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Tóm tắt

◊ Thường nhẹ, tự khỏi và cải thiện khi thực hiện biện pháp điều trị giảm nhẹ triệu chứng không cụ thể.

◊ Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng đường tiêu hóa như đau hay co thắt bụng, buồn nôn và nôn mửa, và/hoặc
tiêu chảy.

◊ Bệnh do thực phẩm bùng phát ở một nhóm ít nhất hai người có cùng triệu chứng sau khi ăn phải cùng đồ ăn hay
đồ uống bị nhiễm bẩn.

◊ Một số bệnh và tình trạng bệnh do thực phẩm phải được khai báo ở cấp quốc gia.
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Định nghĩa
Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh do ăn phải thức ăn hoặc nước uống nhiễm vi khuẩn và/hoặc độc tố mà chúng sinh
ra, vi-rút, ký sinh trùng hay hóa chất. Sự nhiễm thường phát sinh từ việc thao tác, chế biến hay bảo quản thức ăn hay đồ
uống không đúng cách.[1]

Dịch tễ học
Ở Anh Quốc, theo một báo cáo của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm, có 500.000 ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm, trong
đó Campylobacter chiếm tới 280.000 ca, các loại Clostridium perfringen chiếm 80.000 ca, và Norovirus chiếm 74.000 ca.
Ước tính có 10 triệu ca bệnh nhiễm khuẩn đường ruột không được chẩn đoán.[3] [4]

Tỷ lệ mắc mới bệnh do thực phẩm hàng năm tại Hoa Kỳ theo ước tính là 1 phần 4. Các ước tính khác cho thấy rằng mỗi
người tại Hoa Kỳ bị mắc bệnh do thực phẩm 3 đến 4 năm một lần.

Một nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính rằng các bệnh do thực phẩm gây ra
xấp xỉ 179 triệu ca ốm, 487.000 ca nhập viện và 6200 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm. Các mầm bệnh được nhận biết gây ra
tới gần 9,4 triệu ca bệnh, 56.000 ca nhập viện và 1300 ca tử vong.[5] [6]Salmonella, Listeria và Toxoplasma là những vi
sinh vật gây ra 1000 ca tử vong. Các mầm bệnh chưa được nhận biết gây ra tới gần 141 triệu ca bệnh, 258.000 ca nhập
viện và 3500 ca tử vong. Nhìn chung, bệnh do thực phẩm có vẻ như gây ra nhiều ca bệnh hơn và ít ca tử vong hơn ước
tính trước đây.[7] [8] [9]

Các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng kiết lỵ cấp tính trên toàn cầu vẫn là Shigella, Salmonella và Campylobacter,
tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những nguyên nhân phổ biến khác, bao gồm khuẩn Escherichia coli sản sinh độc tố Shiga
(STEC) ở các nước phát triển và Entamoeba histolytica ở các nước đang phát triển.[10] Cũng phải kể đến yếu tố thay
đổi theo mùa ở vùng khí hậu ôn đới liên quan tới một thời điểm thường hay nhiễm phải Campylobacter, salmonellosis và
khuẩn E coli sản sinh verocytotoxin (VTEC); tất cả những loại vi khuẩn này đều có cao điểm nhiễm vào mùa hè. Bệnh
nhiễm khuẩn cryptosporidium đạt đỉnh vào hai mùa xuân và hè và tỷ lệ mắc bệnh có sự khác biệt rõ ràng theo thời gian.
Bệnh nhiễm khuẩn giardias có mức tăng tương đối nhỏ vào mùa hè và là bệnh có tỷ lệ mắc ít dao động nhất.[11]

Bệnh sán lá lưu hành ở nhiều vùng trên thế giới với ước tính có 56 triệu người nhiễm vào năm 2005, chủ yếu là ở châu Á
và Mỹ La-tinh.[2] Trước tình trạng nuôi trồng thủy sản trong đất liền, du lịch và giao thương thực phẩm ngày càng tăng,
tỷ lệ hiện mắc của bệnh này ngày càng tăng.

Bệnh căn học
Căn nguyên là do ăn phải thức ăn hoặc uống nước nhiễm vi khuẩn và/hoặc độc tố mà chúng sinh ra, vi-rút, ký sinh trùng
hay hóa chất. Bệnh nhân thường bị nhiễm do xử lý, chế biến hay bảo quản thức ăn hay đồ uống không đúng cách.

Sinh lý bệnh học
Tiêu chảy xảy ra do tác động của các độc tố trong ruột (có sẵn từ trước khi ăn hoặc sản sinh sau khi ăn) lên cơ chế tiết
nhầy của niêm mạc ruột non, không có tính xâm lấn (không viêm), hoặc ruột già, có tính xâm lấn và gây tổn hại (viêm).

Ở một số loại ngộ độc thực phẩm (ví dụ: staphylococci, Bacillus cereus), nôn là triệu chứng xảy ra do độc tố tác động lên
hệ thần kinh trung ương.

Hội chứng lâm sàng của bệnh ngộ độc thịt xảy ra do độc tố botulinum ức chế tiết acetylcholine ở mút thần kinh.
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Các cơ chế sinh lý bệnh học dẫn đến các triệu chứng đường tiêu hóa cấp tính phát sinh từ một số nguyên nhân ngộ độc
thực phẩm không do nhiễm khuẩn (các chất có sẵn trong tự nhiên như nấm, nấm cóc và các loại kim loại nặng như asen,
thủy ngân và chì) vẫn chưa được biết rõ.[1] [12] [13] [14] [15]

Phân loại

Các tác nhân sinh học và phi sinh học[1]

• Vi khuẩn:

• Bacillus: B anthracis; B cereus (độc tố ruột và độc tố gây tiêu chảy đã hình thành trước); B abortus; B
melitensis; B suis

• Campylobacter jejuni
• Clostridium: C botulinum, C perfringens
• Các chủng Escherichia coli phụ như loại gây xuất huyết đường ruột (EHEC), loại xâm nhập đường ruột

(EIEC), loại bám dính vào niêm mạc đường ruột (EAEC), loại sinh độc tố ruột (ETEC), loại gây bệnh
đường ruột (EPEC)

• Listeria monocytogenes
• Các loài Salmonella
• Các loài Shigella, bao gồm độc tố Shiga và các loại protein bất hoạt ribosome như Shiga
• Staphylococcus aureus, bao gồm độc tố ruột do tụ cầu khuẩn
• Vibrio: V cholerae, V parahaemolyticus; V vulnificus
• Yersinia: Y enterocolitica, Y pseudotuberculosis.

• Do vi-rút:

• Viêm gan A và E
• Norovirus và các loại calicivirus khác
• Rotavirus
• Các loại khác: astrovirus, adenovirus, parvovirus.

• Do ký sinh trùng:

• Angiostrongylus cantonensis
• Cryptosporidium
• Cyclospora cayetanensis
• Cystoisospora
• Entamoeba histolytica
• Giardia lamblia
• Toxoplasma
• Trichinella
• Trematoda (sán lá gan).

• Không lây nhiễm:

• Antimon
• Asen
• Cadmium
• Ngộ độc cá do ciguatera (độc tố ciguatera)
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• Đồng
• Thủy ngân
• Độc tố nấm (tác động ngắn và lâu dài)
• Ngộ độc nitrit
• Thuốc trừ sâu (photphat hữu cơ hoặc cabamat)
• Cá nóc (tetrodotoxin)
• Scombroid (histamine)
• Độc tố sò hến
• Florua natri
• Tali
• Thiếc
• Kẽm.

Thời gian ủ bệnh[1]

• Giờ: độc tố có sẵn (S aureus, B cereus, C perfringens) và độc tố không lây nhiễm; Salmonella (tối đa 72 giờ)
• Ngày: hầu hết các loại vi-rút (ngoại trừ Viêm gan A và E), Campylobacter, Shigella, ký sinh trùng
• Vài tuần: Viêm gan A và E, phơi nhiễm mạn tính với kim loại nặng.

Thời gian ốm[1]

• Tự khỏi/ngày: hầu hết các loại bệnh do thực phẩm
• Từ vài tuần đến vài tháng: ký sinh trùng.

Các loại thực phẩm liên quan[1]

• Đồ ăn nấu chưa kỹ, chưa nấu hoặc sống: đặc biệt là thịt (hamburger và thịt nướng), gia cầm, sữa và pho mát tươi
chưa tiệt trùng, động vật có vỏ (hàu) và cá

• Bảo quản không đúng cách: thực phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp không đúng cách và thực phẩm đóng hộp tại nhà
• Nước hoặc thức ăn nhiễm phân
• Sản phẩm tươi sống
• Nấm
• Hải sản nhiễm độc tố (thủy ngân, catmi, histamine).

Bệnh do thực phẩm cần khai báo[1]

• Vi khuẩn: bệnh than, bệnh ngộ độc thịt, bệnh brucella, bệnh dịch tả, nhiễm khuẩn E coli (sản sinh độc tố Shiga)
gây xuất huyết đường ruột, hội chứng huyết tán tăng urê máu, bệnh nhiễm Listeria, bệnh nhiễm Salmonella (ngoại
trừ Salmonella typhi), bệnh shigella, sốt thương hàn (nhiễm S typhi và S paratyphi)

• Vi-rút: Viêm gan A, Viêm gan E
• Do ký sinh trùng: bệnh nhiễm cryptosporidium, bệnh nhiễm cyclospora, bệnh nhiễm khuẩn giardias, bệnh giun

xoắn.

Tiêu chảy[1]

• Cấp tính: <14 ngày
• Dai dẳng: >14 ngày
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• Mạn tính: >6 tuần
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Ngăn ngừa sơ cấp
Tiếp cận đến nước sạch là một ưu tiên. Ngày càng có nhiều kỹ thuật khác nhau nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận
nước sạch, nhất là ở các cộng đồng vùng sâu, vùng xa nơi có dân số nghèo.[21] [22]

Thông tin phổ biến kiến thức chung về an toàn thực phẩm có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau.  [CDC: burden of foodborne
illness]   [Fight Bac! Partnership for Food Safety Education]   [US Government Food Safety Information]   [Food
Standards Agency]

Vệ sinh, chế biến, xử lý và bảo quản thực phẩm đúng cách và hành vi ăn uống phù hợp là các biện pháp phòng ngừa hiệu
quả. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với công nhân chế biến thực phẩm. Nước rửa tay gốc cồn là một biện pháp bổ
sung hữu ích, nhưng thường không diệt được vi-rút, khi đó ta phải cần tới xà phòng và nước.[23]

Cần chú ý tới ngày hết hạn của các sản phẩm thực phẩm.

Giáo dục người tiêu dùng về các hành vi chế biến và ăn thực phẩm an toàn theo loại thực phẩm:

Hải sản

• Tránh ăn hải sản tươi sống hoặc chưa nấu chín kỹ
• Nấu động vật có vỏ cho tới khi vỏ mở ra và thịt chín hẳn; đun cá cho tới khi thịt chuyển màu đục và dễ dàng tróc

vảy bằng dĩa
• Mua động vật có vỏ từ các nguồn được phê duyệt
• Ngộ độc ciguatera có thể xảy ra nếu không nấu cá đúng cách bởi độc tố này có tính ổn định trước nhiệt.

Thịt, gia cầm và thực phẩm từ sữa

• Rửa dao, thớt và các bề mặt chế biến thực phẩm bằng nước nóng và xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm, thịt và
hải sản sống

• Tránh các loại pho mát mềm (ví dụ: Brie, Camembert và queso fresco), cá hun khói lạnh và các món salat lạnh chế
biến sẵn

• Tránh ăn xúc xích và thịt lạnh chưa được hâm nóng lại tới mức tỏa hơi hay 74°C (165°F)
• Sử dụng pho mát và sữa chua làm từ sữa đã được tiệt trùng
• Chỉ uống sữa đã được tiệt trùng.

Trứng

• Tránh ăn các loại thực phẩm chứa trứng sống hoặc chưa nấu chín kỹ
• Bảo quản trứng trong tủ lạnh
• Nấu trứng cho tới khi lòng đỏ và lòng trắng chắc hẳn; sử dụng nhiệt kế để đảm bảo thực phẩm chứa trứng được

nấu tới 71°C (160°F).

Rau củ quả

• Tránh ăn rau mầm sống
• Chỉ uống nước ép trái cây đã được tiệt trùng; tránh các loại nước ép trái cây có nhãn cảnh báo
• Rửa kỹ trái cây và rau củ tươi dưới vòi nước máy trước khi ăn.

Hầu hết các loại mầm bệnh lây nhiễm được truyền qua đường phân - miệng. Rửa tay thường xuyên và thật kỹ là cách
phòng ngừa hiệu quả nhất. Các phương pháp rào chắn hiệu quả khác gồm có găng tay và áo dài. Ở viện dưỡng lão hoặc
cơ sở chăm dưỡng lâu dài, việc cách ly người bị ảnh hưởng có thể làm giảm sự lây truyền bệnh, đồng thời sử dụng nước
rửa tay gốc cồn sẽ có kết quả tốt hơn trong những cơ sở này.
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Người dân ở một số vùng có thể cần giáo dục thêm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thay đổi trong cách thực hành,
chẳng hạn như việc bố trí nhà xí ở các trường học tại Kenya, cần phải được hỗ trợ bởi nền giáo dục tốt, nếu không thì
nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên.[24] Người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: bệnh nhân HIV, người được hóa trị liệu chống
ung thư và người uống corticosteroid hoặc chất ức chế miễn dịch lâu dài) sẽ dễ bị nhiễm nhiều loại mầm bệnh trong ruột
hơn. Họ cũng thường xuyên có nhiều khả năng mắc bệnh có mức độ nghiêm trọng cao hơn và thường đi kèm với các biến
chứng hơn những đối tượng khác. Những người như vậy có thể giảm nguy cơ của mình bằng cách tìm hiểu và tuân thủ
các thực hành xử lý và chế biến thực phẩm an toàn.

Người mắc chứng rối loạn do lạm dụng rượu bia và người mắc bệnh gan mạn tính (chứng nhiễm sắc tố sắt hoặc xơ gan)
bị tăng nguy cơ nhiễm Vibrio vulnificus từ động vật có vỏ sống và nên tránh ăn chúng. Người bị suy giảm khả năng phòng
vệ miễn dịch bị tăng nguy cơ nhiễm các loại Listeria monocytogen từ pho mát mềm, thịt chế biến sẵn chưa hâm nóng và
sản phẩm từ sữa tươi. Do đó, họ nên tránh những loại thực phẩm này. Phụ nữ mang thai nên tránh thịt chưa nấu chín kỹ
bởi nguy cơ bị nhiễm Toxoplasma gondii. Bên cạnh đó, (như tất cả mọi người) họ nên tránh các sản phẩm từ sữa tươi
(ví dụ: sữa hoặc pho mát chưa tiệt trùng), pho mát mềm kiểu Pháp và thịt chế biến sẵn chưa hâm nóng, những loại thực
phẩm này có nhiều nguy cơ lây nhiễm Listeria monocytogenes; cả hai loại khuẩn vi sinh này đều có thể gây sảy thai.

Với trẻ nhỏ và người già, bệnh do nhiễm khuẩn Salmonella hoặc Escherichia coli có thể gây tổn hại đặc biệt nghiêm
trọng, nhưng lại có khả năng phòng ngừa được nếu áp dụng các thực hành an toàn thực phẩm. Một nghiên cứu đã phát
hiện ra rằng bovine lactoferrin không có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc mới bệnh tiêu chảy ở trẻ em, nhưng lại có
hiệu quả trong việc giảm thời gian diễn ra các đợt tiêu chảy và số đợt bị mất nước trung bình/nghiêm trọng.[25]

Vắc-xin có thể có tác dụng phòng ngừa phần nào trong một số trường hợp:[1] [26] [15] [27]

• Vắc-xin viêm gan A có sẵn và có hiệu quả. Vì vậy, nên dùng vắc-xin này cho những đối tượng có nguy cơ cao, bao
gồm các nhân viên chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân mắc các tình trạng mạn tính, nhất là bệnh về gan. Vắc-xin
cũng thường được khuyến cáo với tất cả trẻ nhỏ từ 12-24 tháng tuổi. Trong trường hợp đi đến vùng lưu hành dịch
thì nên nhanh chóng cân nhắc dùng vắc-xin.

• Các loại vắc-xin hiện sẵn có đối với tình trạng sốt thương hàn ở Mỹ là vắc-xin ngoài đường tiêu hóa Vi capsular
polysaccharide và vắc-xin uống Ty21a có vi khuẩn sống đường uống. Do sốt thương hàn ở Mỹ thường do du nhập
từ nước ngoài vào (tức là thường mắc phải khi đi nước ngoài), có thể diễn biến nặng và phần lớn đều phòng ngừa
được, vắc-xin Vi hoặc Ty21a được khuyến cáo cho những người có khả năng phơi nhiễm đáng kể. Các loại vắc-
xin hiện có ở Anh Quốc đều là loại uống, dùng 3 liều cách ngày, bổ sung sau mỗi năm nếu vẫn có nguy cơ mắc
phải, và thận trọng khi cùng sử dụng với thuốc trị sốt rét/kháng sinh bởi chúng làm giảm hiệu lực của vắc-xin.
Ngoài ra cũng có một loại vắc-xin tiêm trong bắp dùng một liều kèm liều bổ sung tại thời điểm sau 3 năm, và vắc-
xin thương hàn/viêm gan A kết hợp.

• Vắc-xin Tả (CVD 103HgR khô lạnh) đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm tại Hoa Kỳ chấp thuận
để dùng cho người lớn 18 đến 64 tuổi sẽ di chuyển tới một khu vực đang lây truyền dịch tả.[28] Vắc-xin CVD
103HgR và loại tế bào đã chết (toàn bộ dòng tế bào B) cũng được cấp phép bên ngoài Mỹ và được một số du
khách sử dụng

• Vắc-xin rotavirus là một loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng định kỳ ở Mỹ và hầu hết các quốc gia khác.

Xử lý nước thải có tác dụng giảm gánh nặng do vi khuẩn xâm nhập vào đường nước; tuy nhiên, vẫn có một số bằng
chứng cho thấy biện pháp này làm tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc trong chất thải.[29]

Khám sàng lọc

Xét nghiệm chẩn đoán phân và phân lập mầm bệnh
Xét nghiệm phân được chỉ định ở những người chế biến thực phẩm và nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân khi
họ bị tiêu chảy.

Giám sát y tế công cộng đối với một số vi khuẩn ruột yêu cầu định danh mầm bệnh.
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Ngăn ngừa thứ cấp
Với những người xử lý thực phẩm hoặc nhân viên y tế có triệu chứng, nên cho họ dừng công việc trực tiếp chế biến thực
phẩm và chăm sóc những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Bệnh tiêu chảy ở các đối tượng và nhân viên chăm sóc trẻ em cần được kiểm soát cẩn thận bởi khả năng lây nhiễm các
mầm bệnh thường gặp từ người sang người là rất cao, ví dụ như khuẩn Escherichia coli sản sinh độc tố Shiga (ví dụ:,
O157:H7) và Shigella sonnei. Các phương pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiêu chảy tại cơ sở chăm sóc trẻ em bao
gồm yêu cầu trẻ bị ốm phải ở nhà, tập trung trẻ đang hồi sức trong trung tâm và giáo dục cộng đồng.[1] [26] [53] [54]
Khuyến cáo áp dụng rửa tay có hiệu quả tại cơ sở, bố trí sẵn bồn rửa và có quy định về rửa tay.[55]

Trong trường hợp tiêu chảy ở khách du lịch, quan tâm tới thực phẩm và đồ uống là nền tảng cho việc phòng ngừa, trong
khi trị liệu theo kinh nghiệm có hiệu quả nếu xảy ra tiêu chảy. Điều trị dự phòng có thể có tác dụng trong một số trường
hợp. Một phân tích tổng hợp đã nhận thấy rằng, so với giả dược, rifaximin có thể phòng ngừa tiêu chảy ở du khách do
các mầm bệnh trong ruột không xâm lấn gây ra.[56] Các loại vắc-xin có thể có tác dụng nhưng chưa sẵn có trên thị
trường.[57]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ 37 tuổi đến khoa tai nạn và cấp cứu với tiền sử 2 giờ bị co thắt vùng bụng và nôn mửa nặng, bị vài giờ
sau khi ăn trong một chuyến dã ngoại cùng gia đình. Vài thành viên gia đình khác cũng có các triệu chứng tương tự và
cũng đang chờ khám.

Các bài trình bày khác

Các triệu chứng viêm dạ dày ruột bao gồm nôn mửa, như triệu chứng chính (có thể có các triệu chứng khác); các
nguyên nhân thường gặp là nuốt phải các độc tố (Staphylococcus aureus hay Bacillus cereus), vi-rút (rotavirus và/hoặc
norovirus) và nấm cũng như kim loại nặng. Tiêu chảy không viêm biểu hiện cấp tính và nhiều nước mà không bị sốt
hay kiết lỵ; tình trạng này có thể là do hầu như tất cả các mầm bệnh trong ruột. Khi bị tiêu chảy viêm, có thể có máu
trong phân và bị sốt, và tình trạng này có thể do các mầm bệnh xâm lấn gây ra. Nhiễm ký sinh trùng có nhiều khả
năng gây ra tiêu chảy dai dẳng hơn là các nguyên nhân từ vi khuẩn. Thông thường đau ốm toàn thân có liên quan đến
sốt, mệt mỏi, đau khớp hay viêm khớp, vàng da và phát ban. Các biểu hiện thần kinh có thể bao gồm dị cam, miệng
có vị kim loại, loạn thị giác, ảo giác, lú lẫn, suy hô hấp hay kiệt sức, co thắt phế quản và liệt dây thần kinh sọ não.
Các nguyên nhân có thể bao gồm ngộ độc thịt, các mầm bệnh không lây nhiễm, bao gồm thuốc trừ sâu và nấm, và
Campylobacter jejuni (Hội chứng Guillain-Barre). Nuốt phải nấm độc hoang có thể có biểu hiện khởi phát đột ngột
buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng, tiêu chảy, và lú lẫn. Các đặc điểm của bệnh sán lá bao gồm các triệu chứng thuộc
gan-ống gan (ví dụ: đau bụng, vàng da, đau góc phần tư phía trên bên phải), các triệu chứng phổi (ví dụ: ho mạn tính,
đau ngực, khó thở, ho ra máu), hay các triệu chứng ruột (ví dụ: loét niêm mạc, suy dinh dưỡng).[2]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Đặc điểm tiền sử có vai trò thiết yếu để chẩn đoán bệnh do thực phẩm hoặc ngộ độc.

Tiền sử
Điều quan trọng là phải xác định được sự tiếp xúc với thực phẩm, tiếp xúc với động vật, thời gian mắc bệnh, sự hiện
diện của đợt bùng phát bệnh do thực phẩm trong khu vực, tiền sử tiếp xúc, tiền sử lạm dụng chất và tiền sử du lịch,
đặc biệt là du lịch nước ngoài. Các trường hợp tiếp xúc thực phẩm cụ thể cần xác định bao gồm:

• Thịt chưa nấu chín: gắn liền với các loại khuẩn Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli sản sinh độc tố
Shiga, các loại Clostridium perfringen và Viêm gan E

• Hải sản sống: gắn liền với các loại vi-rút như Norwalk, vi sinh vật Vibrio, viêm gan A hoặc trematoda (sán lá
gan)

• Thực phẩm đóng hộp tự chế biến: gắn liền với khuẩn Clostridium botulinum
• Phô mai mềm chưa tiệt trùng: gắn liền với các loại khuẩn Listeria, Salmonella, Campylobacter, E coli sản sinh

độc tố Shiga và Yersinia
• Thịt chế biến sẵn: gắn liền với bệnh nhiễm listeria
• Sữa hay nước ép trái cây chưa tiệt trùng: gắn liền với các loại khuẩn Salmonella, Campylobacter, E coli sản

sinh độc tố Shiga, Yersinia và Brucella
• Trứng sống: Salmonella.
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Ngoài ra, việc xử lý và bảo quản thực phẩm không đúng cách gắn liền với tăng nguy cơ mắc và lây bệnh do thực
phẩm. Ví dụ như đông lạnh và bảo quản không đúng cách (đóng hộp tại nhà);[1] không rửa thớt và bồn rửa trước
và sau khi rửa sản phẩm tươi sống;[15] không tách riêng sản phẩm tươi sống từ động vật với sản phẩm tươi trong
tủ lạnh;[15] không sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ thịt để xác định xem thịt được nấu chín chưa;[15] không đông lạnh
thực phẩm một cách nhanh chóng;[15] cho lượng lớn thực phẩm nóng vào tủ lạnh mà không chia thành các phần nhỏ
hơn;[19] để đồ ăn đông lạnh rã đông trên kệ bếp;[20] sử dụng tủ lạnh quá ấm để bảo quản thực phẩm được an toàn,
cụ thể là nhiệt độ từ 6°C (43°F) trở lên.[18]

Điều quan trọng là phải xác định liệu bạn bè hoặc gia đình từng có biểu hiện những triệu chứng tương tự hay không.
Nếu có ít nhất 2 người có triệu chứng thì ta coi đây là một trường hợp bùng phát. Một số mầm bệnh nhất định cần
phải khai báo.

Tiền sử du lịch nước ngoài là cơ sở nghi ngờ nhiễm bệnh đặc hữu của vùng đến du lịch.

Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai dễ mắc bệnh do thực phẩm hơn và họ cũng dễ bị ốm nặng hơn, có thể phải
nhập viện và đi kèm với tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn. Một số bệnh mạn tính (ví dụ: tiểu đường và ung
thư) và việc sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: corticosteroid, thuốc kháng nhân tố gây hoại tử khối u
và hóa trị liệu) làm tăng nguy cơ dễ bị nhiễm trùng cơ hội. Sử dụng thuốc ức chế axít dạ dày đã gây gia tăng nguy cơ
nhiễm khuẩn đường ruột.

Nhiều yếu tố nguy cơ có liên quan chặt chẽ với nhau và có thể có hiệu ứng kết hợp.[1]

Các đặc điểm và tần suất đại tiện, các triệu chứng ở bụng và toàn thân và/hoặc nôn mửa có thể cho thấy có mầm bệnh
tiềm ẩn.

Liên quan đến chứng tiêu chảy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định 3 kiểu lâm sàng:[30]

• cấp tính có nước; kéo dài vài giờ hoặc vài ngày (bao gồm bệnh tả)

• cấp tính có máu (kiết lỵ)

• dai dẳng; kéo dài từ 14 ngày trở lên.

Sự hiện diện của máu hay dịch nhầy trong phân cho biết có tình trạng xâm lấn màng nhầy trong ruột hoặc kết tràng.
Hội chứng viêm trực tràng, được phát hiện thấy ở bệnh nhân mắc bệnh shigella, có đặc trưng là các biểu hiện cảm
giác buốt mót, khó chịu ở trực tràng và đại tiện thường xuyên gây đau, chứa máu, mủ và dịch nhầy. Lượng phân lớn
có màu nước gạo là dấu hiệu của bệnh tả hay một quá trình sinh độc tố ruột tương tự. Bệnh này khiến người bệnh đi
phân lỏng nhiều, không có máu, mủ hay đau bụng nặng.

Bệnh sán lá rất khó chẩn đoán do các triệu chứng khởi phát âm thầm, và các triệu chứng này thường là không rõ ràng
và tùy thuộc vào loài sán lá có liên quan. Bệnh nhân có thể biểu hiện các triệu chứng ở gan-ống gan (ví dụ: đau bụng,
vàng da, đau góc phần tư phía trên bên phải), các triệu chứng phổi (ví dụ: ho mạn tính, đau ngực, khó thở, ho ra máu)
hay các triệu chứng ruột (ví dụ: loét niêm mạc, suy dinh dưỡng).[2]

Khám lâm sàng
Mức độ nghiêm trọng của bệnh biểu hiện qua nhịp tim nhanh, thở nhanh, sốt và mức độ tỉnh táo thay đổi. Khám vùng
bụng có thể không thấy điều gì đặc biệt, hoặc cho thấy đau lan tỏa hay khu trú, và trong một số trường hợp, bụng có
thể bị sưng to. Cần đánh giá mức độ mất nước.

WHO xếp loại mức độ mất nước theo thang điểm từ 1-3:[30]
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• 1. Không bị mất nước; không có dấu hiệu hay triệu chứng nào

• 2. Mất nước một phần; biểu hiện qua hai dấu hiệu sau đây trở lên: cảm giác khát nước, bồn chồn không yên
hoặc hành vi cáu gắt, da kém đàn hồi và mắt trũng sâu

• 3. Mất nước nặng; trong đó các triệu chứng trở nên nặng hơn, biểu hiện qua hai dấu hiệu sau đây trở lên: giảm
tỉnh táo/li bì, mắt trũng sâu, không thể uống hoặc uống kém, và vết véo vào da đàn hồi trở lại rất chậm (≥2
giây).

Mất nước ít có khả năng xảy ra với tiêu chảy viêm hơn là tiêu chảy không viêm bởi vì tiêu chảy viêm thường là bệnh
ở đại tràng, không phải do độc tố, và thường dẫn đến lượng phân ít hơn.

Có thể có rất nhiều triệu chứng ngoài ruột có khả năng xảy ra, bao gồm da (ví dụ: các vết ban hồng ở trường hợp
nhiễm Salmonella typhi hay ban đỏ nốt ở trường hợp nhiễm Yersinia), cơ xương (ví dụ: viêm khớp phản ứng xảy ra 1
đến 3 tuần sau khi nhiễm Salmonella, Shigella, Campylobacter và Yersinia) và các biểu hiện thần kinh (ví dụ: ở trường
hợp ngộ độc thịt có thể quan sát thấy chứng song thị, giảm trương lực cơ, và tiếng nói không rõ).

Bệnh nhân mắc bệnh sán lá có thể có biểu hiện bị đau bụng do mật, ứ mật, bệnh sỏi mật, áp xe gan hoặc viêm gan.[2]
Nhiễm trùng lạc vị từ bệnh sán lá có thể có biểu hiện ở hệ thần kinh trung ương, tim, cơ quan sinh sản, lá lách, da hay
mạch máu.

Nếu không thể cung cấp mẫu phân, có thể thực hiện khám trực tràng để kiểm tra máu ẩn và lấy mẫu phết trực tràng
để cấy.

Các xét nghiệm
Nói chung, không cần đánh giá xét nghiệm ở bệnh nhân bị bệnh nhẹ và không biến chứng vì tình trạng này thường tự
khỏi.

Chỉ định xét nghiệm ở các trường hợp nặng (tức là, khi bị mất nước, bệnh nhân cần được nhập viện để theo dõi và bổ
sung nước) và khi nghi ngờ các nguyên nhân không lây nhiễm, như ngộ độc thuốc trừ sâu và nấm.

Xét nghiệm ban đầu bao gồm:

• Creatinine huyết thanh và chất điện giải để loại trừ các rối loạn điện giải và rối loạn chức năng thận ở tất cả
bệnh nhân có bằng chứng bị mất nước vừa phải hoặc nặng, và ở những người bị nôn hoặc tiêu chảy khó trị
hoặc có triệu chứng mà không cải thiện sau 24 giờ.

• FBC ở bệnh nhân có máu trong phân, sốt, nghi ngờ có các mầm bệnh xâm lấn (như E coli sản sinh độc tố
Shiga [ví dụ như, O157:H7]) và các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa.

• Nếu bệnh nhân bị sốt (ví dụ: nhiệt độ >38,4°C [101°F]) và có dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết (nhịp tim nhanh,
hạ huyết áp, lấp đầy mao mạch kém, nhịp thở nhanh, lú lẫn tâm thần cấp tính, giảm lượng nước tiểu), cần cấy
máu để loại trừ vãng khuẩn huyết. Các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết có thể khó phân biệt với dấu hiệu mất
nước nghiêm trọng.

• Cần thực hiện soi phân dưới kính hiển vi để kiểm tra WBC và hồng cầu ở những bệnh nhân có biểu hiện
đi tiêu ra máu, bị sốt, nghi nhiễm các mầm bệnh xâm lấn (chẳng hạn như E coli sinh độc tố Shiga [ví dụ,
O157:H7), và khi cân nhắc các chẩn đoán khác (chẳng hạn như bệnh ruột viêm nhiễm, viêm đại tràng do thiếu
máu cục bộ hoặc nhiễm trùng), và đi kèm với các triệu chứng kéo dài từ 3 ngày trở lên.

• Soi phân dưới kính hiển vi cũng bao gồm việc kiểm tra xem có trứng và ký sinh trùng (bao gồm trứng sán lá)
hay không và cũng cần được thực hiện trên tất cả các mẫu phân.

• Cấy vi khuẩn đối với các mầm bệnh trong ruột như vi sinh vật Salmonella, Shigella, và Campylobacter là biện
pháp bắt buộc với bệnh nhân đi phân ra máu, nếu mẫu phân cho kết quả dương tính đối với WBC hoặc máu,
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hoặc nếu bệnh nhân bị sốt hoặc có triệu chứng dai dẳng lâu hơn 3 ngày. Xét nghiệm huyết thanh trong phân và
xét nghiệm độc tố có thể giúp chẩn đoán loại vi khuẩn sản sinh độc tố Shiga và cả loại độc tố được sản sinh.

• Xét nghiệm độc tố clostridium difficile để loại trừ tiêu chảy C. difficile.
• Xét nghiệm huyết thanh viêm gan A và E khi có bằng chứng rối loạn men gan.
• Xét nghiệm Amylase nếu đau bụng nghiêm trọng, để phân biệt căn nguyên.
• Nội soi đại tràng sigma/nội soi đại tràng và sinh thiết hỗ trợ việc phân biệt căn nguyên trong trường hợp tiêu

chảy ra máu.

Các xét nghiệm khác mà bạn có thể cân nhắc bao gồm:

• Soi dạ dày và sinh thiết tá tràng thường chỉ có ích trong trường hợp nhiễm trùng kéo dài hay mang ký sinh
trùng mạn tính như Giardia.

• Các xét nghiệm kháng nguyên trong phân giúp cải thiện kết quả chẩn đoán các tình trạng bệnh như Giardia và
Cryptosporidium.

• Nếu soi phân dưới kính hiển vi không chẩn đoán được Giardia và xét nghiệm kháng nguyên âm tính hoặc
không có điều kiện thực hiện, có thể sử dụng 2 xét nghiệm khác. Xét nghiệm đầu tiên, và cũng là xét nghiệm ít
xâm lấn nhất, là xét nghiệm sợi dây. Trong xét nghiệm này, bệnh nhân nuốt một viên thuốc con nhộng gắn sợi
dây, với đầu còn lại của sợi dây dính vào má bệnh nhân. Để viên thuốc hòa tan và sợi dây đi vào tá tràng, ở lại
đó trong 4 đến 6 giờ trước khi rút ra. Sợi dây được đem đi xét nghiệm để tìm dưỡng thể. Xét nghiệm thứ hai là
soi dạ dày và hút dịch tá tràng, phân tích dịch hút bằng kính hiển vi.

• Phản ứng khuếch đại chuỗi gen hữu ích nhưng có thể không được phổ biến.[31]
• Có các xét nghiệm độc tố cá Ciguatera.

Cân nhắc chẩn đoán phân biệt
Mặc dù các triệu chứng ban đầu là tiêu chảy, nôn mửa, và đau bụng có thể phổ biến với nhiều chẩn đoán phân biệt
khác, nhưng nếu các triệu chứng phát triển khác với các triệu chứng ở bệnh do thực phẩm, hoặc nếu không đáp ứng
điều trị hay đáp ứng điều trị không đủ, cần cân nhắc và nghiên cứu chẩn đoán phân biệt. Những phát hiện gợi nhắc
cần xét nghiệm thêm bao gồm:

• Các bệnh nhân có biểu hiện vàng da và/hoặc đau bụng nặng, cần thực hiện LFT cho viêm gan và sỏi ống mật
chủ.

• Trường hợp nghi ngờ viêm tụy và bệnh nhân bị đau bụng nặng; đặc biệt là đau thượng vị kèm buồn nôn và nôn
mửa, và kết quả xét nghiệm gan bất thường, cần yêu cầu phân hóa tố và lipase.

• Các nguyên nhân gây đau bụng/chướng bụng kèm tiêu chảy khác cần được cân nhắc, như bệnh ruột viêm
nhiễm (cần FBC, CRP, chụp x-quang bụng, nội soi đại tràng sigma/nội soi đại tràng với sinh thiết, và chụp
quang tuyến ruột non), viêm kết tràng do thiếu máu cục bộ (cần nội soi đại tràng sigma/nội soi đại tràng với
sinh thiết và chụp mặt cắt ngang), bệnh coeliac (ngoại trừ với kháng thể nội cơ/transglutaminase mô và nội soi
thực quản-dạ dày-tá tràng với sinh thiết bậc hai D2) và tiêu chảy liên quan đến C difficile (ngoại trừ với xét
nghiệm độc tố phân).

• Trong trường hợp tiền sử hay nghề nghiệp (ví dụ, trông trẻ, điều dưỡng) có khả năng phơi nhiễm hoặc nếu các
LFT bất thường thì hãy chỉ định khám sàng lọc viêm gan A.

• Các dấu hiệu ngộ độc thịt (liệt dây thần kinh sọ não, yếu đồng tử, và yếu liệt đối xứng đi xuống mà không bị
sốt), cần gửi mẫu huyết thanh hoặc phân đi xét nghiệm phát hiện độc tố.
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Chụp hình ảnh/nội soi/bệnh học
Không cần thiết thực hiện các nghiên cứu chụp hình ảnh và nội soi ở các bệnh nhẹ và không biến chứng và ở bệnh
nhân đang phục hồi hoặc cải thiện bệnh.

Nên yêu cầu chụp bụng khẩn cấp nếu bệnh nhân bị đau bụng liên tục hay có các triệu chứng bị tắc nghẽn hoặc nếu
nghi bị thủng nội tạng.

Cân nhắc tiến hành phép soi đại tràng sigma ở những bệnh nhân bị tiêu chảy ra máu, xác nhận không có mầm bệnh
trong ruột, với tình trạng tiêu chảy ra máu diễn ra dai dẳng hoặc tăng mức đ ̣ô nghiêm trọng, hoặc ở những bệnh nhân
có ảnh chụp lâm sàng và kết quả xét nghiệm không tương thích với chẩn đoán mắc bệnh do thực phẩm. Cần yêu cầu
nội soi đại tràng ở những bệnh nhân mà nội soi đại tràng sigma không cho ra kết quả chẩn đoán.

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng với hút dịch tá tràng, có hoặc không có sinh thiết, được cân nhắc ở những bệnh
nhân suy giảm miễn dịch, được tiến hành hóa trị liệu và những người có triệu chứng dai dẳng, nghiêm trọng kéo dài
hơn 5 ngày hoặc không đáp ứng tốt với điều trị ban đầu.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai

• Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao hơn và dễ mắc bệnh do thực phẩm hơn. Họ cũng dễ bị
ốm nặng hơn, có thể phải nhập viện và đi kèm với tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn. Điều này là do cả yếu
tố trực tiếp (hệ miễn dịch chưa trưởng thành hoặc đang lão hóa làm giảm khả năng vận động và chức năng miễn
dịch của ruột, tăng độ nhạy cảm với bệnh toàn thân) và yếu tố gián tiếp (hành vi chế biến và sử dụng không phù
hợp).[16] [15] [17]

bệnh mạn tính

• Một số bệnh mạn tính (ví dụ:đái tháo đường và ung thư) và việc sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch mạn
tính (ví dụ: corticosteroid, thuốc kháng nhân tố gây hoại tử khối u và hóa trị liệu) gắn liền với việc tăng nguy cơ bị
nhiễm trùng cơ hội.[15] [18]

tiền sử mới đi du lịch

• Có thể cho biết các loại mầm bệnh cụ thể.

Tình trạng suy giảm miễn dịch

• Tình trạng suy giảm miễn dịch (do các tình trạng cụ thể hoặc liên quan tới thuốc) đi kèm với tăng rủ ro mắc bệnh
do thực phẩm thường xuyên hơn và nặng hơn. Ví dụ, những bệnh nhân bị AIDS có rủi ro bị ốm sau khi ăn thức ăn
hoặc hải sản tươi sống cao hơn.[1] [15]

tiền sử tiếp xúc với các ca bệnh ngộ độc thực phẩm

• Bạn bè hoặc gia đình có thể từng có biểu hiện với những triệu chứng tương tự.
• Nếu có ít nhất 2 người có triệu chứng tiêu chảy thì ta coi đây là một trường hợp bùng phát.
• Các những mầm bệnh nhất định mà bạn phải thông báo.
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ăn thịt chưa nấu chín

• Gắn liền với các loại khuẩn Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli sản sinh độc tố Shiga, các loại
Clostridium perfringen, và Viêm gan E.

ăn hải sản tươi sống

• Gắn liền với các loại vi-rút như Norwalk, vi sinh vật Vibrio, viêm gan A hoặc trematoda (sán lá gan).

ăn thực phẩm đóng hộp tại nhà

• Gắn liền với khuẩn Clostridium botulinum.

ăn pho mát mềm chưa tiệt trùng

• Gắn liền với các loại khuẩn Listeria, Salmonella, Campylobacter, E coli sản sinh độc tố Shiga và Yersinia.

ăn thịt làm sẵn

• Gắn liền với bệnh nhiễm listeria.

uống sữa hoặc nước ép trái cây chưa tiệt trùng

• Gắn liền với các loại khuẩn Salmonella, Campylobacter, E coli sản sinh độc tố Shiga, Yersinia, và Brucella.

ăn trứng sống

• Gắn liền với khuẩn Salmonella.

chế biến và bảo quản thực phẩm không đúng cách

• Gắn liền với tăng nguy cơ mắc và lây bệnh do thực phẩm. Các ví dụ như đông lạnh và bảo quản không đúng cách
(đóng hộp tại nhà);[1] không rửa thớt và bồn rửa trước và sau khi rửa sản phẩm tươi sống;[15] không tách riêng
sản phẩm tươi sống từ động vật với sản phẩm tươi trong tủ lạnh;[15] không sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ thịt để
xác định xem thịt được nấu chín chưa;[15] không đông lạnh thực phẩm một cách nhanh chóng;[15] cho lượng
lớn thực phẩm nóng vào tủ lạnh mà không chia thành các phần nhỏ hơn;[19] để đồ ăn đông lạnh rã đông trên
kệ bếp;[20] sử dụng tủ lạnh quá ấm để bảo quản thực phẩm được an toàn, cụ thể là nhiệt độ từ 6°C (43°F) trở
lên.[18]

sử dụng chất trung hòa axit dạ dày

• Chất trung hòa axit dạ dày làm tăng nguy cơ bị vi khuẩn xâm lấn bởi chất này làm giảm chức năng như rào chắn
kháng vi khuẩn của axit dạ dày, nhất là ở những người có nguy cơ cao như người già, người bị suy giảm miễn dịch
và phụ nữ mang thai.

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: người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, bệnh mạn tính, tiền sử mới đi du lịch,
tình trạng suy giảm miễn dịch, tiền sử bị ngộ độc thực phẩm do tiếp xúc, ăn thịt chưa nấu chín kỹ, ăn đồ hải sản
sống, ăn đồ ăn đóng hộp tại nhà, ăn pho mát mềm chưa tiệt trùng, ăn thịt làm sẵn, uống sữa hoặc nước ép chưa tiệt
trùng, ăn trứng sống, chế biến và bảo quản thức ăn không đúng cách.

Tiêu chảy (thường gặp)
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• Thường có tiền sử tiêu chảy cấp tính (<2 tuần).

buồn nôn và nôn mửa (thường gặp)

• Staphylococcus aureus, Bacillus cereus hoặc norovirus là tác nhân đáng nghi khi nôn là triệu chứng biểu hiện chính.

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau bụng (thường gặp)

• Đau bụng thường diễn biến nặng ở dạng thể viêm. Co thắt vùng cơ bụng gây đau chứng tỏ cơ thể bị mất chất điện
giải như ở trường hợp bị bệnh dịch tả nặng.

• Viêm ruột non kết do vi khuẩn Yersinia có thể có triệu chứng giống như viêm ruột thừa hay viêm hồi tràng Crohn
(đau và phản ứng thành bụng ở góc phần tư dưới phải).

chướng hơi (thường gặp)

• Nếu bị chướng bụng trong khoảng thời gian tương đối dài thì có thể nghi mắc bệnh nhiễm khuẩn giardias.

sốt (thường gặp)

• Chứng tỏ có mầm bệnh xâm lấn hoặc tác nhân gây bệnh toàn thân. Sốt có thể là kết quả của viêm nhiễm bên ngoài
đường tiêu hóa hoặc nhiễm trùng mắc thêm.

mất nước (thường gặp)

• Khi mới bị bệnh tiêu chảy, tình trạng mất nước có thể ở thể nhẹ, thậm chí không có dấu hiệu mất nước. Tình trạng
mất nước trung bình biểu hiện qua cảm giác khát nước, không ngủ được hoặc hành vi cáu gắt, da kém đàn hồi và
mắt trũng vào. Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, các triệu chứng trở nên nặng hơn như sốc, giảm tỉnh táo,
tiểu ít, lạnh cơ thể, đầu chi ẩm, nhịp mạch nhanh và yếu, huyết áp thấp hoặc không dò được, và da tái đi. Bệnh
nhân bị mất nước nặng cũng có thể bị chóng mặt khi thay đổi tư thế.

máu hay dịch nhầy trong phân (thường gặp)

• Cho biết có tình trạng xâm lấn màng nhầy trong ruột hoặc kết tràng. Hội chứng viêm trực tràng, được thấy ở bệnh
nhân mắc bệnh shigella, có đặc trưng là các biểu hiện cảm giác buốt mót, khó chịu ở trực tràng và nhu động ruột
thường xuyên gây đau, chứa máu, mủ và dịch nhầy.

nhiều phân có màu nước vo gạo (không thường gặp)

• Chứng tỏ bị bệnh dịch tả hoặc một tình trạng tương tự. Bệnh này khiến người bệnh đi phân lỏng nhiều, không có
máu, mủ hay đau bụng nặng. Người bệnh có thể bị mất nước đáng kể.

Viêm khớp phản ứng (không thường gặp)

• Có thể bị trong trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella, Shigella, Campylobacter và Yersinia.

phát ban da (không thường gặp)

• Người bệnh có thể có các vết ban đốm màu hồng ở bụng trên và bị chứng to gan lách nếu nhiễm khuẩn Salmonella
typhi.

• Ban đỏ nốt và viêm họng tiết dịch là các dấu hiệu của nhiễm khuẩn Yersinia.
• Bệnh nhân nhiễm Vibrio vulnificus hoặc V alginolyticus có thể có biểu hiện bị viêm mô tế bào và viêm tai giữa.

Khó nuốt (không thường gặp)

• Đi kèm với bệnh ngộ độc thịt.
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Song thị / Nhìn đôi (không thường gặp)

• Đi kèm với bệnh ngộ độc thịt.

Nói lắp (không thường gặp)

• Đi kèm với bệnh ngộ độc thịt.

Ốm yếu (không thường gặp)

• Trương lực cơ yếu gắn liền với bệnh ngộ độc thịt.

bệnh gan mật (không thường gặp)

• Bệnh nhân mắc bệnh sán lá có thể có biểu hiện bị đau bụng do mật, ứ mật, bệnh sỏi mật, áp xe gan hoặc viêm
gan.[2]

các triệu chứng ở phổi (không thường gặp)

• Bệnh nhân mắc bệnh sán lá có thể có biểu hiện ho mạn tính, đau ngực, khó thở hoặc ho ra máu.[2]

các biểu hiện khác ở ruột (không thường gặp)

• Bệnh nhân có thể có biểu hiện loét màng nhầy hoặc suy dinh dưỡng.[2]

các biểu hiện của nhiễm trùng lạc vị (không thường gặp)

• Nhiễm trùng lạc vị từ bệnh sán lá có thể có biểu hiện ở hệ thần kinh trung ương, tim, cơ quan sinh sản, lá lách, da
hay mạch máu.[2]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Soi phân dưới kính hiển vi để kiểm tra WBC và hồng cầu (RBC)

• Dễ dàng, không tốn kém và có sẵn rộng rãi.
• Giúp phân biệt bệnh xâm lấn hoặc viêm nhiễm với bệnh không xâm lấn.
• Soi phân dưới kính hiển vi để kiểm tra WBC và RBC nên được thực hiện

ở những bệnh nhân có biểu hiện đi tiêu ra máu, bị sốt, nghi nhiễm các mầm
bệnh xâm lấn (chẳng hạn như Escherichia coli O157:H7), khi cân nhắc các
chẩn đoán khác (chẳng hạn như bệnh ruột viêm nhiễm, viêm đại tràng do
thiếu máu cục bộ hoặc nhiễm trùng), và đi kèm với các triệu chứng kéo dài
(3 ngày hoặc lâu hơn). Có thể thực hiện soi hiển vi trường tối để nhận biết
Vibrio cholerae.

có biểu hiện/dương tính với
tiêu chảy xâm lấn hoặc viêm
nhiễm

Nuôi cấy phân

• Cấy vi khuẩn đối với các mầm bệnh trong ruột như vi sinh vật Salmonella,
Shigella, và Campylobacter là biện pháp bắt buộc với mọi bệnh nhân đi phân
ra máu; nếu mẫu phân cho kết quả dương tính đối với WBC hoặc máu, hoặc
nếu bệnh nhân bị sốt hoặc có triệu chứng dai dẳng trong lâu hơn 3-4 ngày.
Xét nghiệm huyết thanh trong phân và xét nghiệm độc tố có thể giúp chẩn
đoán loại vi khuẩn sản sinh độc tố Shiga và cả loại độc tố được sản sinh.

• Nếu các triệu chứng vẫn còn và mầm bệnh được cách ly thì nên tiến hành
điều trị cụ thể.

phân lập mầm bệnh cụ thể
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Xét nghiệm Kết quả

phân O+P

• Thăm khám phân bằng kính hiển vi xem có trứng và ký sinh trùng (O&P)
không (bao gồm trứng sán lá).

phát hiện các loại trứng và/
hoặc ký sinh trùng cụ thể

Công thức máu

• Dễ dàng, không tốn kém và phổ biến rộng rãi. Giúp đánh giá phản ứng viêm
và mức độ cô máu. Ngoài ra, có thể phát hiện bằng chứng của hội chứng
huyết tán tăng urê máu khi nghi nhiễm khuẩn E coli sản sinh độc tố Shiga (ví
dụ: O157:H7).

WBC cao với hầu hết các loại
tiêu chảy gắn liền với mầm
bệnh viêm/xâm lấn; WBC thấp
gắn liền với sốt thương hàn và
một số loại vi-rút; chứng thiếu
máu; Hb và thể tích khối hồng
cầu cao có thể chứng tỏ có tình
trạng cô máu

Creatinine và chất điện giải trong huyết thanh

• Dễ dàng, không tốn kém và phổ biến rộng rãi. Nên tiến hành để loại trừ các
rối loạn điện giải và rối loạn chức năng thận ở tất cả bệnh nhân có bằng
chứng bị mất nước vừa phải hoặc nặng, và ở những người bị nôn hoặc tiêu
chảy nặng hoặc có triệu chứng mà không cải thiện sau 24 giờ. Đánh giá chất
điện giải trong huyết thanh và nồng độ urê và creatinine giúp đánh giá phản
ứng viêm và mức độ mất nước. Nghi ngờ hội chứng huyết tán tăng urê máu
khi có biểu hiện tăng urê huyết.

nhiễm toan chuyển hóa hạ kali
máu thứ phát với tiêu chảy;
tăng hoặc hạ natri máu và tăng
nồng độ nitơ trong urê máu
thứ phát với mất nước

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm phát hiện độc tố botulinum trong phân/huyết thanh

• Nếu bệnh nhân có các triệu chứng/dấu hiệu bị bệnh ngộ độc thịt thì nên gửi
phân hoặc huyết thanh để nhận biết/xác nhận độc tố.

độc tố botulinum

Cấy máu

• Cấy máu được thực hiện để loại trừ khả năng bị vãng khuẩn huyết nếu bệnh
nhân bị sốt đáng kể (ví dụ: nhiệt độ 38,5°C [> 101°F]) và có dấu hiệu nhiễm
khuẩn huyết (nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, lấp đầy mao mạch kém, nhịp thở
nhanh, lú lẫn tâm thần cấp tính, giảm lượng nước tiểu). Cần lưu ý rằng rất
khó để phân biệt các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết với dấu hiệu mất nước
nghiêm trọng.

dương tính; phân lập mầm
bệnh cụ thể khi bị nhiễm trùng
xâm lấn nặng hoặc nhiễm
trùng thứ phát mắc thêm

Amylase và lipase

• Dễ dàng, không tốn kém và phổ biến rộng rãi; giúp phân biệt ngộ độc thực
phẩm với viêm tụy cấp.

bình thường

Xét nghiệm chức năng gan

• Dễ dàng, không tốn kém và phổ biến rộng rãi; giúp phân biệt ngộ độc thực
phẩm với viêm túi mật cấp hoặc viêm gan cấp.

tăng cao ở bệnh nhân nhiễm
độc do nấm dại hoặc mắc các
mầm bệnh xâm lấn đi kèm
với bệnh toàn thân, đặc biệt là
Salmonella và Campylobacter;
giảm albumin huyết thứ phát
với suy dinh dưỡng hoặc dưới
dạng phản ứng pha cấp tính

Kháng thể IgM kháng viêm gan A

• Được thực hiện khi tiền sử hoặc nghề nghiệp (chăm sóc trẻ em, điều dưỡng)
có khả năng tiếp xúc với người bị viêm gan A hoặc nếu các LFT bất thường.

kháng thể IgM kháng viêm gan
A dương tính
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Xét nghiệm Kết quả

Kháng thể IgM kháng viêm gan E

• Được thực hiện khi tiền sử cho thấy dấu hiệu tiếp xúc với người bệnh viêm
gan E hoặc nếu LFT bất thường.

kháng thể IgM kháng viêm gan
E dương tính

Những cơn đau bụng cấp tính

• Dễ dàng, không tốn kém và có sẵn rộng rãi. Nên tiến hành chụp X quang
bụng nằm ngửa và đứng thẳng gấp nếu bệnh nhân bị đau dữ dội hoặc có các
triệu chứng bị tắc nghẽn, hoặc nếu nghi bị thủng nội tạng.

vòng lặp giãn có mức khí-dịch
loãng thứ phát với tắc ruột;
không khí tự do nhất quán với
chẩn đoán bị thủng nội tạng

Phép soi đại tràng sigma/nội soi đại tràng

• Nên cân nhắc tiến hành phép soi đại tràng sigma/nội soi đại tràng ở những
bệnh nhân bị tiêu chảy ra máu, xác nhận không có mầm bệnh trong ruột, hoặc
tình trạng tiêu chảy ra máu diễn ra dai dẳng hoặc tăng mức đ ̣ô nghiêm trọng,
hoặc ở những bệnh nhân có ảnh chụp lâm sàng và kết quả xét nghiệm không
tương thích với chẩn đoán mắc bệnh do thực phẩm. Cách này có thể giúp ích
cho việc chẩn đoán bệnh viêm ruột, tiêu chảy do kháng sinh, bệnh shigella và
chứng kiết lỵ do amip. Kỹ thuật nội soi đại tràng đắt đỏ hơn, cần chuẩn bị
đầy đủ và gây mê, và nên được thực hiện trong môi trường đặc biệt (phòng
nội soi).

• Bác sĩ thường chỉ định tiến hành nội soi đại tràng cẩn thận ở những bệnh
nhân có triệu chứng dai dẳng hoặc không đáp ứng tốt với điều trị ban đầu.

các thay đổi do viêm: ban đỏ,
kết hạt màng nhầy và loét, giòn
vỡ

Nội soi đường tiêu hóa trên

• Kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa trên kết hợp hút và/hoặc sinh thiết tá tràng
được cân nhắc ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, bệnh nhân được
tiến hành hóa trị liệu, và bệnh nhân có triệu chứng nặng, dai dẳng, kéo dài
hơn 5 ngày hoặc không đáp ứng tốt với điều trị ban đầu.

các thay đổi do viêm trong ruột
non hoặc nhung mao phẳng

Sinh thiết

• Được cân nhắc khi thực hiện nội soi. Hiếm khi hữu ích, nhưng có thể phân
biệt bệnh viêm ruột với viêm ruột hoặc viêm đại tràng do nhiễm trùng cấp
tính nhờ sự xuất hiện của những thay đổi về kết cấu tiểu nang như tiểu nang
rẽ nhánh hay thưa thớt. Tuy nhiên, những đặc điểm này phải mất vài tuần
mới hình thành và có thể không xuất hiện trong viêm đại tràng do nhiễm
trùng.

• Kỹ thuật soi hiển vi điện tử hữu ích khi nghi bị nhiễm ký sinh trùng nội bào
(Cryptosporidium hoặc Cyclospora cayetanensis).

đặc điểm mô học của viêm
ruột do nhiễm trùng là những
thay đổi do viêm không cụ thể;
thường thì người ta phát hiện
thấy có mầm bệnh và tiến hành
nhuộm

Hút tá tràng

• Kỹ thuật này được cân nhắc ở những bệnh nhân được tiến hành hóa trị liệu
và những người có triệu chứng dai dẳng hoặc không đáp ứng tốt với điều trị
ban đầu.

dương tính (vi khuẩn phát
triển vượt mức) khi số lượng >
10⁶ m/L.

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

phản ứng khuếch đại chuỗi gien (PCR ) của phân

• PCR có thể giúp ích khi có thể áp dụng kỹ thuật này để phát hiện
Campylobacter, Salmonella, và khuẩn E coli sản sinh độc tố Shiga O157,
nhưng có thể chưa được áp dụng rộng rãi.[31] [32] PCR rất hữu ích trong
việc phát hiện các loại vi-rút như Norovirus.

dương tính với vi khuẩn
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Ngộ độc thực phẩm Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Các hội chứng cấp tính do vi-
rút

• Rất khó để phân biệt; việc thiếu
tiếp xúc với các loại thực phẩm
cụ thể hoặc không có những
hành vi cụ thể có thể giúp ta
phân biệt.

• Đôi khi, huyết thanh vi-rút cấp
tính, cụ thể là IgM, (có hoặc
tăng so với mức cơ sở) có thể
giúp chẩn đoán loại vi-rút cụ
thể.

Bệnh Crohn • Có thể có biểu hiện mệt mỏi,
tiêu chảy, đau bụng, giảm cân,
sốt và chảy máu trực tràng. Các
biểu hiện khác có thể bao gồm
có loét miệng, vảy trên da quanh
hậu môn, đường rò, áp xe và
đường xoang; thăm khám bụng
có thể phát hiện thấy khối sờ
thấy được ở khu vực hồi manh
tràng; không có khối khi thăm
khám trực tràng bằng biện pháp
kỹ thuật số.

• Cấy phân, soi hiển vi và xét
nghiệm kháng nguyên: âm tính.

• Đường tiêu hóa trên và chuỗi
ruột non: phù nề và loét màng
nhầy đi kèm với hẹp và nghẽn
mạch. CT/MRI bụng: tổn
thương cách khoảng, dày thành
ruột, viêm xung quanh, áp-xe,
đường rò.

• Nội soi đại tràng: loét miệng tái
diễn, xung huyết, phù nề, tạo
sỏi, tổn thương cách khoảng.

Viêm loét đại tràng • Có thể có biểu hiện tiêu chảy
ra máu, tiền sử bị đau bụng
dưới, mắc đại tiện, có các biểu
hiện ở ngoài ruột (ví dụ: ban đỏ
nốt, bệnh khớp cấp tính), tiền
sử bị viêm xơ chai đường mật
nguyên phát. Không có khối lồi
khi thăm khám trực tràng bằng
phương pháp kỹ thuật số.

• Cấy phân, soi hiển vi và xét
nghiệm kháng nguyên: âm tính.

• Mô học: bệnh ngọn chi liên tục,
giảm dự trữ dịch nhầy, bệnh u
tương bào nền, chứng teo niêm
mạc khuếch tán, không có u hạt
và teo hậu môn.

• Nội soi đại tràng: tổn thương
trực tràng, tổn thương đồng
nhất liên tục, mất dấu mạch,
ban đỏ khuếch tán, kết hạt màng
nhầy, hồi tràng cuối bình thường
(hoặc viêm hồi tràng 'rửa ngược'
nhẹ trong viêm đại tràng toàn
bộ).

Dị ứng/không dung nạp đồ ăn • Tiền sử tiếp xúc với một số loại
thực phẩm được xác định là
nguyên nhân gây không dung
nạp hoặc dị ứng (sữa, lactoza,
gluten) và tái phát kèm biến
chứng.

• Các dấu ấn bụng cho kết quả
dương tính ở hầu hết các bệnh
nhân không dung nạp gluten.

• Xét nghiệm hô hấp hiđrô giúp
chẩn đoán chứng không dung
nạp lactoza.

• Nội soi đại tràng và sinh thiết
giúp chẩn đoán chứng dị ứng
sữa.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng ruột kích thích • Tổng thời gian diễn ra triệu
chứng phải lâu hơn 6 tháng,
với tiêu chí kết hợp cụ thể giữa
chứng chướng hoặc đau bụng,
có giảm nhẹ sau khi đi tiêu và
gắn liền với thay đổi về tần suất
đại tiện và/hoặc tính nhất quán,
không có bằng chứng cho thấy
có biểu hiện hoặc triệu chứng
đáng báo động.

• Khám thể chất phát hiện có biểu
hiện khỏe mạnh, không trúng
độc, không có bằng chứng cho
thấy bị mất nước.

• Tất cả các kết quả xét nghiệm
hình ảnh và xét nghiệm trong
phòng thí nghiệm đều trong
khoảng bình thường.

Viêm đại tràng vi thể • Thường xuất hiện ở người già,
triệu chứng diễn ra trong thời
gian lâu, đi tiêu không có máu.

• Nội soi đại tràng cho thấy màng
nhầy có biểu hiện bình thường,
sinh thiết cho thấy có thâm
nhiễm thuộc tế bào lympho và/
hoặc lớp collagen dày, tất cả đều
mang tính chẩn đoán.

Viêm ruột thừa cấp • Đau cục bộ ở góc phần tư dưới
phải và kích thích màng bụng là
các triệu chứng thường gặp (co
cứng).

• Chụp CT bụng để chẩn đoán.
• Tăng huyết thanh và WBC trong

nước tiểu.

Viêm túi mật cấp • Đau khu trú ở góc phần tư
phía trên bên phải và dấu hiệu
Murphy dương tính là các triệu
chứng thường gặp.

• Siêu âm cho thấy thành túi
mật dày lên; phosphatase
kiềm, bilirubin, alanine
aminotransferase và aspartate
aminotransferase tăng khi bị tắc
đường mật (bệnh sỏi ống mật
chủ).

Viêm tụy cấp • Đau thượng vị lan tỏa ra lưng,
tiền sử nghiện rượu trong viêm
tụy do rượu có thể giúp chẩn
đoán.

• Tăng nồng độ amylase và lipase
trong huyết thanh và các phát
hiện từ chụp CT đều mang tính
chẩn đoán.

Viêm gan cấp • Thường có biểu hiện vàng da.
• Các yếu tố nguy cơ mắc viêm

gan B và C cấp tính bao gồm
quan hệ tình dục không có bảo
vệ và dùng thuốc truyền tĩnh
mạch.

• Tiền sử nghiện rượu trong viêm
gan do rượu.

• Tiền sử dùng thuốc gây độc gan
hoặc quá liều thuốc trong viêm
gan do thuốc.

• Các biểu hiện về thần kinh và
vòng Kayser-Fleischer trong
bệnh Wilson.

• Huyết thanh xét nghiệm viêm
gan cấp (phác đồ viêm gan cấp),
dấu ấn huyết thanh của viêm
gan tự miễn, ceruloplasmin trong
huyết thanh, nồng độ thuốc (cụ
thể là paracetamol) có thể giúp
bạn chẩn đoán.

• Khi có biểu hiện giảm bạch cầu
và giảm tiểu cầu, có thể cân
nhắc khả năng bị nhiễm trùng
do ve/rickettsia (sốt đốm Rocky
Mountain và Ehrlichia).
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng kém hấp thu • Thường đi kèm với các triệu
chứng mạn tính và suy dinh
dưỡng nghiêm trọng, tiền sử
phẫu thuật ruột và biểu hiện
suy dinh dưỡng và kém hấp thu
ngoài ruột.

• Alpha antitrypsin trong phân,
nồng độ pre-albumin, albumin
và tổng protein trong huyết
thanh thấp, nhiều loại vitamin và
thiết hụt các yếu tố.

Tắc ruột già • Căng phồng là triệu chứng
thường gặp, kèm theo đó là nôn,
bao gồm nôn ra chất như phân,
xảy ra ở giai đoạn sau của bệnh.

• Chụp X-quang bụng bình
thường: căng phồng ruột già ứ
hơi; quan sát thấy thứ có hình
dạng như hạt đậu thận trong
chứng xoắn ruột.

Tắc ruột non (SBO) • Có biểu hiện chướng bụng và
nôn ở giai đoạn đầu của bệnh;
có thể có tiền sử phẫu thuật
bụng.

• Chụp x-quang bụng một màu:
các mức khí-dịch, vòng ruột
giãn, không có khí trong trực
tràng (ở SBO hoàn chỉnh), tràn
khí phúc mạc. Tuy nhiên, ngộ
độc thực phẩm có thể gắn liền
với chứng tắc ruột và tắc nghẽn
chức năng và có cùng các phát
hiện bằng hình ảnh.

Viêm ruột do phóng xạ • Bệnh nhân có tiền sử được xạ
trị.

• Nội soi và sinh thiết; các phát
hiện trước đây ủng hộ chẩn
đoán này.

Chứng thiếu máu cục bộ ở
màng treo ruột

• Đột ngột bị đau bụng lan tỏa có
thể là dấu hiệu của chứng thiếu
máu cục bộ ở màng treo ruột
cấp tính hoặc chứng thiếu máu
cục bộ ở màng treo ruột không
tắc nghẽn. Tuy nhiên, các triệu
chứng mạn tính không rõ và đau
bụng lan tỏa có thể là dấu hiệu
của chứng thiếu máu cục bộ ở
màng treo ruột mạn tính. Trái
lại, viêm đại tràng do thiếu máu
cục bộ có thể gây đau bụng khu
trú hoặc lan tỏa và thường khởi
phát triệu chứng âm thầm hơn,
kéo dài vài giờ hoặc vài ngày.

• Chụp CT/nội soi. Phát hiện điển
hình là thành ruột dày lên ở một
đoạn nào đó.

• Các phát hiện nội soi bao gồm
màng nhầy thâm tái kèm đốm
xuất huyết. Có thể thấy các nốt
xuất huyết xanh tím, chứng tỏ
có chảy máu dưới màng nhầy;
những chỗ như vậy sẽ tương
ứng với vùng vân tay trên ảnh
thăm khám chụp X-quang.

Tác dụng phụ/độc tính do cách
dùng thuốc và thuốc

• Tiền sử dùng/sử dụng thuốc. • Tầm soát qua nước tiểu và huyết
thanh, nồng độ thuốc trong máu.

Viêm túi thừa • Tăng bạch cầu và sốt ở bệnh
nhân lớn tuổi.

• Chụp CT/WBC.

Viêm mạch toàn thân • Tổn thương đa hệ (da, khớp,
máu) và biểu hiện mạn tính.

• Sinh thiết cho thấy có chiều
hướng viêm mạch (hủy bạch
cầu, hoại tử).
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Các tiêu chí chẩn đoán

Phân lập mầm bệnh cụ thể

Phân lập mầm bệnh nghi ngờ khỏi các mẫu phân được xử lý đúng cách ở ít nhất 2 người bị bệnh và không có các phát
hiện tương tự ở các mẫu đối chứng khỏe mạnh từ cùng môi trường ở cùng thời điểm.

Sự hiện diện của vi khuẩn trong các sản phẩm thực phẩm phải được duy trì trong phạm vi được pháp luật quy định. Việc
vượt ra ngoài các mức đó có thể dẫn đến một cuộc đánh giá sức khỏe môi trường đối với cơ sở chế biến thực phẩm.
Khuyến cáo nên liên hệ với sở sức khỏe môi trường địa phương để biết thêm thông tin.

Mức độ mất nước (Tổ chức Y tế Thế giới [WHO])[30]

WHO xếp loại độ mất nước theo thang điểm từ 1-3:

1. Không bị mất nước; không có dấu hiệu hay triệu chứng nào
2. Mất nước một phần; biểu hiện qua hai dấu hiệu sau đây trở lên: cảm giác khát nước, bồn chồn không yên hoặc

hành vi cáu gắt, da kém đàn hồi và mắt trũng sâu
3. Mất nước nặng; trong đó các triệu chứng trở nên nặng hơn, biểu hiện qua hai dấu hiệu sau đây trở lên: giảm tỉnh

táo/li bì, mắt trũng sâu, không thể uống hoặc uống kém, và vết véo vào da đàn hồi trở lại rất chậm (≥2 giây).
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Bù dịch qua đường uống và kiểm soát triệu chứng là cơ sở của điều trị ở bệnh nhân tiêu chảy nhiều nước không biến
chứng. Mục tiêu chính là duy trì lượng nước (hay bù nước cho bệnh nhân bị mất nước) và thay thế chất điện phân. Đôi
khi cũng chỉ định thuốc kháng vi sinh vật hoặc các biện pháp trị liệu cụ thể khác.

Ngăn ngừa lây nhiễm mở rộng thông qua báo cáo, khám sàng lọc và theo dõi phù hợp, và phổ biến kiến thức cho bệnh
nhân đều là các biện pháp thiết yếu trong điều trị bùng phát bệnh.

Thuốc chống nôn mửa không được chỉ định trong tiêu chảy nhiễm trùng.

Bệnh nhẹ đến vừa
Tự khỏi. Có biểu hiện mất nước nhẹ đến vừa và không có các dấu hiệu hay triệu chứng báo động như máu trong
phân, đau bụng nghiêm trọng, sốt, và các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa.

Cơ sở của điều trị là dùng dung dịch bù nước qua đường uống. Hiện người ta vẫn đang bàn về giá trị của một loại
thuốc kháng nhu động hoặc thuốc chống tiêu chảy không kê đơn (ví dụ: loperamide) ở những bệnh nhân bị tiêu chảy
mức độ nhẹ đến trung bình. Những loại thuốc này có thể được kê cho bệnh nhân bị tiêu chảy ảnh hưởng tới khả năng
làm việc hoặc người bị tiêu chảy khi đi du lịch.[33] Không nên sử dụng diphenoxylate/atropine hoặc codeine ở các
bệnh nhân nghi ngờ có mầm bệnh xâm lấn.

Không cần thiết sử dụng thuốc kháng sinh ở các bệnh nhân này

Bệnh nặng
Bệnh nặng thể hiện qua sự hiện diện của các dấu hiệu và triệu chứng mất nước nghiêm trọng, máu trong phân, có
nhiều bất thường đáng kể trong các xét nghiệm phòng thí nghiệm và các biểu hiện ngoài ruột. Khuyến nghị cho nhập
viện để bù nước qua tĩnh mạch và theo dõi sát sao các chất điện phân và các xét nghiệm phòng thí nghiệm khác theo
chỉ định đối với bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng (đặc biệt là các bệnh nhân có nguy cơ cao, như phụ
nữ có thai và người già).

Không nên sử dụng diphenoxylate/atropine hoặc codeine ở các bệnh nhân nghi ngờ có mầm bệnh xâm lấn.

điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm
Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh học/bệnh
truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở địa phương. Cần thường xuyên theo dõi tiến triển bệnh để đảm bảo cách
điều trị theo kinh nghiệm có hiệu quả.

Chỉ nên điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm nếu có bằng chứng về bệnh kiết lỵ trực khuẩn qua nuôi cấy. Không
khuyến cáo sử dụng ở các nước phát triển trừ khi có bằng chứng về nhiễm Shigella được xác nhận qua nuôi cấy, hoặc
một đợt bùng phát bệnh Shigella rõ ràng. [34]

Nếu không bị kiết lỵ thì không nên dùng kháng sinh cho tới khi có khẳng định từ chẩn đoán vi sinh học và loại trừ
khả năng nhiễm khuẩn Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột và sinh độc tố Shiga (ví dụ: O157:H7).

Nếu được áp dụng, liệu pháp kháng vi sinh vật theo kinh nghiệm phải toàn diện và cần bao quát tất cả các mầm bệnh
khả dĩ trong bối cảnh lâm sàng.

Với những bệnh nhân bị tiêu chảy (đi ngoài hơn 4 lần/ngày) hơn 3 ngày và sốt, đau bụng, nôn mửa, đau đầu hay đau
cơ, nêu điều trị bằng thuốc như fluoroquinolone, có thể trị được các vi sinh vật Shigella. Tuy nhiên, trong trường hợp
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nhiễm Campylobacter, nếu không cho dùng kháng sinh sớm (trong vòng 72 giờ) thì kháng sinh sẽ không có tác dụng.
Ngoài ra, tình trạng Campylobacter kháng fluoroquinolone đang trở nên phổ biến (30% ở Anh Quốc), vậy nên ta có
thể chọn giải pháp thay thế là trị liệu bằng kháng sinh macrolide (ví dụ: erythromycin). Điều trị bậc hai bao gồm
clarithromycin và azithromycin.

Hầu hết chế độ điều trị Shigella là liều đơn hoặc nhiều nhất là 3 ngày. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể cần
thuốc kháng vi khuẩn mạnh hơn, đặc hiệu hơn và trong thời gian lâu hơn.

Nhiễm khuẩn E coli gây độc tố ruột (ETEC) (tiêu chảy ở khách du lịch) chủ yếu tự khỏi, nhưng vẫn có thể là dấu
hiệu cho phép kê đơn dùng kháng sinh theo kinh nghiệm như fluoroquinolone. Nên đề xuất dùng kháng sinh trong các
trường hợp nặng, thường là trong khi bệnh nhân vẫn đi du lịch, nếu thuốc có thể rút ngắn thời gian bị bệnh.[35]

Các loại kháng sinh này không có hiệu lực với vi khuẩn kỵ khí, nên nếu nguyên nhân có thể khiến bệnh nhân bị ốm và
tiêu chảy không ra máu là tiêu chảy do khuẩn Clostridium difficile gây ra hoặc nhiễm khuẩn huyết trong bụng, thì cách
trị liệu theo kinh nghiệm cần bao gồm metronidazole hay amoxicillin/clavulanic acid.

Điều trị kháng sinh mục tiêu
Lựa chọn kháng sinh cần dựa vào độ nhạy cảm với nuôi cấy khi có.

Một liều fluoroquinolone là liệu pháp bậc một ở Shigella, các loài Salmonella không gây thương hàn và các loài E coli
(không gây xuất huyết ruột [sinh độc tố Shiga]) đã biết và trimethoprim/sulfamethoxazole là liệu pháp bậc hai thay
thế, nhưng các vi khuẩn kháng thuốc phổ biến ở các vùng nhiệt đới và ở miền Tây. Tuy nhiên, trên Cochrane có một
bài đánh giá nói rằng không có khác biệt giữa việc cho dùng kháng sinh và không dùng kháng sinh về phương diện
thời gian và mức độ của tiêu chảy, tình trạng có sốt hoặc thời gian bị bệnh ở những bệnh nhân nhiễm Salmonella
không gây thương hàn. Mặc dù kháng sinh đảm bảo có nhiều mẫu cấy phân âm tính hơn trong tuần đầu tiên, song tỷ
lệ dương tính trong kiểu huyết thanh Salmonella tương tự lại tăng gấp đôi sau 1 tháng điều trị.[36]

Đối với các loài Campylobacter, fluoroquinolone là liệu pháp bậc một; tuy nhiên, có tới 30% số ca kháng thuốc và
thuốc có thể có hiệu lực thấp và khi đó thì kháng sinh macrolide erythromycin được khuyến nghị. Macrolide bậc hai
bao gồm clarithromycin và azithromycin. Việc điều trị có thể có hiệu quả nếu được bắt đầu từ rất sớm, nhưng thường
không có hiệu quả lắm nếu chỉ được tiến hành sau khi có chẩn đoán vi sinh học. Kháng thuốc là một vấn đề nghiêm
trọng. Do đó, nền tảng vẫn là bù nước và chăm sóc hỗ trợ.[37]

Nhiều tác nhân thuốc khác nhau, bao gồm doxycycline, trimethoprim/sulfamethoxazole, fluoroquinolone, hay
tetracycline, có thể được dùng để điều trị các loài Yersinia, Vibrio cholerae hay V parahaemolyticus, và Isospora.

Nhiễm khuẩn S aureus gây nôn do độc tố ruột thường tự khỏi và chỉ cần điều trị hỗ trợ là đủ. Nếu đi kèm với vãng
khuẩn huyết thì nên hỏi ý kiến chuyên gia về bệnh truyền nhiễm/vi sinh học.

Giardia thường được điều trị bằng tinidazole hoặc metronidazole.

Nhiễm cryptosporidiosium tự khỏi ở các bệnh nhân có sức đề kháng bình thường. Thông thường không cần điều trị,
ngoài các biện pháp phòng ngừa mất nước. Không có tiêu chí xác định rõ khi nào thì nên bắt đầu điều trị, và việc
điều trị là không bắt buộc ngay cả khi xảy ra tiêu chảy trong hơn 7 ngày; tuy nhiên, một số bác sĩ có thể chọn điều
trị nhiễm trùng ngay khi có chẩn đoán. Bệnh có thể kéo dài và kháng điều trị ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn
dịch. Liệu pháp điều trị kháng vi khuẩn có thể cải thiện các triệu chứng, nhưng hiếm khi chữa khỏi hẳn bệnh mà
vẫn thường xuyên tái phát khi ngừng điều trị. Nhìn chung, nguyên tắc điều trị ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn
dịch đó là giải quyết tình trạng suy giảm miễn dịch tiềm ẩn, rồi sau đó hệ miễn dịch sẽ cải thiện bệnh nhiễm khuẩn
cryptosporidium. Paromomycin hay nitazoxanide được khuyến cáo cho Cryptosporidium.
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Bệnh nhân nhiễm Microsporidium và bị suy giảm miễn dịch được điều trị bằng albendazole; thông thường, bệnh nhân
có sức đề kháng bình thường không cần điều trị bằng kháng sinh.

Entamoeba histolytica được điều trị bằng metronidazole và paromomycin hoặc diiodohydroxyquin.

Không nên điều trị E coli (xuất huyết ruột [sinh độc tố Shiga]) bằng thuốc kháng sinh.

Viêm dạ dày ruột do Listeria là bệnh tự khỏi, nhưng nằm ở nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như ở bệnh nhân bị suy
giảm miễn dịch, người có bằng chứng bị bệnh xâm lấn và phụ nữ mang thai. Khuyến cáo nên điều trị bằng ampicillin
hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole trong 2 tuần nếu bị dị ứng với penicillin.[38]

Brucella được điều trị bằng doxycycline, rifampicin hoặc một loại aminoglycoside. Có tới 20% số bệnh nhân được điều
trị bằng liệu pháp đơn đã bị tái phát bệnh. Do đó, thường có khuyến cáo nên kết hợp với các loại kháng sinh.[39]

Thông thường, bệnh sán lá được điều trị bằng praziquantel;[2] tuy nhiên, nên hỏi ý kiến chuyên gia bởi liều lượng
dùng khác nhau tùy vào loại sán lá gan. Khuyến cáo nên dùng triclabendazole đối với các loài Fasciola; tuy nhiên, loại
thuốc này không sẵn có ở một số quốc gia.

Ngộ độc botulism
Ngộ độc thịt do thực phẩm được khuyến cáo điều trị có cơ sở nếu có nghi ngờ lâm sàng. Bệnh này thuộc diện cần
khai báo và thường thì thuốc kháng độc tố chỉ được cung cấp qua một cơ quan chức năng địa phương/Trung tâm
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Thuốc kháng độc tố (gốc equine) nên được cho dùng qua tĩnh mạch
theo khuyến cáo của nhà sản xuất.[40]

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

bắt đầu ( tóm tắt )

bệnh nhẹ đến vừa

1 bù nước đường uống

bổ sung thuốc kháng nhu động

bổ sung thuốc chống tiêu chảy

bệnh nặng

1 Bù nước truyền tĩnh mạch

tiêu chảy > 3 ngày và/hoặc các
triệu chứng toàn thân

thêm điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm

nghi ngờ ngộ độc thịt do thực phẩm

1 kháng độc tố + chăm sóc hỗ trợ

Cấp tính ( tóm tắt )

vi sinh vật nhiễm trùng đã biết
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Cấp tính ( tóm tắt )

Các loài Shigella 1 fluoroquinolone hoặc trimethoprim/
sulfamethoxazole

các loài Salmonella không gây
thương hàn

1 fluoroquinolone hoặc trimethoprim/
sulfamethoxazole

Khuẩn Escherichia coli gây
xuất huyết đường ruột (sản
sinh độc tố Shiga)

1 bù nước và chăm sóc hỗ trợ (không dùng kháng
sinh)

Các loài Escherichia coli
(không bao gồm các loài gây
xuất huyết đường ruột [sản
sinh độc tố Shiga])

1 fluoroquinolone

Loài Campylobacter 1 quinolone hoặc macrolide

Các loài Yersinia 1 fluoroquinolone hay doxycycline hay
aminoglycoside

Vibrio cholerae + Vibrio
parahaemolyticus

1 bù nước + thuốc kháng sinh

Độc tố ruột Staphylococcus
aureus

1 chăm sóc hỗ trợ ± tham khảo ý kiến của chuyên
gia về bệnh truyền nhiễm/vi sinh học

Các loài Giardia 1 kháng ký sinh

Các loài Cryptosporidium 1 paromomycin hoặc nitazoxanide

Cystoisospora belli 1 trimethoprim/sulfamethoxazole hoặc
pyrimethamine và folinic acid

Các loài Microsporidium và
tình trạng suy giảm miễn dịch

1 albendazole

Entamoeba histolytica 1 metronidazole + paromomycin hoặc
diiodohydroxyquinoline

Listeria monocytogenes 1 ampicillin hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Bệnh Brucella 1 điều trị kháng sinh kết hợp

xác nhận bị bệnh ngộ độc thịt 1 antitoxin

trematoda 1 praziquantel hoặc triclabendazole
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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

bắt đầu

bệnh nhẹ đến vừa

1 bù nước đường uống

» Uống bù nước bằng cách cho uống nước trắng và
dung dịch chứa natri và glucose. Một loại dung dịch bù
nước qua đường uống (ORS) đơn giản có thể bao gồm
1 muỗng cà phê muối và 4 muỗng cà phê đường thêm
vào 1 lít nước.

» ORS thúc đẩy quá trình đồng vận chuyển glucose,
natri và nước qua biểu mô ruột, cơ chế không bị ảnh
hưởng trong bệnh dịch tả.

» Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên uống một
dung dịch chứa 3,5 g clorua natri, 2,5 g bicacbonat
natri, 1,5 g clorua kali và 20 g glucose trên một lít
nước.

bổ sung thuốc kháng nhu động

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

Các lựa chọn sơ cấp

» codeine phosphate: 15-60 mg uống 6-8 giờ một
lần khi cần, tối đa 240 mg/ngày

» Không nên sử dụng thuốc kháng nhu động (dẫn xuất
thuốc phiện) ở những bệnh nhân bị sốt, ngộ độc toàn
thân hoặc tiêu chảy ra máu, hay ở những bệnh nhân có
tình trạng không cải thiện hoặc ngày càng xấu đi.

» Có thể kê thuốc kháng nhu động hoặc thuốc chống
tiêu chảy (ví dụ: loperamide) cho bệnh nhân bị tiêu
chảy ra nước không biến chứng, người bị tiêu chảy
ảnh hưởng tới khả năng làm việc hoặc người bị tiêu
chảy khi đi du lịch.[33]

bổ sung thuốc chống tiêu chảy

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

Các lựa chọn sơ cấp

» aluminium hydroxide: tham khảo tài liệu về sản
phẩm để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» bismuth subsalicylate: tham khảo tài liệu về sản
phẩm để có hướng dẫn về liều dùng
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bắt đầu
HOẶC

» diphenoxylate/atropine: 5 mg đường uống mỗi
6-12 giờ khi cần, tối đa 20 mg/ngày
Liều dùng liên quan đến thành phần diphenoxylate.

HOẶC

» loperamide: 4 mg uống cho liều đầu tiên, sau đó
là 2 mg sau mỗi lần đi ngoài phân lỏng, tối đa 16
mg/ngày

» Hiện người ta vẫn đang bàn về giá trị của thuốc
kháng nhu động hoặc thuốc chống tiêu chảy không
kê đơn (ví dụ: loperamide) ở những bệnh nhân bị tiêu
chảy mức độ nhẹ đến trung bình. Những loại thuốc
này có thể được kê cho bệnh nhân bị tiêu chảy ảnh
hưởng tới khả năng làm việc hoặc người bị tiêu chảy
khi đi du lịch.[33]

» Các chất hấp thụ (ví dụ: nhôm hidroxit) giúp bệnh
nhân kiểm soát tốt hơn về thời điểm đi tiêu, nhưng
không làm thay đổi tiến trình bệnh hay giảm lượng
chất lỏng mất đi. Các chất kháng bài tiết (ví dụ:
bitmut) có thể giúp ích.

» Chất hấp thụ có thể làm giảm sự hấp thụ digoxin,
clindamycin, các loại tetracycline và penicillamine.

» Trong những trường hợp ở mức độ nhẹ, loperamide
là chất có hiệu quả và an toàn. Khi nghi bị nhiễm mầm
bệnh xâm lấn, nhìn chung là người bệnh nên tránh
dùng các loại thuốc chống tiêu chảy tập trung vào tính
nhu động.

» Tình trạng giảm nhu động ruột ở những bệnh
nhân dùng diphenoxylate/atropine có thể gây hại nếu
bệnh nhân đó bị tiêu chảy do vi sinh vật Shigella hay
Salmonella.

bệnh nặng

bệnh nặng 1 Bù nước truyền tĩnh mạch

» Dung dịch Ringer lactat hay dung dịch nước muối
thường. Cả hai loại chất lỏng này về cơ bản đề có
tính đẳng trương và khả năng phục hồi thể tích tương
đương. Mặc dù ta quan sát được có một số khác biệt
giữa các thay đổi về chuyển hóa khi dùng lượng lớn
một trong hai loại dung dịch này, song nếu xét về mục
đích thực tiễn và trong hầu hết các trường hợp, khác
biệt ấy không có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Không có
khác biệt đáng kể về ảnh hưởng huyết động, tỷ lệ mắc
bệnh hay tỷ lệ tử vong giữa phương pháp hồi sức dùng
dung dịch nước muối thường hay dung dịch Ringer
lactat.
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bắt đầu
» Bác sĩ hay chỉ định truyền dung dịch qua tĩnh mạch
cho những bệnh nhân bị mất nước nặng hoặc nôn mửa
khó trị.

» Nhìn chung, ta có thể tiến hành bù nước nhanh mà
không gặp biến chứng nào cả. Ví dụ, nếu một người
trưởng thành nặng 75 kg bị mất nước 10%, và thiếu
5-7 L chất lỏng, vậy thì phần thể tích này có thể được
bổ sung trong 2-4 giờ (cụ thể: 2-4 L/giờ).

» Do dịch phân thường chứa 70 mmol/L kali nên có
thể xảy ra tình trạng suy giảm kali và người bệnh có
thể cần được thay thế kali, nhưng không được vượt
quá 10 mEq/giờ nếu dùng cách truyền tĩnh mạch.

tiêu chảy > 3 ngày và/hoặc các
triệu chứng toàn thân

thêm điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm

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

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

HOẶC

» gốc erythromycin: 500 mg đường uống mỗi ngày
hai lần

HOẶC

» metronidazole: 500 mg đường uống mỗi ngày ba
lần

HOẶC

» amoxicillin/clavulanate: 500 mg đường uống mỗi
ngày ba lần
Liều dùng tính theo thành phần amoxicillin.

Các lựa chọn thứ cấp

» clarithromycin: 250 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

HOẶC

» azithromycin: 1000-1500 mg đường uống dưới
dạng liều đơn, hoặc 500mg mỗi ngày một lần trong
3 ngày

» Nếu không bị kiết lỵ thì không nên dùng kháng sinh
cho tới khi có khẳng định từ chẩn đoán vi sinh học và
loại trừ khả năng nhiễm khuẩn Escherichia coli gây
xuất huyết đường ruột và sản sinh độc tố Shiga (ví dụ:
O157:H7). Không có bằng chứng nào cho thấy việc
điều trị bằng kháng sinh sẽ giúp ích trong trường hợp
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bắt đầu
nhiễm khuẩn E coli gây xuất huyết đường ruột và sản
sinh độc tố Shiga, thậm chí việc dùng kháng sinh còn
có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng huyết tán tăng
urê máu.[41] [42]

» Với những bệnh nhân bị tiêu chảy hơn 3 ngày và
sốt, đau bụng, nôn mửa, đau đầu hay đau cơ, nêu
điều trị bằng thuốc chống vi sinh vật Shigella (ví
dụ: fluoroquinolone). Tuy nhiên, trong trường hợp
nhiễm Campylobacter, nếu không cho dùng kháng sinh
sớm (trong vòng 72 giờ) thì kháng sinh sẽ không có
tác dụng. Ngoài ra, tình trạng Campylobacter kháng
fluoroquinolone đang trở nên phổ biến, vậy nên ta có
thể chọn giải pháp thay thế là trị liệu bằng kháng sinh
macrolide (ví dụ: erythromycin). Điều trị bậc hai bao
gồm clarithromycin và azithromycin.

» Nếu nguyên nhân gây tiêu chảy không máu có khả
năng liên quan đến Clostridium difficile hoặc nhiễm
khuẩn trong ổ bụng, nên chọn kháng sinh điều trị
theo kinh nghiệm tiêu diệt các vi khuẩn kỵ khí (ví dụ:
metronidazole hoặc amoxicillin/clavulanate).

» Nhiễm khuẩn E coli gây độc tố ruột (ETEC) (tiêu
chảy ở khách du lịch) chủ yếu tự khỏi, nhưng vẫn có
thể là dấu hiệu cho phép kê đơn dùng kháng sinh theo
kinh nghiệm như fluoroquinolone. Nên đề xuất dùng
kháng sinh trong các ca bệnh nặng, thường là trong khi
bệnh nhân vẫn đi du lịch, nếu thuốc có thể rút ngắn
thời gian bị bệnh.[35]

» Hầu hết các loại kháng sinh được kê dùng trong 5-10
ngày tùy vào mầm bệnh nghi nhiễm hoặc được cách
ly. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể cần thuốc
kháng vi khuẩn mạnh hơn, đặc hiệu hơn và trong thời
gian lâu hơn.

» Cần thường xuyên theo dõi tiến triển bệnh để đảm
bảo cách điều trị theo kinh nghiệm có hiệu quả.

nghi ngờ ngộ độc thịt do thực phẩm

1 kháng độc tố + chăm sóc hỗ trợ

» Độc tố mà khuẩn Clostridium botulinum sản sinh ra
gây nên triệu chứng.

» Cần phải khai báo, thảo luận với cơ quan chức năng
địa phương/Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch
bệnh Hoa Kỳ để cung cấp kháng độc tố.[40]

» Kháng độc tố có tác dụng chặn độc tố mà C
botulinum sản sinh ra.

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
botulism. Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh
ngộ độc thịt cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về
dung tích phổi sống ở đơn vị chăm sóc tích cực. Ngoài
ra, cần đánh giá bệnh nhân về mức độ phản xạ yết hầu
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bắt đầu
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.

» Có thể thử rửa dạ dày nếu mới tiếp xúc với đồ ăn,
nhưng phải đặt ống nội khí quản để tránh tình trạng
hút ngược. Nếu không bị tắc ruột, bạn có thể dùng
dụng cụ thụt để loại bỏ độc tố chưa hấp thụ khỏi
đường tiêu hóa.

Cấp tính

vi sinh vật nhiễm trùng đã biết

Các loài Shigella 1 fluoroquinolone hoặc trimethoprim/
sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

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

Các lựa chọn thứ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 160/800 mg
đường uống mỗi ngày hai lần trong 3 ngày

» Hầu hết các trường hợp mắc bệnh shigella đều ở
mức nhẹ và tự khỏi. Trong các trường hợp nặng hơn,
điều trị bù nước là một biện pháp có vai trò quan trọng
cùng với hỗ trợ dinh dưỡng và dùng kháng sinh.[43]
Trong các trường hợp đó, điều trị kháng sinh giúp cải
thiện triệu chứng, điều trị nhiễm trùng và hạn chế sự
lây lan của bệnh.

» Quinolone thường được cho sử dụng như liệu pháp
bậc một, nhưng thuốc này không có tác dụng với vi
khuẩn kỵ khí. Trimethoprim/sulfamethoxazole là một
liệu pháp thay thế, nhưng có nhiều loại vi sinh vật
kháng thuốc phổ biến ở vùng nhiệt đới và phương Tây.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

các loài Salmonella không gây
thương hàn

1 fluoroquinolone hoặc trimethoprim/
sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

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

Các lựa chọn thứ cấp
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Cấp tính
» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 160/800 mg
đường uống mỗi ngày hai lần trong 3 ngày

» Các loài Salmonella không gây thương hàn bao gồm
tất cả các loài và kiểu huyết thanh của Salmonella,
không bao gồm Salmonella typhi và S Paratyphi,
nguyên nhân gây sốt trong ruột.

» Người ta không thường xuyên khuyên dùng kháng
sinh, nhưng nếu tình trạng nặng hoặc bệnh nhân dưới
6 tháng tuổi hoặc trên 50 tuổi, hoặc có bộ phận giả,
bị bệnh van tim, xơ vữa động mạch nặng, ác tính hay
tăng urê huyết, nên điều trị bằng cách này trong 5-7
ngày. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có thể cần
điều trị trong 14 ngày.

» Trên Cochrane có một bài đánh giá nói rằng không
có khác biệt giữa việc cho dùng kháng sinh và không
dùng kháng sinh về phương diện thời gian và mức
độ của tiêu chảy, tình trạng có sốt hoặc thời gian bị
bệnh ở những bệnh nhân nhiễm Salmonella không
gây thương hàn. Mặc dù kháng sinh đảm bảo có nhiều
mẫu cấy phân âm tính hơn trong tuần đầu tiên, song tỷ
lệ dương tính trong kiểu huyết thanh Salmonella tương
tự lại tăng gấp đôi sau 1 tháng điều trị.[36]

» Quinolone thường được cho sử dụng như liệu pháp
bậc một, nhưng thuốc này không có tác dụng với vi
khuẩn kỵ khí. Trimethoprim/sulfamethoxazole chỉ
được dùng trong những trường hợp đặc biệt như là trẻ
nhỏ (dưới 1 tuổi), người bị suy giảm miễn dịch hay
nhiễm trùng khu trú.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Khuẩn Escherichia coli gây
xuất huyết đường ruột (sản
sinh độc tố Shiga)

1 bù nước và chăm sóc hỗ trợ (không dùng kháng
sinh)

» E coli O157:H7 gây viêm đại tràng xuất huyết. Ở độ
tuổi rất nhỏ, có tới 15% số nạn nhân bị viêm đại tràng
xuất huyết có thể hình thành hội chứng huyết tán tăng
urê máu (HUS). Người già có thể bị ban xuất huyết do
giảm tiểu cầu.[41] [44]

» Điều trị giảm nhẹ không cụ thể, bao gồm bù nước,
có vai trò quan trọng.[45] Quan trọng là phải duy trì
độ bù nước tốt để giảm thiểu khả năng bị tổn thương
thận.[46]

» Do đó, không nên sử dụng kháng sinh để điều trị
chứng nhiễm trùng này. Không có bằng chứng nào cho
thấy việc điều trị bằng kháng sinh sẽ giúp ích, thậm
chí việc dùng kháng sinh còn có thể làm tăng nguy cơ
mắc HUS.[41] [42]
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Ngộ độc thực phẩm Điều trị

Cấp tính
» Các chất kháng nhu động đã được chứng minh làm
tăng nguy cơ mắc HUS và các biến chứng hệ thần kinh
trung ương.[47]

Các loài Escherichia coli
(không bao gồm các loài gây
xuất huyết đường ruột [sản
sinh độc tố Shiga])

1 fluoroquinolone

Các lựa chọn sơ cấp

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

» Nhìn chung, người nhiễm khuẩn E coli gây tiêu chảy
sẽ đáp ứng với liệu pháp điều trị giảm nhẹ. Tuy nhiên,
với những bệnh nhân nhiễm khuẩn E coli sinh độc
tố ruột (ETEC) (tiêu chảy ở khách du lịch) thì nên đề
xuất dùng kháng sinh trong các ca bệnh nặng, thường
là trong khi bệnh nhân vẫn đi du lịch, nếu thuốc có thể
rút ngắn thời gian bị bệnh.[35]

» Quinolone thường được cho sử dụng như liệu pháp
bậc một, nhưng thuốc này không có tác dụng với vi
khuẩn kỵ khí.

Loài Campylobacter 1 quinolone hoặc macrolide

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
hai lần trong 5 ngày

» Quinolone là liệu pháp bậc một; tuy nhiên, có tới
30% số ca kháng thuốc và thuốc có thể có hiệu lực
thấp và khi đó thì khuyến nghị nên dùng erythromycin.
Việc điều trị có thể có hiệu quả nếu được bắt đầu từ
rất sớm, nhưng thường không có hiệu quả lắm nếu
chỉ được tiến hành sau khi có chẩn đoán vi sinh học.
Kháng thuốc là một vấn đề nghiêm trọng. Do đó, nền
tảng vẫn là bù nước và chăm sóc hỗ trợ.[37]

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Các loài Yersinia 1 fluoroquinolone hay doxycycline hay
aminoglycoside

Các lựa chọn sơ cấp

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

HOẶC
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Cấp tính
» Doxycycline: 200 mg đường uống/tĩnh mạch cho
liều đầu tiên, sau đó là 100 mg hai lần một ngày
trong 3 ngày; hoặc 100-200 mg đường uống/tĩnh
mạch hai lần một ngày trong 14 ngày

HOẶC

» paromomycin: 500 mg đường uống mỗi ngày ba
lần trong 5-10 ngày

» Thường không cần dùng kháng sinh, nhưng với
trường hợp nhiễm trùng nặng hoặc đi kèm với vãng
khuẩn huyết thì nên tiến hành điều trị như với người
bệnh bị suy giảm miễn dịch bằng các chất kháng vi
khuẩn đặc hiệu mạnh hơn và trong thời gian lâu hơn.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Vibrio cholerae + Vibrio
parahaemolyticus

1 bù nước + thuốc kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

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

HOẶC

» Doxycycline: 300 g đường uống dưới dạng liều
đơn

HOẶC

» tetracycline: 500 mg đường uống bốn lần mỗi
ngày trong 3 ngày

Các lựa chọn thứ cấp

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

» Về cơ bản, tái bù nước khẩn cấp là yếu tố quan
trọng nhất trong điều trị và nên được tiến hành ngay
khi có thể. Kháng sinh làm giảm cả mức đ ̣ô nghiêm
trọng và thời gian mắc bệnh và nên được dùng với
trường hợp mắc bệnh nặng nếu có thể. Tình trạng tăng
tỷ lệ kháng thuốc của Vibrio cholerae đồng nghĩa với
việc phải rất chú trọng tới việc lựa chọn dựa vào dịch
tễ học ở địa phương.

Độc tố ruột Staphylococcus
aureus

1 chăm sóc hỗ trợ ± tham khảo ý kiến của chuyên
gia về bệnh truyền nhiễm/vi sinh học

» Nhiễm khuẩn S aureus gây nôn do độc tố ruột
thường tự khỏi và chỉ cần điều trị hỗ trợ là đủ.
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Cấp tính
» Nếu đi kèm với vãng khuẩn huyết thì nên hỏi ý kiến
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm/vi sinh học.

Các loài Giardia 1 kháng ký sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» metronidazole: 250-750 mg đường uống mỗi
ngày ba lần trong 7-10 ngày

HOẶC

» tinidazole: 2 g đường uống dưới dạng liều đơn

HOẶC

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

Các lựa chọn thứ cấp

» paromomycin: 25-35 mg/kg/ngày đường uống
chia làm 3 liều trong 5-10 ngày

HOẶC

» furazolidone: 100 mg đường uống mỗi ngày bốn
lần trong 7-10 ngày

HOẶC

» mepacrine: 100 mg đường uống mỗi ngày ba lần
trong 5 ngày

» Cần điều trị cả bệnh nhân có triệu chứng lẫn người
mang bệnh không có triệu chứng ở vùng không lưu
hành dịch. Việc điều trị bệnh nhân không có triệu
chứng ở vùng lưu hành dịch có thể không đem lại hiệu
quả bởi tỷ lệ tái phát là rất cao.[48]

» Giardia thường được điều trị bằng tinidazole hoặc
metronidazole.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Các loài Cryptosporidium 1 paromomycin hoặc nitazoxanide

Các lựa chọn sơ cấp

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

HOẶC
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Cấp tính
» nitazoxanide: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần trong 3 ngày

» Bệnh tự khỏi ở bệnh nhân sức đề kháng bình
thường. Bình thường, ngoài các biện pháp ngăn chặn
mất nước thì không cần biện pháp nào khác. Không có
tiêu chí xác định rõ khi nào thì nên bắt đầu điều trị, và
việc điều trị là không bắt buộc ngay cả khi xảy ra tiêu
chảy trong hơn 7 ngày; tuy nhiên, một số bác sĩ có thể
chọn điều trị nhiễm trùng ngay khi có chẩn đoán.

» Bệnh có thể kéo dài và kháng điều trị ở những bệnh
nhân bị suy giảm miễn dịch. Liệu pháp điều trị kháng
vi khuẩn có thể cải thiện các triệu chứng, nhưng
hiếm khi chữa khỏi hẳn bệnh mà vẫn thường xuyên
tái phát khi ngừng điều trị. Nhìn chung, nguyên tắc
điều trị ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch
đó là giải quyết tình trạng suy giảm miễn dịch, rồi
sau đó hệ miễn dịch sẽ cải thiện bệnh nhiễm khuẩn
cryptosporidium. Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có
thể cần phác đồ điều trị lâu hơn.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Cystoisospora belli 1 trimethoprim/sulfamethoxazole hoặc
pyrimethamine và folinic acid

Các lựa chọn sơ cấp

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: người có sức đề
kháng bình thường: 160/800 mg đường uống hai
lần mỗi ngày trong 7 ngày; người bị ức chế miễn
dịch: 160/800 mg đường uống bốn lần mỗi ngày
trong 3 đến 4 tuần

Các lựa chọn thứ cấp

» pyrimethamine: 50-75 mg đường uống mỗi ngày
một lần

HOẶC

» folinic acid: 10-25 mg/ngày đường uống

» Isospora belli đã được đổi tên và xếp vào chi
Cystoisospora. Bệnh thường tự khỏi ở bệnh nhân có
sức đề kháng bình thường. Bệnh nhân bị ức chế miễn
dịch có thể cần liều lượng cao hơn và thời gian điều trị
lâu hơn.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.
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Cấp tính

Các loài Microsporidium và
tình trạng suy giảm miễn dịch

1 albendazole

Các lựa chọn sơ cấp

» albendazole: 400 mg đường uống hai lần mỗi
ngày trong 3 tuần

» Bệnh nhân nhiễm Microsporidium và bị suy giảm
miễn dịch được điều trị bằng albendazole. Với bệnh
nhân có sức đề kháng bình thường, họ thường không
cần điều trị bằng kháng sinh.

» Bạn nên thảo luận mọi biện pháp điều trị kháng vi
khuẩn đặc hiệu với chuyên gia ở địa phương về vi sinh
học/bệnh truyền nhiễm để xác định xu thế nhạy cảm ở
địa phương.

Entamoeba histolytica 1 metronidazole + paromomycin hoặc
diiodohydroxyquinoline

Các lựa chọn sơ cấp

» metronidazole: 250-750 mg uống mỗi ngày ba
lần trong 5-10 ngày

--VÀ--
» paromomycin: 500 mg đường uống mỗi ngày ba
lần trong 7 ngày
-hoặc-
» diiodohydroxyquinoline: 630-650 mg đường
uống mỗi ngày ba lần trong 20 ngày

» Tất cả các trường hợp nhiễm Entamoeba histolytica
đều nên được điều trị như bệnh có khả năng gây chết
người.[49] [50]

» Với những bệnh nhân có triệu chứng, ban đầu
nên cho họ dùng một loại nitroimidazole (ví dụ:
metronidazole), sau đó là thuốc bacbiturat gây mê
(paromomycin hoặc diiodohydroxyquinoline) để loại
trừ hoàn toàn tình trạng làm tổ trong ruột và ngăn chặn
tái phát.[49] [50] [51]

Listeria monocytogenes 1 ampicillin hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole

Các lựa chọn sơ cấp

» ampicillin: 500 mg đường uống bốn lần mỗi ngày
trong 14 ngày

HOẶC

» Trimethoprim/sulfamethoxazole: 160/800 mg
đường uống hai lần mỗi ngày trong 14 ngày

» Viêm dạ dày ruột do Listeria là bệnh tự khỏi, nhưng
nằm ở nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như ở bệnh nhân
bị suy giảm miễn dịch, người có bằng chứng bị bệnh
xâm lấn và phụ nữ mang thai. Khuyến cáo nên điều trị
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Cấp tính
bằng ampicillin hoặc trimethoprim/sulfamethoxazole
trong 2 tuần nếu bị dị ứng với penicillin.[38]

Bệnh Brucella 1 điều trị kháng sinh kết hợp

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: 100 mg đường uống/tĩnh mạch hai
lần mỗi ngày

--VÀ--
» gentamicin: 5 mg/kg tiêm vào cơ/tĩnh mạch mỗi
ngày một lần
-hoặc-
» streptomycin: 1 g tiêm vào cơ mỗi ngày một lần

HOẶC

» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần
-và-
» rifampicin: 600 mg đường uống mỗi ngày một
lần

» Brucella được điều trị bằng doxycycline, rifampicin
hoặc một loại aminoglycoside (ví dụ: gentamicin,
streptomycin). Có tới 20% số bệnh nhân được điều
trị bằng liệu phát đơn đã bị tái phát bệnh. Do đó,
thường có khuyến cáo nên kết hợp với các loại kháng
sinh.[39]

xác nhận bị bệnh ngộ độc thịt 1 antitoxin

» Cần phải khai báo, thảo luận với cơ quan chức năng
địa phương/Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch
bệnh Hoa Kỳ để cung cấp kháng độc tố.

» Kháng độc tố có tác dụng chặn độc tố mà
Clostridium botulinum sản sinh ra.

» Chăm sóc hỗ trợ là cơ sở điều trị chính với ngộ độc
botulism. Bệnh nhân nghi hoặc khẳng định mắc bệnh
ngộ độc thịt cần được tiến hành hàng loạt đánh giá về
dung tích phổi 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.

» Có thể thử rửa dạ dày nếu mới tiếp xúc với đồ ăn,
nhưng phải đặt ống nội khí quản để tránh tình trạng
hút ngược. Nếu không bị tắc ruột, bạn có thể dùng
dụng cụ thụt để loại bỏ độc tố chưa hấp thụ khỏi
đường tiêu hóa.

trematoda 1 praziquantel hoặc triclabendazole

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» praziquantel: tham khảo ý kiến chuyên gia để có
hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» triclabendazole: tham khảo ý kiến chuyên gia để
có hướng dẫn về liều dùng

» Thông thường, bệnh sán lá được điều trị bằng
praziquantel;[2] tuy nhiên, nên hỏi ý kiến chuyên gia
bởi liều lượng dùng khác nhau tùy vào loại sán lá gan.
Khuyến cáo nên dùng triclabendazole đối với các loài
Fasciola; tuy nhiên, loại thuốc này không sẵn có ở một
số quốc gia.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: May 31, 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.

41

http://bestpractice.bmj.com


Ngộ độc thực phẩm Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Giai đoạn đầu

Thảo dược
Ở một số vùng trên thế giới, đặc biệt là nơi có hạn chế trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe do các rào cản kinh tế
hoặc địa lý, một số bệnh nhân có thể sử dụng các thảo dược. Mặc dù chưa có các bằng chứng từ thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng, các nghiên cứu ban đầu chứng tỏ triển vọng và đã cho thấy các lĩnh vực cần tập trung nghiên cứu trong tương
lai.[52]
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Khuyến nghị

Giám sát
Cần đảm bảo rằng bệnh nhân bị bệnh tiêu chảy do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng được xác nhận qua xét nghiệm trong
phòng thí nghiệm đã được chữa khỏi hay không còn phân nhiễm bệnh, đặc biệt là trong số các nhân viên xử lý thực
phẩm và nhân viên y tế, người có thể truyền bệnh do vi khuẩn và ký sinh trùng ngay cả khi họ không có triệu chứng
bệnh (có 2 mẫu phân liên tiếp âm tính được lấy cách nhau 24 giờ và ít nhất là 48 giờ sau khi các triệu chứng đã hết).
Nếu bệnh nhân đã được điều trị bằng kháng vi sinh vật, mẫu phân đầu tiên cần được lấy ít nhất là 48 giờ sau liều cuối
cùng.[1] [53] [54]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm cần được theo dõi chặt chẽ và được phổ biến kiến thức về các biến chứng tiềm tàng.

Do việc bù nước đủ là cơ sở của trị liệu, tất cả bệnh nhân không có khả năng uống bằng miệng cần được hướng dẫn
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của họ hoặc quay lại trung tâm chăm sóc y tế.

Nhiều bệnh tiêu chảy có thể được ngăn chặn bằng việc tuân thủ các quy tắc vệ sinh đơn giản và chế biến thực phẩm
an toàn. Rửa tay bằng xà phòng là một cách hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của bệnh và cần được nhấn mạnh đối
với những người chăm sóc cho người mắc bệnh tiêu chảy. Nước rửa tay gốc cồn là một biện pháp bổ sung hữu ích,
nhưng thường không diệt được vi-rút, khi đó ta phải cần tới xà phòng. Phải luôn coi phân người là ẩn chứa nguy cơ
gây bệnh, dù bệnh tiêu chảy hoặc mầm bệnh tiềm tàng đã được xác định hay chưa.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

suy hô hấp và/hoặc liệt do bệnh ngộ độc thịt ngắn hạn cao

Có thể xảy ra suy hô hấp, liệt và thậm chí cả tử vong nếu không nhanh chóng điều trị tình trạng này bằng kháng độc tố.
Những bệnh nhân này sẽ cần chăm sóc điều dưỡng tăng cường và hỗ trợ về hô hấp.

Hội chứng huyết tán tăng urê máu ngắn hạn thấp

Đi kèm với khuẩn Escherichia coli sản sinh độc tố Shiga (ví dụ O157:H7), nhất là khi sử dụng kháng sinh.

Đặc trưng bởi chứng thiếu máu tan máu bệnh lý vi mạch, suy thận cấp và giảm tiểu cầu.

Tiến trình điều trị thường mang tính hỗ trợ, có thẩm tách nếu cần, và truyền tiểu cầu có thể khiến tình trạng trầm trọng
hơn.

các triệu chứng ruột kích thích dài hạn trung bình

Có thể xảy ra sau khi bị viêm dạ dày ruột cấp.

Đặc trưng bởi chứng sôi hoặc đau bụng, có giảm nhẹ sau khi đi tiêu và gắn liền với thay đổi về tần suất đại tiện và/
hoặc tính nhất quán, không có bằng chứng cho thấy có biểu hiện hoặc triệu chứng đáng báo động, tổng thời gian triệu
chứng trên 6 tháng.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Hội chứng Guillain-Barre biến thiên thấp

Một loại bệnh viêm đa rễ thần kinh cấp, tự miễn ảnh hưởng tới hệ thần kinh ngoại biên, thường do một quá trình lây
nhiễm cấp tính gây ra (nhất là quá trình gắn liền với nhiễm khuẩn Campylobacter). Bệnh thường diễn biến nặng và
có biểu hiện như chứng liệt tăng dần, thể hiện qua tình trạng suy nhược hai chân lan sang các chi trên và mặt cùng với
triệu chứng mất hoàn toàn phản xạ gân sâu. Nếu được điều trị nhanh chóng bằng lọc huyết tương, sau đó dùng globulin
miễn dịch và chăm sóc hỗ trợ, đa số bệnh nhân sẽ có thể hồi phục đầy đủ chức năng. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể tử
vong nếu gặp các biến chứng phổi và rối loạn hệ thần kinh thực vật nặng.

Viêm khớp phản ứng biến thiên thấp

Một tình trạng bệnh tự miễn dịch phát triển để đáp ứng với một đợt ngộ độc thực phẩm hoặc một nhiễm trùng đường
tiêu hóa, đặc biệt với các loài sau: Shigella, Yersinia và Campylobacter.

Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 1-3 tuần, nhưng có thể dao động từ 4-35 ngày kể từ khi khởi phát cơn
đầu tiên.

Tiên lượng

Do hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều tự khỏi nên không bắt buộc phải chăm sóc theo dõi lâu dài.

Nên theo dõi cấy phân ở những người làm việc tại các cơ sở như bệnh viện, cơ sở ăn uống và trung tâm chăm sóc trẻ
em, những người bị nhiễm khuẩn Escherichia coli sản sinh độc tố Shiga (ví dụ: O157:H7), Salmonella, Shigella hoặc
Campylobacter cho tới khi thu được kết quả cấy âm tính mà không cần tới kháng sinh. Những người này không nên trở
lại làm việc cho tới lúc đó. Trước khi quay lại làm việc, họ nên tìm hiểu thêm thông tin ở Anh Quốc từ Cơ quan Bảo vệ
Sức khỏe, Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn Thực phẩm hoặc Cán bộ Sức khỏe Môi trường ở địa phương chịu trách nhiệm về
thực phẩm.

Tỷ lệ tử vong là tương đối hiếm (< 0,1%) nhưng có khả năng cao hơn ở nhóm trẻ em, người già, người bị suy giảm
miễn dịch hoặc phụ nữ mang thai.[7] Tử vong xảy ra phổ biến hơn ở nhóm bị nhiễm độc tố từ nấm chuỗi dài và cá nóc
(tetrodotoxin).
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

A systematic review of the clinical, public health and cost-effectiveness of rapid diagnostic tests
for the detection and identification of bacterial intestinal pathogens in faeces and food

Nhà xuất bản: NIHR Health Technology Assessment Programme Xuất bản lần cuối: 2007

Quốc tế

Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control

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

Bắc Mỹ

Foodborne illnesses and germs

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2017

Châu Á

Food-borne disease and food safety in India

Nhà xuất bản: National Centre for Disease Control, Directorate General of Health
Services, Government of India

Xuất bản lần cuối: 2017

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

A systematic review of the clinical, public health and cost-effectiveness of rapid diagnostic tests
for the detection and identification of bacterial intestinal pathogens in faeces and food

Nhà xuất bản: NIHR Health Technology Assessment Programme Xuất bản lần cuối: 2007

Quốc tế

Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2008
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Bắc Mỹ

Practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2017

American Gastroenterological Association Institute medical position statement on the use of
gastrointestinal medications in pregnancy

Nhà xuất bản: American Gastroenterological Association Institute Xuất bản lần cuối: 2006

Châu Á

Food-borne disease and food safety in India

Nhà xuất bản: National Centre for Disease Control, Directorate General of Health
Services, Government of India

Xuất bản lần cuối: 2017

A guide on infectious diseases of public health importance in Singapore

Nhà xuất bản: Ministry of Health, Singapore Xuất bản lần cuối: 2011
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. CDC: burden of foodborne illness (external link)

2. Fight Bac! Partnership for Food Safety Education (external link)

3. US Government Food Safety Information (external link)

4. Food Standards Agency (external link)
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