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Tóm tắt

◊ Bệnh lây truyền qua đường tình dục thường g ̣ăp. Khoảng 10 tri ̣êu đến 12 triệu ca nhiễm mới trên toàn thế giới
mỗi năm.

◊ Do xoắn khuẩn Treponema pallidum, dưới loài pallidum gây ra.

◊ Biểu hi ̣ên lâm sàng thường không có triệu chứng, nhưng có thể biểu hiện theo nhiều cách.

◊ Chẩn đoán thường không phức tạp sau khi khám lâm sàng và xét nghi ̣êm huyết thanh. Điều trị bằng penicillin.

◊ Bệnh giang mai không được điều trị tạo điều kiện lây truyền HIV và gây tàn tật đáng kể, chẳng hạn như bệnh
tim mạch và thần kinh, cũng như hội chứng khuyết t ̣ât bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

◊ Bệnh giang mai trong thai kỳ là nguyên nhân chính gây sẩy thai, thai chết lưu, và bệnh lý và tử vong chu sinh tại
một số nơi trên thế giới.
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Định nghĩa
B ̣ênh giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum, dưới loài pallidum gây ra. Chỉ
được phát hi ̣ên ở v ̣ât chủ là con người. Nhiễm trùng mắc phải lây truyền qua quan hệ tình dục trực tiếp giữa người với
người với cá nhân mắc bệnh giang mai sớm. Sự lây truyền dọc từ mẹ sang con gây nhiễm trùng bẩm sinh. Hầu hết bệnh
giang mai lây truyền qua đường tình dục có thể xảy ra từ các tổn thương niêm mạc và cơ quan sinh dục của giang mai giai
đoạn I và II. Giang mai thường được mô tả là bệnh bắt chước xuất sắc vì có nhiều triệu chứng và dấu hiệu rất khó phân
biệt với các bệnh khác.[1]
[Fig-1]

Dịch tễ học
Bệnh giang mai là một b ̣ênh lây truyền qua đường tình dục (STD) thường g ̣ăp trên toàn thế giới, với khoảng 10,6 triệu ca
mắc mới được báo cáo trong năm 2005 và 2008, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).  [WHO: baseline report on global
sexually transmitted infection surveillance 2012]  Dữ liệu dịch tễ học về tỷ lệ giang mai tại Hoa Kỳ đã được công bố bởi
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC).[5] Từ năm 1941, khi bệnh giang mai lần đầu tiên được báo
cáo tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc mới giang mai giai đoạn I và II đã giảm, chạm đáy vào năm 2000. Đã có những thời kỳ tỷ lệ
mắc mới tăng, đáng chú ý nhất là vào những năm 1980. Tỷ lệ hàng năm tăng từ năm 2001 đến năm 2009, trước khi giảm
trong năm 2010, và sau đó tăng trở lại trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014.[5]

Năm 1999, CDC và chính phủ Hoa Kỳ đã phát động Kế hoạch Quốc gia Loại trừ Bệnh giang mai ra khỏi Hoa Kỳ
(National Plan To Eliminate Syphilis from the United States). Tháng 5 năm 2006, ấn phẩm Nỗ lực Loại trừ Bệnh giang
mai (Syphilis Elimination Effort, SEE), bản sửa đổi được xuất bản.[6] Cơ sở cho chiến lược y tế công cộng này phản ánh
sự gia tăng chẩn đoán giang mai giai đoạn I và II, đặc biệt là ở nhóm đối tượng nam đồng tính (MSM).

Trong năm 2014, 61% các ca bệnh giang mai giai đoạn I và II xảy ra ở MSM. Tại Hoa Kỳ trong năm 2014, tỷ lệ mắc mới
giang mai I và II là 11,7 ca b ̣ênh trên 100.000 nam giới, và 1,1 ca b ̣ênh trên 100.000 phụ nữ; các tỷ lệ mắc mới cao nhất
là ở nhóm tuổi 20-24 và 25-29.[5]

Trong năm 2006, 43,2% số ca b ̣ênh giang mai xảy ra ở người da đen và 38,4% số ca b ̣ênh xảy ra ở những người da trắng
không phải gốc La tinh. Tỷ lệ mắc mới chung của bệnh giang mai năm 2006 ở Hoa Kỳ ở người da đen cao hơn 5,9 lần so
với người da trắng (nam giới da đen cao hơn 5 lần so với nam giới da trắng, và phụ nữ da đen cao hơn 16 lần so với phụ
nữ da trắng). Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2010, tỉ lệ giang mai giai đoạn I và II đã tăng 9,5% ở những người
gốc La tinh, 8,7% ở người Mỹ bản địa/Alaska bản địa, và 5% ở người da trắng không phải gốc La tinh; nhưng tỷ lệ giảm
8,7% ở người da đen không phải gốc La tinh và 13,3% ở các cư dân châu Á/ngườ đảo Thái Bình Dương. Các xu hướng
quốc gia năm 2010 nhận thấy 45,5% trong số các ca bệnh giang mai giai đoạn I và II xảy ra ở các tiểu bang miền Nam
Hoa Kỳ.

Bệnh giang mai có xu hướng gia tăng tại Đông và Tây Âu kể từ năm 1989.[7] [8] Những thay đổi xã hội và sự gián đoạn
dịch vụ y tế sau sự tan rã của Liên Xô đã dẫn đến những đợt gia tăng lớn trong tỷ lệ bệnh giang mai ở Đông Âu vào
những năm 1990. Tỷ lệ lưu hành bệnh giang mai đã tăng từ 6,4 ca b ̣ênh trên 100.000 dân vào năm 1987 đến 277 ca b ̣ênh
trên 100.000 dân vào năm 1997.[9] Từ năm 2000, tỷ lệ mắc bệnh giang mai ở Nga đã ổn định và suy giảm. Tại Romania
từ năm 2002 đến năm 2006, đã quan sát thấy tỷ lệ bệnh giang mai giảm.[10] Từ giữa những năm 1980 đến cuối những
năm 1990, bệnh giang mai vẫn là b ̣ênh nhiễm trùng hiếm g ̣ăp ở tây Âu, nhưng kể từ năm 1990, b ̣ênh đã nổi lên trở lại
thành một b ̣ênh nhiễm trùng nghiêm trọng ở đồng tính nam. Những người này có HIV dương tính với tỷ l ̣ê không đồng
đều. Tại Anh Quốc, số lượng các ca đồng tính nam được chẩn đoán mắc bệnh giang mai là 23 năm 1998 và 1463 năm
2007.

4 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 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm giang mai Thông tin cơ bản

Tại Trung Quốc, giang mai đã hầu như được loại trừ hoàn toàn trong thập niên 1950, cả tỷ lệ mắc và tỷ lệ lưu hành bệnh
đã tăng hơn bốn lần từ những năm 1990 đến những năm 2010.[11] Sự gia tăng trong tỷ lệ mắc bệnh được cho là do sự
di cư từ các cộng đồng nông thôn đến môi trường đô thị, công tác sàng lọc hạn chế tình trạng bệnh hiện mắc, thiếu thông
báo đầy đủ đến bạn tình, và sự miễn cưỡng của dân số nói chung trong vi ̣êc tiếp c ̣ân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối
với b ̣ênh lây truyền qua đường tình dục.[12]

Bệnh căn học
Bệnh giang mai do Treponema pallidum dưới loài pallidum, một loại xoắn khuẩn di đ ̣ông gây ra. Mặc dù thường được mô
tả hình xoắn hoặc lò xo, soi kính hiển vi chiếu ch ̣âm đ ̣ô phân giải cao đã khẳng định các báo cáo trước đó rằng T pallidum
có hình thái sóng dẹt.[13] Con người là vật chủ tự nhiên duy nhất của loài này. Không thể tiến hành nuôi cấy trong ống
nghiệm. T pallidum có thể xâm nh ̣âp thông qua các tổn thương giang mai giai đoạn I và II qua các vùng da bị trầy xước
nhỏ là kết quả của quan hệ tình dục tại bộ phận sinh dục và các vị trí niêm mạc.[14] Quan h ̣ê tình dục đường mi ̣êng là
đường lây truyền b ̣ênh quan trọng, và do đó, sự lây truyền có thể xảy ra mặc dù có sử dụng bao cao su cho quan h ̣ê tình
dục thâm nhập.[15] [16] Các phương thức lây truyền khác là qua truyền máu và truyền qua nhau thai từ mẹ sang bào thai.
[Fig-1]

Sinh lý bệnh học
Giang mai giai đoạn I đặc trưng bởi các vết loét và hạch to tại chỗ. Vết loét hoặc săng giang mai giai đoạn I có chứa xoắn
khuẩn Treponema pallidum đặc trưng bởi sự thâm nhiễm bạch cầu đơn nhân, đại thực bào và tế bào lympho. Nó tự lành.

Bệnh giang mai giai đoạn II gây ra bởi sự lây truyền vi khuẩn qua đường máu. Điều này dẫn đến viêm mạch lan rộng. Các
tổn thương niêm mạc của giang mai giai đoạn II cũng chứa xoắn khuẩn. Chưa rõ các lý do cải thi ̣ên bệnh giang mai giai
đoạn II, nhưng có khả năng liên quan đến sự kết hợp giữa tăng bắt giữ xoắn khuẩn được opsonin bởi đại thực bào, và khả
năng miễn dịch qua trung gian tế bào.

Thâm nhiễm quanh mạch máu chủ yếu gồm tế bào lympho, mô bào (đại thực bào), và tương bào, kèm theo tăng sinh và
sưng tế bào n ̣ôi mô ở các mức độ khác nhau, là các đặc trưng mô học của tổn thương giang mai giai đoạn I và II. Tương
tự, xoắn khuẩn xuất hi ̣ên nhiều ở các tổn thương giang mai sớm và thường được thấy ở trong và xung quanh thành mạch
máu và di chuyển từ lớp hạ bì tới lớp biểu bì.

Hầu hết những người mắc giang mai tiềm ẩn không tiến triển thành giang mai mu ̣ôn, mặc dù khoảng 40% có tiến triển.
L ̣âp lu ̣ân rằng miễn dịch qua trung gian tế bào đóng vai trò quan trọng trong vi ̣êc kiểm soát T pallidum được hỗ trợ bởi
quan sát cho thấy sự tiến triển thành giang mai thần kinh có thể thường g ̣ăp hơn ở những bệnh nhân đồng nhiễm HIV.

Dấu hiệu của gôm giang mai là các nốt trong da, gan, xương và tinh hoàn, bao gồm mô u hạt dai với trung tâm hoại tử.
Gôm có tính phá hủy có thể dần dần thay thế mô bình thường. Hiếm g ̣ăp xoắn khuẩn trong những tổn thương này.

Giang mai thần kinh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh giang mai và có thể xuất hiện ở tới 10% bệnh
nhân mắc giang mai không được điều trị.[17] Giang mai thần kinh đặc trưng bởi viêm màng não âm ỉ, mạn tính và do
treponeme xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương. Các hội chứng giang mai thần kinh giai đoạn sớm thường do những
ảnh hưởng lên mạch máu-màng não; giang mai thần kinh giai đoạn muộn có thể do những ảnh hưởng lên mạch máu-
màng não hoặc do nhiễm trùng trực tiếp nhu mô não và tủy sống. Nhiễm trùng nhu mô tủy sống do T pallidum dẫn đến
bệnh giang mai biến chứng thần kinh. Tình trạng này chủ yếu do mất c ̣ôt sau. Xảy ra li ̣êt nhẹ toàn thân với sự tổn thương
nhu mô não kèm mất tế bào thần kinh.
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Giang mai tim mạch đặc trưng bởi sự tổn thương động mạch chủ do các xoắn khuẩn gây ra tắc mạch nuôi động mạch chủ
dẫn đến hoại tử lớp áo giữa của mạch máu. Viêm kéo dài và sẹo làm suy yếu thành động mạch chủ, dẫn đến phình đ ̣ông
mạch, cũng như suy chức năng động mạch chủ và đau thắt ngực do hẹp lỗ động mạch vành.

Phân loại

Phân loại theo đường lây truyền
Bẩm sinh:

• Lây truyền giang mai từ mẹ sang thai nhi trong thai kỳ.
• Có thể dẫn đến thai chết lưu, sẩy thai ho ̣ăc hội chứng giang mai bẩm sinh.
• Được phân chia thành:

• Giang mai sớm (biểu hi ̣ên trước khi 2 tuổi)
• Giang mai muộn (biểu hi ̣ên lần đầu tiên > 2 năm sau khi sinh).

Giang mai mắc phải:

• Lây truyền qua quan hệ tình dục trực tiếp giữa người với người với cá nhân mắc giang mai sớm.

Bệnh giang mai mắc phải, được phân loại theo các giai đoạn nhiễm trùng
Bệnh giang mai giai đoạn I:

• Sự cấy truyền ban đầu Treponema pallidum gây ra nhiễm trùng tại chỗ.
• Xuất hiện dát. Tổn thương này thay đổi thành sẩn và sau đó là vết loét, tạo thành săng vào thời điểm 9 đến 90

ngày sau khi phơi nhiễm (thường 14 đến 21 ngày sau khi phơi nhiễm).

Bệnh giang mai giai đoạn II:

• Các đ ̣ăc điểm xuất hiện 4 đến 8 tuần sau khi nhiễm giang mai giai đoạn I.
• Đặc trưng bởi xoắn khuẩn trong máu và khả năng lan rộng của T pallidum trên da và các mô khác.

Bệnh giang mai sớm tiềm ẩn:

• B ̣ênh nhiễm trùng không có triệu chứng chẩn đoán dựa trên cơ sở huyết thanh dương tính, mắc phải chưa đến 1
năm trước đó (theo tiêu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng Chống Dịch bệnh [CDC]), hoặc chưa đến 2
năm trước đó (theo tiêu chuẩn WHO).[2] [3]

• Tái phát thành giang mai giai đoạn II có thể xảy ra trong giai đoạn sớm của giang mai tiềm ẩn.

Bệnh giang mai tiềm ẩn muộn:

• B ̣ênh nhiễm trùng không có triệu chứng mắc phải trên 1 năm (theo tiêu chuẩn của CDC), hoặc trên 2 năm (theo
tiêu chuẩn WHO).[2] [3]

• Bệnh nhân không được biết có huyết thanh âm tính trong vòng một năm vừa qua (theo tiêu chuẩn CDC), hoặc 2
năm (theo tiêu chuẩn WHO).[2] [3] Trong số 60% đến 70% bệnh nhân bị bệnh giang mai, không có ca b ̣ênh nào
tiến triển sang giang mai mu ̣ôn (b ̣ênh giang mai giai đoạn III).

Bệnh giang mai giai đoạn III:
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• Khoảng 30% đến 40% người bị giang mai không được điều trị sẽ tiến triển thành giang mai giai đoạn III (có triệu
chứng muộn).

• Đặc trưng bởi các biến chứng mạn tính ở các cơ quan đích, thường nhiều năm sau nhiễm trùng ban đầu.
• Bao gồm giang mai tim mạch, giang mai thần kinh và gôm giang mai.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su làm giảm lây truyền giang mai mắc phải.[25] Tuy nhiên, quan h ̣ê
tình dục đường mi ̣êng là đường lây truyền b ̣ênh quan trọng. Theo đó, sự lây truyền có thể xảy ra mặc dù có sử dụng bao
cao su trong quan h ̣ê tình dục thâm nhập.[15] [16] Không có bằng chứng có ý nghĩa cho thấy vi ̣êc cắt bao quy đầu làm
giảm tỷ lệ mắc giang mai.[26] Có các chương trình sàng lọc quốc gia thực hiện trước khi hiến máu nhân đạo và như một
phần của chương trình chăm sóc trước sinh trong khi mang thai. Sàng lọc trước sinh nhằm mục đích xác định và điều trị
phụ nữ không có triệu chứng, từ đó ngăn ngừa truyền b ̣ênh qua nhau thai.[24]

Khám sàng lọc
Sàng lọc bệnh giang mai rất quan trọng vì những lý do sau đây:

• Nhiễm khuẩn giang mai thường không có triệu chứng nhưng khả năng lây truyền cao.
• Nếu không được điều trị b ̣ênh sẽ gây ra tử vong cho thai nhi trong tử cung và tàn tật nghiêm trọng nhiều năm sau

nhiễm trùng ban đầu.
• Có thể chữa khỏi nếu điều trị bệnh giang mai ở giai đoạn sớm, và điều trị ở giai đoạn sớm này còn nhằm mục đích

ngăn chặn sự tiến triển của bệnh và tránh tiếp tục lây nhiễm.
• Bệnh giang mai cũng là m ̣ôt yếu tố quan trọng tạo thu ̣ân lợi cho vi ̣êc lây truyền HIV.

Sàng lọc được thực hiện ở:

• Bệnh nhân không có triệu chứng có nguy cơ nhiễm b ̣ênh
• Phụ nữ mang thai
• Người hiến máu.

[USPSTF: syphilis infection in nonpregnant adults and adolescents: screening]

Các xét nghiệm sàng lọc
Nhiều phòng thí nghiệm hiện đang sử dụng 'phác đồ sàng lọc trình tự ngược' bằng cách sử dụng xét nghi ̣êm miễn dịch
enzym (EIA) xoắn khuẩn, giúp xác định bệnh nhân mắc b ̣ênh hi ̣ên chưa được điều trị và được điều trị không đầy đủ, và
đồng thời các bệnh nhân có tiền sử b ̣ênh giang mai được điều trị trước đó.[73] [74] Tuy nhiên, các kết quả EIA âm tính
giả có thể xảy ra ở b ̣ênh giang mai giai đoạn I thời kỳ ủ b ̣ênh và giai đoạn sớm. Các kết quả EIA dương tính có thể xảy ra
với nhiễm xoắn khuẩn lây nhiễm không phải qua đường tình dục khác (ví dụ như ghẻ cóc), và giang mai từng được điều
trị.[75]

Nếu xét nghiệm sàng lọc đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn dương tính, thì cần thực hi ̣ên thêm xét nghiệm không xoắn khuẩn, chẳng
hạn như xét nghi ̣êm VDRL hoặc xét nghi ̣êm reagin huyết tương nhanh (RPR) để khẳng định chẩn đoán. Các xét nghiệm
này cung cấp giá trị định lượng về mức độ hoạt động của bệnh (hiệu giá), để định hướng điều trị. Nếu xét nghi ̣êm không
xoắn khuẩn sau đó là âm tính, thì cần thực hi ̣ên xét nghi ̣êm xoắn khuẩn khác để khẳng định kết quả của xét nghiệm ban
đầu.[3]

Một phương pháp sàng lọc khác là sử dụng xét nghiệm không xoắn khuẩn (VDRL hoặc RPR) đã được CDC phê chuẩn
làm xét nghiệm ban đầu. Các xét nghi ̣êm dương tính cần được khẳng định bằng cách sử dụng xét nghiệm xoắn khuẩn vì
kết quả dương tính giả có thể xảy ra do các nguyên nhân khác.

Tại các quốc gia nghèo nguồn lực và trong trường hợp không ở trong cơ sở khám chữa b ̣ênh, xét nghiệm nhanh tại
giường (theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới) có thể có vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh giang mai và ngăn
ngừa các kết cục bất lợi liên quan đến giang mai trong thai kỳ.[76]

Sàng lọc tại cơ sở khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục
Tại Hoa Kỳ, CDC đã thiết lập tiêu chuẩn rằng 90% trong số những người đến cơ sở khám chữa b ̣ênh STD cần được xét
nghi ̣êm bệnh giang mai và > 90% những người được chẩn đoán STD khác cần được xét nghiệm.[6] Tại Anh Quốc, Hiệp
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hội Sức khỏe Tình dục và HIV Anh Quốc (BASHH) khuyến cáo rằng tất cả các bệnh nhân đến cơ sở khám chữa b ̣ênh
STD cần được sàng lọc bệnh giang mai.[77] Tất cả bệnh nhân mắc STD cần sàng lọc bệnh giang mai, cũng như các bệnh
nhân có nguy cơ cao hơn mắc STD, không phân biệt nơi khám. Những người này bao gồm đồng tính nam (MSM), b ̣ênh
nhân HIV, những người có nhiều bạn tình, người hoạt đ ̣ông mại dâm, và người trao đổi tình dục lấy ma túy.[73] [78] 
[CDC: sexually transmitted disease surveillance, 2014]

Sàng lọc dân số trước sinh
Sàng lọc trước sinh đối với phụ nữ mang thai nhằm phát hiện phụ nữ mắc b ̣ênh không có triệu chứng, cho phép điều trị
cả mẹ và trẻ sơ sinh và ngăn ch ̣ăn b ̣ênh nhiễm khuẩn bẩm sinh. Bệnh giang mai không được điều trị hoặc điều trị không
đầy đủ là yếu tố nguy cơ gây thai chết lưu. Có nhiều bằng chứng hỗ trợ mạnh mẽ vi ̣êc sàng lọc và điều trị sớm như là
biện pháp ngăn ngừa thai chết lưu hoặc bất thường khác.[79] [80] Bằng chứng từ các nghiên cứu sàng lọc r ̣ông rãi đã hỗ
trợ cho các bằng chứng trước đây về tính hiệu quả của vi ̣êc sàng lọc bệnh giang mai trong thai kỳ để ngăn chặn giang mai
bẩm sinh.[81] [82] [83] [84] Một thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm phát hi ̣ên rằng dịch vụ một cửa sàng lọc bệnh giang
mai trước sinh tại Mông Cổ đã giúp làm giảm tỷ lệ giang mai bẩm sinh.[85] Quy trình này có mức độ liên quan cụ thể tại
các khu vực có tỷ lệ lưu hành bệnh giang mai cao và có thể thực hiện xét nghi ̣êm và điều trị tại giường. Sàng lọc tất cả
phụ nữ mang thai để phát hi ̣ên nhiễm khuẩn giang mai được khuyến nghị bởi Nhóm Đặc trách về Dịch vụ Phòng bệnh
của Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ủy ban Kiểm
tra Quốc gia Anh Quốc (NSC).[2] [3] [62] [74] [81] [86]  [NSC: the UK NSC recommendation on syphilis screening in
pregnancy]

Cần thực hi ̣ên xét nghi ̣êm huyết thanh giang mai ở tất cả phụ nữ mang thai trong lần khám thai đầu tiên. Cần sớm lặp
lại xét nghi ̣êm huyết thanh trong ba tháng cuối thai kỳ và lúc sinh nếu huyết thanh đã cho kết quả dương tính, hoặc nếu
người mẹ có nguy cơ cao mắc bệnh giang mai.[3] Tình trạng huyết thanh bệnh giang mai của người mẹ cần được xác
định trong thời gian mang thai và trước khi trẻ sơ sinh xuất viện.[3] Sàng lọc trước sinh là bi ̣ên pháp tiết ki ̣êm chi phí,
ngay cả tại các khu vực có tỷ lệ lưu hành b ̣ênh thấp.  [WHO: baseline report on global sexually transmitted infection
surveillance 2012]  Phụ nữ sinh bị thai chết lưu cần được xét nghi ̣êm giang mai. Tất cả phụ nữ mang thai mắc bệnh giang
mai cũng cần được xét nghi ̣êm HIV.[3]

Tầm soát nhóm bệnh nhân không có triệu chứng nguy cơ thấp
Không khuyến cáo sàng lọc nếu bệnh nhân không có triệu chứng và không có nguy cơ cao nhiễm bệnh giang mai. Do tỷ
lệ mới mắc giang mai thấp trong quần thể chung và hệ quả là hi ̣êu suất tầm soát thấp, nguy cơ gây hại tiềm tàng (ví dụ: do
kết quả dương tính giả) của vi ̣êc sàng lọc trong nhóm dân số có nguy cơ thấp có thể nhiều hơn lợi ích.[74]

Sàng lọc HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) khác
Tất cả bệnh nhân mắc bệnh giang mai cần được sàng lọc các b ̣ênh STD khác, bao gồm chlamydia, b ̣ênh l ̣âu, bệnh vi-rút
lây truyền theo đường máu khác, chẳng hạn như viêm gan siêu vi B và C. Tất cả bệnh nhân mắc giang mai phải được
xét nghi ̣êm HIV.[78] Bệnh giang mai là m ̣ôt yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho lây truyền HIV và tổng quan gần đây
về dịch tễ học hiện tại của bệnh giang mai đã miêu tả dịch bệnh giang mai xảy ra ở đồng tính nam (MSM).[29] Tổng
quan hệ thống và phân tích gộp dữ liệu từ Trung Quốc đã chứng minh sự gia tăng của tình trạng đồng nhiễm HIV - giang
mai ở MSM từ 1,4% trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2006 đến 2,7% trong khoảng thời gian từ năm 2007
đến năm 2008.[87] Đồng nhiễm cao không đồng đều ở MSM, đặc biệt là những người đang điều trị bằng thuốc kháng
retrovirus.[20] Do đó khuyến khích xét nghiệm và điều trị ở bệnh nhân nhiễm HIV nghi ngờ cao mắc bệnh giang mai. Tại
các khu vực địa lý có tỷ lệ lưu hành b ̣ênh HIV cao, các bệnh nhân mắc giang mai giai đoạn I cần được xét nghiệm HIV
lại sau 3 tháng, ngay cả khi kết quả xét nghiệm HIV đầu tiên là âm tính.[3] Ở những bệnh nhân nhiễm HIV, các đáp ứng
huyết thanh đối với nhiễm trùng có thể không điển hình, với hiệu gịá cao, thấp hoặc biến động.

Ngăn ngừa thứ cấp
Tất cả bệnh nhân mắc bệnh giang mai cần được sàng lọc các b ̣ênh STD khác, bao gồm chlamydia, b ̣ênh l ̣âu, HIV, và bệnh
vi-rút lây truyền theo đường máu khác, chẳng hạn như viêm gan siêu vi B và C. Tất cả bệnh nhân mắc bệnh giang mai
phải được tiêm vắc-xin viêm gan B. Bạn tình của bệnh nhân khẳng định mắc giang mai cần được sàng lọc và điều trị
trước khi có kết quả xét nghiệm nếu có vấn đề trong theo dõi. Kháng sinh là thuốc điều trị duy nhất hiện có đối với giang
mai.
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Tăng cường các dịch vụ STD có thể có vai trò quan trọng trong kiểm soát STD và HIV.[107]

Điều trị dịch tễ khi đã có quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh:[92] [93] [94]

• Người bị phơi nhiễm trong vòng 90 ngày trước khi có chẩn đoán giang mai giai đoạn I, giai đoạn II hay giang mai
tiềm ẩn sớm ở bạn tình cần được điều trị trước khi có kết quả xét nghiệm, trên cơ sở họ có thể bị nhiễm bệnh
ngay cả khi huyết thanh âm tính. Ước tính rằng có 30% đến 60% trong số các bạn tình của người mắc giang mai
sớm sẽ phát triển thành giang mai.

• Người bị phơi nhiễm trong hơn 90 ngày trước khi có chẩn đoán giang mai giai đoạn I, giai đoạn II hay giang mai
tiềm ẩn sớm ở bạn tình cần được điều trị nếu không có ngay xét nghiệm huyết thanh giang mai và nếu gặp vấn đề
với việc theo dõi.

• Điều trị bạn tình lâu dài của bệnh nhân mắc bệnh giang mai tiềm ẩn phụ thuộc vào đánh giá lâm sàng và kết quả
huyết thanh.

Các khoảng thời gian có nguy cơ:[3]

• Đối với giang mai giai đoạn I: phơi nhiễm 3 tháng trước khi điều trị, cộng với thời gian có triệu chứng.
• Đối với giang mai giai đoạn II: 6 tháng cộng với thời gian có triệu chứng.
• Đối với giang mai sớm tiềm ẩn: 1 năm.

Việc xác định và điều trị bệnh giang mai cần được sử dụng như một cơ hội để nâng cao nhận thức về tình dục an toàn,
khuyến khích sử dụng bao cao su, và nêu bật các ảnh hưởng đến sức khỏe của các hành vi nguy cơ cao, chẳng hạn như sử
dụng chất gây nghiện. Việc thưởng tiền mặt có điều kiện để khuyến khích thực hiện tình dục an toàn đã cho thấy hiệu quả
tiềm năng tại vùng nông thôn Tanzania.[108]

Trong các trường hợp xâm hại tình dục, hướng dẫn tại Anh Quốc khuyến cáo cần xem xét các biện pháp dự phòng nếu kẻ
tấn công được biết là mắc bệnh giang mai.[109]

Tại Hoa Kỳ, bệnh giang mai là bệnh cần khai báo trên toàn quốc, theo CDC. Người cung cấp thông tin cần liên hệ với sở
y tế địa phương tại tiểu bang của mình để biết chi tiết.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 27 tuổi có một vết loét không đau tại dương vật. Anh mới bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh và
bạn gái của mình đều không có triệu chứng. Khi khám, vết loét cứng và các hạch bạch huyết vùng bẹn cứng và sưng
to vừa phải.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nam 30 tuổi biểu hi ̣ên khó nghe khi nói chuy ̣ên trong một căn phòng ch ̣ât ch ̣ôi. Sau khi chuyển sang
đo thính lực, anh được chẩn đoán mất thính lực tần số cao hai bên tai. Khi được hỏi thêm, anh cho biết tiền sử trước
đây bị nứt hậu môn khoảng 10 tuần trước đó và lành một cách tự nhiên. Anh cũng mô tả có phát ban da nhẹ thoáng
qua 2 tuần trước khi xuất hiện triệu chứng thính giác. Anh nói rằng anh có cảm giác mệt mỏi bất thường.

Các bài trình bày khác

Săng (vết loét giang mai) của giang mai giai đoạn I thường là một vết loét sạch, đơn độc, không đau có nền cứng. Ít
g ̣ăp hơn, có thể có nhiều vết loét hoặc các vết loét đau. Biểu hi ̣ên này có thể cho thấy tình trạng đồng nhiễm bệnh hạ
cam hoặc herpes sinh dục. Các biểu hi ̣ên không thường g ̣ăp của giang mai giai đoạn II bao gồm tổn thương các cơ
quan cụ thể, như viêm gan, viêm mống mắt, viêm màng mạch võng mạc, viêm cầu th ̣ân, hội chứng thận hư, giang mai
thần kinh có tổn thương dây thần kinh sọ (đặc biệt là dây thần kinh VIII), và viêm màng não.[4] Gôm là biểu hiện cực
hiếm của giang mai muộn. Gôm giang mai (còn được gọi là giang mai giai đoạn III lành tính) thường ảnh hưởng đến
da và xương nhưng có thể cũng ảnh hưởng đến các tạng, gây ra các tổn thương thâm nhiễm ho ̣ăc phá hủy và phì đại
các tạng, cũng như gây thủng hoặc xẹp các cấu trúc bị ảnh hưởng.
[Fig-2]

[Fig-3]

[Fig-4]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán bệnh giang mai dựa vào xét nghiệm sàng lọc quần thể có nguy cơ vào các thời điểm thích hợp. Nền tảng của
chẩn đoán triệu chứng là vết loét bộ phận sinh dục không đau trong nhiễm trùng giai đoạn I.

Tiền sử cần bao gồm việc đặt câu hỏi về sự tồn tại của các yếu tố nguy cơ. Những người có nguy cơ nhiễm cao bao gồm
những người có quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh, đồng tính nam (MSM), người bị nhiễm HIV hay STD khác,
những người có nhiều bạn tình, người hoạt đ ̣ông mại dâm và người sử dụng chất gây nghi ̣ên. Phụ nữ mang thai bị bệnh
giang mai có nguy cơ truyền b ̣ênh qua nhau thai cho thai nhi.

Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai giai đoạn I
Nhiễm Treponema pallidum ban đầu gây ra nhiễm trùng tại chỗ và xuất hiện dát. Dát này phát triển thành sẩn và sau
đó thành vết loét, tạo thành săng. Vết loét giang mai giai đoạn I thường không đau và xuất hiện tại vùng h ̣âu môn sinh
dục hoặc cổ tử cung. Săng xuất hi ̣ên vào thời điểm 9 đến 90 ngày sau phơi nhiễm (thường 14 đến 21 ngày sau phơi
nhiễm). Nam giới hay phụ nữ có vết loét sinh dục không đau, rắn là gợi ý mạnh mẽ để chẩn đoán giang mai giai đoạn
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I.[27] Có thể không được bệnh nhân và bác sĩ khám phát hi ̣ên, và tự lành. Cũng có thể có sưng hạch theo vùng, cứng,
rời rạc, không đau. Loét miệng có thể xảy ra trong nhiễm trùng giai đoạn I. Khi xuất hi ̣ên, các vết loét chỉ giới hạn
trong miệng.
[Fig-2]

[Fig-3]

Ở trường hợp không điển hình, vết loét có thể nhiều ổ và gây đau. Đồng nhiễm herpes sinh dục hoặc bệnh hạ cam có
thể là nguyên nhân gây ra vết loét đau. Đồng nhiễm HIV có thể dẫn đến nhiều vết loét. Khoảng 30% b ̣ênh nhân âm
tính với kháng thể HIV và 70% bệnh nhân dương tính với kháng thể HIV mắc giang mai giai đoạn I có nhiều vết loét
ở b ̣ô ph ̣ân sinh dục.

Bệnh giang mai giai đoạn II có triệu chứng
B ̣ênh nhân có thể tiến triển các đ ̣ăc điểm của bệnh giang mai giai đoạn II 4 đến 8 tuần sau giang mai giai đoạn I. Biểu
hi ̣ên của giang mai giai đoạn II rất đa dạng. Nhiễm trùng xoắn khuẩn lan toả có các biểu hiện đa cơ quan. Bệnh nhân
có thể mô tả các triệu chứng cơ thể bao gồm sốt, khó chịu, đau cơ, hoặc đau khớp. B ̣ênh nhân cũng có thể phát hi ̣ên
hạch to toàn thân. Các đ ̣ăc điểm này có thể bị nhầm lẫn với bệnh gian phát do vi-rút hay nhiễm HIV nguyên phát. Có
thể có ban dạng dát, sẩn, ho ̣ăc ban dát sẩn lan toả đối xứng toàn thân, thường cả lòng bàn tay và gan bàn chân. Phát
ban cũng có thể xảy ra trên thân mình và da đầu. Đôi khi các nốt sẩn có thể bị loét. Có thể xảy ra loét niêm mạc toàn
thân, gây ra các vết loét 'dạng vết sên bò' trên niêm mạc má, và vết trợt trên bộ phận sinh dục. Có thể có tổn thương
giống như mụn cóc màu thịt ở vùng sinh dục, được gọi là sẩn ướt giang mai. Có thể tiến triển rụng tóc từng mảng.
[Fig-5]

[Fig-6]

[Fig-7]

[Fig-8]

Biểu hi ̣ên ít g ̣ăp bao gồm tổn thương n ̣ôi tạng đặc hiệu. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, phản ứng màng não, mất
thính lực, co giật hoặc bệnh lý thần kinh gợi ý tổn thương thần kinh. Giang mai thần kinh có thể xảy ra ở bất kỳ giai
đoạn nào của bệnh giang mai và có thể xuất hiện tới 10% bệnh nhân giang mai không được điều trị.[17] Các thay đổi
về thị lực do viêm mống mắt, viêm màng bồ đào và viêm hắc võng mạc do giang mai ban đầu có thể tới các cơ sở
nhãn khoa.[28] Viêm mạch do giang mai giai đoạn II có thể gây ra h ̣ôi chứng th ̣ân hư, viêm cầu th ̣ân hoặc viêm gan.

Có đến 25% trong số những người không được điều trị giang mai giai đoạn II tiếp tục tiến triển các đợt bệnh giang
mai tái phát. Triệu chứng bao gồm phát ban và sốt. Các đợt tái phát hiếm khi xảy ra lâu hơn 1 năm sau khi mắc phải
bệnh giang mai.

Bệnh giang mai tiềm ẩn không có triệu chứng
Bệnh giang mai tiềm ẩn được định nghĩa khi huyết thanh dương tính không kèm theo các đ ̣ăc điểm lâm sàng của
giang mai. Bệnh giang mai tiềm ẩn sớm được định nghĩa là nhiễm trùng không triệu chứng chỉ được chẩn đoán trên
cơ sở huyết thanh dương tính, mắc phải chưa đến 1 năm trước đó (theo tiêu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng
chống dịch bệnh [CDC]), hoặc chưa đến 2 năm trước đó (theo WHO).[2] [3] Tái phát giang mai giai đoạn II có thể
xuất hiện trong giai đoạn tiềm ẩn sớm.

Bệnh giang mai tiềm ẩn muộn được định nghĩa là b ̣ênh nhiễm trùng không triệu chứng mắc phải trên 1 năm (theo
CDC), hoặc trên 2 năm (theo WHO).[2] [3] Bệnh nhân không được biết có huyết thanh âm tính trong năm vòng 1
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năm (CDC), hoặc 2 năm (WHO).[2] [3] Trong số 60% đến 70% người bị bệnh giang mai, không có ca b ̣ênh nào tiến
triển thành nhiễm trùng giai đoạn mu ̣ôn có tri ̣êu chứng (b ̣ênh giang mai giai đoạn III).

Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai giai đoạn III (muộn)
Khoảng 30% đến 40% người bị giang mai không được điều trị sẽ tiến triển thành giang mai giai đoạn III (có triệu
chứng muộn). B ̣ênh đặc trưng bởi các biến chứng mạn tính ở các cơ quan đích, thường nhiều năm sau khi nhiễm
trùng ban đầu. Có thể nghi ngờ chẩn đoán từ tiền sử bao gồm các đ ̣ăc điểm của giai đoạn bệnh trước đó và sự hiện
diện của các yếu tố nguy cơ. Giang mai thần kinh có thể liên quan đến tổn thương cột sau tủy sống, gây ra hội chứng
cột sau được gọi là giang mai thần kinh. Khuyến cáo tham vấn ý kiến chuyên khoa thần kinh hoặc tâm thần. Các đ ̣ăc
điểm của giang mai thần kinh bao gồm:

• thất điều
• Mất kiểm soát cơ thắt h ̣âu môn và bàng quang
• Đồng tử Argyll-Robertson
• Mất phản xạ
• Mất cảm giác c ̣ôt sau (mất cảm giác rung và cảm thụ bản thể/vị trí)
• Dấu hiệu Romberg.

Tổn thương não gây ra một loạt các hội chứng, bao gồm suy giảm nhận thức và v ̣ân đ ̣ông, đôi khi được gọi chung
theo thuật ngữ rộng là 'li ̣êt nhẹ toàn thân'. Các đ ̣ăc điểm của li ̣êt nhẹ toàn thân có thể bao gồm:

• Thay đổi tính cách
• Suy giảm trí nhớ
• Khí sắc thay đổi
• Lú lẫn
• Co giật
• Run cơ
• Đồng tử Argyll-Robertson.

Giang mai tim mạch thường ảnh hưởng đến gốc động mạch chủ, gây viêm động mạch chủ, dẫn đến hở van động mạch
chủ. Có thể phát sinh đau thắt ngực do hẹp lỗ động mạch vành. Hoại tử lớp giữa động mạch chủ có thể gây ra phình
động mạch chủ. Tiếng thổi của hở van động mạch chủ và/hoặc các triệu chứng và dấu hiệu của suy tim hoặc phình
động mạch chủ khi khám lâm sàng đòi hỏi ý kiến chuyên khoa tim mạch.

Gôm giang mai (còn được gọi là giang mai giai đoạn III lành tính) ảnh hưởng đến da và các tạng, gây ra các tổn
thương thâm nhiễm ho ̣ăc phá hủy và phì đại các tạng, cũng như gây ra thủng hoặc xẹp các cấu trúc bị ảnh hưởng. Các
nốt chưa các mô hạt cứng với trung tâm hoại tử. Cấu trúc gôm phá hủy mô có thể từ từ thay thế mô lành. Gôm là biểu
hiện rất hiếm gặp của giang mai giai đoạn muộn, với biểu hiện phổ biến nhất là loét da mạn tính và thâm nhiễm dạng
nốt.
[Fig-4]

Đồng nhiễm HIV
Bệnh giang mai là m ̣ôt yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho lây truyền HIV. Tổng quan của dịch tễ học hiện nay về
bệnh giang mai đã miêu tả dịch giang mai xảy ra ở nhóm đồng tính nam (MSM).[29] Một số lượng không đồng đều
MSM cao đồng nhiễm HIV, đặc biệt là những người đang điều trị bằng thuốc kháng retrovirus.[20] Sự hiện diện của
HIV có thể thay đổi biểu hi ̣ên của bệnh giang mai.[30]

• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: nhiều vết loét lớn hơn và gây đau.

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: 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 2018. Giữ mọi bản quyền.

13

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm giang mai Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

• Bệnh giang mai giai đoạn II: thường g ̣ăp các vết loét b ̣ô ph ̣ân sinh dục hơn và hiệu giá cao hơn khi xét nghiệm
RPR và xét nghiệm VDRL.

• Có thể tiến triển nhanh hơn thành giang mai thần kinh.
• Các đáp ứng huyết thanh với nhiễm trùng có thể không điển hình.[28]

Dấu hiệu và triệu chứng của giang mai bẩm sinh
Bệnh giang mai bẩm sinh xảy ra khi thai nhi mắc phải nhiễm trùng qua nhau thai từ mẹ. Có thể dẫn đến thai chết lưu,
sẩy thai ho ̣ăc hội chứng giang mai bẩm sinh. Các dấu hiệu trong tử cung như phù thai nhi có thể được phát hiện bằng
quét siêu âm. Biểu hiện sau khi sinh được chia thành các giai đoạn sớm và muộn; biểu hiện sớm xảy ra trong 2 năm
đầu đời, và biểu hiện mu ̣ôn xảy ra sau 2 tuổi.

Chẩn đoán bệnh giang mai bẩm sinh là chẩn đoán nghi ngờ, có xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:[3] [31]

• Xác định giang mai ở người mẹ
• Người mẹ được điều trị đầy đủ
• Có bằng chứng lâm sàng, c ̣ân lâm sàng, hoặc chẩn đoán hình ảnh về bệnh giang mai ở trẻ nhũ nhi (xét nghiệm

cần bao gồm nồng đ ̣ô huyết thanh không xoắn khuẩn của bà mẹ và trẻ sơ sinh sử dụng cùng xét nghiệm, tốt
hơn là được thực hiện tại cùng phòng thí nghiệm).

Hầu hết các dấu hiệu lâm sàng không thể nhìn thấy khi sinh, nhưng thường xuất hiện trong vòng 3 tháng. Có thể xuất
hi ̣ên viêm mũi nhiễm khuẩn n ̣ăng có thể có mủ ho ̣ăc lẫn máu, có thể kéo dài và là một trong những dấu hiệu sớm
nhất.[31] Các dấu hiệu sớm khác (< 2 tuổi) bao gồm gan to/gan lách to, viêm cầu th ̣ân và h ̣ôi chứng th ̣ân hư, hạch to
toàn thân, tổn thương hệ thần kinh trung ương, bao gồm bất thường dịch não tủy và viêm màng não do giang mai, và
tổn thương xương như viêm xương sụn.[32] [31] Phát ban trên da ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra và có thể tương tự như
phát ban của giang mai giai đoạn II ở người lớn. Nó cũng có thể lan r ̣ông hơn, có bọng nước hoặc hoại tử hoặc bong
vảy. Ban đầu, phát ban có thể là phát ban phỏng nước với các mụn nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay và gan bàn chân.
Sau đó, phát ban dạng ban đỏ ho ̣ăc dát sẩn, thường có màu đồng, có thể xuất hiện trên mặt, lòng bàn tay và gan bàn
chân. Viêm dây rốn hoại tử (viêm dây rốn) là dấu hi ̣êu rõ ràng để chẩn đoán giang mai bẩm sinh và thường được phát
hi ̣ên ở trẻ sơ sinh thiếu tháng chết lưu, hoặc chết trong vòng một vài tuần sau khi sinh. Dây rốn có biểu hi ̣ên đ ̣ăc hi ̣êu
được gọi là dây rốn hình 'c ̣ôt đỏ trắng' là kết quả của tình trạng viêm cấu trúc nền của dây rốn.[32] [33]
[Fig-9]

[Fig-10]
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Các biểu hiện lâm sàng ở bệnh giang mai bẩm sinh

Trích từ: French P. Syphilis. BMJ 2007;334:143-147

Bệnh giang mai mắc phải sau sinh làm dấy lên nghi ngờ về lạm dụng tình dục trẻ em, nên cần được xét nghi ̣êm
thêm.[34] Tuy nhiên, giang mai bẩm sinh không được điều trị có thể biểu hi ̣ên mu ̣ôn và vi ̣êc phân biệt tình trạng bệnh
này với giang mai mắc phải sau sinh là rất quan trọng. Nó có một số biểu hiện khác biệt: viêm giác mạc mô kẽ, răng
cửa giữa hình chêm, có vết lõm (răng Hutchinson), điếc do dây thần kinh VIII (gọi chung là tam chứng Hutchinson),
hộp sọ có bướu trán, cẳng chân cong về phía trước (cẳng chân Saber), biến dạng mũi hình yên ngựa, hoặc khớp
Clutton (sưng đầu gối không đau đối xứng).[31]
[Fig-12]

[Fig-13]

[Fig-14]

Xét nghiệm ban đầu trong giang mai mắc phải: các xét nghiệm vi thể
Không thể tiến hành nuôi cấy Treponema pallidum trong ống nghiệm. Cần thực hi ̣ên soi kính hiển vi nền đen đối với
tổn thương da để xác định T pallidum, nhưng xét nghiệm này có thể không có bên ngoài môi trường chuyên khoa. Tổn
thương được làm sạch và cạo tổn thương bằng băng gạc cho đến khi xuất hiện dịch tiết thanh dịch, dịch này sau đó
được lấy rồi phết lên lam kính. Xác định T pallidum từ bệnh phẩm cho phép chẩn đoán ngay lập tức. Riêng kết quả
âm tính là không đủ để loại trừ nhiễm trùng do việc thu th ̣âp xoắn khuẩn phụ thu ̣ôc vào người thực hiện. Tổn thương
được coi là âm tính đối với T pallidum nếu kết quả kính hiển vi trong 3 ngày khác nhau đều âm tính.[35] [36] Độ
nhạy của kính hiển vi nền đen với vết loét ở b ̣ô ph ̣ân sinh dục là 74% đến 86% và độ đặc hiệu là 85% đến 100%.[35]
[37] [38] [39] Đối với giang mai giai đoạn II, soi kính hiển vi nền đen có thể dương tính với các tổn thương da hoặc
tổn thương loét h ̣âu môn sinh dục. Tuy nhiên, gôm ở giang mai mu ̣ôn có rất ít T pallidum có thể nhận di ̣ên, nếu có.
Cũng cần thực hi ̣ên soi kính hiển vi nền đen trên tổn thương hoặc dịch tiết mũi bất kỳ ở trẻ sơ sinh có khả năng mắc
bệnh giang mai bẩm sinh.
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Xét nghiệm ban đầu để phát hiện giang mai mắc phải: các xét nghiệm huyết
thanh
Cũng cần thực hiện xét nghi ̣êm huyết thanh giang mai nếu xuất hi ̣ên một vết loét rất đáng ngờ, ngay cả khi kết quả
kính hiển vi nền đen là âm tính. Hi ̣ên nay, hầu hết xét nghiệm sàng lọc bệnh giang mai được thực hiện bằng cách sử
dụng xét nghiệm xoắn khuẩn, không giống như phương pháp tiếp cận trước đây là sử dụng các xét nghiệm không
xoắn khuẩn để sàng lọc. Xét nghiệm xoắn khuẩn bao gồm:[14]

• Xét nghiệm miễn dịch enzym (EIA) xoắn khuẩn
• Xét nghiệm ngưng kết hạt T pallidum (TPPA)
• Xét nghiệm ngưng kết hồng cầu T pallidum (TPHA)
• Xét nghiệm hấp thụ kháng thể huỳnh quang (FTA-ABS)
• Xét nghi ̣êm immunocapture (ICA) (bắt kháng thể).

Đây là những xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn, là các xét nghiệm dựa trên kháng nguyên, và kết quả
dương tính trong thời gian dài nếu mắc b ̣ênh hiện tại hoặc trước đây. Những xét nghiệm này thường chỉ dương tính
khi mắc bệnh giang mai. Tuy nhiên, chúng cũng dương tính khi mắc các bệnh do nhiễm các xoắn khuẩn khác, chẳng
hạn như ghẻ cóc. Có thể có kết quả dương tính giả từ các xét nghi ̣êm xoắn khuẩn, do đó kết quả dương tính cần được
khẳng định bởi một loại xét nghiệm xoắn khuẩn khác. Các kết quả EIA âm tính giả có thể xảy ra trong thời kỳ ủ b ̣ênh
và giang mai giai đoạn I sớm. Thường cần 3 tuần để xét nghiệm IgG/IgM EIA trở nên dương tính sau khi nhiễm T
pallidum. Xét nghiệm thường được sử dụng để sàng lọc là EIA.

Ngoài các xét nghiệm xoắn khuẩn, cần thực hiện xét nghiệm không xoắn khuẩn để khẳng định nhiễm trùng. Xét
nghiệm không xoắn khuẩn bao gồm:[3] [40] [41]

• Xét nghiệm VDRL
• Xét nghiệm reagin huyết tương nhanh (RPR)
• Xét nghi ̣êm dựa trên cardiolipin.

Xét nghiệm không xoắn khuẩn đưa ra phát hi ̣ên gần đúng về b ̣ênh hoạt động và có thể được sử dụng để theo dõi đáp
ứng điều trị.[42] [43] [44] [45] [46] Cần sử dụng cùng xét nghiệm huyết thanh để so sánh trực tiếp (ví dụ: VDRL
hoặc RPR, nhưng không phải cả hai). Thay đổi hiệu giá gấp 4 lần, tương đương với thay đổi khi tỷ l ̣ê pha loãng mỗi 2
lần (ví dụ: từ 1:16 đến 1:4 hoặc từ 1:8 đến 1:32), cho thấy sự khác biệt lâm sàng quan trọng giữa 2 kết quả xét nghi ̣êm
không xoắn khuẩn. RPR là xét nghi ̣êm được lựa chọn. Hiệu giá RPR và VDRL thường giảm hoặc trở thành không
phản ứng khi điều trị hiệu quả. Hiếm khi thấy hiệu giá bằng 32 hoặc cao hơn ở b ̣ênh nhiễm trùng được điều trị đầy
đủ. Mặc dù được điều trị đầy đủ, một số bệnh nhân vẫn duy trì hiệu giá kháng thể dương tính ở mức thấp trong m ̣ôt
thời gian dài, được gọi là phản ứng kháng huyết thanh. Dương tính giả có thể xảy ra do sự xuất hi ̣ên một loạt các tình
trạng khác (ví dụ: mang thai, rối loạn tự miễn và nhiễm trùng). Xét nghi ̣êm với kết quả âm tính giả đôi khi có thể xảy
ra trong mẫu b ̣ênh phẩm không pha loãng (hiện tượng vùng ức chế). Cardiolipin là lipid quan trọng của T pallidum.
Các nồng độ kháng thể kháng lipid này có xu hướng tăng và giảm theo tải lượng T pallidum trong cơ thể.

Thời kỳ ủ bệnh (khoảng thời gian thông thường sau nhiễm trùng đến khi xét nghi ̣êm trở nên dương tính) đối với xét
nghi ̣êm xoắn khuẩn và không xoắn khuẩn là như sau.

Xét nghi ̣êm xoắn khuẩn

• EIA: 3 tuần
• TPPA: 4 đến 6 tuần
• TPHA: 4 đến 6 tuần.

Xét nghi ̣êm không xoắn khuẩn
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• RPR: 4 tuần
• VDRL: 4 tuần.

Xét nghiệm PCR T pallidum (mẫu lấy trực tiếp từ tổn thương) để chẩn đoán giang mai sớm đang ngày càng được sử
dụng rộng rãi; xét nghi ̣êm này có độ nhạy và đ ̣ăc hi ̣êu ở những bệnh nhân có các tổn thương loét ở giai đoạn I và II.

Ở b ̣ênh giang mai giai đoạn II, tất cả b ̣ênh nhân sẽ có các xét nghi ̣êm huyết thanh giang mai dương tính mạnh. Xét
nghi ̣êm RPR hoặc VDRL âm tính giả đôi khi có thể xảy ra trong mẫu b ̣ênh phẩm không pha loãng (hiện tượng vùng
ức chế). Hoạt tính huyết thanh trễ ho ̣ăc huyết thanh không xoắn khuẩn âm tính giả có thể hiếm khi xảy ra nếu đồng
nhiễm HIV.[28] [47] [48]

B ̣ênh giang mai tiềm ẩn muộn và sớm không triệu chứng có thể được phát hiện dưới dạng m ̣ôt phần của xét nghiệm
sàng lọc máu (ví dụ: trước khi hiến máu). EIA giang mai sẽ cho kết quả dương tính. Ở b ̣ênh giang mai tiềm ẩn muộn,
các xét nghi ̣êm xoắn khuẩn đều dương tính. Ở b ̣ênh giang mai giai đoạn III, huyết thanh dương tính sẽ gợi ý chẩn
đoán đã nghi ngờ từ tiền sử và các dấu hiệu lâm sàng.

Xét nghi ̣êm tại giường (POC) với xoắn khuẩn hoặc kết hợp kháng thể xoắn khuẩn/không xoắn khuẩn đã được đánh
giá trong bối cảnh các khu vực nguy cơ cao, nơi mà chẩn đoán nhanh và sớm có thể quan trọng hơn độ chính xác. M ̣ôt
số thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy triển vọng[49] và xét nghi ̣êm tại giường đã được khuyến cáo như là một phần của
chiến lược của Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (Pan American Health Organization, PAHO) để chẩn đoán và điều trị bệnh
giang mai.[50] Riêng kết quả dương tính đối với kháng thể xoắn khuẩn là không đủ để phân biệt giữa nhiễm trùng
hiện tại, trong quá khứ, hoặc nhiễm trùng được điều trị.

CDC tiếp tục khuyến cáo sử dụng các xét nghi ̣êm không xoắn khuẩn để sàng lọc bệnh giang mai, vì các xét nghi ̣êm
này luôn dương tính cả khi b ̣ênh hoạt động hoặc b ̣ênh không được điều trị (trừ vài tuần nhiễm trùng đầu tiên). Các xét
nghiệm xoắn khuẩn dương tính ở bệnh nhân bị bệnh được điều trị, và như vậy có thể gây ra sự lo lắng hay nhầm lẫn
cho cả bác sĩ và bệnh nhân khi các kết quả là 'dương tính' với giang mai do đã điều trị phù hợp mà không cần yêu cầu
can thiệp thêm. Khi sử dụng cách tiếp c ̣ân này sẽ gặp nhiều trường hợp dương tính giả hơn. Vi ̣êc sử dụng xét nghiệm
xoắn khuẩn như bước sàng lọc đầu tiên (còn gọi là 'sàng lọc trình tự ngược') đã được tiến hành trong nhiều phòng thí
nghiệm chỉ vì đây là bi ̣ên pháp tiết ki ̣êm thời gian và chi phí.[31] [51] [52] Điều quan trọng là các bác sĩ cần nhận ra
rằng, không giống như các xét nghi ̣êm sàng lọc trước đây phát hi ̣ên bệnh giang mai bằng RPR hoặc VDRL, các xét
nghiệm sàng lọc hiện tại đối với bệnh giang mai không tự động gợi ý nhiễm giang mai hoạt động.

Các xét nghiệm thêm với giang mai mắc phải
Chọc dò tủy sống và xét nghiệm dịch não tủy phải được thực hiện ở mọi bệnh nhân có các bằng chứng lâm sàng của
giang mai thần kinh (ví dụ: đau đầu, dấu hi ̣êu màng não, triệu chứng mắt hoặc thính giác, liệt dây thần kinh sọ, suy
giảm v ̣ân đ ̣ông ho ̣ăc cảm giác, co giật, hoặc rối loạn chức năng nhận thức).[3] Có thể xảy ra tổn thương thần kinh
trung ương ở bất kỳ giai đoạn nào của giang mai và có thể bao gồm tổn thương màng não không triệu chứng cho đến
sa sút trí tu ̣ê và b ̣ênh thần kinh cảm giác. Trước hết, cần thực hi ̣ên chụp CT hoặc MRI nếu có lo ngại tăng áp lực nội
sọ. Chọc dò tủy sống cũng được chỉ định nếu chẩn đoán giang mai khi có đồng nhiễm HIV. Giang mai thần kinh được
gợi ý bằng:[27]

• Số lượng bạch cầu CSF (dịch não tủy) > 10 tế bào/mm ^ 3 (10 x 10 ^ 6 tế bào/L)
• Protein CSF >50 mg/dL (0,50 g/L)
• Xét nghi ̣êm VDRL CSF dương tính.

CSF cũng sẽ cho biết xét nghi ̣êm xoắn khuẩn TPHA, TPPA hoặc FTA-ABS dương tính.[27] [53] [54] [55] Kết quả xét
nghiệm CSF-TPHA không phản ứng thường loại trừ giang mai thần kinh. Không có khả năng bị tổn thương thần kinh
khi xét nghi ̣êm TPHA hoặc TPPA dịch não tủy với hiệu giá < 1:320. Cần l ̣ăp lại xét nghiệm dịch não tủy 6 tháng m ̣ôt
lần cho đến khi số lượng bạch cầu về mức bình thường nếu số lượng bạch cầu tăng cao ở mẫu ban đầu.
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[VIDEO: Diagnostic lumbar puncture in adults: animated demonstration ]

Cần chụp XQ ngực thẳng ở những người bị giang mai không xác định thời gian hay ở những người đã mắc bệnh
giang mai trong hơn 2 năm, cho dù họ có các triệu chứng tim mạch hay không. Kỹ thu ̣ât này có thể phát hiện phình
động mạch chủ hoặc vôi hóa động mạch chủ nếu có. Bệnh nhân nghi ngờ có hở van động mạch chủ, suy tim hoặc
phình động mạch chủ sẽ cần phải thực hi ̣ên cả XQ ngực thẳng và siêu âm tim. Tất cả bệnh nhân mắc giang mai đều
cần được xét nghi ̣êm HIV. Tại các khu vực địa lý có tỷ lệ lưu hành HIV cao, bệnh nhân mắc giang mai giai đoạn I cần
được xét nghiệm HIV lại sau 3 tháng, ngay cả khi kết quả xét nghiệm HIV đầu tiên là âm tính.[3] Do đó ngưỡng thấp
trong xét nghiệm và điều trị giang mai ở bệnh nhân nhiễm HIV được khuyên dùng.

Các xét nghiệm ban đầu phát hiện giang mai bẩm sinh
CDC đã công bố các khuyến cáo liên quan đến các xét nghiệm huyết thanh cần thiết trong việc chẩn đoán giang mai
bẩm sinh.[3] [31] Cần thực hi ̣ên xét nghi ̣êm huyết thanh giang mai ở tất cả phụ nữ mang thai trong lần khám thai đầu
tiên.[62] Cần sớm lặp lại xét nghi ̣êm huyết thanh trong ba tháng cuối thai kỳ và lúc sinh nếu huyết thanh đã cho kết
quả dương tính, hoặc nếu người mẹ có nguy cơ cao mắc phải bệnh giang mai. Tình trạng huyết thanh giang mai của
người mẹ cần được xác định trong thời gian mang thai và trước khi trẻ sơ sinh xuất viện.[3] Phụ nữ sinh con bị chết
lúc đẻ cần được xét nghi ̣êm bệnh giang mai. Tất cả phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai cũng cần được xét nghi ̣êm
HIV. Tất cả trẻ nhũ nhi có mẹ có huyết thanh dương tính cần được xét nghiệm không xoắn khuẩn (VDRL hoặc RPR),
xét nghi ̣êm này cần được thực hiện trên huyết thanh của trẻ sơ sinh chứ không phải trên máu cuống rốn.

Các xét nghiệm khác phát hiện giang mai bẩm sinh
Phụ nữ mang thai nghi ngờ mắc giang mai cần được siêu âm thai nhi. Vi ̣êc mắc giang mai của thai hoặc nhau thai (ví
dụ, gan to, cổ trướng và phù) cho thấy nguy cơ thất bại cao hơn trong điều trị thai nhi.[63]

Sau khi sinh, CDC khuyến cáo thực hiện các xét nghi ̣êm như chọc dò tủy sống kèm phân tích dịch não tủy gồm đếm
số lượng bạch cầu, protein và VDRL, công thức máu và các xét nghiệm khác khi có chỉ định lâm sàng (như XQ ngực
thẳng, siêu âm sọ, chụp x-quang xương dài, xét nghi ̣êm chức năng gan, đáp ứng thính giác thân não) trong các trường
hợp sau đây:[3]

• Trẻ sơ sinh (< 1 tháng tuổi) đã được khẳng định hoặc có khả năng cao mắc b ̣ênh, kèm:

• Khám lâm sàng bất thường phù hợp với giang mai bẩm sinh ho ̣ăc
• Hiệu giá huyết thanh không xoắn khuẩn định lượng trong huyết thanh cao hơn 4 lần so với hiệu giá của

mẹ ho ̣ăc
• Xét nghi ̣êm kính hiển vi nền đen ho ̣ăc kháng thể huỳnh quang dịch cơ thể dương tính.

• Trẻ sơ sinh (<1 tháng tuổi) có kết quả khám lâm sàng bình thường và có hiệu giá huyết thanh không xoắn
khuẩn định lượng trong huyết thanh bằng ho ̣ăc ít hơn 4 lần so với hiệu giá của mẹ kèm:

• Người mẹ không được điều trị, được điều trị không đầy đủ, hoặc không có bằng chứng là đã được điều
trị hoặc

• Người mẹ đã được điều trị bằng erythromycin hoặc phác đồ không phải penicillin khác hoặc
• Người mẹ được điều trị chưa đầy 4 tuần trước khi sinh.

• Trẻ em trên 1 tháng tuổi với các xét nghi ̣êm huyết thanh phản ứng và có nguy cơ mắc giang mai bẩm sinh. Các
trẻ này cũng cần phải được xét nghiệm HIV.

Các yếu tố nguy cơ
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Nhiễm giang mai Chẩn đoán

Mạnh
Quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh

• Nguy cơ mắc giang mai sau khi quan hệ tình dục với người mắc bệnh giang mai giai đoạn I và II là từ 30% đến
60%.[18] [19]

nam có quan hệ tình dục đồng giới

• Nguy cơ cao hơn, đặc biệt nếu những người này cũng đồng nhiễm HIV, sử dụng chất gây nghi ̣ên như
methamphetamine (metamfetamine), hoặc có nhiều bạn tình thường xuyên.[20] [21]

Sử dụng chất gây nghiện

• Liên quan do trao đổi tình dục và tiền bạc lấy chất gây nghi ̣ên, đặc biệt là cocaine dạng đá.[22] [23]

người hoạt động mại dâm

• Liên quan do trao đổi tình dục và tiền bạc lấy chất gây nghi ̣ên, đặc biệt là cocaine dạng đá.[22] [23]

nhiều bạn tình

• Liên quan đến tất cả các b ̣ênh lây truyền qua đường tình dục.
• Quan trọng trong dịch tễ học giang mai.[20]

người nhiễm HIV hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác

• Tất cả bệnh nhân mắc STD cần sàng lọc giang mai, cũng như các bệnh nhân có nguy cơ cao hơn mắc STD, không
phân biệt nơi khám.

bệnh giang mai trong khi mang thai (nguy cơ giang mai bẩm sinh).

• Thai nhi nhiễm bệnh từ người mẹ không có triệu chứng.
• Có thể dẫn đến thai chết lưu, sẩy thai ho ̣ăc hội chứng giang mai bẩm sinh.
• Sàng lọc trước khi sinh nhằm mục đích xác định và điều trị phụ nữ không có triệu chứng, từ đó ngăn ngừa truyền

b ̣ênh qua nhau thai.[24]

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 nhóm nguy cơ bao gồm người có quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh, đồng tính nam, người sử dụng
chất gây nghi ̣ên, người hoạt đ ̣ông mại dâm, người có nhiều bạn tình, và người nhiễm HIV hoặc b ̣ênh lây truyền
qua đường tình dục khác.

• Phụ nữ mang thai bị giang mai có nguy cơ truyền b ̣ênh qua nhau thai cho thai nhi.

loét sinh dục (thường gặp)

• Ban đầu là dát, rồi phát triển thành sẩn và sau đó là loét rồi tạo thành săng.
[Fig-2]

[Fig-3]
• Thông thường xuất hiện ở vùng h ̣âu môn sinh dục 14-21 ngày sau khi phơi nhiễm (nhiễm trùng giai đoạn I).
• Thông thường chai cứng, đơn độc và không đau.
• Ở trường hợp không điển hình, có thể có nhiều và đau.
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• Đồng nhiễm với herpes sinh dục hoặc bệnh hạ cam cũng có thể khiến vết loét đau. Nhiễm HIV có thể gây ra nhiều
vết loét.

• Các vết trợt trên bộ phận sinh dục cũng có thể xuất hi ̣ên trong giang mai giai đoạn II.
[Fig-8]

Bệnh hạch bạch huyết (thường gặp)

• Hạch vùng cứng, to vừa phải kèm vết loét cổ điển của giang mai trong nhiễm trùng giai đoạn I.
• Có thể xuất hiện hạch to toàn thân trong giang mai giai đoạn II.

phát ban lan tỏa (thường gặp)

• Có thể có dát, sẩn, ho ̣ăc ban dát sẩn đối xứng trong giang mai giai đoạn II.
[Fig-5]

[Fig-7]
• Thường lan r ̣ông với tổn thương niêm mạc.
• Có thể bong vảy.
• Thường không ngứa, xuất hi ̣ên trên thân mình, lòng bàn tay, lòng bàn chân và da đầu.
• Ở bệnh nhân da đen có thể gây ngứa.
• Có thể đi kèm tiền sử có các triệu chứng cơ thể, chẳng hạn như sốt và khó chịu.
• Thường khởi phát trong 6 đến 12 tuần sau khi phơi nhiễm.
• Có đến 25% trong số những người không được điều trị giang mai giai đoạn II xuất hiện các đợt tái phát phát ban

và sốt.
• Phát ban cũng xảy ra ở giang mai bẩm sinh.

các triệu chứng thể tạng (thường gặp)

• Chẳng hạn như sốt, khó chịu, đau cơ và đau khớp với giang mai giai đoạn II.
• Có thể bị nhầm lẫn với nhiễm HIV tiên phát hay bệnh gian phát do vi-rút khác.
• Có đến 25% trong số những người không được điều trị giang mai giai đoạn II xuất hiện các đợt tái phát phát ban

và sốt.

mệt mỏi (thường gặp)

• Là kết quả của giang mai tim mạch (bệnh giai đoạn III), có thể dẫn đến suy tim.
• Cũng có thể là triệu chứng cơ thể ở giang mai giai đoạn II.

viêm mũi (giang mai bẩm sinh) (thường gặp)

• Dấu hiệu của giang mai bẩm sinh.
• Dịch tiết ra có thể có mủ và lẫn máu.

gan lách to (bệnh giang mai bẩm sinh) (thường gặp)

• Dấu hiệu của giang mai bẩm sinh.
• Thường kết hợp với các dấu hiệu nhiễm trùng lan tỏa khác (phát ban, loét niêm mạc).

rụng tóc từng mảng (không thường gặp)

• Có thể xuất hiện ở giang mai giai đoạn II.

sẩn ướt giang mai (không thường gặp)

• Nốt sần nổi trên da, hoặc phẳng, tròn hoặc hình bầu dục được bao phủ bởi dịch tiết màu xám.
• Dấu hi ̣êu trong giang mai giai đoạn II.
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• Có thể có xuất hiện ở các vùng ẩm ướt của đáy chậu.
• Có thể bị nhầm lẫn với mụn cóc sinh dục.

suy giảm trí nhớ, thay đổi khí sắc, lú lẫn hoặc sa sút trí tuệ (không thường gặp)

• Các dấu hi ̣êu có thể xuất hi ̣ên ở giang mai thần kinh.
• Tổn thương não ở giang mai giai đoạn III gây ra một loạt các hội chứng, bao gồm suy giảm nhận thức và v ̣ân

đ ̣ông, đôi khi được gọi chung theo thuật ngữ rộng là li ̣êt nhẹ toàn thân.

Rối loạn thị giác (không thường gặp)

• Suy giảm thị lực có thể là đ ̣ăc điểm biểu hi ̣ên của viêm mống mắt hoặc viêm màng bồ đào do giang mai, xảy ra
trong nhiễm trùng giai đoạn II.

Đồng tử Argyll-Robertson (không thường gặp)

• Đồng tử hai bên nhỏ, bất thường, không co lại khi tiếp xúc với ánh sáng chói, nhưng co lại để đáp ứng với điều
tiết.

• Đ ̣ăc trưng của giang mai thần kinh xảy ra ở b ̣ênh giang mai giai đoạn III.

mất cảm giác rung và cảm thụ bản thể và vị trí (không thường gặp)

• Mất cảm giác c ̣ôt sau là đ ̣ăc trưng của giang mai thần kinh xảy ra ở giang mai giai đoạn III.

thất điều (không thường gặp)

• Đ ̣ăc trưng của giang mai thần kinh xảy ra ở b ̣ênh giang mai giai đoạn III.

mất kiểm soát cơ thắt hậu môn và bàng quang (không thường gặp)

• Đ ̣ăc trưng của giang mai thần kinh xảy ra ở b ̣ênh giang mai giai đoạn III.

dấu hiệu Romberg dương tính (không thường gặp)

• Đ ̣ăc trưng của giang mai thần kinh xảy ra ở b ̣ênh giang mai giai đoạn III.

tiếng thổi tâm trương (không thường gặp)

• Tiếng thổi tâm trương tại bờ trái xương ức chỉ điểm hở van động mạch chủ, là kết quả của giang mai tim mạch
(bệnh giai đoạn III).

• Thường ảnh hưởng đến gốc động mạch chủ, gây ra viêm động mạch chủ.

các nốt cứng với phần trung tâm hoại tử (không thường gặp)

• Dấu hi ̣êu của gôm giang mai (còn được gọi là giang mai giai đoạn III lành tính).
• Ảnh hưởng đến da và các tạng.
• Gôm có tính phá hủy có thể dần dần thay thế mô bình thường.

sảy thai hoặc thai chết lưu (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Dấu hiệu của bệnh giang mai bẩm sinh.

sinh non và chậm phát triển trong tử cung (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Dấu hiệu của bệnh giang mai bẩm sinh.

phát ban da ở trẻ mới sinh (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Có thể xảy ra ở bệnh giang mai bẩm sinh.
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• Phát ban này có thể tương tự như phát ban của giang mai giai đoạn II ở người lớn. Phát ban cũng có thể lan r ̣ông
hơn, có bọng nước hoặc dát hoại tử hoặc bong vảy.

• Ban đầu, phát ban có thể là phát ban phỏng nước với các phỏng nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay và gan bàn chân.
Sau đó, phát ban ban đỏ ho ̣ăc dát sần, thường có màu đồng, có thể xuất hiện trên mặt, lòng bàn tay và gan bàn
chân. Phát ban cũng có thể ảnh hưởng đến miệng, bộ phận sinh dục và hậu môn.
[Fig-9]

[Fig-10]

cong xương chày (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Do viêm xương sụn sơ sinh trong giang mai bẩm sinh.

dị dạng sọ mặt (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Bao gồm bướu trán, hộp sọ cao và mũi hình yên ngựa.

bất thường răng (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Dấu hiệu của giang mai bẩm sinh.
• Răng cửa Hutchinson (răng hình nón thon nhỏ dần và lõm tại mỏm răng), răng hàm trái dâu hình vòm với các

chỏm lồi nhỏ tại mỏm răng.
• Răng khoáng hóa kém.

viêm dây rốn hoại tử (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Viêm dây rốn hoại tử (viêm dây rốn) là dấu hi ̣êu rõ ràng để chẩn đoán bệnh giang mai bẩm sinh. Thường được
phát hi ̣ên ở trẻ sơ sinh thiếu tháng chết lưu, hoặc chết trong vòng một vài tuần sau khi sinh.

• Dây rốn có biểu hi ̣ên đ ̣ăc hi ̣êu được gọi là dây rốn 'sọc đỏ trắng' là kết quả của viêm cấu trúc nền dây rốn.[32] [33]

Các yếu tố chẩn đoán khác

loét miệng (thường gặp)

• Có thể cùng tồn tại với loét bộ phận sinh dục.
• Xảy ra ở cả b ̣ênh nhiễm trùng giai đoạn I và II.
• Trong nhiễm trùng giai đoạn II, loét miệng (loét dạng vết sên bò) thường sẽ cùng tồn tại với các triệu chứng hoặc

dấu hiệu khác, chẳng hạn như phát ban, sốt.

không có triệu chứng (giang mai tiềm ẩn) (thường gặp)

• Bệnh giang mai tiềm ẩn được định nghĩa là có huyết thanh dương tính không kèm theo các đ ̣ăc điểm lâm sàng của
bệnh giang mai.

• Bệnh nhân và bác sĩ khám có thể không nhận thấy các vết loét trong giang mai giai đoạn I.

Run cơ (không thường gặp)

• Tổn thương não ở giang mai giai đoạn III gây ra một loạt các hội chứng, bao gồm suy giảm nhận thức và v ̣ân
đ ̣ông, đôi khi được gọi chung theo thuật ngữ rộng là li ̣êt nhẹ toàn thân.

đau đầu (không thường gặp)

• Có thể chỉ điểm tổn thương thần kinh.
• Có thể có cứng gáy.

triệu chứng màng não (không thường gặp)
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• Gợi ý tổn thương thần kinh.

đau mắt (không thường gặp)

• Có thể là đ ̣ăc điểm biểu hi ̣ên của viêm mống mắt hoặc viêm màng bồ đào do giang mai, xảy ra trong nhiễm trùng
giai đoạn II.

Điếc (không thường gặp)

• Dây thần kinh sọ VIII là dây thần kinh sọ não bị ảnh hưởng nhiều nhất trong giang mai thần kinh.
• Mất thính lực có thể là triệu chứng và dấu hiệu của giang mai thần kinh cả giai đoạn sớm và mu ̣ôn.
• Điếc cũng có thể xảy ra do giang mai bẩm sinh mu ̣ôn.

Co giật (không thường gặp)

• gợi ý ảnh hưởng thần kinh.

phù ngoại vi (không thường gặp)

• Xảy ra với hội chứng thận hư có thể xuất hiện do viêm mạch ở giang mai giai đoạn II.

Chứng vàng da (không thường gặp)

• Có thể chỉ điểm viêm gan do viêm mạch ở giang mai giai đoạn II.

Bệnh lý thần kinh ngoại biên (không thường gặp)

• Dấu hi ̣êu của giang mai thần kinh.
• Thường ảnh hưởng đến các chi dưới.

mất phản xạ (không thường gặp)

• Có thể xảy ra trong tất cả các dạng giang mai thần kinh.

đau thắt ngực (không thường gặp)

• Là kết quả của giang mai tim mạch (bệnh giai đoạn III).

khó thở (không thường gặp)

• Là kết quả của giang mai tim mạch (bệnh giai đoạn III), có thể dẫn đến suy tim.
• Phình động mạch chủ do giang mai hầu như luôn ảnh hưởng đến động mạch chủ ngực (thường là đoạn lên của

động mạch chủ ngực), dẫn đến suy tim.

phì đại tạng (không thường gặp)

• Tổn thương trong gôm giang mai có thể gây ra phì đại các tạng, và trở nên thâm nhiễm hoặc phá hủy.

thủng da hoặc tạng hoặc xẹp cấu trúc (không thường gặp)

• Có thể xảy ra do gôm giang mai.

bất thường thần kinh ở trẻ mới sinh (bệnh giang mai bẩm sinh) (không thường gặp)

• Có thể bao gồm một loạt các vấn đề như co giật, viêm màng não, não úng thủy tắc nghẽn và liệt dây thần kinh sọ
não.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

soi kính hiển vi nền đen bệnh phẩm ngoáy tổn thương

• Được thực hiện để xác định Treponema pallidum.
• Thường không có sẵn bên ngoài các cơ sở chuyên khoa.
• Làm sạch và cạo tổn thương bằng băng gạc cho đến khi xuất hiện dịch tiết

thanh dịch, dịch này sẽ được lấy rồi phết lên m ̣ôt lam kính.
• Chỉ một kết quả âm tính không loại trừ nhiễm trùng; tốt hơn là cần có 3 xét

nghi ̣êm âm tính vào các ngày khác nhau.
• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: độ nhạy của soi kính hiển vi nền đen là 74% đến

86%, độ đặc hiệu là 85% đến 100%.[37]
• Bệnh giang mai giai đoạn II: soi kính hiển vi nền đen có thể có kết quả dương

tính từ các tổn thương loét h ̣âu môn sinh dục.

xoắn khuẩn spirochaete với
hình thể mở nút chai và di
động

xét nghiệm miễn dịch enzym (EIA) xoắn khuẩn trong huyết thanh

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.
• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: độ nhạy EIA là 82% đến 100%, độ đặc hiệu là

97% đến 100%.[64]
• B ̣ênh giang mai giai đoạn II: độ nhạy EIA là 100%.[64]
• B ̣ênh giang mai tiềm ẩn muộn: độ nhạy EIA là 98% đến 100%.[64]
• Kết quả EIA dương tính có thể xảy ra với nhiễm xoắn khuẩn lây truyền

không phải qua đường tình dục khác (ví dụ như ghẻ cóc), và bệnh giang mai
từng được điều trị.

• Kết quả EIA âm tính giả có thể xảy ra trong thời kỳ ủ b ̣ênh và giang mai giai
đoạn I giai đoạn sớm.

dương tính

xét nghiệm ngưng kết hạt T pallidum (TPHA) trong huyết thanh

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.
• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: độ nhạy TPPA là 85% đến 100%, độ đặc hiệu là

98% đến 100%.[65] [66]
• B ̣ênh giang mai mu ̣ôn tiềm ẩn và giai đoạn II: độ nhạy TPPA là 98% đến

100%.[66]

dương tính

xét nghiệm ngưng kết hồng cầu T pallidum (TPHA) trong huyết thanh

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.

dương tính

xét nghiệm hấp thụ kháng thể huỳnh quang trong huyết thanh (FTA-ABS)

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.
• Xét nghiệm FTA-ABS ít được sử dụng thường xuyên hơn TPPA và TPHA do

độ đ ̣ăc hi ̣êu kém hơn.

dương tính

xét nghiệm immunocapture (ICA) (bắt kháng thể)

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.

dương tính

24 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 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm giang mai Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm INNO-LIA

• Xét nghi ̣êm huyết thanh đ ̣ăc hi ̣êu xoắn khuẩn.
• dương tính suốt đời trong nhiễm trùng hiện tại hoặc trước đây.
• Được sử dụng làm xét nghiệm khẳng định, và một số nghiên cứu gợi ý

xét nghi ̣êm này có độ nhạy và đ ̣ăc hi ̣êu hơn các xét nghi ̣êm FTA-ABS và
TPHA.[67] [68]

dương tính

xét nghiệm reagin huyết tương nhanh (RPR)

• Xét nghi ̣êm huyết thanh không xoắn khuẩn.
• Tương quan với mức độ hoạt động của b ̣ênh, giảm hoặc trở nên không phản

ứng khi điều trị hiệu quả.
• Cũng được sử dụng làm dấu hi ̣êu cho biết hiệu lực điều trị.
• Dương tính giả có thể xảy ra do sự xuất hi ̣ên một loạt các tình trạng khác (ví

dụ: mang thai, rối loạn tự miễn và nhiễm trùng).
• Xét nghi ̣êm với kết quả âm tính giả đôi khi có thể xảy ra trong mẫu b ̣ênh

phẩm không pha loãng (hiện tượng vùng ức chế).
• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: độ nhạy RPR là 70% đến 73%.[14] [69]
• B ̣ênh giang mai giai đoạn II: độ nhạy RPR là 100%.[69]
• Là xét nghi ̣êm được ưu tiên hơn so với xét nghiệm VDRL.

dương tính

xét nghiệm VDRL huyết thanh

• Xét nghi ̣êm huyết thanh không xoắn khuẩn.
• Xét nghi ̣êm cần được chuẩn đ ̣ô để cung cấp kết quả định lượng.
• Tương quan với mức độ hoạt động của b ̣ênh, giảm hoặc trở nên không phản

ứng khi điều trị hiệu quả.
• Được sử dụng làm dấu hi ̣êu cho biết hiệu lực điều trị.
• Hiếm khi thấy hiệu giá bằng 32 hoặc cao hơn trong nhiễm trùng được điều trị

đầy đủ.
• Dương tính giả có thể xảy ra do sự xuất hi ̣ên một loạt các tình trạng khác (ví

dụ: mang thai, rối loạn tự miễn và nhiễm trùng).
• Xét nghi ̣êm với kết quả âm tính giả đôi khi có thể xảy ra trong mẫu b ̣ênh

phẩm không pha loãng (hiện tượng vùng ức chế).
• B ̣ênh giang mai giai đoạn I: độ nhạy VDRL là 44% đến 76%.[69]
• VDRL dương tính trong 77% các ca b ̣ênh giang mai tiềm ẩn muộn.[14]
• Đ ̣ô nhạy của VDRL ở giang mai giai đoạn II là 100%.[69]

dương tính

xét nghiệm dựa trên cardiolipin huyết thanh

• Xét nghi ̣êm huyết thanh không xoắn khuẩn.
• Cardiolipin là lipid quan trọng của T pallidum.
• Nồng độ kháng thể kháng lipid này có xu hướng tăng và giảm theo tải lượng

T pallidum trong cơ thể.

dương tính
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Chọc dò tủy sống, phân tích dịch não tủy

• Các dấu hi ̣êu chỉ điểm là bằng chứng lâm sàng về tổn thương thần kinh (ví
dụ: rối loạn chức năng nhận thức, suy giảm chức năng vận động hoặc cảm
giác, các triệu chứng thị lực hoặc thính lực, li ̣êt dây thần kinh sọ não, các đ ̣ăc
điểm của viêm màng não).

• Cũng được chỉ định nếu bệnh giang mai không rõ thời gian kèm theo đồng
nhiễm HIV.

• Một số bệnh nhân mắc giang mai thần kinh có số lượng tế bào bạch cầu trong
CSF phân l ̣âp tăng cao và RPR/VDRL âm tính.

• Gợi ý tổn thương thần kinh với số lượng tế bào bạch cầu trong CSF tăng cao
và VDRL CSF dương tính.[27]

• Không có khả năng bị giang mai thần kinh với hiệu giá TPHA/TPPA trong
xét nghi ̣êm CSF <1:320.

• Kết quả xét nghiệm CSF-TPHA không phản ứng thường loại trừ giang mai
thần kinh.

• Được chỉ định ở trẻ mắc bệnh giang mai và có triệu chứng hay dấu hiệu thần
kinh.[3]

[VIDEO: Diagnostic lumbar puncture in adults: animated
demonstration ]

Số lượng bạch cầu > 10 tế
bào/mm^ 3; protein CSF > 50
mg/dL (0,50 g/L); VDRL CSF
dương tính; CSF TPHA/TPPA/
FTA-ABS dương tính

CXR

• Có thể phát hiện phình động mạch chủ hoặc vôi hóa động mạch chủ nếu có.
• Yêu cầu ở người có triệu chứng hay dấu hiệu hở van động mạch chủ, suy tim,

hoặc phình động mạch chủ.

có thể phình động mạch chủ
ngực, vôi hóa động mạch chủ

Siêu âm tim

• Yêu cầu nếu nghi ngờ cao giang mai tim mạch (ví dụ: bệnh nhân có triệu
chứng hay dấu hiệu hở van hoặc suy tim).

có thể cho thấy bằng chứng
suy tim, hở van động mạch chủ
hoặc phình động mạch chủ
ngực

Chụp CT não

• Lý do chính để thực hiện chụp CT/MRI não là để loại trừ tăng áp lực nội sọ,
để đảm bảo thực hiện chọc dò tủy sống được an toàn.

• Tăng áp lực nội sọ hiếm khi do chính bệnh giang mai gây ra.

thường là bình thường

MRI não

• Lý do chính để thực hiện chụp CT/MRI não là để loại trừ tăng áp lực nội sọ,
để đảm bảo thực hiện chọc dò tủy sống được an toàn.

• Tăng áp lực nội sọ hiếm khi do chính bệnh giang mai gây ra.

thường là bình thường

Xét nghiệm HIV

• Tất cả bệnh nhân mắc bệnh giang mai đều cần được xét nghi ̣êm HIV.
• Tại các khu vực địa lý có tỷ lệ lưu hành HIV cao, các bệnh nhân mắc giang

mai giai đoạn I cần được xét nghiệm HIV lại sau 3 tháng, ngay cả khi kết quả
xét nghiệm HIV đầu tiên là âm tính.[3]

dương tính hoặc âm tính

siêu âm thai

• Cần được thực hiện ở tất cả phụ nữ bị bệnh giang mai.

có thể cho thấy phù thai, thai
chậm phát triển trong tử cung

Công thức máu

• Được thực hiện ở trẻ nhũ nhi có khả năng mắc giang mai bẩm sinh.

có thể cho thấy thiếu máu,
giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu,
có thể tăng bạch cầu trung tính
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Xét nghiệm Kết quả

siêu âm sọ

• Có thể được chỉ định ở trẻ nhũ nhi nghi ngờ giang mai bẩm sinh.[3]
• Được thực hiện nếu nghi ngờ bất thường sọ não.

có thể cho thấy dị dạng sọ mặt

chụp x-quang xương dài

• Có thể được chỉ định ở trẻ nhũ nhi nghi ngờ giang mai bẩm sinh.[3]
• Được thực hiện nếu nghi ngờ viêm xương sụn.

có thể cho thấy viêm xương
sụn

Xét nghiệm chức năng gan

• Có thể được chỉ định ở trẻ nhũ nhi nghi ngờ giang mai bẩm sinh.[3]
• Được thực hiện nếu các biểu hiện lâm sàng gợi ý tổn thương gan (ví dụ: gan

to).

AST và ALT có thể tăng

điện thế thính giác kích thích

• Có thể được chỉ định ở trẻ nhũ nhi nghi ngờ giang mai bẩm sinh.[3]
• Chỉ được thực hi ̣ên khi có chỉ định lâm sàng.

có thể phát hiện điếc

đo thính lực

• Giang mai thần kinh có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh sọ não (đặc biệt là
dây thần kinh VIII).

có thể phát hiện suy giảm thính
lực

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm tại giường (POC) với kháng thể xoắn khuẩn hoặc kết hợp kháng
thể xoắn khuẩn/không xoắn khuẩn

• Xét nghi ̣êm giang mai tại giường (POC) đã được đánh giá trong điều ki ̣ên của
các khu vực nguy cơ cao, trong đó chẩn đoán nhanh và sớm có thể quan trọng
hơn độ chính xác M ̣ôt số thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy triển vọng[49] và
xét nghi ̣êm tại giường đã được khuyến cáo như là một phần của chiến lược
của Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (Pan American Health Organization, PAHO)
để chẩn đoán và điều trị bệnh giang mai.[50]

dương tính; tuy nhiên, riêng
kết quả dương tính đối với
kháng thể xoắn khuẩn là không
đủ để phân biệt giữa nhiễm
trùng hiện tại, trong quá khứ,
hoặc đã được điều trị

PCR T pallidum (mẫu lấy trực tiếp từ các tổn thương loét)

• Khuếch đại ADN (PCR) đã cho thấy là có độ nhạy 94,7% và đ ̣ô đ ̣ăc hi ̣êu
98,6% trong chẩn đoán bệnh giang mai giai đoạn I, khi so sánh với xét
nghi ̣êm huyết thanh, soi kính hiển vi nền đen và chẩn đoán lâm sàng.

• Trong tương lai việc này có thể cho thấy sự hữu ích trong phát hiện T
pallidum trong các vết loét bộ phận sinh dục.[70]

dương tính
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Herpes sinh dục • Có thể tiền sử trước đây bị sốt,
mụn r ̣ôp hoặc vết loét ở bộ phận
sinh dục, và hạch to với đợt đầu
nhiễm vi-rút herpes simplex.

• Bệnh nhân có thể mô tả các đợt
b ̣ênh trước.

• Khi khám lâm sàng thường có
nhiều phỏng nước đau hoặc
tổn thương loét trên hoặc xung
quanh bộ phận sinh dục hoặc
trực tràng.

• Phân l ̣âp HSV trong môi trường
nuôi cấy tế bào khẳng định chẩn
đoán, mặc dù độ nhạy thấp và
giảm khi các vết loét lành.

• Phân l ̣âp vi-rút từ môi trường
nuôi cấy sẽ xác định HSV-1
hay HSV-2 là nguyên nhân gây
bệnh.[3]

• PCR đang ngày càng thay thế
nuôi cấy để làm xét nghiệm
chẩn đoán và phân loại HSV.

Loét hạ cam • Đặc trưng bởi các vết loét đau
tại b ̣ô ph ̣ân sinh dục và các
hạch bẹn to và đau. Các tổn
thương của giang mai giai đoạn
I thường không gây đau.

• Thường xảy ra ở các đợt b ̣ênh
bùng phát rải rác.

• Khi khám lâm sàng có thể có
sẩn đỏ, mụn mủ, hoặc vết loét
đau, cũng như hạch to và đau
vùng bẹn m ̣ôt bên (hình thành u
hạch) có thể vỡ.

• Haemophilus ducreyi được
định danh trong môi trường
nuôi cấy chuyên khoa, loại này
không được bán rộng rãi trên
thị trường và có độ nhạy <
80%.[71]

• Xét nghiệm PCR có đ ̣ô nhạy lên
đến 100% nhưng không được
chấp thuận rộng rãi.[71] [72]

• Do đó, chẩn đoán dương tính
bệnh hạ cam khi biểu hi ̣ên các
vết loét đau vùng sinh dục khi
không có bằng chứng về bệnh
giang mai hoặc HSV.[3]

Nhiễm HIV nguyên phát • Không có biểu hi ̣ên loét bộ phận
sinh dục trước đó.

• Tuy nhiên, loét bộ phận sinh dục
có thể xuất hi ̣ên cùng lúc với
nhiễm HIV nguyên phát và phát
ban kết hợp với loét.

• Các xét nghiệm trong phòng thí
nghiệm dương tính với HIV,
bao gồm xét nghiệm kháng
nguyên (kháng nguyên P24).

Các tình trạng ban cấp tính do
vi-rút khác

• Không có biểu hi ̣ên loét bộ phận
sinh dục trước đó.

• Các xét nghiệm trong phòng thí
nghiệm dương tính đối với vi-
rút đặc hiệu.

Ghẻ • Thường gây ngứa.
• Phân bố điển hình: giữa hai

ngón tay, cổ tay, núm vú, mắt cá
chân, mông.

• Chẩn đoán thường dựa trên lâm
sàng, nhưng có thể thực hiện
cạo da và soi kính hiển vi để
phát hiện Sarcoptes scabiei.

Chàm • Các biểu hi ̣ên lâm sàng điển
hình.

• Thông thường không xảy ra ở
lòng bàn tay và gan bàn chân.

• Không kèm theo các dấu hiệu
nhiễm trùng toàn thân.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
• Có thể thực hiện sinh thiết da để

khẳng định chẩn đoán.
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Nhiễm giang mai Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh vảy nến • Các biểu hi ̣ên lâm sàng điển
hình.

• Thông thường không xảy ra ở
lòng bàn tay và gan bàn chân.

• Không kèm theo các dấu hiệu
nhiễm trùng toàn thân.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
• Có thể thực hiện sinh thiết da để

khẳng định chẩn đoán.

Lichen phẳng • Các biểu hi ̣ên lâm sàng điển
hình.

• Thông thường không xuất hiện
ở lòng bàn tay và gan bàn chân.

• Không kèm theo các dấu hiệu
nhiễm trùng toàn thân.

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
• Có thể thực hiện sinh thiết da để

khẳng định chẩn đoán.

Mụn cóc sinh dục • Cục màu hồng, ở da và niêm
mạc bộ phận sinh dục và/hoặc
quanh hậu môn. Không nhất
thiết xảy ra ở bên đối diện.

• Không kèm theo các dấu hiệu
khác của bệnh giang mai giai
đoạn II (phát ban, các triệu
chứng cơ thể, hạch to toàn
thân).

• Chẩn đoán dựa vào lâm sàng.
• Xét nghiệm huyết thanh giang

mai âm tính.

Bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer • Sa sút trí tuệ tiến triển
• Không có dấu hiệu và triệu

chứng phân biệt đ ̣ăc hi ̣êu.
• Ít có khả năng có tiền sử về

các dấu hiệu và triệu chứng có
thể có của các giai đoạn nhiễm
trùng trước đây.

• Loại trừ bệnh giang mai (xét
nghi ̣êm huyết thanh giang mai
âm tính).

Mất trí do bệnh mạch máu • Sa sút trí tuệ tiến triển
• Mất trí do nhồi máu đa ổ

thường đi kèm với các bằng
chứng khác về b ̣ênh lý của đ ̣ông
mạch.

• Ít có khả năng có tiền sử về
các dấu hiệu và triệu chứng có
thể có của các giai đoạn nhiễm
trùng trước đây.

• Loại trừ bệnh giang mai (xét
nghi ̣êm huyết thanh giang mai
âm tính).
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Nhiễm giang mai Điều trị
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Có thể chữa khỏi bệnh giang mai bằng kháng sinh thích hợp. Điều quan trọng là cần nhanh chóng chẩn đoán và điều
trị bằng kháng sinh vì có thể xảy ra biến chứng lâu dài, do nhiễm trùng không được điều trị hoặc nhiễm trùng kéo dài
trong m ̣ôt khoảng thời gian không được xác định. Điều trị bằng penicillin G (benzylpenicillin) không phải đường uống là
phác đồ điều trị đầu tay cho tất cả các giai đoạn của bệnh giang mai, theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng
chống dịch bệnh (CDC).[3] Chế phẩm (ví dụ: benzathine, procaine, dung dịch tiêm), liều lượng và khoảng thời gian điều
trị được xác định theo giai đoạn và các biểu hiện lâm sàng của bệnh.[88] [89] [90] Bệnh nhân cần được cảnh báo về các
phản ứng có thể xảy ra khi điều trị, chẳng hạn như phản ứng Jarisch-Herxheimer. Phản ứng procaine do thầy thuốc (loạn
thần do procaine, hưng cảm do procaine, hội chứng Hoigné) có thể xảy ra nếu procaine penicillin G tiêm bắp được sử
dụng nhầm để tiêm tĩnh mạch và bệnh nhân có thể xuất hiện các phản ứng dị ứng penicillin, bao gồm sốc phản v ̣ê.[91]
Ngoài ra, khuyến cáo các cá nhân được điều trị giang mai cần tránh không quan hệ tình dục trong ít nhất 2 tuần sau khi
tổn thương của giang mai giai đoạn I đã lành hoàn toàn, và cho đến 2 tuần sau khi hoàn thành điều trị.[88]

Không kèm giang mai thần kinh
Điều trị có thể thực hiện theo kết quả xét nghiệm chẩn đoán hoặc có thể theo kinh nghiệm. Điều trị theo kinh nghiệm
có thể được xem xét ở những người nghi ngờ nhiễm khuẩn giai đoạn sớm (phát ban hoặc loét) trước khi có kết quả
xét nghi ̣êm huyết thanh. Có nhiều khả năng tiến hành điều trị theo kinh nghiệm nếu có lo ngại về vi ̣êc tái phát. Người
quan h ̣ê tình dục với bệnh nhân khẳng định mắc bệnh giang mai cần được sàng lọc và điều trị trước khi có kết quả xét
nghiệm nếu khổng thể theo dõi. Cần thảo lu ̣ân những lợi ích của điều trị theo kinh nghiệm (li ̣êu pháp tức thì) và nguy
cơ (điều trị có thể không cần thiết) với bệnh nhân.

Thuốc điều trị đầu tay đối với bệnh giang mai giai đoạn I, II và giang mai tiềm ẩn sớm (không có giang mai thần
kinh) là benzathine penicillin G (benzathine benzylpenicillin) tiêm bắp một liều duy nhất.[3] Nếu bệnh nhân bị dị ứng
với penicillin và không mang thai, doxycyclin đường uống có thể được sử dụng làm thuốc điều trị đầu tay. Sự tuân
thủ và vi ̣êc bệnh nhân tuân thủ có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị nếu sử dụng điều trị đường uống. Azithromycin
liều đơn được sử dụng ở một số trung tâm, nhưng hiện nay không được CDC khuyến cáo sử dụng do lo ngại về sự đề
kháng macrolid.[92] [93] [94]

Điều trị bệnh giang mai tiềm ẩn không ảnh hưởng đến sự lây truyền và nhằm mục đích ngăn ngừa các biến chứng
muộn. Thuốc điều trị đầu tay đối với bệnh giang mai tiềm ẩn muộn, giang mai giai đoạn III, và gôm giang mai (không
có giang mai thần kinh) là benzathine penicillin G (benzathine benzylpenicillin) tiêm bắp ba liều trong 2 tuần (các ngày
0, 7, 14). Doxycyclin đường uống có thể được sử dụng cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin làm thuốc điều trị đầu tay.
Bệnh nhân có triệu chứng giang mai muộn phải được kiểm tra dịch não tủy trước khi bắt đầu điều trị.

Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để ngăn chặn các hệ quả tiềm tàng của phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88]

Giang mai thần kinh
Có thể có tổn thương hệ thần kinh trung ương ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh giang mai và có thể bao gồm tổn
thương màng não không triệu chứng cho đến sa sút trí tu ̣ê và b ̣ênh thần kinh cảm giác. Thuốc điều trị đầu tay trong
giang mai thần kinh là benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch. Thuốc điều trị bậc 2 là procaine benzylpenicillin tiêm bắp kèm
probenecid uống. Một số chuyên gia cũng chỉ định benzathine benzylpenicillin tiêm bắp tuần một lần tới 3 tuần sau khi
hoàn thành phác đồ điều trị giang mai thần kinh, để đảm bảo rằng khoảng thời gian điều trị là tương đương với thời
gian điều trị giang mai muộn không kèm giang mai thần kinh.

Khuyến cáo giải mẫn cảm penicillin cho tất cả bệnh nhân quá mẫn với penicillin và bị giang mai thần kinh. Bằng
chứng hỗ trợ việc sử dụng các phác đồ không penicillin tương đối yếu. Tuy nhiên, một số bác sĩ lâm sàng sử dụng
doxycyclin liều cao trong trường hợp này.[95]
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Nhiễm giang mai Điều trị

Test da penicillin xác định các bệnh nhân có nguy cơ cao xảy ra phản ứng với penicillin. Các thuốc thử trên da
được sử dụng cần bao gồm các dị nguyên chính và phụ.[96] Bệnh nhân có test da âm tính có thể được điều trị bằng
penicillin. Tuy nhiên, một số bác sĩ thực hiện giải mẫn cảm mà không cần test da, đặc biệt là nếu không có thuốc thử
da cho cả yếu tố dị ứng penicillin chính và phụ. Có thể thực hiện giải mẫn cảm cấp ở những bệnh nhân có test da
dương tính với một trong những yếu tố dị ứng penicillin, và cần được thực hiện trong môi trường bệnh viện. Có thể
thực hiện giải mẫn cảm bằng đường uống hoặc đường tĩnh mạch, và thường được hoàn thành trong 4 giờ, sau đó sử
dụng liều penicillin đầu tiên.[97]

Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để ngăn chặn các hệ quả tiềm tàng của phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88]

Giang mai tim mạch
Giang mai tim mạch không được điều trị (tiềm ẩn) có thể không có triệu chứng hoặc gây ra phình động mạch chủ
(chủ yếu là ở ngực), hở van động mạch chủ, đau thắt ngực và hẹp lỗ động mạch vành. Điều trị giang mai tim mạch
bằng kháng sinh không đảo ngược được bệnh lý tim mạch, mà bệnh có thể tiếp tục tiến triển sau khi điều trị. Lý do là
vì đã có sẵn bệnh lý nền gây hoại tử lớp áo giữa của thành động mạch chủ.

Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid đối với giang mai tim mạch để ngăn chặn hậu quả tiềm tàng của phản ứng
Jarisch-Herxheimer.[88] Khuyến cáo nên gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Nhiễm bệnh trong thai kỳ
Benzylpenicillin không phải đường uống là thuốc duy nhất được khuyến cáo điều trị trong thai kỳ. Bệnh nhân
mang thai bị dị ứng với penicillin cần được giải mẫn cảm và điều trị bằng penicillin. Phụ nữ cần được điều trị bằng
penicillin theo giai đoạn của bệnh giang mai, mặc dù một số chuyên gia khuyến cáo phụ nữ biểu hiện giang mai sớm
trong ba tháng cuối thai kỳ sẽ được tiêm 2 mũi benzathine benzylpenicillin thay vì một.

Cần thực hiện đánh giá thai nhi bằng siêu âm để phát hiện giang mai bẩm sinh. Vi ̣êc mắc giang mai ở thai nhi hoặc
nhau thai (ví dụ, gan to, cổ trướng và phù) thể hiện nguy cơ thất bại cao hơn trong điều trị thai.[63] Phụ nữ mang thai
cần được tư vấn về khả năng xảy ra phản ứng Jarisch-Herxheimer. Khi phản ứng xảy ra, tình trạng sốt thường bắt
đầu vào thời điểm 3 đến 12 giờ sau khi sử dụng thuốc điều trị giang mai. Triệu chứng bao gồm đau khớp, đau cơ và
tình trạng n ̣ăng lên tạm thời của các tổn thương giang mai sớm. Phản ứng này có thể phức tạp do suy thai và sinh non.
Khuyến cáo chăm sóc chuyên khoa từ bác sĩ sản khoa.

Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để ngăn chặn các hệ quả tiềm tàng của phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88]

đồng nhiễm HIV
Bệnh giang mai là m ̣ôt yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho lây truyền HIV. Hầu hết các bác sĩ điều trị bệnh nhân HIV
dương tính và HIV âm tính bằng penicillin, theo giai đoạn của bệnh giang mai chứ không theo tình trạng nhiễm HIV.
Các phác đồ kháng sinh tối ưu để điều trị giang mai ở người nhiễm HIV là không rõ ràng, với một số thay đổi trong
khuyến cáo hướng dẫn.[98] Điều trị đầu tay đối với bệnh giang mai giai đoạn I và II ở bệnh nhân HIV bằng tiêm bắp
benzathine penicillin G (benzathine benzylpenicillin) liều duy nhất.[3] Tuy nhiên, thời gian điều trị có thể được kéo dài
ở các ca nghi ngờ giang mai thần kinh.

Người nhiễm HIV cần được đánh giá lâm sàng và xét nghi ̣êm huyết thanh trong trường hợp điều trị thất bại tại thời
điểm 3, 6, 9, 12, và 24 tháng sau khi điều trị. Mặc dù lợi ích chưa được khẳng định, một số chuyên gia khuyến cáo
thực hiện xét nghiệm dịch não tủy định kỳ 6 tháng sau khi điều trị, hoặc nếu các hiệu giá kháng thể không xoắn khuẩn
không giảm 4 lần trong vòng 6-12 tháng điều trị. Bệnh nhân bị dị ứng với penicillin mắc bệnh giang mai giai đoạn I
và II và đồng nhiễm HIV cần được điều trị bằng kháng sinh theo khuyến cáo dành cho bệnh nhân bị dị ứng penicillin,
âm tính với HIV.
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Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để ngăn chặn các hệ quả tiềm tàng của phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88]

Giang mai bẩm sinh
Tất cả trẻ nhũ nhi có mẹ có xét nghiệm xoắn khuẩn và không xoắn khuẩn phản ứng phải được xét nghi ̣êm huyết thanh
không xoắn khuẩn ([VDRL] hoặc xét nghiệm reagin huyết thanh nhanh [RPRT]) được thực hiện trên huyết thanh của
trẻ nhũ nhi. Kết quả dương tính giả có thể xảy ra nếu lấy mẫu từ máu cuống rốn, do máu cuống rốn bị nhiễm từ máu
mẹ. Khi trẻ trên 1 tháng tuổi được phát hiện dương tính với các xét nghiệm giang mai, cần phải xem xét b ̣ênh án và
kết quả xét nghi ̣êm huyết thanh của người mẹ để xác định xem các ca b ̣ênh này là nhiễm bẩm sinh hay mắc phải.[3]

Vi ̣êc xác định trẻ nhũ nhi mắc giang mai bẩm sinh có mẹ dương tính với xét nghi ̣êm giang mai là rất quan trọng. Nếu
có bằng chứng về điều trị hiệu quả (và không bị tái nhiễm) của người mẹ, và kết quả khám lâm sàng trẻ nhũ nhi là
bình thường, đồng thời VDRL/RPR của trẻ cao hơn của mẹ chưa đến 4 lần, thì không chỉ định điều trị. Trẻ nhũ nhi
có kết quả khám lâm sàng bất thường, ho ̣ăc có VDRL/RPR cao hơn hiệu giá của mẹ ít nhất 4 lần phải được đánh giá
và điều trị đầy đủ.

Điều trị đầu tay đối với giang mai bẩm sinh là benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch hoặc procaine benzylpenicillin tiêm bắp.
Khuyến cáo benzathine benzylpenicillin tiêm bắp nếu xét nghi ̣êm không xoắn khuẩn ở trẻ nhũ nhi cho kết quả không
phản ứng và ít có khả năng nhiễm b ̣ênh.[31] Khuyến cáo trao đổi với bác sĩ chuyên khoa sản và chuyên khoa sơ sinh.
Benzathine benzylpenicillin tiêm bắp không thường xuyên được sử dụng ở các nước giàu nguồn lực. Khuyến cáo cần
có bác sĩ chuyên khoa nhi theo dõi lâm sàng và theo dõi huyết thanh chặt chẽ.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

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

bắt đầu ( tóm tắt )

người lớn nghi ngờ nhiễm khuẩn giai đoạn
sớm hoặc quan hệ tình dục với bệnh nhân bị
bệnh đã được khẳng định

1 xem xét sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm

Cấp tính ( tóm tắt )

người lớn không bị giang mai thần kinh

không dị ứng với penicillin 1 benzathine benzylpenicillin tiêm bắp

dị ứng penicillin: không mang
thai

1 doxycyclin uống

dị ứng penicillin: mang thai 1 giải mẫn cảm

thêm benzathine benzylpenicillin tiêm bắp sau khi giải
mẫn cảm

người lớn bị giang mai thần kinh
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Cấp tính ( tóm tắt )

không dị ứng với penicillin 1 benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch

bổ sung sau đó là benzathine benzylpenicillin tiêm bắp

2 procaine benzylpenicillin tiêm bắp kết hợp
probenecid uống

dị ứng với penicillin 1 Giải mẫn cảm

thêm benzylpenicillin sau khi giải mẫn cảm

bổ sung sau đó là benzathine benzylpenicillin tiêm bắp sau
khi giải mẫn cảm

2 doxycyclin đường uống liều cao

giang mai bẩm sinh

1 benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch hoặc procaine
benzylpenicillin tiêm bắp

2 benzathine benzylpenicillin tiêm bắp
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

người lớn nghi ngờ nhiễm khuẩn giai đoạn
sớm hoặc quan hệ tình dục với bệnh nhân bị
bệnh đã được khẳng định

1 xem xét sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm

Các lựa chọn sơ cấp

» benzathine benzylpenicillin: 1,8 g tiêm bắp liều
duy nhất

Các lựa chọn thứ cấp

» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Điều trị theo kinh nghiệm có thể được xem xét ở
những người nghi ngờ nhiễm khuẩn giai đoạn sớm
(phát ban hoặc loét) trước khi có kết quả xét nghi ̣êm
huyết thanh. Điều trị theo kinh nghi ̣êm có nhiều khả
năng được thực hi ̣ên nếu có lo ngại về vi ̣êc tái phát.
Cần thảo lu ̣ân những lợi ích của điều trị theo kinh
nghiệm (li ̣êu pháp tức thì) và nguy cơ (điều trị có thể
không cần thiết) với bệnh nhân.

» Cho sử dụng benzathine benzylpenicillin tiêm bắp
liều duy nhất. Nếu bệnh nhân bị dị ứng với penicillin
và không mang thai, có thể cho dùng doxycyclin đường
uống.

» Người quan h ̣ê tình dục với bệnh nhân được khẳng
định mắc giang mai cần được sàng lọc và điều trị khi
chưa có kết quả xét nghiệm nếu có vấn đề trong theo
dõi.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 14 ngày (doxycycline)

Cấp tính

người lớn không bị giang mai thần kinh

không dị ứng với penicillin 1 benzathine benzylpenicillin tiêm bắp

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» benzathine benzylpenicillin: giang mai giai đoạn
I/giai đoạn II/tiềm ẩn sớm (ba tháng đầu, giữa, và
cuối thai kỳ): 1,8 g tiêm bắp liều duy nhất; giang
mai giai đoạn I/giai đoạn II/tiềm ẩn sớm (liều thay
thế cho ba tháng cuối thai kỳ): 1,8 g tiêm bắp liều
duy nhất, lặp lại trong 1 tuần; giang mai muộn
tiềm ẩn/gôm giang mai giai đoạn III/giang mai tim
mạch: 1,8 g tiêm bắp mỗi tuần một lần trong 3
tuần
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Thuốc điều trị đầu tay đối với bệnh giang mai giai
đoạn I, II và giang mai tiềm ẩn sớm (không có giang
mai thần kinh) là benzathine benzylpenicillin tiêm bắp
liều duy nhất thường được tiêm ở 2 vị trí.

» Thuốc điều trị đầu tay đối với giang mai muộn tiềm
ẩn, giang mai giai đoạn III, và gôm giang mai (không
có giang mai thần kinh) là benzathine benzylpenicillin
tiêm bắp ba liều trong 2 tuần (các ngày 0, 7, 14).

» Bệnh nhân có triệu chứng giang mai muộn phải
được kiểm tra dịch não tủy trước khi bắt đầu điều trị.

» Phụ nữ mắc bệnh giang mai và đang mang thai cần
được điều trị bằng penicillin theo các giai đoạn của
bệnh giang mai.

» Một số chuyên gia khuyến cáo phụ nữ biểu hiện
giang mai sớm trong ba tháng cuối thai kỳ cần được
tiêm 2 mũi benzathine benzylpenicillin thay vì một.

» Hầu hết các bác sĩ điều trị các bệnh nhân HIV
dương tính và HIV âm tính bằng penicillin, theo giai
đoạn của bệnh giang mai chứ không theo tình trạng
nhiễm HIV.

» Điều trị giang mai tim mạch bằng kháng sinh không
đảo ngược được bệnh lý tim mạch, mà bệnh có thể
tiếp tục tiến triển sau khi điều trị. Khuyến cáo nên đi
gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu nguy cơ phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần
bắt đầu sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ
trước khi bắt đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được
cho dùng trong 3 ngày.

dị ứng penicillin: không mang
thai

1 doxycyclin uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin
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Cấp tính
» Nếu bệnh nhân bị dị ứng với penicillin, thuốc điều
trị đầu tay ở b ̣ênh nhân không mang thai là doxycyclin
đường uống.

» Sự tuân thủ và vi ̣êc bệnh nhân tuân thủ có thể ảnh
hưởng đến kết quả điều trị nếu sử dụng điều trị đường
uống.

» Bệnh nhân bị dị ứng với penicillin mắc bệnh giang
mai giai đoạn I, II và đồng nhiễm HIV cần được điều
trị bằng kháng sinh theo khuyến cáo dành cho bệnh
nhân bị dị ứng penicillin, âm tính với HIV.

» Điều trị giang mai tim mạch bằng kháng sinh không
đảo ngược được bệnh lý tim mạch, mà bệnh có thể
tiếp tục tiến triển sau khi điều trị. Khuyến cáo nên đi
gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 14 ngày cho giang mai giai đoạn
I/giai đoạn II/tiềm ẩn sớm; 28 ngày cho giang mai
muộn tiềm ẩn/gôm giang mai giai đoạn III/giang mai
tim mạch.

dị ứng penicillin: mang thai 1 giải mẫn cảm

» Khuyến cáo giải mẫn cảm penicillin cho tất cả bệnh
nhân quá mẫn với penicillin và đang trong thai kỳ.
Bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng các phác đồ không
penicillin tương đối yếu.

» Test da penicillin xác định các bệnh nhân có nguy cơ
cao xảy ra phản ứng với penicillin. Các thuốc thử trên
da được sử dụng cần bao gồm các dị nguyên chính và
phụ.[96] Bệnh nhân có test da âm tính có thể được
điều trị bằng penicillin. Tuy nhiên, một số bác sĩ thực
hiện giải mẫn cảm mà không cần làm test da, đặc biệt
là nếu không có thuốc thử da cho cả yếu tố quyết định
dị ứng penicillin chính và phụ.

» Có thể thực hiện giải mẫn cảm cấp ở những bệnh
nhân có xét nghiệm da dương tính với một trong
những yếu tố quyết định penicillin, và cần được thực
hiện trong môi trường bệnh viện. Có thể thực hiện
giải mẫn cảm cấp bằng đường uống hoặc đường tĩnh
mạch, và thường được hoàn thành trong 4 giờ, sau đó
sử dụng liều penicillin đầu tiên.[97]

thêm benzathine benzylpenicillin tiêm bắp sau khi giải
mẫn cảm

Các lựa chọn sơ cấp

» benzathine benzylpenicillin: giang mai giai đoạn
I/giai đoạn II/tiềm ẩn sớm (ba tháng đầu, giữa, và
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Nhiễm giang mai Điều trị

Cấp tính
cuối thai kỳ): 1,8 g tiêm bắp liều duy nhất; giang
mai giai đoạn I/giai đoạn II/tiềm ẩn sớm (liều thay
thế cho ba tháng cuối thai kỳ): 1,8 g tiêm bắp liều
duy nhất, lặp lại trong 1 tuần; giang mai muộn
tiềm ẩn/gôm giang mai giai đoạn III/giang mai tim
mạch: 1,8 g tiêm bắp mỗi tuần một lần trong 3
tuần
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Giải mẫn cảm thường được hoàn thành trong 4 giờ,
sau đó sử dụng liều penicillin đầu tiên.[97]

» Một số chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong ba tháng
cuối thai kỳ biểu hiện giang mai sớm cần được tiêm 2
mũi benzathine penicillin thay vì một.

» Điều trị giang mai tim mạch bằng kháng sinh không
đảo ngược được bệnh lý tim mạch, mà bệnh có thể
tiếp tục tiến triển sau khi điều trị. Khuyến cáo nên đi
gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

người lớn bị giang mai thần kinh

không dị ứng với penicillin 1 benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: 10,8 đến 14,4 g/ngày
tiêm tĩnh mạch được chia liều mỗi 4 giờ
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Có thể xảy ra tổn thương hệ thần kinh ở bất kỳ giai
đoạn nào của bệnh giang mai và có thể bao gồm tổn
thương màng não không triệu chứng cho đến sa sút trí
tu ̣ê và b ̣ênh thần kinh cảm giác. Thuốc điều trị đầu tay
cho giang mai thần kinh là benzylpenicillin tiêm tĩnh
mạch.

» Phụ nữ mang thai cần được điều trị bằng penicillin
theo các giai đoạn của bệnh giang mai.

» Hầu hết các bác sĩ điều trị bệnh nhân HIV dương
tính và HIV âm tính bằng penicillin, theo giai đoạn
của bệnh giang mai chứ không theo tình trạng nhiễm
HIV.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
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Cấp tính
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày.

bổ sung sau đó là benzathine benzylpenicillin tiêm bắp

Các lựa chọn sơ cấp

» benzathine benzylpenicillin: 1,8 g tiêm bắp mỗi
tuần một lần

» Một số chuyên gia cũng cho sử dụng benzathine
benzylpenicillin mỗi tuần một lần tới 3 tuần sau khi
hoàn thành phác đồ benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch để
điều trị giang mai thần kinh.

» Phương án này có thể được thực hi ̣ên để đảm bảo
rằng khoảng thời gian điều trị là tương đương với thời
gian điều trị giang mai muộn không kèm giang mai
thần kinh.

2 procaine benzylpenicillin tiêm bắp kết hợp
probenecid uống

Các lựa chọn sơ cấp

» procaine benzylpenicillin: 2,4 g tiêm bắp mỗi
ngày một lần
-và-
» probenecid: 500 mg uống bốn lần một ngày
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Thuốc điều trị bậc 2 cho giang mai thần kinh là
procaine benzylpenicillin tiêm bắp kèm probenecid
uống.

» Hầu hết các bác sĩ điều trị bệnh nhân HIV dương
tính và HIV âm tính bằng penicillin, theo giai đoạn
của bệnh giang mai chứ không theo tình trạng nhiễm
HIV.

» Tuy nhiên, thời gian điều trị ở người đồng nhiễm
HIV nghi ngờ mắc giang mai thần kinh có thể kéo dài.

» Phụ nữ mang thai cần được điều trị bằng penicillin
theo các giai đoạn của bệnh giang mai.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày.

dị ứng với penicillin 1 Giải mẫn cảm
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Nhiễm giang mai Điều trị

Cấp tính
» Khuyến cáo giải mẫn cảm penicillin cho tất cả bệnh
nhân mắc giang mai thần kinh quá mẫn với penicillin.
Bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng các phác đồ không
dùng penicillin tương đối yếu.

» Test da penicillin xác định các bệnh nhân có nguy cơ
cao xảy ra phản ứng với penicillin. Các thuốc thử trên
da được sử dụng cần bao gồm các dị nguyên chính và
phụ.[96] Bệnh nhân có test da âm tính có thể được
điều trị bằng penicillin. Tuy nhiên, một số bác sĩ thực
hiện giải mẫn cảm mà không cần làm test da, đặc biệt
là nếu không có thuốc thử da cho cả yếu tố quyết định
dị ứng penicillin chính và phụ.

» Có thể thực hiện giải mẫn cảm cấp ở những bệnh
nhân có xét nghiệm da dương tính với một trong
những yếu tố quyết định penicillin, và cần được thực
hiện trong môi trường bệnh viện. Có thể thực hiện
giải mẫn cảm cấp bằng đường uống hoặc đường tĩnh
mạch, và thường được hoàn thành trong 4 giờ, sau đó
sử dụng liều penicillin đầu tiên.[97]

thêm benzylpenicillin sau khi giải mẫn cảm

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: 10,8 đến 14,4 g/ngày
tiêm tĩnh mạch được chia liều mỗi 4 giờ

Các lựa chọn thứ cấp

» procaine benzylpenicillin: 2,4 g tiêm bắp mỗi
ngày một lần
-và-
» probenecid: 500 mg uống bốn lần một ngày
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Giải mẫn cảm thường được hoàn thành trong 4 giờ,
sau đó sử dụng liều penicillin đầu tiên.[97] Thời gian
điều trị ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV nghi ngờ mắc
giang mai thần kinh có thể kéo dài.

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày.

bổ sung sau đó là benzathine benzylpenicillin tiêm bắp sau
khi giải mẫn cảm

Các lựa chọn sơ cấp

» benzathine benzylpenicillin: 1,8 g tiêm bắp mỗi
tuần một lần
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Cấp tính
» Một số chuyên gia cũng cho sử dụng benzathine
benzylpenicillin mỗi tuần một lần tới 3 tuần sau khi
hoàn thành phác đồ điều trị giang mai thần kinh (chỉ
trong trường hợp điều trị đầu tay bằng tiêm tĩnh mạch
là li ̣êu pháp ban đầu). Phương án này được thực hi ̣ên
để đảm bảo rằng khoảng thời gian điều trị là tương
đương với thời gian điều trị giang mai muộn không
kèm giang mai thần kinh.

2 doxycyclin đường uống liều cao

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: 200 mg đường uống mỗi ngày hai
lần
-và-
» Prednisolone: 40-60 mg uống ngày một lần trong
3 ngày; bắt đầu 24 giờ trước khi sử dụng penicillin

» Bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng các phác đồ không
dùng penicillin tương đối yếu. Tuy nhiên, một số bác
sĩ lâm sàng sử dụng doxycyclin liều cao trong trường
hợp này.[95]

» Cần xem xét điều trị bằng corticosteroid để giảm
thiểu phản ứng Jarisch-Herxheimer.[88] Cần bắt đầu
sử dụng prednisolone đường uống 24 giờ trước khi bắt
đầu điều trị kháng xoắn khuẩn và được cho dùng trong
3 ngày.

» Thời gian điều trị: 28 ngày.

giang mai bẩm sinh

1 benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch hoặc procaine
benzylpenicillin tiêm bắp

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: tham khảo ý kiến
chuyên gia để được hướng dẫn về liều dùng cho trẻ
sơ sinh

HOẶC

» procaine benzylpenicillin: tham khảo ý kiến
chuyên gia để được hướng dẫn về liều dùng cho trẻ
sơ sinh

» Tất cả trẻ nhũ nhi có mẹ có xét nghiệm xoắn khuẩn
và không xoắn khuẩn phản ứng phải được xét nghi ̣êm
huyết thanh không xoắn khuẩn (VDRL hoặc RPR)
được thực hiện trên huyết thanh của trẻ nhũ nhi.

» Điều trị đầu tay đối với giang mai bẩm sinh là
benzylpenicillin tiêm tĩnh mạch hoặc procaine
benzylpenicillin tiêm bắp. Khuyến cáo trao đổi với bác
sĩ chuyên khoa sản và chuyên khoa sơ sinh. Sau đó,
khuyến cáo cần có bác sĩ chuyên khoa nhi theo dõi lâm
sàng và theo dõi huyết thanh chặt chẽ.
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Cấp tính
» Thời gian điều trị: 10 ngày.

» Bệnh giang mai mắc phải sau sinh làm dấy lên nghi
ngờ về lạm dụng tình dục trẻ em, nên cần được xét
nghi ̣êm thêm.[34]

2 benzathine benzylpenicillin tiêm bắp

Các lựa chọn sơ cấp

» benzathine benzylpenicillin: tham khảo ý kiến
chuyên gia để được hướng dẫn về liều dùng cho trẻ
sơ sinh

» Khuyến cáo nếu xét nghi ̣êm không xoắn khuẩn ở trẻ
nhũ nhi cho kết quả không phản ứng và ít có khả năng
nhiễm b ̣ênh.

» Điều trị cả giang mai thời kỳ ủ bệnh với việc theo
dõi huyết thanh chặt chẽ.

» Khuyến cáo trao đổi với bác sĩ chuyên khoa sản.

» Benzathine benzylpenicillin tiêm bắp không thường
xuyên được sử dụng ở các nước giàu nguồn lực.
Khuyến cáo cần có bác sĩ chuyên khoa nhi theo dõi
lâm sàng và theo dõi huyết thanh chặt chẽ.

» Bệnh giang mai mắc phải sau sinh làm dấy lên nghi
ngờ về lạm dụng tình dục trẻ em, nên cần được xét
nghi ̣êm thêm.[34]
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Giai đoạn đầu

Azithromycin
Một số trung tâm sử dụng azithromycin do có thể sử dụng thuốc uống đơn liều để điều trị giang mai thay vì tiêm
penicillin. Đối với các bệnh nhân bị dị ứng penicillin hoặc đối với những người không chịu được việc tiêm bắp, có
thể thay thế bằng thuốc uống.[92] Hai nghiên cứu ở châu Phi đã phát hiện rằng tỷ lệ chữa khỏi giang mai sau một liều
azithromycin duy nhất đạt mức tương đương với các tỷ lệ chữa khỏi sau tiêm bắp benzathine penicillin.[99] 1[A]Evidence
Ngoài ra, phân tích gộp đã cho thấy tỷ lệ chữa khỏi bằng azithromycin cao hơn so với penicillin benzylbenzathine với
việc theo dõi dài hạn.[100] Tuy nhiên, tổng quan hệ thống khác đã phát hiện không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống
kê giữa azithromycin và benzathine penicillin-G.[100] Ngoài ra, azithromycin đã không được chấp thuận rộng rãi do có
các báo cáo về sự đề kháng và điều trị thất bại của macrolide.[94] [101] Điều trị bệnh giang mai bằng azithromycin thất
bại có nguyên nhân từ đột biến A2058G, đột biến này tạo nên sự đề kháng azithromycin. Điều này đã được xác định ở
những bệnh nhân tại Trung Quốc, London, Bồ Đào Nha, Dublin, Seattle, San Francisco và Baltimore. Tuy nhiên, không
có trường hợp đề kháng azithromycin nào được xác định tại Madagascar, và không có trường hợp điều trị thất bại nào tại
Tanzania, cho thấy phát sinh quy luật đề kháng macrolide theo khu vực địa lý.[101] Có khả năng azithromycin có vai trò
hạn chế trong điều trị bệnh giang mai ở bên ngoài châu Phi. Azithromycin không được dùng ở đồng tính nam (MSM),
người bị nhiễm HIV, hoặc ở phụ nữ mang thai.[3]

Ceftriaxone
Ceftriaxone đã được sử dụng để điều trị bệnh giang mai muộn tiềm ẩn và giang mai thần kinh như thuốc thay thế cho
penicillin.2[C]Evidence Tuy nhiên, không có sự đồng thuần rõ ràng về thời gian điều trị tối ưu, và bệnh nhân bị dị ứng
penicillin có nguy cơ phản ứng dị ứng với ceftriaxone do phản ứng chéo.
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Khuyến nghị

Giám sát

Các xét nghiệm không xoắn khuẩn được lặp lại để theo dõi tình trạng. Hiệu giá phải giảm 4 lần trong vòng 6 tháng
sau khi điều trị bệnh giang mai giai đoạn I và II, và trong vòng 12-24 tháng sau khi điều trị bệnh giang mai muộn hoặc
tiềm ẩn.

Các hiệu giá khi xét nghiệm VDRL hoặc RPR cần được đo hàng tháng sau khi điều trị trong 3 tháng, và sau đó 3
tháng một lần.

Với điều trị hiệu quả, các xét nghiệm không xoắn khuẩn sẽ trở thành âm tính. Tuy nhiên, một số bệnh nhân được điều
trị đầy đủ sẽ phát triển thành phản ứng kháng huyết thanh, duy trì hiệu giá kháng thể dương tính ở mức thấp. Đây là
hiệu giá nền mà từ đó tái nhiễm được đánh giá.

Sau khi điều trị giang mai thần kinh, cần l ̣ăp lại kiểm tra dịch não tủy 6 tháng m ̣ôt lần cho đến khi số lượng bạch cầu
đạt mức bình thường nếu tăng cao ở mẫu ban đầu. Xem xét tái điều trị nếu số lượng bạch cầu không giảm sau 6 tháng,
hoặc nếu dịch não tủy vẫn bất thường sau 2 năm.[3]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Bệnh nhân cần được thông báo rằng xét nghiệm trong tương lai sẽ bộc lộ tình trạng nhiễm giang mai đã được điều trị
trước đó do các xét nghiệm đặc hiệu xoắn khuẩn vẫn duy trì phản ứng trong thời gian dài (ELISA dương tính). Trước
khi được điều trị kháng sinh, tất cả bệnh nhân cần được tư vấn về khả năng xảy ra phản ứng Jarisch-Herxheimer, đặc
biệt là những bệnh nhân mắc bệnh giang mai sớm. Phản ứng có thể xảy ra trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi điều trị
kháng sinh do tiêu diệt nhanh xoắn khuẩn. Phản ứng đặc trưng bởi sốt cấp tính, đau đầu, và đau cơ. Ở phụ nữ mang
thai, phản ứng này có thể gây suy thai và sinh non. Bệnh nhân bị bệnh giang mai giai đoạn I cần được tư vấn để tránh
quan hệ tình dục (bao gồm cả quan hệ bằng miệng) cho đến khi các tổn thương khỏi hẳn. Khoảng thời gian chính xác
phải kiêng cữ không rõ ràng, nhưng các hướng dẫn tại Anh Quốc khuyến cáo khoảng thời gian này lên đến 2 tuần sau
khi hoàn thành điều trị.[88]

Vẫn còn có sự kỳ thị xã hội đáng kể liên quan đến giang mai và có thể có bệnh nhân lo ngại về các vấn đề được tiết
lộ trong tương lai (ví dụ: sàng lọc trước sinh). Cần theo dõi quá trình tiếp xúc với các bạn tình để phát hiện các bệnh
nhân không triệu chứng có nguy cơ mắc bệnh giang mai.  [CDC: syphilis - fact sheet]  Thông tin bệnh nhân từ các
trang web đề xuất có thể hữu ích.  [NHS Choices: syphilis]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Phản ứng Jarisch-Herxheimer ngắn hạn cao
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Xảy ra trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi điều trị kháng sinh do tiêu diệt nhanh xoắn khuẩn.

Đặc trưng bởi sốt cấp tính, đau đầu, và đau cơ, thường ở các bệnh nhân mắc bệnh giang mai sớm.

Khả năng xảy ra phản ứng cao trong bệnh giang mai sớm nhưng thấp ở bệnh giang mai muộn. Tuy nhiên, tất cả bệnh
nhân cần được thông báo về phản ứng có thể xảy ra trước khi được điều trị kháng sinh.

Ở phụ nữ mang thai, phản ứng này có thể gây suy thai và sinh non.

Hỗ trợ điều trị bằng cách bù nước, paracetamol (acetaminophen), và thuốc kháng viêm không steroid (NSAID).

Prednisolone đường uống có thể giúp giảm sốt, nhưng thường không được yêu cầu.[104] Điều trị toàn thân bằng chất
ức chế yếu tố hoại tử khối u có thể hiệu quả hơn điều trị toàn thân bằng corticosteroid.[105]

phản ứng dị ứng với penicillin ngắn hạn trung bình

Có thể phát sinh ở những bệnh nhân trước đây được biết là không dị ứng.

Ở bệnh nhân bị dị ứng penicillin, có thể cung cấp các lựa chọn điều trị thay thế, tùy vào giai đoạn của bệnh giang mai.

Có thể yêu cầu test da penicillin và giải mẫn cảm penicillin (ví dụ: trong điều trị phụ nữ mang thai); cần được thực hiện
với tư vấn từ chuyên gia dị ứng hoặc miễn dịch học.

Phản ứng dị ứng với penicillin có thể bao gồm nổi mề đay, phù mạch và sốc phản vệ.

Điều trị phản ứng dị ứng được xác định theo mức độ nghiêm trọng của phản ứng.

phản ứng procaine do thầy thuốc ngắn hạn thấp

Xảy ra khi tiêm bắp procaine benzylpenicillin (ví dụ: được sử dụng để điều trị giang mai thần kinh) bị cho dùng nhầm
thành tiêm tĩnh mạch.

Bệnh nhân có thể báo cáo biểu hiện hoảng loạn và lo lắng nghiêm trọng, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành, và suy
tuần hoàn.

Được gọi là hội chứng Hoigné.[106]

Các triệu chứng thường tự hết trong vòng 20 đến 30 phút.

Điều trị ban đầu là trấn an, nhưng có thể dùng thuốc chống lo âu, bồi phụ tuần hoàn, và hồi sức.

Nhiễm HIV dài hạn trung bình

Bệnh giang mai tạo điều kiện thuận lợi cho nhiễm HIV.

tiến triển bệnh không triệu chứng biến thiên trung bình
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Biến chứng ở từng cơ quan cụ thể có thể xảy ra ở ca bệnh không được điều trị hoặc không xác định thời gian.

Cần tham vấn ý kiến chuyên gia dựa vào diễn biến tự nhiên của biến chứng (ví dụ: ý kiến bác sĩ chuyên khoa mắt đối
với các nhiễm trùng mắt, ý kiến bác sĩ chuyên khoa tim mạch đối với hở van động mạch chủ).

Tiên lượng

Quá trình nhiễm khuẩn tự nhiên
Có thể điều trị khỏi bệnh sau khi hoàn thành điều trị kháng sinh. Tuy nhiên, tái nhiễm có thể xảy ra nếu tiếp tục phơi
nhiễm với giang mai.

Quá trình tổn thương tự nhiên từng cơ quan cụ thể được xác định bởi giai đoạn bệnh giang mai lúc chẩn đoán và việc đã
sử dụng liệu pháp điều trị thích hợp hay chưa. Theo dõi biến chứng ở từng cơ quan cụ thể đòi hỏi ý kiến chuyên gia (ví
dụ: đánh giá tim mạch về hở van động mạch chủ; đánh giá thần kinh về giang mai thần kinh).

Kết quả xét nghiệm huyết thanh
Xét nghiệm đặc hiệu xoắn khẩn duy trì phản ứng suốt đời (xét nghiệm miễn dịch enzym xoắn khuẩn dương tính/xét
nghiệm ngưng kết hạt T pallidum huyết thanh) và do đó không có giá trị trong việc đánh giá đáp ứng đối với điều trị.
Bệnh nhân cần được thông báo rằng xét nghiệm trong tương lai sẽ tiết lộ nhiễm khuẩn giang mai đã được điều trị trước
đó.

Xét nghiệm không xoắn khuẩn cho thấy sự suy giảm hiệu giá hoặc trở thành không phản ứng (âm tính) với điều trị hiệu
quả, và do đó được sử dụng làm dấu hiệu định lượng của đáp ứng điều trị. Hiệu giá phải giảm 4 lần trong vòng 6 tháng
sau khi điều trị bệnh giang mai giai đoạn I và II, và trong vòng 12-24 tháng sau khi điều trị giang mai muộn hoặc tiềm
ẩn.[103]

TÁ
I K

H
Á

M

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: 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 2018. Giữ mọi bản quyền.

45

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm giang mai Hướng dẫn
H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N

Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

The BASHH CEG 2015 summary guidance on tests for sexually transmitted infections

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) Xuất bản lần cuối: 2015

UK national guidelines on the management of syphilis

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV Xuất bản lần cuối: 2015

2014 European guideline on the management of syphilis

Nhà xuất bản: International Union against Sexually Transmitted Infections
(IUSTI)

Xuất bản lần cuối: 2014

UK national guideline on the management of sexually transmitted infections and related
conditions in children and young people

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV Xuất bản lần cuối: 2010

Quốc tế

WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis)

Nhà xuất bản: World Health Organization (WHO) Xuất bản lần cuối: 2016

Evaluation of rapid diagnostic tests: syphilis

Nhà xuất bản: World Health Organization (WHO); Training in Tropical Diseases Xuất bản lần cuối: 2006

Bắc Mỹ

Syphilis infection in nonpregnant adults and adolescents: screening

Nhà xuất bản: United States Preventive Services Task Force Xuất bản lần cuối: 2016

Canadian guidelines on sexually transmitted infections

Nhà xuất bản: Public Health Agency of Canada Xuất bản lần cuối: 2016

Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Xuất bản lần cuối: 2015

Screening for syphilis infection in pregnancy

Nhà xuất bản: United States Preventive Services Task Force Xuất bản lần cuối: 2009

Recommendations for partner services programs for HIV infection, syphilis, gonorrhea, and
chlamydial infection

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Xuất bản lần cuối: 2008
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Mỹ La Tinh

Guidance on syphilis testing in Latin America and the Caribbean: improving uptake,
interpretation, and quality of testing in different clinical settings

Nhà xuất bản: Pan American Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Châu Đại Dương

Australian STI management guidelines for use in primary care - syphilis

Nhà xuất bản: Australian Sexual Health Alliance (ASHA) Xuất bản lần cuối: 2016

Management of sexual health conditions - syphilis

Nhà xuất bản: New Zealand Sexual Health Society (NZSHS) Xuất bản lần cuối: 2015

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

BASHH CEG 2015 summary guidance on tests for sexually transmitted infections

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV Xuất bản lần cuối: 2015

Barrier methods for contraception and STI prevention

Nhà xuất bản: Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Xuất bản lần cuối: 2015

UK national guidelines on the management of syphilis

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) Xuất bản lần cuối: 2015

2014 European guideline on the management of syphilis

Nhà xuất bản: International Union against Sexually Transmitted Infections
(IUSTI)

Xuất bản lần cuối: 2014

UK national guideline on the management of sexually transmitted infections and related
conditions in children and young people

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) Xuất bản lần cuối: 2010

Quốc tế

WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis)

Nhà xuất bản: World Health Organization (WHO) Xuất bản lần cuối: 2016
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Điểm số bằng chứng

1. Khỏi về mặt huyết thanh: có bằng chứng mức độ tốt rằng liều đơn azithromycin đường uống 2 g ở người mắc
giang mai giai đoạn I hoặc giang mai muộn có hiệu giá kháng thể cao đạt được tỷ lệ chữa khỏi là 97,7% và một
liều tiêm bắp 2,4 triệu đơn vị penicillin G benzathine đạt được tỷ lệ chữa khỏi là 95%.[93]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

2. Sự cải thiện trong hiệu giá RPR huyết thanh và xét nghiệm dịch não tủy trong giang mai: có những bằng chứng
chất lượng thấp rằng ở người mắc giang mai thần kinh và HIV, điều trị ceftriaxone đường tĩnh mạch làm giảm
nhiều hơn đáng kể hiệu giá RPR huyết thanh so với điều trị bằng penicillin G (benzylpenicillin), nhưng không có
sự khác biệt nào trong các xét nghiệm dịch não tủy giữa các nhóm.[102]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.
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Hình ảnh

Hình 1: Ảnh hiển vi điện tử Treponema pallidum khi nuôi cấy tế bào biểu mô thỏ đuôi bông

CDC/Tiến sĩ David Cox
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Hình 2: Săng giang mai âm hộ giai đoạn I do vi khuẩn Treponema pallidum

CDC: hình ảnh từ PHIL, ID 5340

Hình 3: Săng dương vật nằm trên đầu gần thân dương vật: nhiễm trùng giang mai giai đoạn I

CDC / tiến sĩ Gavin Hart; Tiến sĩ NJ Fiumara
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Hình 4: Các tổn thương gôm trên mu bàn tay trái

CDC/Susan Lindsley
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Hình 5: Ban dạng ̀sẩn vảy trong giang mai giai đoạn II trên thân mình và thân trên

CDC/Susan Lindsley

Hình 6: Tổn thương của giang mai giai đoạn II trên mặt

CDC: hình ảnh từ PHIL, ID 3500
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Hình 7: Bệnh giang mai giai đoạn II biểu hiện các dát sắc tố và sẩn trên da

CDC/Susan Lindsley

Hình 8: Tổn thương của giang mai giai đoạn II tại âm đạo

CDC/J. Pledger
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Hình 9: Đây là một trường hợp giang mai bẩm sinh dẫn đến tử vong của trẻ sơ sinh này

CDC: hình ảnh từ PHIL, ID 3510

64 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 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm giang mai Hình ảnh

Hình 10: Trẻ sơ sinh này biểu hiện các triệu chứng của bệnh giang mai bẩm sinh, bao gồm các tổn thương trên lòng bàn
chân ở cả hai chân

CDC: hình ảnh từ PHIL, ID 4148
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Hình 11: Các biểu hiện lâm sàng ở bệnh giang mai bẩm sinh

Trích từ: French P. Syphilis. BMJ 2007;334:143-147
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Hình 12: Răng cửa giữa hình chêm, có vết lõm (răng Hutchinson)

CDC/Robert E. Sumpter

Hình 13: Viêm xương-màng xương chày ('cẳng chân saber')

CDC/Robert E. Sumpter
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Hình 14: Khớp Clutton

CDC/Richard Deitrick
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
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