông qua một vết rách ở da (vết thương hoặc do dùng thuốc). Ở trẻ nhũ nhi, sự hấp thụ độc tố xảy ra do
không có hệ vi khuẩn có lợi cạnh tranh.[27] Sau khi được hấp thụ vào dòng máu, độc tố theo máu đến các synap của dây
thần kinh ngoại biên và dây thần kinh sọ não. Chuỗi nặng làm trung gian gắn kết độc tố với các thụ thể trước synap, cho
phép nhập bào qua trung gian thụ thể.[28]

Quá trình giải phóng acetylcholine tại giao thoa thần kinh-cơ là do một phức hệ dung hợp synap làm trung gian. Phức hệ
này gồm có 3 thụ thể protein gắn kết dung hợp hòa tan (protein SNARE). Chuỗi nhẹ của độc tố sẽ ức chế sự giải phóng
túi synap bằng cách cắt đứt các liên kết peptide của các protein SNARE này.[29] [30] Các độc tố thần kinh botulinum
B, D, F và G sẽ cắt đứt synaptobrevin.[31] [32] Các độc tố A, C và E sẽ cắt đứt protein liên quan đến synaptosome
(SNAP)-25.[25] [33] Độc tố C tác động lên syntaxin. Kết quả là, quá trình kích thích tế bào trước synap không thể tạo ra
sự giải phóng chất dẫn truyền, dẫn đến liệt vận động hoặc loạn chức năng thần kinh tự chủ khi liên quan đến các đầu tận
cùng dây thần kinh phó giao cảm hoặc hạch thần kinh tự chủ.

Phân loại

Các đường lây truyền
Do đồ ăn

• Ăn thực phẩm bị nhiễm độc tố botulinum.

Vết thương

• Vết thương bị nhiễm bào tử Clostridium botulinum.

Do dùng thuốc

• Các triệu chứng ngộ độc botulism là hậu quả của việc sử dụng độc tố này cho mục đích thẩm mỹ hoặc trị liệu.

Hít phải

• Hít phải độc tố botulinum dạng khí dung; không xảy ra trong tự nhiên và gợi ý hành động khủng bố sinh học.
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Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh

• Kết quả từ việc tiếp xúc với đất, bụi hoặc nguồn thức ăn nhiễm khuẩn trong năm đầu tiên của cuộc đời.
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Ngộ độc thịt Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Chuẩn bị thức ăn cẩn thận gúp phòng ngừa các ca ngộ độc botulism do đồ ăn. Độc tố botulinum không bền nhiệt và làm
nóng thức ăn nhiễm khuẩn ở nhiệt độ 85°C (185°F) trong ít nhất 5 phút sẽ khử hoạt tính của chúng. Hộp chứa thực phẩm
phồng lên có thể chứa khí do Clostridium botulinum sản sinh ra và không nên mở ra. Tuyệt đối không cho trẻ nhũ nhi
dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong.[41]

Ngăn ngừa thứ cấp
Trong trường hợp bùng phát bệnh, cần bảo quản thức ăn nghi ngờ bị nhiễm bệnh trong tủ lạnh cho tới khi nhân viên sức
khỏe cộng đồng tới mang đi. Xét nghiệm với ngộ độc botulism tại Mỹ chỉ được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát và
Phòng chống Dịch bệnh (CDC) và phòng thí nghiệm sức khỏe cộng đồng tại một số tiểu bang và thành phố. Theo Nhóm
Công tác về Phòng ngự Sinh học Dân sự, những người có khả năng phơi nhiễm với các đợt bùng phát ngộ độc botulism
do đồ ăn cần được theo dõi chặt chẽ xem có phát triển các dấu hiệu và triệu chứng không; cần nhanh chóng cho dùng
thuốc kháng độc ngay khi thấy các dấu hiệu đầu tiên của bệnh.[46]

Trong trường hợp cố ý phát tán độc tố botulinum dạng khí dung, có thể áp dụng biện pháp bảo vệ như dùng khăn quàng
hoặc khăn tay bịt miệng và mũi. Cần rửa vùng da và giặt sạch quần áo bị phơi nhiễm bằng xà phòng và nước, đồng thời
phải tẩy sạch bề mặt nhiễm khuẩn bằng dung dịch thuốc tẩy hypochlorite 0,1%. Phải thực hiện khử hoạt tính độc tố trong
môi trường trong vòng 2 ngày.[46]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Mẹ của một trẻ nhũ nhi 4 tháng tuổi báo cáo rằng bé đã bị táo bón 3 đến 4 ngày. Chị cho biết bé khó bú mẹ trong 24
giờ trước đồng thời không thể mút và nuốt sữa. Chị cũng cảm thấy rất lo lắng vì người bé mềm rủ khi nằm trên tay
mẹ và bé khóc rất yếu.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 34 tuổi có biểu hiện khởi phát cấp tính chứng mờ mắt, buồn nôn và nôn. Anh thấy hai cánh tay
và thân mình yếu. Anh cho biết mình mới trở về từ Alaska. Và một chi tiết quan trọng là, anh nhớ mình đã ăn món cá
bảo quản tại nhà khi ghé thăm một người bạn của gia đình.

Các bài trình bày khác

Trong khi độc tố botulinum có thể đi đến giao thoa thần kinh-cơ thông qua nhiều con đường (do đồ ăn, vết thương, do
dùng thuốc hoặc hít phải), các biểu hiện lâm sàng của mỗi con đường lại thường không phân biệt được.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán lâm sàng được xác nhận bằng nhận biết độc tố trong phòng thí nghiệm. Chỉ được sử dụng xét nghiệm điện
sinh lý nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, nhưng nghi ngờ ngộ độ botulism trên lâm sàng ở mức cao hoặc nghi ngờ có hội
chứng nhược cơ Lambert-Eaton.

Phải khảo sát các yếu tố nguy cơ liên quan đến ngộ độc botulism và bao gồm cả việc ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.
Cũng cần cân nhắc đến trường hợp cố ý giải phóng độc tố botulinum (khủng bố sinh học) có liên quan chặt chẽ đến sự
phát triển của tình trạng này. Các yếu tố nguy cơ yếu hơn khác bao gồm: ăn mật ong hoặc nuốt phải đất ở trẻ nhũ nhi,
tiếp xúc với động vật bò sát (đặc biệt là rùa nước ngọt),[40] tiêm chích ma túy, vết thương dập nát, giải phẫu ruột bất
thường và sử dụng độc tố botulinum trong trị liệu hoặc thẩm mỹ.

Biểu hiện lâm sàng
Trong khi độc tố botulinum có thể đi đến giao thoa thần kinh-cơ thông qua nhiều con đường (do đồ ăn, vết thương, do
dùng thuốc hoặc hít phải), các biểu hiện lâm sàng của mỗi con đường lại thường không phân biệt được.

Ngộ độc botulism do đồ ăn

• Đặc trưng bởi chứng liệt dây thần kinh sọ não hai bên (mắt mờ và chứng song thị do liệt dây thần kinh III, IV
và VI; chứng loạn cận ngôn và chứng khó nuốt do liệt dây thần kinh IX, X và XII) trong vòng 2-36 giờ sau khi
ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn, sau đó là tình trạng liệt mềm đối xứng, đi .[2] [42]

• Co thắt vùng bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy cũng có thể xuất hiện sớm trong quá trình mắc bệnh, mặc dù
các triệu chứng này thường do các mầm bệnh không phải Clostridium xuất hiện đồng thời.[43]

• Những bệnh nhân bị bệnh không sốt, lú lẫn, hoặc vmấtô tri giác, và hệ thống cảm giác bình .
• Loạn chức năng thần kinh tự chủ có thể có biểu hiện dưới dạng giảm thân nhiệt, bí tiểu, khô miệng và khô

họng, hạ huyết áp theo tư thế và táo bón.
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Ngộ độc thịt Chẩn đoán

Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh

• Đặc trưng bởi táo bón gặp ở 95% số ca bệnh.[44] [45]
• Yếu cơ do tổn thương hành tủy và yếu chi sau khi trẻ nhũ nhi nhiễm khuẩn xuất hiện tình trạng khó bú, khóc

yếu, sa mí mắt và nhược trương.
[Fig-1]

Ngộ độc botulism do vết thương

• Biểu hiện các dấu hiệu thần kinh giống với người bị bệnh do đồ ăn mà không có triệu chứng báo trước bệnh
đường tiêu hóa và thời gian ủ bệnh dài hơn (4 đến 14 ngày).[23]
[Fig-2]

Ngộ độc botulism do hít vào

• Các dấu hiệu và triệu chứng biểu hiện giống với trường hợp người bị bệnh do đồ ăn.
• Thời gian tiềm tàng từ khi phơi nhiễm đến khi mắc bệnh lâm sàng sau khi hít phải là khoảng 12 giờ đến 5

ngày.[46]

Ngộ độc botulism do sử dụng thuốc

• Biểu hiện các dấu hiệu thần kinh giống với người bị bệnh do đồ ăn mà không có triệu chứng báo trước bệnh
đường tiêu hóa.

Khám lâm sàng
Các dấu hiệu sớm

• Yếu cơ do ảnh hưởng hành tủy mắt.
• Giảm khả năng điều tiết và sụp mí mắt xảy ra do liệt dây thần kinh sọ não III, IV và VI.
• Yếu cơ dưới lưỡi là dấu hiệu liên quan đến dây thần kinh sọ não IX, X và XII.

Các dấu hiệu muộn

• Liệt đối xứng đi xuống ảnh hưởng tới cơ chủ động ở cổ, vai và các chi trên, sau đó là các chi dưới gần và xa.
• Phản xạ gân sâu, ban đầu biểu hiện, giảm nhẹ hoặc biến mất sau vài ngày nhiễm khuẩn.
• Rối loạn chức năng hô hấp có thể là do tắc nghẽn đường thở trên (xẹp hầu do liên quan tới dây thần kinh sọ

não) hoặc yếu cơ hoành và cơ hô hấp phụ.
• Giãn đồng tử xảy ra ở <50% số ca bệnh.[43] Không có triệu chứng này cũng không làm giảm khả năng bị ngộ

độc botulism.

Các xét nghiệm chẩn đoán
Chẩn đoán ngộ độc botulism truyền thống dựa trên việc chứng minh có độc tố trong huyết thanh, dịch tiết dạ dày,
phân hoặc thức ăn.

Sinh thử nghiệm trên chuột

• Tiến hành ở mọi bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc botulism.
• Những cách nhạy nhất để phát hiện độc tố botulism.[47]
• Huyết thanh, dịch tiết dạ dày, phân hoặc thức ăn được pha loãng trong dung dịch đệm phosphate và tiêm vào

màng bụng của chuột thí nghiệm.
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• Sau đó chuột được theo dõi xem có xuất hiện các triệu chứng giống ngộ độc botulism: lông xơ, yếu cơ và suy
hô hấp hay không

• Có thể xác định loại độc tố bằng cách tiêm cho chuột nhiễm bệnh chất kháng độc tố đặc hiệu với loại độc tố
gây ngộ độc botulism. Các triệu chứng ngộ độc botulism sẽ hết khi chuột nhiễm bệnh nhận được chất kháng
độc tố phù hợp. Đã xác nhận và phân loại độc tố ở gần 75% số ca bệnh.[48]

• Tốn nhiều công sức và nguồn lực. Do vậy, chỉ có một số ít phòng thí nghiệm y tế công cộng mới có thể thực
hiện thử nghiệm này.

• Cần thực hiện thử nghiệm theo chỉ dẫn của tiểu bang hoặc sở y tế địa phương hoặc Trung tâm Kiểm soát và
Phòng chống Dịch bệnh (CDC).[49]  [CDC: Botulism]

• Một cơ sở kiếm soát cấp 2 là yêu cầu tối thiểu để phát hiện và đánh giá Clostridium botulinum, do hoạt lực của
vi khuẩn này.

Nuôi cấy

• Chỉ được thực hiện ở các ca ngộ độc botulism do đồ ăn hoặc ở trẻ nhũ nhi.
• Nuôi cấy mẫu đồ ăn, dịch hút dạ dày hoặc thành phần trong phân từ các bệnh nhân có thể tìm ra C botulinum.
• Cần có điều kiện kỵ khí tuyệt đối để vi khuẩn phát triển, và hệ vi khuẩn cạnh tranh cư trú trong phân hoặc các

chủng C botulinum không gây độc có thể gây khó khăn trong việc phân lập.

Xét nghiệm điện sinh lý
Ở bệnh nhân có hội chứng lâm sàng gợi ý ngộ độc thịt có kết quả thử độc tố và kết quả nuôi cấy phân âm tính, xét
nghiệm điện sinh lý có thể đưa ra chẩn đoán giả định.[50]

• Có đặc trưng là iện thế gợi hoạt động cơ nhỏ để đáp ứng với kích thích thần kinh trên tối đa ở một cơ bị ảnh
hưởng lâm sàng.

• Các xét nghiệm thần kinh cảm giác có kết quả bình thường.
• Tốc độ dẫn truyền vận động bình thường.
• Biên độ điện thế hoạt động cơ toàn phần giảm ở 85% số ca bệnh.
• Kích thích dây thần kinh lặp lại ở tần số cao (≥20 Hz) có thể cho thấy thay đổi nhỏ trong áp ứng vận động.
• Mức hiệu thể sau co cơ cứng (PTF) từ 30% đến 100% trong ngộ độc botulism và có thể kéo dài trong vài phút.

Ở các ca bệnh có hội chứng nhược cơ Lambert-Eaton (LEMS), PTF từ 200% trở lên nhưng chỉ kéo dài 30 đến
60 giây.

• Xét nghiệm này rất khó chịu và không nên yêu cầu trừ khi ngộ độc botulism hoặc LEMS là một sự cân nhắc
nghiêm túc.

Các xét nghiệm mới nổi để xác định ngộ độc botulism do đồ ăn
Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme

• Đã cho thấy độc tố botulinum ở các mẫu thức ăn bị nhiễm khuẩn như phi lê cá, cá hồi và thịt bò muối đóng
hộp, các sản phẩm mì pasta và rau củ đóng hộp.[51] [52] [53] [54]

Phản ứng khuếch đại chuỗi gien

• Có thể đóng vai trò là phương pháp chẩn đoán nhanh; tuy nhiên, các thành phần tế bào của các bệnh phẩm lâm
sàng và thực phẩm có thể giới hạn độ nhạy.[55]

• Có thể đạt được độ nhạy lớn hơn với DNA được tách ra, nhưng quy trình này có thể tốn nhiều công sức và
thời gian.
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Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn

• Nguồn thức ăn có khả năng nhiễm khuẩn gồm rau củ quả và cá đóng hộp tại nhà; thức ăn lên men; và đồ ăn nhà
hàng hoặc thương mại.[7] [8] [9] [10] [34]

nhóm tuổi nhũ nhi

• Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh xảy ra với các độc tố loại A, B, hoặc F. Đây là dạng thường gặp nhất của bệnh này
xảy ra ở 80 đến 100 bệnh nhân tại Mỹ hàng năm.[2] Ở Anh và Xứ Wales trong thời gian từ năm 1975 đến năm
2013, 16 ca bệnh ngộ độc bolulism ở trẻ nhũ nhi đã được báo cáo.[6]

• Nhiễm khuẩn xảy ra do hấp thụ độc tố do Clostridium botulinum sản sinh ra tại chỗ. Các vi khuẩn cư ngụ trong
ruột của trẻ nhũ nhi từ 6 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi khi không có hệ vi khuẩn có lợi cạnh tranh được tìm thấy ở
trẻ em và người lớn.[27]

• Do môi trường vi mô trong đường ruột của trẻ nhũ nhi, các bào tử đã ăn vào có khả năng sinh sôi và sau đó vi
khuẩn có thể sản sinh độc tố. Ở người lớn, bào tử không thể sinh sôi.

• Ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh thường là do ăn mật ong. Còn xuất hiện các nguồn khác, bao gồm đất bị nhiễm
khuẩn.

khủng bố sinh học

• Cần nghi ngờ có hành vi cố ý phát tán độc tố botulinum nếu có số lượng lớn bệnh nhân bị liệt mềm cấp tính và liệt
hành tủy rõ ràng. Một loại độc tố bất thường (nghĩa là loại C, D, F hoặc G) hoặc triệu chứng xuất hiện ở các bệnh
nhân thuộc cùng khu vực địa lý cũng có thể gợi ý hành động khủng bố sinh học.

Yếu
ăn mật ong ở trẻ nhũ nhi

• Ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi thường được cho là do ăn mật ong, nhưng vì hiện nay không khuyến khích cho trẻ
nhũ nhi ăn mật ong nên số ca bệnh đã giảm xuống.

ăn phải đất ở trẻ nhũ nhi

• Tìm thấy bào tử Clostridium botulinum trong các mẫu đất trên khắp thế giới. Nuốt phải đất có khả năng là nguyên
nhân gây ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh.

tiêm chích ma túy

• Ngộ độc botulism do vết thương hầu như chỉ liên quan tới những người tiêm chích herotin 'dạng nhựa đen', được
báo cáo lần đầu tại Hoa Kỳ vào những năm 1990.

• Heroin bị nhiễm khuẩn trong khi bào chế dẫn tới nhiễm bệnh, đặc biệt ở những bệnh nhân 'tiêm ma túy dưới
da' (tiêm ma túy vào mô thay vì vào tĩnh mạch).[15] [16]

• Đã có báo cáo các trường hợp tương tự ở châu Âu từ năm 2000.[35] [36] [37]

vết thương dập nát

• Có thể làm cho bệnh nhân bị ngộ độc botulism do vết thương.
• Có thể do độc tố loại A hoặc loại B, và do vết thương bị nhiễm bào tử Clostridium botulinum. Quá trình nảy mầm

và sản sinh độc tố sau đó dẫn tới hình thành áp-xe và một hội chứng lâm sàng giống với bệnh do đồ ăn.
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giải phẫu ruột bất thường

• Trong trường hợp hiếm gặp, Clostridium botulinum sản sinh độc tố cư ngụ và sau đó gây nhiễm khuẩn ở người
trưởng thành, dẫn tới mắc bệnh đường tiêu hóa.

• Những người trưởng thành có nguy cơ bao gồm những người mất vi khuẩn cư trú trong ruột do bất thường về giải
phẫu, rối loạn chức năng hoặc sử dụng thuốc kháng sinh.

• Tại Ý, đã phát hiện các ca vi khuẩn Clostridium butyricum sản sinh độc tố E liên quan tới túi thừa Meckel.[38]

sử dụng độc tố botulinum trong trị liệu hoặc thẩm mỹ

• Đã có báo cáo các ca ngộ độc botulism do sử dụng thuốc hiếm gặp ở trẻ em sau khi sử dụng độc tố loại B trong
điều trị liệt cứng tứ chi[39] hoặc sử dụng độc tố loại A để giảm sự co cứng và loạn trương lực đi kèm với bệnh
bại não.[18]

• Ngoài ra, đã có báo cáo các ca ngộ độc botulism do sử dụng thuốc khi sử dụng độc tố botulinum loại A trong mỹ
phẩm không được cấp phép.[19]

tiếp xúc với động vật bò sát

• Đã có báo cáo về ngộ độc botulism do Clostridium butyricum (sản sinh ra độc tố thần kinh botulinum loại E) ở trẻ
nhỏ tiếp xúc với động vật bò sát nuôi trong nhà, đáng chú ý là rùa nước ngọt.[40]

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 bao gồm ăn thức ăn bị nhiễm bẩn, nhóm tuổi sơ sinh và khủng bố sinh học.

mắt mờ và song thị (thường gặp)

• Liệt dây thần kinh sọ não III, IV, và VI.

giảm khả năng điều tiết (thường gặp)

• Liệt dây thần kinh sọ não III, IV, và VI.

sụp mí mắt (thường gặp)

• Liệt dây thần kinh sọ não III, IV, và VI.

yếu cơ do ảnh hưởng hành tủy mắt (thường gặp)

• Yếu cơ do ảnh hưởng hành tủy mắt là đặc điểm ban đầu của ngộ độc botulism. Không có đặc điểm cho thấy đó là
chẩn đoán khác.

• Biểu hiện gồm mắt mờ, song thị, loạn vận ngôn và khó nuốt.
• Trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sẽ bị khó cho ăn và tiếng khóc yếu ớt.

yếu cơ dưới lưỡi (thường gặp)

• Liên quan tới dây thần kinh sọ não IX, X, và XII.

chứng loạn cận ngôn (thường gặp)

• Liên quan tới dây thần kinh sọ não IX, X, và XII.

Khó nuốt (thường gặp)
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Ngộ độc thịt Chẩn đoán

• Liên quan tới dây thần kinh sọ não IX, X, và XII.

liệt mềm đi xuống đối xứng (thường gặp)

• Ảnh hưởng tới cơ chủ động ở cổ, vai và các chi trên, sau đó là các chi dưới gần và xa.
• Phản xạ gân sâu, ban đầu biểu hiện, giảm nhẹ hoặc biến mất sau vài ngày nhiễm khuẩn.
• Rối loạn chức năng hô hấp có thể do yếu cơ hoành và cơ hô hấp phụ.

Các yếu tố chẩn đoán khác

nhược trương (thường gặp)

• Dấu hiện yếu cơ các chi và hành tủy ở trẻ sơ sinh.

khó cho bú ở trẻ nhũ nhi (thường gặp)

• Triệu chứng yếu cơ các chi và hành tủy ở trẻ sơ sinh.

tiếng khóc yếu ở trẻ nhũ nhi (thường gặp)

• Triệu chứng yếu cơ các chi và hành tủy ở trẻ sơ sinh.

Hạ thân nhiệt (thường gặp)

• Có thể là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật.

bí tiểu (thường gặp)

• Có thể là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật.

táo bón (thường gặp)

• Có thể là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật.
• Triệu chứng biểu hiện ở 95% số trẻ sơ sinh.[44] [45]

khô miệng và họng (thường gặp)

• Có thể là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật.

Hạ huyết áp tư thế (thường gặp)

• Có thể là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật.

bệnh đường tiêu hóa (thường gặp)

• Co thắt vùng bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy cũng có thể xảy ra trong vòng 2 đến 36 tiếng sau khi ăn thực phẩm
nhiễm khuẩn, mặc dù các triệu chứng này thường được do các mầm bệnh không phải Clostridium xuất hiện đồng
thời.[43]

phản xạ gân sâu yếu dần hoặc không có (thường gặp)

• Biểu hiện ban đầu; giảm nhẹ hoặc biến mất sau vài ngày nhiễm .

không bị sốt (thường gặp)

• Nếu bị sốt thì phải xem xét các chẩn đoán khác hoặc diễn ra nhiều quá trình nhiễm khuẩn.

rối loạn chức năng hô hấp (không thường gặp)

• Có thể là do tắc nghẽn đường thở trên (p hầu do liên quan tới dây thần kinh sọ não) hoặc yếu cơ hoành và cơ hô
hấp phụ.
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giãn đồng tử (không thường gặp)

• Giãn đồng tử xảy ra ở <50% số ca bệnh.[43] Không có triệu chứng này cũng không làm giảm khả năng bị ngộ độc
botulism.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Sinh thử nghiệm huyết thanh ở chuột, dịch tiết dạ dày, phân hoặc mẫu thực
phẩm

• Tiến hành ở mọi bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thịt. Có được xác nhận và
phân loại độc tố ở gần 75% số ca bệnh.[48] Không may là, tùy thuộc vào
nồng độ độc tố của bệnh , các triệu chứng ở chuột có thể không rõ ràng trong
24 đến 48 tiếng.

• Sinh thử nghiệm ở chuột tốn nhiều công sức và nguồn lực, và vì thế chỉ một
số ít phòng thí nghiệm y tế công cộng mới có thể tiến hành thử nghiệm này.

• Có thể lấy thông tin chi tiết về chuẩn bị và vận chuyển mẫu bằng cách liên
hệ với sở y tế công cộng địa phương hoặc tiểu bang.[49] Tại Hoa Kỳ, đó là
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC).  [CDC: Botulism]

xác nhận độc tố Clostridium
botulinum

Nuôi cấy mẫu thực phẩm, dịch chọc hút dạ dày hoặc phân

• Được tiến hành ở các ca ngộ độc thịt do thực phẩm hoặc ở trẻ sơ sinh.
• Dùng lòng đỏ trứng làm môi trường nuôi cấy, cụm khuẩn phát triển phát ra

nhiều màu sắc và sau đó là đường viền khuẩn lạc bất thường.
• Bao quanh các khuẩn lạc C botulinum loại C, D và E là một vùng rộng (2-4

mm) chất kết tủa màu vàng, trong khi các khuẩn lạc loại A và B có vùng này
hẹp hơn.

• Các vi khuẩn khác trong chi Clostridium sản sinh ra các khuẩn lạc có đặc
điểm hình thái tương tự nhưng không tạo ra độc tố.

• Cần có điều kiện kỵ khí tuyệt đối để vi khuẩn phát triển, và hệ vi khuẩn cạnh
tranh cư trú trong phân hoặc các chủng C botulinum không gây độc có thể
gây khó khăn trong việc phân lập.

• Độ nhạy chung là từ 67% đến 73%.[56]

xác nhận độc tố Clostridium
botulinum

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm điện sinh lý

• Xét nghiệm này rất khó thực hiện và không nên yêu cầu trừ khi cân nhắc về
ngộ độc botulism hoặc hội chứng nhược cơ Lambert-Eaton.

• Các xét nghiệm thần kinh cảm giác có kết quả bình thường.
• Tốc độ dẫn truyền vận động bình thường, trong khi biên độ của điện thế hoạt

động cơ toàn phần đều giảm trong 85% số ca bệnh.[50]
• Kích thích dây thần kinh lặp lại ở tần số cao (≥20 Hz) có thể cho thấy thay

đổi nhỏ trong áp ứng vận động.
• Mức hiệu thể sau co cơ cứng (PTF) từ 30% đến 100% và có thể kéo dài trong

vài phút.

Điện thế hoạt động cơ nhỏ để
đáp ứng với kích thích thần
kinh trên tối đa ở một cơ bị
ảnh hưởng lâm sàng.
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Ngộ độc thịt Chẩn đoán

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA)

• ELISA đã cho thấy độc tố botulinum ở các mẫu thức ăn bị nhiễm khuẩn như
phi lê cá, cá hồi và thịt bò muối đóng hộp, các sản phẩm mì pasta và rau củ
đóng hộp.[51] [52] [53] [54]

• Việc sử dụng ELISA bị giới hạn ở các chất thực phẩm có proteinase nội sinh
(ví dụ: lòng đỏ trứng, sữa) và các mẫu bệnh phẩm lâm sàng như huyết thanh
hay phân.[57]

xác nhận độc tố Clostridium
botulinum

Phản ứng khuếch đại chuỗi gien (PCR )

• Thành phần tế bào của các bệnh phẩm lâm sàng và thực phẩm có thể giới hạn
độ nhạy của PCR. Có thể đạt được độ nhạy lớn hơn với DNA được iết xuất,
nhưng quy trình này có thể tốn nhiều công sức và thời gian.[55]

xác nhận độc tố Clostridium
botulinum

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng Guillain-Barre
(GBS)

• Có biểu hiện liệt đi lên ở 95%
số ca bệnh.[58]

• Tiền sử mắc bệnh hô hấp hoặc
đường tiêu hóa trước đó (vi
khuẩn Campylobacter jejuni ở
một phần ba số ca bệnh) cũng
gợi ý GBS.

• Biến thể Miller Fisher của GBS
có đặc điểm là liệt cơ mắt, thất
điều, và mất phản xạ; chỉ 25%
số bệnh nhân biểu hiện yếu chi
như thường thấy trong các ca
GBS.

• Chọc dò tủy sống: Bệnh nhân
GBS có thể có mức protein
trong dịch não tủy (CSF)
tăng lên, khi đang bị ngộ độc
botulism, các kết quả xét nghiệm
CSF đều bình thường.

Bệnh nhược cơ • Bệnh nhân bị nhược cơ không
có biểu hiện rối loạn thần kinh
thực vật.

• Gần như tất cả các bệnh nhân bị
nhược cơ có tự kháng thể chống
lại thụ thể acetylcholine (AChR-
Ab).[59]

Liệt do ve đốt (Dermacentor) • Loại trừ bằng cách khám lâm
sàng, vì ve Dermacentor vẫn
sẽ bám vào bệnh nhân có triệu
chứng.

• Thường có thể tìm thấy ve ở
trên da đầu hoặc cổ, nhưng
chúng có thể bám vào nách hoặc
đáy chậu.

• Ngược với bệnh nhân bị ngộ
độc botulism, bệnh nhân bị
liệt do ve đốt báo cáo các triệu
chứng liệt đi lên (không phải đi
xuống).

• Chẩn đoán chỉ mang tính lâm
sàng.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng nhược cơ Lambert-
Eaton (LEMS)

• Thường phân biệt LEMS bằng
biểu hiện tăng cường độ cùng
với co thắt kéo dài ở bệnh .

• Hầu hết bệnh nhân bị LEMS có
quy luật điện sinh lý đặc thù để
hỗ trợ chẩn đoán. Điện thế hoạt
động cơ toàn phần (CMAP) của
cơ nghỉ ở bệnh nhân mắc LEMS
thường có biên độ ban đầu giảm
đáng kể.[59]

• Sau khi kích thích thần kinh lặp
lại (RNS) với tần số cao (10-50
Hz) hoặc kích hoạt căng cơ cố
định tối đa ngắn, có sự gia tăng
đáng kể trong biên độ CMAP.
Mức tăng biên độ CMAP sau
RNS tần số cao hoặc bài thể dục
đẳng trường ngắn thường được
gọi là hiệu thể sau vận động
hoặc sau kích thích.

Ngộ độc phosphate hữu cơ • Ngộ độc cấp tính có đặc điểm
là các triệu chứng tăng tiết
acetylcholine: nhịp tim chậm,
chảy nước mắt, tiết nước bọt,
co thắt phế quản, đi tiểu, nôn và
tiêu chảy.

• Ngộ độc phosphate hữu cơ tan
nhanh trong chất béo có thể dẫn
tới hội chứng trung gian. Bệnh
nhân bị ảnh hưởng có biểu hiện
yếu cổ, giảm phản xạ gân sâu,
bất thường dây thần kinh sọ
não, và yếu cơ gần tương tự các
trường hợp ngộ độc botulism.

• Có thể sử dụng cách đo trực
tiếp hoạt độ acetylcholinesterase
trong hồng cầu, nhưng hầu
hết các phòng thí nghiệm ở
bệnh viện đều không thể thực
hiện xét nghiệm này. Có thể
thực hiện xét nghiệm hoạt
độ cholinesterase trong huyết
tương. Các triệu chứng ở bệnh
nhân bị ngộ độc phosphate hữu
cơ sẽ phđápản ứng với một thử
nghiệm atropine ở người lớn và
trẻ em.

Ngộ độc magiê • Tăng magiê huyết có thể dẫn tới
liệt cơ và mất phản xạ gân sâu.

• Vì chức năng cơ trơn cũng bị
suy giảm nên bệnh nhân có thể
bị suy giảm hô hấp và cuối cùng
là ngừng thở.

• Bệnh nhân bị ngộ độc magiê
thường xuyên buồn ngủ.

• Nồng độ magiê tăng cao.
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Ngộ độc thịt Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Chăm sóc hỗ trợ là nguyên tắc điều trị chính với ngộ độc thịt. Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh ngộ độc thịt
cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về dung tích sống ở đơn vị chăm sóc tích cực. Ngoài ra, cần đánh giá mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản, độ bão hoà oxy và lực hít vào. Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ
bệnh nhân nào bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm dung tích sống.

Tại Anh Quốc, Cơ quan Y tế Công cộng Anh đã đưa ra hướng dẫn trực tiếp về cách điều trị ngộ độc botulism.  [Public
Health England: Botulism]

Cho dùng nhanh kháng độc tố botulism là việc thiết yếu trong điều trị các ca ngộ độc thịt. Không thể đưa ra khuyến nghị
về liều lượng cụ thể do khác biệt về tính chất: ví dụ: hàm lượng của kháng độc tố sẵn có ở các quốc gia khác nhau. Vì
thế, cần tham khảo thông tin sản phẩm được cung cấp kèm theo (các) lọ thuốc. Tại Anh Quốc, kháng độc tố có tại các
trung tâm được chỉ định ở địa phương (www.toxbase.org), nếu ngoài giờ làm việc thì gọi cho bác sĩ phụ trách tại Cơ quan
Y tế Công cộng Anh.[49] Hướng dẫn chi tiết về cách cho dùng được cung cấp cùng với mỗi liều.

Vào tháng 3 năm 2010, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đã công bố sự sẵn có của một
kháng độc tố botulism thất giá (A-G) (HBAT) mới.  [CDC: Infectious disease laboratories - our formulary]  Năm 2013,
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng HBAT ở các bệnh nhân bị nghi
ngờ hoặc được ghi nhận phơi nhiễm độc tố botulinum có triệu chứng ngộ độc thịt. HBAT, chỉ được cung cấp thông qua
CDC, thay thế cho kháng độc tố botulism AB đã được cấp phép trước đây và kháng độc tố botulism E đang trong giai
đoạn nghiên cứu.[60] Khả năng bị phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng chậm (bệnh huyết thanh) và nhạy cảm lâu dài với
protein từ ngựa, cùng với thời gian bán thải ngắn, làm giới hạn phạm vi sử dụng các kháng độc tố có nguồn gốc từ huyết
tương ngựa (chẳng hạn như HBAT) ở nhóm trẻ nhũ nhi (<1 tuổi).[61]

Các trung tâm chuyên trách ở Anh Quốc có kháng độc tố từ ngựa để điều trị ngộ độc botulism do vết thương và đồ ăn,
nhưng không khuyến cáo sử dụng ở trẻ nhũ nhi vì các lý do nêu trên. Ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi thường gặp hơn
tại Hoa Kỳ, ở nước này, từ năm 2003 đã có một loại globulin miễn dịch botulism nguồn gốc từ người (hay còn gọi là
BabyBIG™). Hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm này đã được chứng minh trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu
nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược kéo dài 5 năm trên 122 đối tượng.[61]  [Infant Botulism Treatment and Prevention
Program]  Đã điều trị thành công ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi bằng globulin miễn dịch botulism nguồn gốc từ người
(lấy từ Chương trình Điều trị và Phòng ngừa Ngộ độc Botulism ở Trẻ nhũ nhi của Sở Y tế Công cộng California) ở Anh
Quốc.[62] [63]

Ngộ độc botulism do đồ ăn
Độc tố loại A, B và E chiếm đa số các ca ngộ độc botulism do đồ ăn. Người lớn và trẻ em từ 1 tuổi trở lên cần dùng
kháng độc tố botulism. Hiện có một số loại kháng độc tố botulism và có thể khác nhau về hình thức, thành phần,
liều lượng và cách dùng. Ở các nước khác nhau có thể có loại kháng độc tố khác nhau. Trẻ nhũ nhi <1 tuổi cần dùng
globulin miễn dịch botulism (của người), hay còn gọi là BabyBIG™, qua tĩnh mạch. Ưu tiên sử dụng globulin miễn
dịch botulism nguồn gốc từ người cho trẻ nhũ nhi (<1 tuổi) vì các kháng độc tố có nguồn gốc từ huyết tương ngựa
(chẳng hạn như HBAT) có thời gian bán thải ngắn và có thể đi kèm với phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng chậm
(bệnh huyết thanh) và gây nhạy cảm suốt đời với các protein của ngựa.[61]

Có thể tìm cách rửa dạ dày ở người lớn nếu thời gian tiếp xúc với thức ăn tương đối gần đây. Nếu không bị tắc ruột,
có thể thụt hoặc dùng thuốc xổ để loại bỏ độc tố chưa hấp thụ khỏi đường tiêu hóa. Không khuyến cáo rửa dạ dày và/
hoặc thụt cho trẻ nhũ nhi.
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Ngộ độc botulism do vết thương
Người lớn và trẻ em ≥1 tuổi cần dùng kháng độc tố botulism. Hiện có một số loại kháng độc tố botulism và có thể
khác nhau về hình thức, thành phần, liều lượng và cách dùng. Ở các nước khác nhau có thể có loại kháng độc tố khác
nhau. Trẻ nhũ nhi <1 tuổi cần dùng globulin miễn dịch botulism (của người), hay còn gọi là BabyBIG™, qua tĩnh
mạch.

Ngoài kháng độc tố, bệnh nhân bị ngộ độc botulism do vết thương cần được cắt lọc cẩn thận. Có thể điều trị áp-xe
do Clostridium botulinum bằng benzylpenicillin hoặc metronidazole cho bệnh nhân bị dị ứng với penicillin. Cần tránh
dùng aminoglycoside trong ca bệnh nghi ngờ hoặc xác nhận bị ngộ độc botulism vì những thuốc này đã được chứng
minh là gây tắc nghẽn thần kinh cơ và do đó có thể làm tăng ảnh hưởng của độc tố.[64]

Ngộ độc botulism do sử dụng thuốc
Các chế phẩm độc tố botulinum loại A và loại B hiện đang được cấp phép cho mục đích điều trị và thẩm mỹ. Trong
trường hợp ngộ độc botulism do sử dụng thuốc, cần cho dùng kháng độc tố có chứa các loại A, B và E cho người lớn
và trẻ em ≥1 tuổi. Mặc dù hiếm khi trẻ em <1 tuổi cần tiêm độc tố botulism để điều trị, nhưng nếu có thì cần cho
dùng globulin miễn dịch botulism (của người), hay còn gọi là BabyBIG™, qua tĩnh mạch.

Ngộ độc botulism do hít phải (tấn công sinh học)
Ngộ độc botulism do hít phải không phải là một trường hợp xảy ra tự nhiên và cần được xem như là một cuộc tấn
công sinh học cho đến khi có bằng chứng khác. Các biểu hiện lâm sàng của ngộ độc botulism do hít phải gần như
không thể phân biệt với các dạng ngộ độc botulism khác. Cần phải đặt ra nghi vấn về việc cố ý giải phóng độc tố
botulinum khi xảy ra số lượng lớn các ca liệt mềm cấp tính kèm theo liệt hành tủy hoặc ngộ độc hàng loạt bất thường.
Trong những trường hợp đó, cần phải thông báo ngay cho cơ quan y tế của địa phương và quốc gia cũng như khoa
kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện. Tuy nhiên, không có yêu cầu báo cáo cụ thể nào tại Hoa Kỳ ngoài yêu cầu báo
cáo mọi ca bệnh ngộ độc botulism.

Trong trường hợp cố ý phát tán độc tố botulinum, gây miễn dịch thụ động bằng kháng độc tố tam giá của ngựa là biện
pháp hiệu quả nhằm giảm mức độ nặng của các triệu chứng nếu được cho dùng ngay trong giai đoạn sớm của nhiễm
trùng theo khuyến cáo trong tài liệu hướng dẫn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu/Ủy ban Dược phẩm Độc quyền
(EMEA/CPMP) về việc sử dụng dược phẩm trong điều trị và dự phòng các tác nhân sinh học có thể bị sử dụng làm
vũ khí khủng bố sinh học.[65] Trong trường hợp cố ý phát tán độc tố botulinum tại Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng có thể
cấp phát kháng độc tố botulism thất giá (HBAT). Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về hiệu quả của việc sử dụng kháng
độc tố botulism làm biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm. Các khuyến cáo hiện nay của Trung tâm Nghiên cứu Dân sự
về Chiến tranh Sinh học Hoa Kỳ cho biết rằng những người không có triệu chứng được cho là đã phơi nhiễm trong
trường hợp cố ý giải phóng độc tố phải được giám sát y tế chặt chẽ. Globulin miễn dịch botulism (BabyBIG™) chưa
được thử nghiệm ở người lớn hoặc trẻ em >1 tuổi. Tuy nhiên, trong trường hợp tấn công khủng bố sinh học, có thể
cân nhắc sử dụng BabyBIG™ làm lựa chọn bậc hai để điều trị ngộ độc botulism do hít phải ở người lớn và trẻ em >1
tuổi nếu không có đủ nguồn kháng độc tố botulism.

Cần giặt hoặc rửa quần áo và vùng da phơi nhiễm với độc tố botulinum dạng hạt bắn thật kỹ bằng xà phòng và nước.
Vì độc tố cần từ nhiều giờ đến nhiều ngày để phân hủy nên cần sử dụng dung dịch thuốc tẩy hypochlorite 0,1% để
làm sạch các đồ vật và bề mặt bị phơi nhiễm.[46]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm
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Ngộ độc thịt Điều trị

Cấp tính ( tóm tắt )

Ngộ độc botulism do đồ ăn

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm kháng độc tố botulism

bổ sung rửa dạ dày hoặc thụt

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

Ngộ độc botulism do vết thương

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm kháng độc tố botulism

thêm cắt lọc và thuốc kháng sinh

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

thêm cắt lọc và thuốc kháng sinh

Ngộ độc botulism do sử dụng thuốc

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm kháng độc tố botulism

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

ngộ độc botulism do hít phải (tấn công sinh
học)

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm

thêm kháng độc tố botulism hoặc globulin miễn dịch
botulism

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism
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Các lựa chọn điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

Cấp tính

Ngộ độc botulism do đồ ăn

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh ngộ độc
thịt cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về dung
tích sống ở đơn vị chăm sóc tích cực.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm kháng độc tố botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» kháng độc tố botulism: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng
Nồng độ của kháng độc tố có sẵn có thể khác nhau
giữa các nước thành viên châu Âu khác nhau.

» Cho dùng nhanh thuốc kháng độc là việc rất quan
trọng.

» Độc tố loại A, B, và E chiếm đa số các ca ngộ độc
botulism do đồ ăn.

» Một số loại thuốc kháng botulism có thể khác nhau
về bề ngoài, thành phần, liều lượng và cách dùng.

» Không thể đưa ra khuyến cáo về liều lượng cụ thể
do khác biệt về tính chất (ví dụ: nồng độ của kháng
độc tố có ở các quốc gia khác nhau). Vì thế, cần tham
khảo thông tin sản phẩm được cung cấp kèm theo
(các) lọ thuốc.

» Tại Anh Quốc, kháng độc tố có tại các trung tâm
được chỉ định ở địa phương (www.toxbase.org), nếu
ngoài giờ làm việc thì gọi cho bác sĩ phụ trách tại Cơ
quan Y tế Công cộng Anh.[49] Hướng dẫn chi tiết về
cách cho dùng được cung cấp cùng với mỗi liều.
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Cấp tính
» Vào tháng 3 năm 2013, Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt sử
dụng một loại kháng độc tố botulism thất giá (HBAT).
HBAT, chỉ được cung cấp thông qua Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, thay
thế cho kháng độc tố botulism AB đã được cấp phép
trước đây và kháng độc tố botulism E đang trong
giai đoạn nghiên cứu.[60] Khả năng bị phản ứng
phản vệ, phản ứng dị ứng chậm (bệnh huyết thanh)
và nhạy cảm lâu dài với protein từ ngựa, cùng với
thời gian bán thải ngắn, làm giới hạn phạm vi sử
dụng các kháng độc tố có nguồn gốc từ huyết tương
ngựa (chẳng hạn như HBAT) ở nhóm trẻ nhũ nhi (<1
tuổi).[61] Một liều HBAT chứa kháng thể có nguồn
gốc từ ngựa kháng 7 loại độc tố botulinum (A-G) với
hoạt lực tối thiểu là 4500 đơn vị kháng độc tố kiểu
huyết thanh A, 3300 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết
thanh B, 3000 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh
C, 600 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh D, 5100
đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh E, 3000 đơn vị
kháng độc tố kiểu huyết thanh F và 600 đơn vị kháng
độc tố kiểu huyết thanh G.

bổ sung rửa dạ dày hoặc thụt

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

» Có thể tìm cách rửa dạ dày nếu việc tiếp xúc với
thức ăn xảy ra mới gần .

» Nếu không bị tắc ruột, có thể thụt để loại bỏ độc tố
chưa hấp thụ khỏi đường tiêu hóa.

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Phải theo dõi sát sao tình trạng hô hấp thông qua
theo dõi thường xuyên nhịp thở, bão hòa oxy qua da và
khí máu động mạch của bệnh nhân, nếu cần.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch botulism (của người): liều có
thể khác nhau giữa các lô sản xuất khác nhau; hội
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Cấp tính
chẩn với bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Cho dùng nhanh globulin miễn dịch botulism (của
người) qua tĩnh mạch, hay còn gọi là BabyBIG™, rất
cần thiết với trẻ nhũ nhi <1 tuổi bị ngộ độc botulism
loại A hoặc B.

» Thuốc điều trị này cho trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã
được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả trong một thử
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Thuốc điều trị làm
giảm thời gian nằm viện trung bình, thời gian thở
bằng máy, và chi phí kèm theo khi so với điều trị bằng
globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch.[61]

» Sử dụng liều đơn ở các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã
xác nhận. Thời gian bán thải của thuốc là 28 ngày.

» Thông tin và thuốc được cung cấp từ Cơ quan Dịch
vụ Y tế California.[49]  [Infant Botulism Treatment
and Prevention Program]

» Ưu tiên sử dụng globulin miễn dịch botulism nguồn
gốc từ người cho trẻ nhũ nhi (<1 tuổi) vì các kháng
độc tố có nguồn gốc từ huyết tương ngựa (chẳng hạn
như HBAT) có thời gian bán thải ngắn và có thể đi
kèm với phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng chậm
(bệnh huyết thanh) và gây nhạy cảm suốt đời với các
protein của ngựa.[61]

Ngộ độc botulism do vết thương

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh ngộ độc
thịt cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về dung
tích sống ở đơn vị chăm sóc tích cực.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm kháng độc tố botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» kháng độc tố botulism: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng
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Ngộ độc thịt Điều trị

Cấp tính
Nồng độ của kháng độc tố có sẵn có thể khác nhau
giữa các nước thành viên châu Âu khác nhau.

» Cho dùng nhanh thuốc kháng độc là việc rất quan
trọng.

» Đối với ngộ độ botulism do vết thương, kháng độc
tố từ ngựa được cung cấp tại các trung tâm chuyên
trách ở Anh Quốc.

» Một số loại thuốc kháng botulism có thể khác nhau
về bề ngoài, thành phần, liều lượng và cách dùng.

» Không thể đưa ra khuyến cáo về liều lượng cụ thể
do sự khác biệt về tính chất (ví dụ: nồng độ của kháng
độc tố có ở các quốc gia khác nhau). Vì thế, cần tham
khảo thông tin sản phẩm được cung cấp kèm theo
(các) lọ thuốc.

» Tại Anh Quốc, kháng độc tố có tại các trung tâm
được chỉ định ở địa phương (www.toxbase.org), nếu
ngoài giờ làm việc thì gọi cho bác sĩ phụ trách tại Cơ
quan Y tế Công cộng Anh.[49] Hướng dẫn chi tiết về
cách cho dùng được cung cấp cùng với mỗi liều.

» Vào tháng 3 năm 2013, Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt sử
dụng một loại kháng độc tố botulism thất giá (HBAT).
HBAT, chỉ được cung cấp thông qua Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, thay
thế cho kháng độc tố botulism AB đã được cấp phép
trước đây và kháng độc tố botulism E đang trong
giai đoạn nghiên cứu.[60] Khả năng bị phản ứng
phản vệ, phản ứng dị ứng chậm (bệnh huyết thanh)
và nhạy cảm lâu dài với protein từ ngựa, cùng với
thời gian bán thải ngắn, làm giới hạn phạm vi sử
dụng các kháng độc tố có nguồn gốc từ huyết tương
ngựa (chẳng hạn như HBAT) ở nhóm trẻ nhũ nhi (<1
tuổi).[61] Một liều HBAT chứa kháng thể có nguồn
gốc từ ngựa kháng 7 loại độc tố botulinum (A-G) với
hoạt lực tối thiểu là 4500 đơn vị kháng độc tố kiểu
huyết thanh A, 3300 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết
thanh B, 3000 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh
C, 600 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh D, 5100
đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh E, 3000 đơn vị
kháng độc tố kiểu huyết thanh F và 600 đơn vị kháng
độc tố kiểu huyết thanh G.

thêm cắt lọc và thuốc kháng sinh

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» cắt lọc
-và-
» benzylpenicillin sodium: trẻ em: hội chẩn với bác
sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn về liều dùng;
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Cấp tính
người lớn: 2,4 đến 4,8 g/ngày tiêm tĩnh mạch/tiêm
bắp chia liều, mỗi 6 giờ

Các lựa chọn thứ cấp

» cắt lọc
-và-
» metronidazole: trẻ em: hội chẩn với bác sĩ chuyên
khoa để được hướng dẫn về liều dùng; người lớn:
500 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ

» Bệnh nhân bị ngộ độc botulism do vết thương cần
được cắt lọc cẩn thận.

» Có thể điều trị áp-xe do Clostridium botulinum
bằng benzylpenicillin hoặc metronidazole cho bệnh
nhân bị dị ứng penicillin. Cần tránh aminoglycoside
trong trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận bị ngộ độc
botulism vì những thuốc này đã được chứng minh là
gây tắc nghẽn thần kinh cơ và do đó có thể làm tăng
ảnh hưởng của độc tố.[64]

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Phải theo dõi sát sao tình trạng hô hấp thông qua
theo dõi thường xuyên nhịp thở, bão hòa oxy qua da và
khí máu động mạch của bệnh nhân, nếu cần.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch botulism (của người): liều có
thể khác nhau giữa các lô sản xuất khác nhau; hội
chẩn với bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Cho dùng nhanh globulin miễn dịch botulism (của
người) qua tĩnh mạch, hay còn gọi là BabyBIG™, rất
cần thiết với trẻ nhũ nhi <1 tuổi bị ngộ độc botulism
loại A hoặc B.

» Thuốc điều trị này cho trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã
được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả trong một thử
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Thuốc điều trị làm
giảm thời gian nằm viện trung bình, thời gian thở
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Cấp tính
bằng máy, và chi phí kèm theo khi so với điều trị bằng
globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch.[61]

» Sử dụng liều đơn ở các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã
xác nhận. Thời gian bán thải của thuốc là 28 ngày.

» Thông tin và thuốc được cung cấp từ Cơ quan Dịch
vụ Y tế California.[49]  [Infant Botulism Treatment
and Prevention Program]

» Ưu tiên sử dụng globulin miễn dịch botulism nguồn
gốc từ người cho trẻ nhũ nhi (<1 tuổi) vì các kháng
độc tố có nguồn gốc từ huyết tương ngựa (chẳng hạn
như HBAT) có thời gian bán thải ngắn và có thể đi
kèm với phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng chậm
(bệnh huyết thanh) và gây nhạy cảm suốt đời với các
protein của ngựa.[61]

thêm cắt lọc và thuốc kháng sinh

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» cắt lọc
-và-
» benzylpenicillin sodium: trẻ em: hội chẩn với bác
sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» cắt lọc
-và-
» metronidazole: trẻ em: hội chẩn với bác sĩ chuyên
khoa để được hướng dẫn về liều dùng

» Bệnh nhân bị ngộ độc botulism do vết thương cần
được cắt lọc cẩn thận.

» Có thể điều trị áp-xe do Clostridium botulinum
bằng benzylpenicillin hoặc metronidazole cho bệnh
nhân bị dị ứng penicillin. Cần tránh aminoglycoside
trong trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận bị ngộ độc
botulism vì những thuốc này đã được chứng minh là
gây tắc nghẽn thần kinh cơ và do đó có thể làm tăng
ảnh hưởng của độc tố.[64]

Ngộ độc botulism do sử dụng thuốc

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh ngộ độc
thịt cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về dung
tích sống ở đơn vị chăm sóc tích cực.
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Cấp tính
» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm kháng độc tố botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» kháng độc tố botulism: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng
Nồng độ của kháng độc tố có sẵn có thể khác nhau
giữa các nước thành viên châu Âu khác nhau.

» Cho dùng nhanh thuốc kháng độc là việc rất quan
trọng.

» Các chế phẩm độc tố botulinum loại A và loại B
hiện đang được cấp phép cho mục đích điều trị và
thẩm mỹ. Trong trường hợp ngộ độc botulism do sử
dụng thuốc, cần cho dùng kháng độc tố có chứa các
loại A, B và E ở người lớn và trẻ em ≥ 1 tuổi.

» Không thể đưa ra khuyến cáo về liều lượng cụ thể
do khác biệt về tính chất (ví dụ: nồng độ của kháng
độc tố có ở các quốc gia khác nhau). Vì thế, cần tham
khảo thông tin sản phẩm được cung cấp kèm theo
(các) lọ thuốc.

» Tại Anh Quốc, kháng độc tố có tại các trung tâm
được chỉ định ở địa phương (www.toxbase.org), nếu
ngoài giờ làm việc thì gọi cho bác sĩ phụ trách tại Cơ
quan Y tế Công cộng Anh.[49] Hướng dẫn chi tiết về
cách cho dùng được cung cấp cùng với mỗi liều.

» Vào tháng 3 năm 2013, Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt sử
dụng một loại kháng độc tố botulism thất giá (HBAT).
HBAT, chỉ được cung cấp thông qua Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, thay
thế cho kháng độc tố botulism AB đã được cấp phép
trước đây và kháng độc tố botulism E đang trong
giai đoạn nghiên cứu.[60] Khả năng bị phản ứng
phản vệ, phản ứng dị ứng chậm (bệnh huyết thanh)
và nhạy cảm lâu dài với protein từ ngựa, cùng với
thời gian bán thải ngắn, làm giới hạn phạm vi sử
dụng các kháng độc tố có nguồn gốc từ huyết tương
ngựa (chẳng hạn như HBAT) ở nhóm trẻ nhũ nhi (<1
tuổi).[61] Một liều HBAT chứa kháng thể có nguồn
gốc từ ngựa kháng 7 loại độc tố botulinum (A-G) với
hoạt lực tối thiểu là 4500 đơn vị kháng độc tố kiểu
huyết thanh A, 3300 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết
thanh B, 3000 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh
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Ngộ độc thịt Điều trị

Cấp tính
C, 600 đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh D, 5100
đơn vị kháng độc tố kiểu huyết thanh E, 3000 đơn vị
kháng độc tố kiểu huyết thanh F và 600 đơn vị kháng
độc tố kiểu huyết thanh G.

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 Chăm sóc hỗ trợ

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Phải theo dõi sát sao tình trạng hô hấp thông qua
theo dõi thường xuyên nhịp thở, bão hòa oxy qua da và
khí máu động mạch của bệnh nhân, nếu cần.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch botulism (của người): liều có
thể khác nhau giữa các lô sản xuất khác nhau; hội
chẩn với bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Cho dùng nhanh globulin miễn dịch botulism (của
người) qua tĩnh mạch, hay còn gọi là BabyBIG™, rất
cần thiết với trẻ nhũ nhi <1 tuổi bị ngộ độc botulism
loại A hoặc B.

» Thuốc điều trị này cho trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã
được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả trong một thử
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Thuốc điều trị làm
giảm thời gian nằm viện trung bình, thời gian thở
bằng máy, và chi phí kèm theo khi so với điều trị bằng
globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch.[61]

» Sử dụng liều đơn ở các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã
xác nhận. Thời gian bán thải của thuốc là 28 ngày.

» Thông tin và thuốc được cung cấp từ Cơ quan Dịch
vụ Y tế California.  [Infant Botulism Treatment and
Prevention Program]

» Ưu tiên sử dụng globulin miễn dịch botulism nguồn
gốc từ người cho trẻ nhũ nhi (<1 tuổi) vì các kháng
độc tố có nguồn gốc từ huyết tương ngựa (chẳng hạn
như HBAT) có thời gian bán thải ngắn và có thể đi
kèm với phản ứng phản vệ, phản ứng dị ứng chậm
(bệnh huyết thanh) và gây nhạy cảm suốt đời với các
protein của ngựa.[61]
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Cấp tính

ngộ độc botulism do hít phải (tấn công sinh
học)

người lớn và trẻ em ≥1 tuổi 1 chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Cần đánh giá liên tục dung tích sống cho người lớn
và trẻ em bị nghi ngờ hoặc xác nhận ngộ độc botulism
ở phòng chăm sóc tích cực. Ngoài ra, cần đánh giá
bệnh nhân về mức độ phản xạ yết hầu và ho, kiểm
soát tiết dịch miệng-hầu, độ bão hoà oxy và lực hít
vào.

» Cần xem xét cho thở máy với bất kỳ bệnh nhân nào
bị suy giảm đường thở trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm
dung tích sống.

» Cần giặt hoặc rửa quần áo và vùng da phơi nhiễm
với độc tố botulinum dạng hạt bắn thật kỹ bằng xà
phòng và nước. Vì độc tố cần từ nhiều giờ đến nhiều
ngày để phân hủy nên cần sử dụng dung dịch thuốc
tẩy hypochlorite 0,1% để làm sạch các đồ vật và bề
mặt bị phơi nhiễm.[46]

thêm kháng độc tố botulism hoặc globulin miễn dịch
botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» kháng độc tố botulism: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng
Nồng độ của kháng độc tố có sẵn có thể khác nhau
giữa các nước thành viên châu Âu khác nhau.

Các lựa chọn thứ cấp

» globulin miễn dịch botulism (của người): liều có
thể khác nhau giữa các lô sản xuất khác nhau; hội
chẩn với bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Cho dùng nhanh thuốc kháng độc là việc rất quan
trọng.

» Trong trường hợp cố ý phát tán độc tố botulinum,
gây miễn dịch thụ động bằng kháng độc tố tam giá là
biện pháp hiệu quả nhằm giảm mức độ nặng của các
triệu chứng nếu được cho dùng ngay trong giai đoạn
đầu nhiễm bệnh theo khuyến cáo trong tài liệu hướng
dẫn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu/Ủy ban Dược
phẩm Độc quyền (EMEA/CPMP) về việc sử dụng
dược phẩm trong điều trị và dự phòng các tác nhân
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Cấp tính
sinh học có thể được sử dụng làm vũ khí khủng bố
sinh học.[65]

» Trong trường hợp cố ý phát tán chất độc botulinum
tại Mỹ, Bộ Quốc phòng có thể cấp phát thuốc kháng
bảy loại độc tố botulinum.[46]

» Globulin miễn dịch botulism (BabyBIG™) chưa
được thử nghiệm ở người lớn hoặc trẻ em >1 tuổi.

trẻ nhũ nhi <1 tuổi 1 chăm sóc hỗ trợ và khử nhiễm

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
thịt.

» Phải theo dõi sát sao tình trạng hô hấp thông qua
theo dõi thường xuyên nhịp thở, bão hòa oxy qua da và
khí máu động mạch của bệnh nhân, nếu cần.

» Ngoài ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản
xạ yết hầu và ho, kiểm soát tiết dịch họng-thanh quản,
độ bão hoà oxy và lực hít vào. Cần xem xét cho thở
máy với bất kỳ bệnh nhân nào bị suy giảm đường thở
trên (do liệt cơ hầu) hoặc giảm dung tích sống.

» Cần giặt hoặc rửa quần áo và vùng da phơi nhiễm
với độc tố botulinum dạng hạt bắn thật kỹ bằng xà
phòng và nước. Vì độc tố cần từ nhiều giờ đến nhiều
ngày để phân hủy nên cần sử dụng dung dịch thuốc
tẩy hypochlorite 0,1% để làm sạch các đồ vật và bề
mặt bị phơi nhiễm.[46]

thêm Globulin miễn dịch kháng botulism

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch botulism (của người): liều có
thể khác nhau giữa các lô sản xuất khác nhau; hội
chẩn với bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn
về liều dùng

» Cho dùng nhanh globulin miễn dịch botulism (của
người) qua tĩnh mạch, hay còn gọi là BabyBIG™, rất
cần thiết với trẻ nhũ nhi <1 tuổi bị ngộ độc botulism
loại A hoặc B.

» Thuốc điều trị này cho trẻ sơ sinh nhiễm bệnh đã
được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả trong một thử
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Thuốc điều trị làm
giảm thời gian nằm viện trung bình, thời gian thở
bằng máy, và chi phí kèm theo khi so với điều trị bằng
globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch.[61]

» Sử dụng liều đơn ở các ca bệnh nghi ngờ hoặc đã
xác nhận. Thời gian bán thải của thuốc là 28 ngày.
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Cấp tính
» Thông tin và thuốc được cung cấp từ Cơ quan Dịch
vụ Y tế California.  [Infant Botulism Treatment and
Prevention Program]
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Ngộ độc thịt Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát

Căn cứ vào các vấn đề về tâm thần và sức khỏe thể chất mạn tính liên quan đến ngộ độc botulism, khuyến cáo theo
dõi sát sao bệnh nhân. Phục hồi chức năng thể chất và chăm sóc tâm thần nên kết hợp với việc cải thiện tối đa chất
lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe. Không có hướng dẫn rõ ràng về việc khám theo dõi; tần suất theo dõi sẽ
được quyết định theo từng trường hợp.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Không nên cho trẻ nhũ nhi ăn mật ong.  [IBTPP: no honey during your baby's first year]  Các trang web được khuyến
cáo có thể cung cấp thêm thông tin chung hữu ích.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

suy nhược tâm lý biến thiên cao

Các bệnh nhân bị ảnh hưởng đã báo cáo các khác biệt đáng kể với nhóm đối chứng về việc kiểm soát tâm lý bản
thân.[7]

giảm chức năng thể chất biến thiên cao

Các bệnh nhân bị ảnh hưởng có nhiều khả năng mệt mỏi, ốm yếu, chóng mặt, khô miệng và khó nhấc đồ vật hơn là
nhóm đối chứng.[7]

Các bệnh nhân bị ảnh hưởng cũng có nhiều khả năng báo cáo là bị giới hạn các hoạt động mạnh (ví dụ: đi bộ qua 3 tòa
nhà [khoảng 240 m] và leo 3 dãy cầu thang) hơn.[7]

khó thở khi gắng sức biến thiên cao

Các bệnh nhân bị ảnh hưởng có nhiều khả năng báo cáo tình trạng khó thở khi gắng sức vừa phải hơn là nhóm đối
chứng.[7]

Tiên lượng

Nhờ sự ra đời của kỹ thuật thở máy hiện đại trong những năm 1940, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống từ 60% đến 70% trong
những năm đầu thế kỷ 20 xuống tỷ lệ hiện tại là 3% đến 5%.[66] [67] Tỷ lệ tử vong do ngộ độc botulism ở trẻ nhũ nhi
là <1%.[27] Mặc dù sức cơ được cải thiện đáng kể trong 3 tháng đầu phục hồi từ ngộ độc botulism nhưng bệnh nhân
vẫn tiếp tục biểu hiện tăng sức mạnh và sức bền trong thời gian lên đến 1 năm sau khi khởi phát bệnh.[61] Tái phát ngộ
độc botulism ở trẻ nhũ nhi là trường hợp hiếm gặp nhưng đã có báo cáo ở trẻ nhũ nhi cho dù đã khỏi hoàn toàn các triệu
chứng.[68] Do đó, theo dõi chặt chẽ trong một tháng đầu sau khi xuất viện rất quan trọng. Các hậu quả dài hạn do ngộ
độc botulism bao gồm mệt mỏi, ốm yếu, khó thở khi gắng sức và tâm lý mệt mỏi.[7]
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Botulism: clinical and public health management

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2012

Quốc tế

Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control

Nhà xuất bản: World Heath Organization Xuất bản lần cuối: 2008

Bắc Mỹ

Botulism - guide for healthcare professionals

Nhà xuất bản: Health Canada Xuất bản lần cuối: 2016

Botulinum toxin as a biological weapon: medical and public health management

Nhà xuất bản: Working Group on Civilian Biodefense Xuất bản lần cuối: 2001

Châu Đại Dương

Botulism (potential bioterrorism agent)

Nhà xuất bản: Queensland Government, Australia Xuất bản lần cuối: 2016

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Botulism: clinical and public health management

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2012
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. CDC: National botulism surveillance (external link)

2. CDC: Botulism (external link)

3. Public Health England: Botulism (external link)

4. CDC: Infectious disease laboratories - our formulary (external link)

5. Infant Botulism Treatment and Prevention Program (external link)

6. IBTPP: no honey during your baby's first year (external link)
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Hình 1: Trẻ nhũ nhi sáu tuần tuổi bị ngộ độc botulism

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)

40 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 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 2019. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Ngộ độc thịt Hình ảnh

Hình 2: Ngộ độc botulism do vết thương liên quan đến gãy xương phức tạp ở tay phải

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
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Hình 3: Hình ảnh dưới kính hiển vi của vi khuẩn Clostridium botulinumnbsp 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
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