
Nhiễm khuẩn
E coli do đồ ăn

Thông tin lâm sàng chính xác ngay tại nơi cần thiết

Cập nhật lần cuối: Mar 28, 2018



Mục Lục
Tóm tắt  3

Thông tin cơ bản  4

Định nghĩa  4

Dịch tễ học  4

Bệnh căn học  4

Sinh lý bệnh học  5

Phân loại  5

Phòng ngừa  7

Ngăn ngừa sơ cấp  7

Ngăn ngừa thứ cấp  7

Chẩn đoán  8

Tiền sử ca bệnh  8

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước  8

Các yếu tố nguy cơ  10

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám  11

Xét nghiệm chẩn đoán  12

Chẩn đoán khác biệt  13

Điều trị  15

Cách tiếp cận điều trị từng bước  15

Tổng quan về các chi tiết điều trị  17

Các lựa chọn điều trị  18

Giai đoạn đầu  25

Liên lạc theo dõi  26

Khuyến nghị  26

Các biến chứng  26

Tiên lượng  27

Hướng dẫn  28

Hướng dẫn chẩn đoán  28

Hướng dẫn điều trị  28

Nguồn trợ giúp trực tuyến  30

Điểm số bằng chứng  31

Tài liệu tham khảo  32

Tuyên bố miễn trách nhiệm  36



Tóm tắt

◊ Hầu hết các trường hợp nhiễm khuẩn Escherichia coli là do đồ ăn.

◊ Khuẩn E coli sinh độc tố ruột (ETEC) là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tiêu chảy ở khách du lịch.

◊ Chẩn đoán dựa trên nuôi cấy phân, với phân loại huyết thanh để tìm tính đặc hiệu cao hơn.

◊ Điều trị hỗ trợ bằng bù nước và điều chỉnh mất cân bằng điện giải.

◊ Việc sử dụng thuốc kháng sinh còn đang gây tranh cãi và trong hầu hết các ca bệnh là không cần thiết, trừ khả
năng tiêu chảy ở khách du lịch.

◊ Mười phần trăm số bệnh nhân nhiễm khuẩn E coli O157:H7 tiến triển hội chứng huyết tán tăng urê máu.
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Định nghĩa
Escherichia coli là vi khuẩn gram âm, hình que. Đó là vi khuẩn hội sinh khu trú trong đường tiêu hóa trong vòng vài giờ
kể từ khi sinh ra. E coli trở thành mầm bệnh khi có các yếu tố độc lực hoặc đột biến gen, dẫn đến phạm vi bệnh rộng.
Nhiễm trùng với các chủng gây bệnh xảy ra qua đường ăn phải thức ăn hoặc nước uống nhiễm khuẩn.

Dịch tễ học
Mọi độ tuổi và chủng tộc cũng như cả hai giới đều có thể nhiễm khuẩn Escherichia coli đường ruột, như với tất cả các
bệnh tiêu chảy. Tuy nhiên, những người tuổi cao, và bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, dễ bị nhiễm khuẩn hơn, nhất là dễ
bị biến chứng và nhiễm trùng kéo dài.

Tại Hoa Kỳ, kiểu huyết thanh thường gặp nhất của E coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC) là O157:H7, với tỷ lệ mắc
bệnh là 0,92 trên 100.000, so với 1,43 trên 100.000 đối với EHEC không phải O157:H7.[4] Tuy nhiên, những con số này
có lẽ đánh giá không chính xác tỷ lệ mắc bệnh thật sự, do không báo cáo lên CDC và bệnh nhân không thăm khám tại các
cơ sở y tế đối với bệnh tự khỏi. Hàng năm, tại Hoa Kỳ, có hơn 73.000 căn bệnh do E coli O157:H7 gây ra được báo cáo,
với từng đợt bùng phát gây ra tỷ lệ mắc bệnh khác nhau. Hầu hết các đợt bùng phát liên quan đến việc ăn thịt chưa nấu
chín. Từ năm 1982 đến 2002 có 350 đợt bùng phát được báo cáo lên CDC trong 49 tiểu bang.[5] Con số bùng phát nhiễm
khuẩn E coli được báo cáo lên CDC giảm nhiều sau đợt cao điểm năm 2005.[5]

E coli sinh độc tố ruột (ETEC) là nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy ở khách du lịch, chiếm khoảng 30% các ca bệnh nói
chung. Đó là mầm bệnh đường ruột được phân lập thường gặp nhất ở trẻ em <5 tuổi ở các nước đang phát triển. Người
lớn phát triển khả năng miễn dịch với mầm bệnh này.

E coli bám dính vào niêm mạc đường ruột (EAEC) là mầm bệnh tiêu chảy thường gặp thứ hai ở khách du lịch đến vùng
Châu Mỹ La-tin.[6] E coli gây bệnh (EPEC) thường ảnh hưởng đến trẻ em <2 tuổi. Cả EPEC và EAEC thường gặp hơn ở
các nước đang phát triển, với EPEC chiếm 5% đến 20% số bệnh tiêu chảy nhi khoa trong môi trường này.[7] E coli xâm
nhập đường ruột (EIEC) không thường gặp tại Hoa Kỳ.

E coli bám dính khuếch tán (DAEC) là nguyên nhân ít gặp hơn gây tiêu chảy nhiễm trùng, và thường liên quan nhiều hơn
đến trẻ em và những người du lịch đến vùng Bắc Phi, Mexico, hoặc Nam Mỹ. Các nghiên cứu gợi ý rằng nó có thể chiếm
8% đến 14% ca bệnh tiêu chảy ở khách du lịch.[8]

Bệnh căn học
Phần lớn các trường hợp nhiễm khuẩn Escherichia coli là do đồ ăn, chiếm:[9]

• 80% ca bệnh nhiễm khuẩn E coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC)
• 70% ca bệnh nhiễm khuẩn E coli sinh độc tố ruột (ETEC)
• 30% ca bệnh nhiễm khuẩn E coli loại khác.

Từ năm 1982 đến 2002 có 350 đợt bùng phát E coli O157:H7 tại Hoa Kỳ được báo cáo từ 49 tiểu bang Hoa Kỳ. Trong
số các đợt bùng phát này, 52% là nhiễm trùng do đồ ăn, với 41% ca bệnh do thịt bò xay gây ra và 21% ca bệnh do sản
phẩm khác.[5] Các đợt bùng phát liên quan đến thịt mang mầm bệnh, cải bó xôi, sữa chưa tiệt trùng, và công nhân xử lý
thực phẩm bị nhiễm bệnh, cùng với sự lan truyền thêm do lây truyền qua đường phân-miệng.[10] Tuy nhiên, sự lây truyền
cũng có liên quan đến ruồi,[11] sở thú,[12] vi khuẩn trong không khí trong môi trường nuôi dạy thú, và tiếp xúc trực tiếp
với động vật.[13]
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Tỷ lệ nhiễm khuẩn với chủng kháng kháng sinh trên thế giới ngày càng tăng.[14] Điều này có thể liên quan đến việc sử
dụng thuốc kháng sinh ở động vật, liên kết với việc sản sinh E coli gây bệnh (bao gồm E coli O157:H7), sau đó được
truyền cho người.[15]

Sinh lý bệnh học
E coli là vi khuẩn gram âm, hình que, di động bằng roi. Đó là vi khuẩn hội sinh khu trú trong đường tiêu hóa trong vòng
vài giờ kể từ khi sinh ra. E coli trở thành mầm bệnh khi có các yếu tố độc lực hoặc đột biến gen, dẫn đến phạm vi bệnh
rộng. Nhiễm trùng với các chủng gây bệnh xảy ra qua đường ăn phải thức ăn hoặc nước uống nhiễm khuẩn. Tiêu chảy do
kết hợp viêm ruột, mất bề mặt hấp thụ, tăng độ thẩm thấu niêm mạc, và tiết ion gây ra.

Mỗi phân nhóm bệnh lý E coli có khả năng đáp ứng bệnh lý thông qua các cơ chế khác nhau.[1] [2]

• E coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC) bám vào các tế bào niêm mạc đại tràng, giải phóng các yếu tố độc lực,
thường gặp nhất là độc tố giống shiga (Stx), làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein, dẫn đến tế bào bị chết và
sau đó tiêu chảy có máu; chất độc được hấp thụ toàn thân có thể dẫn đến các biến chứng, và không may là chỉ cần
một liều thấp (<100 tế bào) để tạo ra đáp ứng nhiễm trùng.[2]

• E coli gây bệnh (EPEC) liên kết với các tế bào biểu mô ruột non, sau đó phá hủy cấu trúc vi nhung mao thông
thường.

• E coli xâm nhập đường ruột (EIEC) tương tự như nhiễm Shigella, dẫn đến tiêu chảy/lỵ bài tiết; đó là tác nhân gây
bệnh nội bào có thể xâm lấn và nhân đôi trong đại thực bào và các tế bào biểu mô.

• E coli sinh độc tố ruột (ETEC) là chủng không xâm lấn liên kết với các tế bào biểu mô ruột non và sản sinh độc tố
ruột không chịu nhiệt (LT) hoặc chịu nhiệt (ST).

• E coli bám dính vào niêm mạc đường ruột (EAEC) là chủng vi khuẩn không xâm lấn liên kết với niêm mạc trong
ruột, bám dính và tạo ra một màng sinh học dày kèm theo giải phóng độc tố ruột và độc tố tế bào kích thích bài
tiết.

• E coli bám dính khuếch tán (DAEC) khu trú trong ruột non, dẫn đến tiến triển các sợi lông nhung nhú ra như ngón
tay bao phủ quanh vi khuẩn.

Phân loại

Phân loại khả năng gây bệnh[1] [2]
Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC):

• Bám vào các tế bào niêm mạc đại tràng và giải phóng các yếu tố độc lực, thường gặp nhất là độc tố giống shiga
(Stx), làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein, dẫn đến tế bào bị chết và sau đó tiêu chảy ra máu

• Giải phóng độc tố có thể dẫn đến các biến chứng toàn thân
• E coli O157:H7 là EHEC thường được ghi nhận nhiều nhất.

E coli gây bệnh (EPEC):

• Sử dụng protein bám dính, intimin, để liên kết với các tế bào biểu mô ruột non, sau đó phá hủy cấu trúc vi nhung
mao thông thường

• Là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy ở trẻ nhũ nhi.

E coli xâm nhập đường ruột (EIEC):

• Tương tự như nhiễm Shigella, dẫn đến tiêu chảy/lỵ bài tiết
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• Một tác nhân gây bệnh nội bào có thể xâm lấn và nhân đôi trong đại thực bào và các tế bào biểu mô.

E coli sinh độc tố ruột (ETEC):

• Chủng không xâm lấn liên kết với các tế bào biểu mô ruột non và sản sinh độc tố ruột không chịu nhiệt (LT) hoặc
chịu nhiệt (ST)

• Nguyên nhân thường gặp nhất gây bệnh tiêu chảy ở khách du lịch.

E coli bám dính vào niêm mạc đường ruột (EAEC):

• Chủng vi khuẩn không xâm lấn liên kết với niêm mạc ruột non và bám dính với nhau, tạo ra một màng sinh học
dày kèm theo giải phóng độc tố ruột và độc tố tế bào kích thích bài tiết

• Thường liên quan đến tiêu chảy mạn tính ở trẻ em tại các nước đang phát triển.

E coli bám dính khuếch tán (DAEC):

• Khu trú trong ruột non, dẫn đến tiến triển các sợi lông nhung nhú ra như ngón tay bao phủ quanh vi khuẩn
• Có thể gây tiêu chảy khi còn nhỏ và bệnh tiêu chảy ở những người du lịch đến Bắc Phi và Mexico.

Phân loại huyết thanh[1]
Theo phân loại huyết thanh các kháng nguyên O (lipopolysaccharide, LPS), H (flagellar), và K (polysaccharide capsules).
Phân loại huyết thanh là một hệ thống phân loại phức tạp, nhờ số lượng kháng nguyên cao (173 kháng nguyên O, 80
kháng nguyên K, và 56 kháng nguyên H[3]), dẫn đến hơn 50.000 kiểu huyết thanh. Có thể sử dụng hệ thống phân loại
huyết thanh để đặc biệt nhận biết chủng độc lực (ví dụ như EHEC O157:H7).
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Ngăn ngừa sơ cấp
Việc phòng ngừa ban đầu cơ bản nhiễm khuẩn Escherichia coli liên quan đến việc loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Cuối cùng
quy trình này yêu cầu chuẩn bị thức ăn thích hợp, liên quan đến tất cả các giai đoạn từ sản xuất, xử lý, đóng gói, lưu trữ,
vận chuyển, phân phối, tiếp nhận, nhập khẩu, và cuối cùng là tiêu thụ.

Hơn nữa, việc phá vỡ đường lây truyền phân-miệng cần phải có quy trình vệ sinh nghiêm ngặt, nhất là rửa tay sạch sẽ.
Những người tham gia vào mọi quy trình sản xuất thức ăn, và cũng như những người tiêu thụ thức ăn phải tuân theo quy
trình vệ sinh nghiêm ngặt.

Khách du lịch cần cố gắng tuân theo những tiêu chuẩn này nếu có thể, nhưng không thể dự đoán chính xác tiêu chuẩn
thức ăn tại các nước đang phát triển.[18] Nhiều chương trình theo dõi bệnh tật qua đồ ăn của quốc gia và quốc tế được
thiết kế nhằm kiểm soát các nguy cơ bệnh do đồ ăn,[19] với ưu tiên của WHO là an toàn thực phẩm.[20]

Khách du lịch có thể giảm nguy cơ lây truyền bằng cách tránh trái cây và rau củ tươi sống, hoặc bóc vỏ trái cây, và tránh
sử dụng nước nhiễm khuẩn như đá hoặc nước đóng chai.[21]

Ngăn ngừa thứ cấp
Tất cả các giai đoạn chuẩn bị thức ăn bao gồm sản xuất, chế biến, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, nhập khẩu, và phân phối
phải tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh cao nếu cần tránh bệnh nhiễm trùng do đồ ăn.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đề ra các quy định để cố gắng giảm nguy cơ bệnh do đồ
ăn.[51] Điều này bao gồm các yêu cầu:

• Các cơ sở trong và ngoài nước sản xuất, chế biến, đóng gói, hoặc lưu trữ thức ăn sẽ được tiêu thụ bởi con người
hoặc động vật tại Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA

• Tất cả các cơ sở sản xuất, xử lý, đóng gói, lưu giữ, vận chuyển, phân phối, tiếp nhận, hoặc nhập khẩu thức ăn phải
ghi chép và lưu giữ hồ sơ để hỗ trợ FDA truy xuất nguồn gốc và người nhận thực phẩm bị nhiễm khuẩn.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 42 tuổi có biểu hiện tiền sử tiêu chảy có máu kéo dài 48 giờ. Ông ấy đi tiêu 6 đến 8 lần một ngày,
và có biểu hiện buồn nôn, lơ mơ, và khó chịu toàn bộ vùng bụng. Gần đây không có tiền sử du lịch. Ông ấy sống cùng
vợ và 2 con, họ đều khỏe mạnh. Họ đi ăn ở nhà hàng cách đây 5 ngày, ông ấy ăn bánh mì kẹp thịt bò và khoai tây
chiên. Một người bạn đi cùng với họ cũng ăn tương tự và có các triệu chứng tương tự. Kết quả khám cho thấy sốt nhẹ
(37,5°C [99,5°F]) nhưng ngoài ra không có điều gì đặc biệt. Công thức máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng (15.000/
mm^3). Nuôi cấy phân có kết quả 3 ngày sau và dương tính với Escherichia coli, và phân loại huyết thanh xác định sự
hiện diện của E coli O157:H7.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nữ 21 tuổi có biểu hiện tiêu chảy ồ ạt nhiều nước 15 đến 20 lần một ngày. Kèm theo nôn, biếng ăn, và
ngủ gà. Cô ấy vừa trở về từ Kenya 4 ngày trước, ở đó cô ấy đã thử nhiều món ăn địa phương, thường từ các hàng quán
bên đường. Khi thăm khám, cô ấy có niêm mạc khô và giảm độ đàn hồi của da. Cô ấy bị hạ huyết áp (huyết áp 95/50
mmHg) và nhịp tim nhanh (mạch 110 bpm). Khám vùng bụng không có gì đặc biệt. Cô ấy đáp ứng tốt với liệu pháp
thay thế dịch đường tĩnh mạch, và các triệu chứng của cô ấy thuyên giảm trong vòng 48 giờ. Nuôi cấy phân sau đó cho
kết quả dương tính đối với E coli sinh độc tố ruột(ETEC).

Các bài trình bày khác

Mọi độ tuổi đều có thể nhiễm E coli, mặc dù trẻ nhũ nhi và trẻ em có thể dễ bị nhiễm khuẩn hơn.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Nhiễm khuẩn Escherichia coli do đồ ăn sẽ có biểu hiện tương tự như bất kỳ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa nào, và tiền sử
là một phần không thể thiếu trong chẩn đoán khi không có kết quả lâm sàng chẩn đoán đặc hiệu. Nuôi cấy phân có thể
xác định chẩn đoán, với phân loại huyết thanh được sử dụng để xác định chủng chính xác (ví dụ như E coli O157:H7).

Tiền sử
Nhiễm khuẩn E. coli thường có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 3 ngày, mặc dù thời gian ủ bệnh có thể kéo dài 8 ngày trong
các trường hợp hiếm gặp. Bệnh nhân có biểu hiện viêm dạ dày ruột, tiêu chảy là triệu chứng chính. Điều này có thể
liên quan đến các triệu chứng đường tiêu hóa khác như đau bụng hoặc khó chịu vùng bụng, biếng ăn, hoặc buồn nôn,
mặc dù nôn được coi là bất thường. Các triệu chứng toàn thân bao gồm lơ mơ hoặc sốt có thể biểu hiện. Escherichia
coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC) và E coli sinh độc tố ruột (ETEC) có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu hơn. Độc
tố giống shiga trong EHEC gây tiêu chảy có máu kèm theo đau bụng. Nhiễm khuẩn ETEC thường gây tiêu chảy ồ ạt
nhiều nước.[21]

Tiền sử rất quan trọng để nhận biết các yếu tố nguy cơ, và giúp nhận biết chất gây bệnh. Mặc dù tiền sử thức ăn quan
trọng, nhưng không có khả năng phân biệt nhiễm khuẩn E coli với các nguyên nhân gây nhiễm trùng do thức ăn khác.
Tuy nhiên, tiền sử ăn thịt bò xay (ví dụ như hamburger) rất quan trọng theo mối liên hệ chặt chẽ giữa thịt bò xay và E
coli O157:H7, và điều quan trọng là nhận biết sớm các đợt bùng phát có khả năng.[5] Cần tìm hiểu tiền sử du lịch, vì
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E coli được cho là nguyên nhân thường gặp nhất gây tiêu chảy ở khách du lịch. Cần tìm hiểu tiền sử tiếp xúc ở tất cả
các bệnh nhân.

Một điều cũng quan trọng cần lưu ý rằng trẻ nhỏ (<5 tuổi), người lớn tuổi (>60 tuổi), và bệnh nhân bị suy giảm miễn
dịch có nhiều khả năng bị suy yếu về mặt lâm sàng do hậu quả của nhiễm khuẩn E coli.

Khám lâm sàng
Không có đặc điểm đặc trưng để phân biệt viêm dạ dày ruột do E coli với các bệnh qua thức ăn khác.[21] Như với tất
cả các bệnh nhân viêm dạ dày ruột, cần theo dõi các dấu hiệu thiếu dịch và khả năng suy giảm huyết động do giảm thể
tích tuần hoàn gây ra như khô niêm mạc, giảm độ đàn hồi của da, hạ huyết áp, hoặc nhịp tim nhanh.

Nuôi cấy phân và phân loại huyết thanh đối với O157:H7
Cần lấy kết quả nuôi cấy phân từ bệnh nhân có các triệu chứng giống như viêm dạ dày ruột dai dẳng hoặc nghiêm
trọng để cho thấy bệnh nhân cần được chăm sóc y tế. Cần xem chúng như là điều bắt buộc trong các trường hợp tiêu
chảy có máu hoặc có dấu hiệu nhiễm độc toàn thân. Kết quả nuôi cấy dương tính thường chỉ có sau 2 đến 4 ngày. Để
có giá trị về mặt lâm sàng, cần gửi các mẫu phân đến bệnh viện trong vòng 3 ngày sau khi nhập viện. Ngoài phạm vi
này giảm đáng kể.

Nuôi cấy phân thường qui sẽ luôn cho kết quả dương tính đối với E coli, phát triển dễ dàng trên các đĩa cấy tiêu
chuẩn. Để nhận biết loài gây bệnh như E coli O157:H7, cần nuôi cấy phân trên các đĩa chuyên môn như thạch sorbitol
MacConkey (SMAC). Tất cả các phòng thí nghiệm lâm sàng cần xét nghiệm tìm E coli O157:H7 trong mẫu phân từ
bệnh nhân bị tiêu chảy cấp tính.[22]

Có thể xác định sự hiện diện của EHEC bằng xét nghiệm huyết thanh để nhận biết độc tố giống độc tố shiga sử dụng
phân loại kháng huyết thanh, xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA), miễn dịch huỳnh quang, hóa
mô miễn dịch, hoặc ngưng kết latex. Hoặc, PCR có thể nhận biết các gen ghi mã những độc tố này.

Khuyến nghị tất cả bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu phân cần được nuôi cấy mẫu phân đồng thời để tìm 0157:H7
EHEC và xét nghiệm để tìm EHEC không 0157:H7.[23] Việc nhận biết chủng đặc hiệu rất quan trọng vì nó cho phép
các cơ quan y tế công cộng xác định, xét nghiệm, và kiểm soát các đợt bùng phát EHEC.

Điều quan trọng là luôn yêu cầu xét nghiệm tìm độc tố Clostridium difficile để loại trừ vì nó cũng là một nguyên nhân
gây tiêu chảy nhiễm trùng.

Xét nghiệm máu
Bệnh nhân có biểu hiện trong cộng đồng không được xét nghiệm máu thường quy. Ở những bệnh nhân có biểu hiện
nặng hơn, biểu hiện mắc phải trong bệnh viện, cần thực hiện tối thiểu là công thức máu và xét nghiệm chức năng
thận, bao gồm điện giải đồ. Cần theo dõi haemoglobin, số lượng tiểu cầu, và chức năng thận để tìm bằng chứng tiến
triển hội chứng huyết tán tăng ure máu, liên quan đến nhiễm khuẩn E coli O157:H7.

Chỉ yêu cầu nuôi cấy máu trong trường hợp đáp ứng toàn thân (nghĩa là nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, sốt), để loại trừ
vãng khuẩn huyết toàn thân.

Thường sử dụng các chỉ số viêm như CRP và máu lắng (ESR) để theo dõi đáp ứng viêm và sự cải thiện, mặc dù
không có bằng chứng cho thấy sự hữu ích của chiến lược này.

Chẩn đoán hình ảnh
Phần lớn bệnh nhân được chăm sóc trong cộng đồng và không cần chụp x-quang bụng. Tuy nhiên, cần xem xét chụp
x-quang ở bất kỳ bệnh nhân nào có biểu hiện với các dấu hiệu nhiễm độc nặng (nghĩa là nhịp tim nhanh, hạ huyết áp,
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sốt ≥38°C [100,5°F]). Mặc dù chụp x-quang sẽ không cho thấy các đặc điểm chẩn đoán về E coli, nhưng có thể giúp
đánh giá tình trạng viêm đại tràng và để loại trừ giãn đại tràng do độc tố.

Ở các bệnh nhân bệnh nặng, có thể thực hiện chụp CT bụng để loại trừ các nguyên nhân nghiêm trọng hơn gây nhiễm
khuẩn huyết và tiêu chảy (ví dụ như áp-xe túi thừa).

nội soi
Nội soi sẽ không cho thấy các đặc điểm chẩn đoán ngoài viêm đại tràng. Tuy nhiên, ở bệnh nhân có kết quả nuôi cấy
âm tính, hoặc tiêu chảy dai dẳng và không cải thiện với biện pháp điều trị duy trì, cần thực hiện nội soi đường tiêu
hóa dưới để loại trừ các nguyên nhân khác gây tiêu chảy (ví dụ như bệnh viêm ruột, viêm đại tràng giả mạc). Nội soi
đại tràng sigma đủ để quan sát niêm mạc và lấy mẫu sinh thiết mô. Thường tránh nội soi đại tràng trong trường hợp
đại tràng bị viêm vừa đến nặng vì nguy cơ thủng ruột cao. Cần hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để có quyết
định thực hiện nội soi đại tràng.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
sản phẩm thực phẩm mang mầm bệnh

• Nhiễm trùng liên quan đến việc sử dụng thức ăn hoặc nước bị nhiễm khuẩn, và thường gặp hơn ở các vùng thiếu
vệ sinh đầy đủ và nước sạch. Các đợt bùng phát nhiễm khuẩn Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC)
có thể xảy ra trong các khu tập thể và liên quan đến nguồn thức ăn bị nhiễm khuẩn như thịt bò nấu chưa chín,
hoặc xà lách và trái cây.

• Có bằng chứng rõ ràng rằng khuẩn E coli truyền qua thức ăn bị nhiễm bệnh: 52% các đợt bùng phát E coli
O157:H7 liên quan đến thức ăn bị nhiễm bệnh, với thịt bò xay chiếm 41%, không rõ nguyên nhân 23%, trái cây và
rau củ 21%, thịt bò khác 6%, thức ăn khác 5%, và sản phẩm làm từ sữa 4%.[5]

đi du lịch

• E coli là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy ở khách du lịch, với E coli sinh độc tố ruột (ETEC) là nguyên nhân
gây các đợt tiêu chảy ở 34% số người du lịch đến vùng Châu Mỹ La-tin, Châu Phi, nam và đông nam Á.[6]

• ETEC cũng có liên quan trong các đợt bùng phát viêm dạ dày ruột ở Hoa Kỳ,[16] mặc dù điều này ít gặp hơn.
• E coli bám dính khuếch tán (DAEC) và E coli bám dính vào niêm mạc đường ruột (EAEC) cũng cho thấy là

nguyên nhân gây tiêu chảy ở khách du lịch.

Vệ sinh cá nhân kém

• Đường lây truyền phân-miệng chiếm 14% các đợt bùng phát, với 80% đợt bùng phát này xảy ra ở các cơ sở chăm
sóc trẻ.[5] Tuy nhiên, các đợt bùng phát cũng xảy ra ở các cơ sở lưu trú, trường học, và cộng đồng, với tỷ lệ mắc
bệnh cao điểm xảy ra trong các tháng mùa hè.

độ tuổi quá nhỏ và quá cao (&lt;5 tuổi và &gt;60 tuổi)

• Mặc dù E coli do đồ ăn có thể ảnh hưởng đến mọi độ tuổi, các biến chứng thường gặp hơn nhiều ở độ tuổi quá
nhò và quá cao, cụ thể là mối liên quan với hội chứng huyết tán tăng ure máu và tử vong.[5]

• E coli gây bệnh (EPEC) có đặc trưng là gây bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ (<2 tuổi).

tiền sử tiếp xúc

• E coli xảy ra trong các đợt bùng phát, do nhiễm trùng đường phân-miệng, và cần tìm hiểu tiền sử tiếp xúc ở tất cả
các bệnh nhân.
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Yếu
Suy giảm miễn dịch

• Suy giảm miễn dịch, dù là do bệnh nền (ví dụ như nhiễm HIV), tình trạng dinh dưỡng kém, hoặc liệu pháp ức chế
miễn dịch, có thể làm tăng khả năng dễ bị nhiễm trùng ở bệnh nhân, và nhiễm khuẩn E coli thường tự khỏi trong
thời gian ngắn nhưng bệnh có thể kéo dài trong những trường hợp này.

tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh

• Có báo cáo về việc lây truyền mầm bệnh hoàn toàn từ việc tiếp xúc với động vật mang vi khuẩn E coli, bao gồm
các động vật trong sở thú,[12] động vật trong trang trại,[13] và thú nuôi gia đình.[17] Tuy nhiên, được đánh giá
trên tổng cộng các động vật tại Hoa Kỳ, không thể xem đường lây truyền này như một yếu tố nguy cơ thấp.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
Tiêu chảy (thường gặp)

• Tất cả các nhiễm khuẩn ruột do Escherichia coli gây tiêu chảy.
• Đặc trưng hơn, E coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC) gây tiêu chảy có máu và E coli xâm nhập đường ruột

(EIEC) gây tiêu chảy ồ ạt nhiều nước.

tiền sử du lịch, tiếp xúc thức ăn bị nhiễm khuẩn, hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh
(thường gặp)

• Mặc dù tiền sử ăn uống quan trọng, nhưng không có khả năng phân biệt nhiễm khuẩn E coli với các nguyên nhân
gây nhiễm trùng do thức ăn khác. Tuy nhiên, tiền sử ăn thịt bò xay (ví dụ như hamburger) rất quan trọng theo mối
liên hệ chặt chẽ giữa thịt bò xay và E coli O157:H7, và điều quan trọng là nhận biết sớm các đợt bùng phát có khả
năng.[5]

• Cần tìm hiểu tiền sử du lịch, vì E coli là nguyên nhân thường gặp nhất gây tiêu chảy ở khách du lịch.
• Cần tìm hiểu tiền sử tiếp xúc ở tất cả các bệnh nhân do nhiễm trùng có thể xảy ra trong các đợt bùng phát do

nhiễm bẩn qua đường phân-miệng.

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau hoặc khó chịu vùng bụng (thường gặp)

• Triệu chứng thường gặp nhưng không đặc hiệu, xảy ra trong nhiều bệnh nhiễm trùng do đồ ăn.

thiếu dịch (thường gặp)

• Có thể biểu hiện là khô niêm mạc và giảm độ đàn hồi của da, nhịp tim nhanh và hạ huyết áp.

sốt (không thường gặp)

• Thường gặp với nhiễm trùng ruột và nhiễm trùng do đồ ăn, nhưng trong nhiễm khuẩn E coli O157:H7, thường
nhẹ hoặc không có.

• Hiếm khi kéo dài quá 2 đến 3 ngày đầu tiên, và sốt cao dai dẳng cần cảnh báo cho bác sĩ về khả năng vãng khuẩn
huyết.

buồn nôn/ nôn (không thường gặp)

• Có thể liên quan đến các triệu chứng đường tiêu hóa khác như buồn nôn, mặc dù nôn được coi là bất thường.

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: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

11

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Chán ăn (không thường gặp)

• Có thể liên quan đến các triệu chứng đường tiêu hóa khác như biếng ăn.

Lơ mơ (không thường gặp)

• Các triệu chứng toàn thân, bao gồm lơ mơ có thể biểu hiện.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Cấy phân

• Cần gửi kết quả từ bệnh nhân có các triệu chứng giống như viêm dạ dày ruột
dai dẳng hoặc nghiêm trọng đủ để cho thấy bệnh nhân cần được chăm sóc y
tế.

• Cần xem chúng như là điều bắt buộc trong các trường hợp tiêu chảy có máu
hoặc có dấu hiệu nhiễm độ toàn thân.

• Điều quan trọng là gửi các mẫu phân trong vòng 3 ngày sau khi nhập viện.
Ngoài thời gian này giá trị giảm đáng kể. Kết quả sẽ không có trong vòng 2
đến 4 ngày.

• Nuôi cấy phân thường qui sẽ luôn cho kết quả dương tính đối với E coli, phát
triển dễ dàng trên các đĩa cấy tiêu chuẩn. Để nhận biết loài gây bệnh như E
coli O157:H7, cần nuôi cấy phân trên các đĩa chuyên môn như thạch sorbitol
MacConkey (SMAC). Tất cả các phòng thí nghiệm lâm sàng cần xét nghiệm
tìm E coli O157:H7 trong mẫu phân từ bệnh nhân bị tiêu chảy cấp tính.[22]

dương tính đối với loài
Escherichia coli gây bệnh như
E coli O157:H7

Công thức máu

• Cần thực hiện ở những người có biểu hiện nặng hơn trong môi trường bệnh
viện.

• E coli O157:H7 liên quan hội chứng huyết tán tăng ure máu, có thể biểu hiện
với chứng thiếu máu và giảm tiểu cầu. Thiếu máu cũng có thể do mất máu
đường tiêu hóa gây ra.

số lượng bạch cầu tăng, thỉnh
thoảng haemoglobin và/hoặc
tiểu cầu giảm

chức năng thận và điện giải đồ

• Cần thực hiện ở những người có biểu hiện nặng hơn trong môi trường bệnh
viện.

• Chức năng thận bị suy yếu có thể liên quan đến thiếu dịch hoặc hội chứng
huyết tán tăng ure máu.

tăng urê và creatinine, hạ kali
máu

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

phân loại huyết thanh phân/PCR

• Khuyến nghị tất cả bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu phân cần được xét
nghiệm mẫu phân để tìm EHEC không 0157:H7 bằng xét nghiệm huyết thanh
hoặc PCR.[23] Điều này cũng cho phép xác định O157:H7 EHEC.

• Việc nhận biết chủng đặc hiệu rất quan trọng vì nó cho phép các cơ quan y tế
công cộng xác định, xét nghiệm, và kiểm soát các đợt bùng phát EHEC.

nhận biết chủng EHEC
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Xét nghiệm Kết quả

Cấy máu

• Chỉ cần nuôi cấy máu khi có các triệu chứng toàn thân (nghĩa là nhịp tim
nhanh, hạ huyết áp, sốt).

có thể dương tính khi có vãng
khuẩn huyết do E coli

Chỉ số viêm (CRP và/hoặc ESR)

• Có thể giúp theo dõi tiến triển, các chỉ số giảm khi bệnh nhân hồi phục.

Tăng

chụp x-quang bụng

• Cần xem xét ở bất kỳ bệnh nhân nào có biểu hiện với các dấu hiệu nhiễm độc
nặng (nghĩa là nhịp tim nhanh, hạ huyết áp, sốt ≥38°C [100,5°F]).

• Có thể giúp đánh giá tình trạng viêm đại tràng và loại trừ giãn ruột do nhiễm
độc nhưng không nhận biết được nguyên nhân.

• Chụp x-quang chuỗi có thể giúp xác định xem bệnh cải thiện hay suy giảm.

mất rãnh ngang ruột già, thành
ruột dày, dấu hiệu dấu ấn ngón
tay

nội soi

• Không cần nội soi trong phần lớn bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột. Ở bệnh
nhân có kết quả nuôi cấy âm tính, hoặc tiêu chảy dai dẳng và không cải thiện
với biện pháp điều trị duy trì, cần thực hiện nội soi đại tràng sigma để loại trừ
các nguyên nhân gây tiêu chảy khác. Hiếm khi yêu cầu nội soi đại tràng, và
thường được trì hoãn cho đến khi hết viêm đại tràng.

niêm mạc xung huyết, dễ mủn,
tiết dịch nhầy mủ, loét rõ ràng;
những thay đổi đặc hiệu đối
với chẩn đoán khác

chụp CT ổ bụng

• Ở các bệnh nhân bệnh nặng, có thể thực hiện để loại trừ các nguyên nhân
nghiêm trọng hơn gây nhiễm khuẩn huyết và tiêu chảy (ví dụ như áp-xe túi
thừa).

có thể thấy thành ruột dày lên,
ruột giãn và liệt ruột

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm đường tiêu hóa do virút • Thường liên quan đến các triệu
chứng như đau cơ và đau khớp,
mặc dù đây không phải là quy
tắc tuyệt đối.

• Không có khả năng có tiền sử
du lịch hoặc tiếp xúc với thức
ăn.

• Điều này thường xảy ra trong
các đợt bùng phát, nhất là trong
môi trường chăm sóc sức khỏe.

• Thường trong thời gian ngắn
(24 đến 48 giờ).

• Không có xét nghiệm đặc hiệu
nào để chẩn đoán phân biệt.

• Nuôi cấy phân có thể nhận biết
mầm bệnh, nhưng tỷ lệ cho kết
quả âm tính giả cao.

Viêm dạ dày ruột vi khuẩn do
đồ ăn/tiêu chảy ở khách du lịch
khác

• Các dấu hiệu, triệu chứng, và
nguy cơ tiếp xúc giống nhau.

• Nuôi cấy phân sẽ nhận biết
mầm bệnh (ví dụ như bệnh
nhiễm salmonella, Shigella)
nhưng tỷ lệ cho kết quả âm tính
giả cao.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm amip • Khởi phát thường bán cấp, và
bệnh nhân thường cho biết tiêu
chảy kéo dài trong vài ngày hoặc
lâu hơn, cùng với đau bụng và
sụt cân.

• Soi kính hiển vi phân cho thấy
Entamoeba.

• Xét nghiệm kháng thể huyết
thanh dương tính đối với các
kháng thể kháng amip.

Nhiễm độc thức ăn không
nhiễm trùng

• Ví dụ bao gồm nấm hoặc độc
tố.

• Thường có tiền sử cấp tính, liên
quan đến việc tiêu thụ, kèm theo
các triệu chứng tiến triển 1 đến
12 giờ sau đó.

• Các triệu chứng phụ thuộc vào
nấm hoặc độc tố chính xác được
ăn vào và có thể có buồn nôn,
nôn, suy thận hoặc suy gan.

• Nhận biết chất được ăn vào.

Viêm loét đại tràng • Thường có tiền sử mạn tính
hơn, với suy yếu chậm hơn.

• Các triệu chứng thay đổi từ xuất
huyết trực tràng từng đợt có
liên quan đến tiết ra dịch nhầy
đến phân lỏng, có máu thường
xuyên.

• Chẩn đoán xác định bằng sinh
thiết niêm mạc đại tràng cho
thấy các thay đổi mô học đặc
trưng. Mất các điểm mạch do
xung huyết niêm mạc, dẫn đến
biểu hiện ban đỏ. Ngoài ra, có
thể xuất hiện chấm xuất huyết,
dịch tiết, mủn khi chạm vào và
chảy máu rõ ràng. Tổn thương
đại tràng liên tục.

Bệnh Crohn • Thường có tiền sử mạn tính
hơn, với suy yếu chậm hơn, và
tiêu chảy kéo dài, thường đi kèm
với sụt cân.

• Chẩn đoán xác định bằng sinh
thiết, cho thấy loét khu trú gần
với các vùng niêm mạc có vẻ
bình thường cùng với thay đổi
niêm mạc dạng polyp tạo hình
ảnh lát sỏi. Cũng thường xuất
hiện các giả polyp. Có thể ảnh
hưởng đến toàn bộ đường tiêu
hóa từ miệng đến quanh hậu
môn.

Bệnh lý đường tiêu hóa không
do nhiễm trùng

• Ví dụ bao gồm bệnh túi thừa,
bệnh ác tính, hoặc bệnh coeliac.

• Các bệnh lý này thường liên
quan đến tiền sử mạn tính hơn
(>4 tuần), và không có các đặc
điểm nhiễm khuẩn huyết.

• Các triệu chứng liên quan có thể
hỗ trợ chẩn đoán (ví dụ như sụt
cân trong bệnh ác tính).

• Tùy theo nguyên nhân tiềm ẩn.
Phần lớn bệnh lý được chẩn
đoán bằng nội soi hoặc khám
chụp hình (CT, MRI).

14 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị có tính hỗ trợ, chú ý bù nước và điều chỉnh mất cân bằng điện giải. Không có bằng chứng rõ ràng về lợi ích của
liệu pháp điều trị kháng sinh, và một số gợi ý rằng thuốc kháng sinh có tác dụng bất lợi trong nhiễm khuẩn Escherichia
coli O157:H7. Bệnh nhân cần tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, và cần cách ly bệnh nhân nằm viện và được
chăm sóc đặc biệt để phòng ngừa lây lan. Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, và người bị suy giảm miễn dịch có tỷ lệ tử vong cao
hơn và cần được theo dõi chặt chẽ.

Suy giảm miễn dịch, là hậu quả của điều trị hoặc bệnh tật, sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn E coli, và bất kỳ nhiễm
trùng nào cũng có thể kéo dài. Do đó, điều quan trọng là xác định mức độ suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, điều trị nhiễm
khuẩn E coli ở bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch không khác với điều trị ở bệnh nhân có sức đề kháng bình thường.

Nói chung, trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn tuổi (>60 tuổi) được điều trị tương tự như người trẻ tuổi, nhưng cần theo dõi
họ chặt chẽ, với ngưỡng nhập viện và bù nước truyền tĩnh mạch thấp.

Trẻ nhỏ có nguy cơ thiếu dịch cao hơn vì:[24]

• Tỷ lệ chuyển hóa cao hơn
• Tỷ số bề mặt cơ thể-dịch cao hơn
• Nhờ người khác cho ăn.

Phần lớn trẻ em đáp ứng với liệu pháp bù nước qua đường miệng,[25] và điều này có thể giảm tỷ lệ tử vong và nhu cầu
cần nhập viện.[26] Nói chung, trẻ em tiếp tục cho ăn bình thường, mặc dù chứng không dung nạp lactose liên quan đến
nhiễm trùng có thể cần dạng bào chế không có lactose.[24]

Bệnh nhân lớn tuổi có tỷ lệ tử vong và khả năng tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân cao hơn bệnh nhân trẻ tuổi, với
phần lớn ca bệnh xảy ra trong khu nhà ở tập thể (như viện dưỡng lão). Như với tất cả các bệnh nhân, cách ly để phòng
ngừa lây bệnh và liệu pháp bù nước sớm rất quan trọng.[27]

Bù nước
Bù nước là nền tảng của việc điều trị. Hầu hết bệnh nhân có thể được điều trị với liệu pháp bù nước qua đường
uống.[28] Chất dịch chứa glucose được ưu tiên, vì glucose trong lòng ruột thúc đẩy quá trình hấp thụ natri và sau đó là
nước. Caffein và các sản phẩm từ sữa có thể làm chứng tiêu chảy trở nặng và cần tránh. Ở bệnh nhân không thể dung
nạp chất dịch qua đường uống, hoặc những người thiếu dịch ngày càng tệ hoặc leo thang nhiễm khuẩn huyết, cần bắt
đầu liệu pháp bù nước truyền tĩnh mạch. Việc bù dịch chậm trễ có thể nguy hại, và đây là lý do làm nền tảng cho tỷ lệ
tử vong cao (lên đến 50%) liên quan đến bệnh tiêu chảy ở trẻ nhũ nhi và trẻ em ở các nước đang phát triển.

Giảm lây lan
WHO đề ra hướng dẫn phòng ngừa lây lan nhiễm trùng.[29] Điều này bao gồm các biện pháp đơn giản dành cho
những người mắc bệnh tiêu chảy:

• Tránh chuẩn bị thức ăn cho người khác
• Rửa tay thật sạch
• Sử dụng khăn riêng hoặc khăn sử dụng một lần
• Sử dụng nhà vệ sinh riêng biệt, và/hoặc làm sạch hoàn toàn bồn cầu, vòi nước, và nắm cửa sau khi sử dụng
• Cách ly bệnh nhân nằm viện và được chăm sóc đặc biệt
• Khử nhiễm nghiêm ngặt hoặc vứt bỏ áo quần và/hoặc ga giường.
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Thông báo cho bộ y tế địa phương hoặc tiểu bang
Nhiễm khuẩn Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC) là bệnh cần khai báo, và cần thông báo cho sở y
tế địa phương hoặc tiểu bang về tất cả các ca bệnh. Điều này giúp nhận biết nguồn thức ăn và loại bỏ chúng khỏi thị
trường, có thể giúp giảm hơn nữa sự lây lan và giảm bùng phát dịch.[21]

Điều chỉnh chế độ ăn uống
Không có khuyến nghị đặc hiệu nào về việc điều chỉnh chế độ ăn uống. Khi bệnh nặng, bệnh nhân cần ăn nhạt có
chứa glucose và natri giúp hỗ trợ bù nước. Viêm dạ dày ruột nặng có thể gây ra tình trạng không dung nạp lactose, do
đó cần tránh đường sữa.

bismuth
Bismuth có tác dụng niêm mạc tại chỗ, giảm bài tiết, và liên kết độc tố vi khuẩn. Nó có thể giúp giảm tiêu chảy và có
thể được xem là điều trị bổ sung trong tất cả các loại nhiễm trùng, nhất là ở trẻ em.[30] [31]

Điều trị kháng sinh
Nhìn chung, bệnh nhân bị tiêu chảy nhiễm khuẩn do E coli sẽ đáp ứng với liệu pháp điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, với
những bệnh nhân nhiễm khuẩn E coli sinh độc tố ruột (ETEC) (tiêu chảy ở khách du lịch) thì nên đề nghị dùng
kháng sinh trong các ca bệnh nặng, thường là trong khi bệnh nhân vẫn đi du lịch, vì thuốc có thể rút ngắn thời gian bị
bệnh.[18] Chúng cũng làm tăng tỷ lệ chữa bệnh.1[A]Evidence

Khuyến nghị sử dụng Quinolones (ví dụ như ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin). Thường sử dụng
ciprofloxacin và có thể sử dụng qua đường uống như là liều đơn hoặc trong 3 ngày đối với nhiễm trùng kháng
thuốc hơn.2[A]Evidence Các loại thuốc khác bao gồm rifaximin[32] [33] 2[A]Evidence hoặc azithromycin,[34]
3[C]Evidence an toàn ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Trimethoprim/sulfamethoxazole là loại thuốc thay thế khác.

Điều trị kháng sinh không có thời gian xác định, với liều thuốc thay đổi giữa các lần thử nghiệm. Tuy nhiên, phần lớn
cho thấy thời gian điều trị 3 ngày là có hiệu quả, điều này được hỗ trợ bởi hướng dẫn. Bệnh nhân bị suy giảm miễn
dịch không cần điều trị lâu hơn.[35] Một số thuốc kháng sinh có thể sử dụng ở hình thức đơn liều.

Sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị E coli O157:H7 còn đang tranh cãi. Có một vài nghiên cứu hồi cứu và tiền
cứu nhưng chỉ một ít thử nghiệm ngẫu nhiên đánh giá sử dụng thuốc kháng sinh. Nghiên cứu giả dược có kiểm soát
lớn nhất cho thấy không có sự khác biệt về thời gian bệnh và mức độ nghiêm trọng giữa 2 nhóm.[36] Hơn nữa, các
nghiên cứu gợi ý rằng thuốc kháng sinh có thể bất lợi, dẫn đến tỷ lệ mắc hội chứng huyết tán tăng ure máu[37] hoặc
tỷ lệ tử vong cao hơn.[38] Phát hiện này không phù hợp qua một vài thử nghiệm, và nói chung không có bằng chứng
rõ ràng về việc liệu thuốc kháng sinh có lợi hay bất lợi.[39] Tỷ lệ kháng kháng sinh ngày càng cao, phần lớn có thể
liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng sinh ở thú y và ở người, có khả năng gây nhiễu hơn nữa tiềm năng sử dụng
thuốc kháng sinh.[15]

Chất kháng nhu động
Thông thường, không cần sử dụng chất kháng nhu động (ví dụ như loperamide, diphenoxylate/atropine, codeine) trong
viêm dạ dày ruột do vi khuẩn vì chúng có thể làm tăng nguy cơ giãn đại tràng do nhiễm độc, và cũng vì tiêu chảy tự
khỏi có thể loại trừ mầm bệnh có hiệu quả. Tuy nhiên, chúng giúp giảm triệu chứng và rút ngắn thời gian tiêu chảy,
điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với khách du lịch.4[B]Evidence Trong các trường hợp này, cần sử dụng những
loại thuốc này trong thời gian ngắn và bổ sung với thuốc kháng sinh.[40] 5[B]Evidence
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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 )

Tất cả bệnh nhân

1 liệu pháp bù nước và hỗ trợ

bổ sung bismuth

nghi ngờ dương tính với vi
khuẩn sinh độc tố ruột

thêm điều trị kháng sinh

bổ sung chất kháng nhu động

Cấp tính ( tóm tắt )

xác định dương tính với vi khuẩn sinh độc
tố ruột

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

bổ sung điều trị kháng sinh

bổ sung bismuth

bổ sung chất kháng nhu động

xác định dương tính với vi khuẩn gây xuất
huyết đường ruột

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

thêm thông báo cho bộ y tế địa phương hoặc tiểu bang

bổ sung bismuth

các kiểu huyết thanh Escherichia coli khác

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

bổ sung bismuth

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

17

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

Tất cả bệnh nhân

1 liệu pháp bù nước và hỗ trợ

» Bù nước là nền tảng của việc điều trị, và hầu hết
bệnh nhân có thể được điều trị với liệu pháp bù nước
qua đường uống.[28] Chất dịch có chứa glucose là tốt
nhất. Ở bệnh nhân không thể dung nạp chất dịch qua
đường uống, hoặc những người thiếu dịch ngày càng
tệ hoặc leo thang nhiễm khuẩn huyết, cần bắt đầu liệu
pháp bù nước truyền tĩnh mạch.

» Trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn tuổi (>60 tuổi) được
điều trị tương tự như người trẻ tuổi, nhưng cần theo
dõi họ chặt chẽ, với ngưỡng nhập viện và bù nước
truyền tĩnh mạch thấp.

» Không có khuyến nghị đặc hiệu nào về việc điều
chỉnh chế độ ăn uống, nhưng khi bệnh nặng, bệnh
nhân cần ăn nhạt có chứa glucose và natri nhằm hỗ
trợ bù nước. Viêm dạ dày ruột nặng có thể gây ra tình
trạng không dung nạp lactose rõ ràng, do đó cần tránh
đường sữa. Cũng cần tránh caffeine.

» Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan
nhiễm trùng.

bổ sung bismuth

Các lựa chọn sơ cấp

» bismuth subsalicylate: trẻ em ≤12 tuổi: 20 mg/kg
đường uống năm lần mỗi ngày khi cần, tối đa 4200
mg/ngày; trẻ em >12 tuổi và người lớn: 524 mg
đường uống mỗi 30-60 phút khi cần, tối đa 4200
mg/ngày

» Bismuth có thể giúp giảm tiêu chảy và có thể được
xem là điều trị bổ sung, nhất là ở trẻ em.[30] [31]

nghi ngờ dương tính với vi
khuẩn sinh độc tố ruột

thêm điều trị kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: người lớn: 500 mg đường uống
liều duy nhất, hoặc 500 mg đường uống mỗi ngày
hai lần

HOẶC

» Ofloxacin: người lớn: 300 mg đường uống mỗi
ngày hai lần trong 3 ngày

HOẶC

18 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị

bắt đầu
» norfloxacin: người lớn: 400 mg đường uống mỗi
ngày hai lần trong 3 ngày

HOẶC

» Rifaximin: trẻ em: tham vấn với bác sĩ chuyên
khoa để được hướng dẫn về liều dùng; trẻ em >11
tuổi và người lớn: 200 mg đường uống mỗi ngày
ba lần trong 3 ngày

HOẶC

» azithromycin: trẻ em: 20 mg/kg đường uống dưới
dạng liều đơn; người lớn: 1000 mg đường uống
dưới dạng liều đơn hoặc 500 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 3 ngày

HOẶC

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

» Nhìn chung, bệnh nhân bị tiêu chảy nhiễm khuẩn do
E coli sẽ đáp ứng với liệu pháp điều trị hỗ trợ. Tuy
nhiên, với những bệnh nhân nhiễm khuẩn E coli sinh
độc tố ruột (ETEC) (tiêu chảy ở khách du lịch) thì
nên đề nghị dùng kháng sinh trong các ca bệnh nặng,
thường là trong khi bệnh nhân vẫn đi du lịch, vì thuốc
có thể rút ngắn thời gian bị bệnh.[18] 1[A]Evidence

» Điều trị kháng sinh không có thời gian xác định,
với liều thuốc thay đổi giữa các lần thử nghiệm. Tuy
nhiên, phần lớn cho thấy thời gian điều trị 3 ngày là có
hiệu quả, điều này được hỗ trợ bởi hướng dẫn. Bệnh
nhân bị suy giảm miễn dịch không cần điều trị lâu
hơn.[35] Một số thuốc kháng sinh có thể sử dụng ở
hình thức đơn liều.

bổ sung chất kháng nhu động

Các lựa chọn sơ cấp

» loperamide: trẻ em 2-5 tuổi: 1 mg đường uống
ban đầu liều đơn, sau đó 0,1 mg/kg sau mỗi lần đi
phân lỏng khi cần, tối đa 3 mg/ngày; trẻ em 6-8
tuổi: 2 mg đường uống ban đầu liều đơn, sau đó 1
mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi cần, tối đa 4 mg/
ngày; trẻ em 9-11 tuổi: 2 mg đường uống ban đầu
liều đơn, sau đó 1 mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi
cần, tối đa 6 mg/ngày; trẻ em >11 tuổi và người
lớn: 4 mg đường uống ban đầu liều đơn, sau đó 2
mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi cần, tối đa 8 mg/
ngày

HOẶC
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bắt đầu
» diphenoxylate/atropine: trẻ em: 0,3 đến 0,4 mg/
kg/ngày đường uống thành 4 liều khi cần, tối đa 10
mg/ngày; người lớn: 5 mg đường uống mỗi ngày
bốn lần khi cần
Liều dùng liên quan đến thành phần diphenoxylate

HOẶC

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

» Thông thường, không cần sử dụng chất kháng nhu
động trong viêm dạ dày ruột do vi khuẩn vì chúng có
thể làm tăng nguy cơ giãn đại tràng do nhiễm độc, và
cũng vì tiêu chảy tự khỏi có thể loại trừ mầm bệnh có
hiệu quả.

» Tuy nhiên, chúng giúp giảm triệu chứng và rút ngắn
thời gian tiêu chảy, điều này có thể đặc biệt quan trọng
đối với khách du lịch.4[B]Evidence Trong các trường
hợp này, cần sử dụng những loại thuốc này trong
thời gian ngắn và bổ sung với thuốc kháng sinh.[40]
5[B]Evidence

Cấp tính

xác định dương tính với vi khuẩn sinh độc
tố ruột

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

» Bù nước là nền tảng của việc điều trị, và hầu hết
bệnh nhân có thể được điều trị với liệu pháp bù nước
qua đường uống.[28] Chất dịch có chứa glucose là tốt
nhất. Ở bệnh nhân không thể dung nạp chất dịch qua
đường uống, hoặc những người thiếu dịch ngày càng
tệ hoặc leo thang nhiễm khuẩn huyết, cần bắt đầu liệu
pháp bù nước truyền tĩnh mạch.

» Trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn tuổi (>60 tuổi) được
điều trị tương tự như người trẻ tuổi, nhưng cần theo
dõi họ chặt chẽ, với ngưỡng nhập viện và bù nước
truyền tĩnh mạch thấp.

» Không có khuyến nghị đặc hiệu nào về việc điều
chỉnh chế độ ăn uống, nhưng khi bệnh nặng, bệnh
nhân cần ăn nhạt có chứa glucose và natri nhằm hỗ
trợ bù nước. Viêm dạ dày ruột nặng có thể gây ra tình
trạng không dung nạp lactose rõ ràng, do đó cần tránh
đường sữa. Cũng cần tránh caffeine.

» Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan
nhiễm trùng.

bổ sung điều trị kháng sinh
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Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị

Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: người lớn: 500 mg đường uống
liều duy nhất, hoặc 500 mg đường uống mỗi ngày
hai lần

HOẶC

» Ofloxacin: người lớn: 300 mg đường uống mỗi
ngày hai lần trong 3 ngày

HOẶC

» norfloxacin: người lớn: 400 mg đường uống mỗi
ngày hai lần trong 3 ngày

HOẶC

» Rifaximin: trẻ em: tham vấn với bác sĩ chuyên
khoa để được hướng dẫn về liều dùng; trẻ em >11
tuổi và người lớn: 200 mg đường uống mỗi ngày
ba lần trong 3 ngày

HOẶC

» azithromycin: trẻ em: 20 mg/kg đường uống dưới
dạng liều đơn; người lớn: 1000 mg đường uống
dưới dạng liều đơn hoặc 500 mg đường uống mỗi
ngày một lần trong 3 ngày

HOẶC

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

» Nhìn chung, bệnh nhân bị tiêu chảy nhiễm khuẩn do
E coli sẽ đáp ứng với liệu pháp điều trị hỗ trợ. Tuy
nhiên, với những bệnh nhân nhiễm khuẩn E coli sinh
độc tố ruột (ETEC) (tiêu chảy ở khách du lịch) thì
nên đề nghị dùng kháng sinh trong các ca bệnh nặng,
thường là trong khi bệnh nhân vẫn đi du lịch, vì thuốc
có thể rút ngắn thời gian bị bệnh.[18] 1[A]Evidence

» Điều trị kháng sinh không có thời gian xác định,
với liều thuốc thay đổi giữa các lần thử nghiệm. Tuy
nhiên, phần lớn cho thấy thời gian điều trị 3 ngày là có
hiệu quả, điều này được hỗ trợ bởi hướng dẫn. Bệnh
nhân bị suy giảm miễn dịch không cần điều trị lâu
hơn.[35] Một số thuốc kháng sinh có thể sử dụng ở
hình thức đơn liều.

bổ sung bismuth

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» bismuth subsalicylate: trẻ em ≤12 tuổi: 20 mg/kg
đường uống năm lần mỗi ngày khi cần, tối đa 4200
mg/ngày; trẻ em >12 tuổi và người lớn: 524 mg
đường uống mỗi 30-60 phút khi cần, tối đa 4200
mg/ngày

» Bismuth có thể giúp giảm tiêu chảy và có thể được
xem là điều trị bổ sung, nhất là ở trẻ em.[30] [31]

bổ sung chất kháng nhu động

Các lựa chọn sơ cấp

» loperamide: trẻ em 2-5 tuổi: 1 mg đường uống
ban đầu liều đơn, sau đó 0,1 mg/kg sau mỗi lần đi
phân lỏng khi cần, tối đa 3 mg/ngày; trẻ em 6-8
tuổi: 2 mg đường uống ban đầu liều đơn, sau đó 1
mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi cần, tối đa 4 mg/
ngày; trẻ em 9-11 tuổi: 2 mg đường uống ban đầu
liều đơn, sau đó 1 mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi
cần, tối đa 6 mg/ngày; trẻ em >11 tuổi và người
lớn: 4 mg đường uống ban đầu liều đơn, sau đó 2
mg sau mỗi lần đi phân lỏng khi cần, tối đa 8 mg/
ngày

HOẶC

» diphenoxylate/atropine: trẻ em: 0,3 đến 0,4 mg/
kg/ngày đường uống thành 4 liều khi cần, tối đa 10
mg/ngày; người lớn: 5 mg đường uống mỗi ngày
bốn lần khi cần
Liều dùng liên quan đến thành phần diphenoxylate

HOẶC

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

» Thông thường, không cần sử dụng chất kháng nhu
động trong viêm dạ dày ruột do vi khuẩn vì chúng có
thể làm tăng nguy cơ giãn đại tràng do nhiễm độc, và
cũng vì tiêu chảy tự khỏi có thể loại trừ mầm bệnh có
hiệu quả.

» Tuy nhiên, chúng giúp giảm triệu chứng và rút ngắn
thời gian tiêu chảy, điều này có thể đặc biệt quan trọng
đối với khách du lịch.4[B]Evidence Trong các trường
hợp này, cần sử dụng những loại thuốc này trong
thời gian ngắn và bổ sung với thuốc kháng sinh.[40]
5[B]Evidence

xác định dương tính với vi khuẩn gây xuất
huyết đường ruột

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

» Bù nước là nền tảng của việc điều trị, và hầu hết
bệnh nhân có thể được điều trị với liệu pháp bù nước
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Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị

Cấp tính
qua đường uống.[28] Chất dịch có chứa glucose là tốt
nhất. Ở bệnh nhân không thể dung nạp chất dịch qua
đường uống, hoặc những người thiếu dịch ngày càng
tệ hoặc leo thang nhiễm khuẩn huyết, cần bắt đầu liệu
pháp bù nước truyền tĩnh mạch.

» Trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn tuổi (>60 tuổi) được
điều trị tương tự như người trẻ tuổi, nhưng cần theo
dõi họ chặt chẽ, với ngưỡng nhập viện và bù nước
truyền tĩnh mạch thấp.

» Không có khuyến nghị đặc hiệu nào về việc điều
chỉnh chế độ ăn uống, nhưng khi bệnh nặng, bệnh
nhân cần ăn nhạt có chứa glucose và natri nhằm hỗ
trợ bù nước. Viêm dạ dày ruột nặng có thể gây ra tình
trạng không dung nạp lactose rõ ràng, do đó cần tránh
đường sữa. Cũng cần tránh caffeine.

» Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan
nhiễm trùng.

thêm thông báo cho bộ y tế địa phương hoặc tiểu bang

» Nhiễm khuẩn Escherichia coli gây xuất huyết đường
ruột (EHEC) là bệnh cần khai báo, và cần thông báo
cho sở y tế địa phương hoặc tiểu bang về tất cả các ca
bệnh. Điều này giúp nhận biết nguồn thức ăn và loại
bỏ chúng khỏi thị trường, có thể giúp giảm hơn nữa sự
lây lan và giảm bùng phát dịch.[21]

bổ sung bismuth

Các lựa chọn sơ cấp

» bismuth subsalicylate: trẻ em ≤12 tuổi: 20 mg/kg
đường uống năm lần mỗi ngày khi cần, tối đa 4200
mg/ngày; trẻ em >12 tuổi và người lớn: 524 mg
đường uống mỗi 30-60 phút khi cần, tối đa 4200
mg/ngày

» Bismuth có thể giúp giảm tiêu chảy và có thể được
xem là điều trị bổ sung, nhất là ở trẻ em.[30] [31]

các kiểu huyết thanh Escherichia coli khác

1 tiếp tục liệu pháp bù nước và hỗ trợ

» Bù nước là nền tảng của việc điều trị, và hầu hết
bệnh nhân có thể được điều trị với liệu pháp bù nước
qua đường uống.[28] Chất dịch có chứa glucose là tốt
nhất. Ở bệnh nhân không thể dung nạp chất dịch qua
đường uống, hoặc những người thiếu dịch ngày càng
tệ hoặc leo thang nhiễm khuẩn huyết, cần bắt đầu liệu
pháp bù nước truyền tĩnh mạch.

» Trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn tuổi (>60 tuổi) được
điều trị tương tự như người trẻ tuổi, nhưng cần theo
dõi họ chặt chẽ, với ngưỡng nhập viện và bù nước
truyền tĩnh mạch thấp.
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Cấp tính
» Không có khuyến nghị đặc hiệu nào về việc điều
chỉnh chế độ ăn uống, nhưng khi bệnh nặng, bệnh
nhân cần ăn nhạt có chứa glucose và natri nhằm hỗ
trợ bù nước. Viêm dạ dày ruột nặng có thể gây ra tình
trạng không dung nạp lactose rõ ràng, do đó cần tránh
đường sữa. Cũng cần tránh caffeine.

» Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan
nhiễm trùng.

bổ sung bismuth

Các lựa chọn sơ cấp

» bismuth subsalicylate: trẻ em ≤12 tuổi: 20 mg/kg
đường uống năm lần mỗi ngày khi cần, tối đa 4200
mg/ngày; trẻ em >12 tuổi và người lớn: 524 mg
đường uống mỗi 30-60 phút khi cần, tối đa 4200
mg/ngày

» Bismuth có thể giúp giảm tiêu chảy và có thể được
xem là điều trị bổ sung, nhất là ở trẻ em.[30] [31]
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Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điều trị

Giai đoạn đầu

Chất đối kháng polypeptide hoạt mạch trong ruột (VIP)
VIP là chất dẫn truyền thần kinh hoạt động như là thuốc làm tăng tiết mạnh gây bài tiết nước và chất điện giải trong ruột
non. Trong các nghiên cứu ở động vật, sử dụng chất đối kháng VIP giúp giảm bài tiết đáp ứng với độc tố Escherichia coli.
Tuy nhiên, chất đối kháng VIP chưa được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng ở người.[41]

Liệu pháp thực thể khuẩn
Các thể thực khuẩn là vi-rút gây bệnh cho vi khuẩn. Liệu pháp thực thể khuẩn không được sử dụng rộng rãi, chỉ ở Cộng
hòa Georgia là có sử dụng ở người. Nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho liệu pháp này là thực thể khuẩn sẽ xâm nhập vào tế
bào vi khuẩn, khiến nó dễ bị tiêu diệt bởi hệ miễn dịch của vật chủ hoặc nhạy với thuốc kháng sinh. Đã có nghiên cứu về
tiềm năng của liệu pháp thực thể khuẩn trong nhiễm khuẩn E coli,[42] [43] với ý kiến cho rằng sử dụng trong thú nuôi,
để giảm nguy cơ lây truyền sang người.

Vắc-xin
Các vắc-xin đã được phát triển và một số thử nghiệm đã cho thấy chúng có hiệu quả ở động vật[44] và cũng ở trẻ em từ
2 đến 5 tuổi.[45] Có giả thuyết cho rằng vắc-xin bệnh dịch tả (Dukoral®) có thể có hiệu quả chống E coli sinh độc tố ruột
(ETEC) vì tiểu đơn vị tái tổ hợp của độc tố dịch tả tương tự như độc tố không chịu nhiệt ETEC về mặt kháng nguyên.
Nghiên cứu đánh giá của Cochrane về vắc-xin này, và vắc-xin được thiết kế đặc biệt ngừa ETEC, bao gồm 11 nghiên cứu
và không cho thấy bằng chứng đầy đủ về việc sử dụng chúng.[46]
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Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh nhân không cần khám theo dõi sau khi nhiễm khuẩn E coli đã khỏi, trừ khi chúng tiến triển thành các biến
chứng. Không cần cấy phân để chứng minh bệnh đã khỏi.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần tiếp tục tuân theo các biện pháp điều trị nhiễm trùng nghiêm ngặt, nhất là rửa sạch tay. Bệnh nhân cần
đề nghị chăm sóc y tế nếu tái phát bất kỳ triệu chứng nào. Khách du lịch cần cố gắng đảm bảo rằng thức ăn mà họ tiêu
thụ cần được chuẩn bị thích hợp và tuân theo các tiêu chuẩn về vệ sinh.

[Centers for Disease Control and Prevention: foodborne illness]

[World Health Organization: E. coli]

[World Health Organization: food safety]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

hội chứng huyết tán tăng urê máu (HCHTTUM) ngắn hạn trung bình

HUS có đặc điểm thiếu máu huyết tán, giảm tiểu cầu, và suy thận cấp tính, sau đó phải theo dõi chặt chẽ nồng độ
haemoglobin, số lượng tiểu cầu, và chức năng thận cho đến khi họ bắt đầu cải thiện. Độc tố giống độc tố Shiga gây
thương tổn trực tiếp cho các tế bào biểu mô cầu thận.

Nói chung, 10% bệnh nhân có khuẩn Escherichia coli O157:H7 tiến triển HUS, mặc dù điều này có thể tăng trên 25%
trong các đợt bùng phát.[47] Thường tiến triển sau khi khởi phát tiêu chảy 5 đến 9 ngày. Các nghiên cứu dịch tễ cho
thấy rằng tuổi nhỏ (<15 tuổi), tuổi cao (>65 tuổi), thời gian tiêu chảy kéo dài, tăng số lượng bạch cầu, giảm albumin
huyết, và protein niệu liên quan đến nguy cơ HUS tăng.[47] [48]

Có thể liên quan đến giảm tiểu cầu và chấm xuất huyết, tầm soát chứng huyết tán có thể giúp ích nếu nghi ngờ hội
chứng huyết tán tăng ure máu về mặt lâm sàng hoặc dựa trên kết quả xét nghiệm.

Có thể cần lọc máu tạm thời trong 50% ca bệnh HUS liên quan đến nhiễm khuẩn E coli O157:H7. Không có dữ liệu
chứng tỏ tính hiệu lực của việc sử dụng huyết thanh miễn dịch quá mức trong HUS liên quan đến nhiễm khuẩn E coli.

HUS có tỷ lệ tử vong khoảng 5% với khoảng 50% bệnh nhân có di chứng,[49] suy thận mạn tính hoặc suy giảm thần
kinh thường gặp nhất.

Phình đại tràng nhiễm độc có thể hiếm khi gây biến chứng HUS thứ phát do nhiễm khuẩn E coli.

vãng khuẩn huyết ngắn hạn thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Biến chứng không thường gặp của nhiễm khuẩn E coli, thường do escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC).

Do sự dịch chuyển của vi khuẩn qua đường tiêu hóa đến hạch bạch huyết mạc treo ruột. Thông thường, tế bào Kupffer
ở gan làm sạch vi khuẩn, nhưng khi điều này không xảy ra, sẽ gây ra vãng khuẩn huyết . Có nhiều khả năng xảy ra ở
người bị suy giảm miễn dịch, hoặc ở bệnh nhân quá nhỏ và quá già (&lt;5 tuổi và &gt;60 tuổi).

Chẩn đoán dựa trên các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết (nghĩa là sốt, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp) và nuôi cấy máu
dương tính.

Cần xem xét điều trị kháng sinh sớm và theo độ nhạy cảm vi khuẩn. Nếu bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm, khuyến
nghị sử dụng cephalosporin hoặc quinolone thế hệ thứ ba. Có thể điều trị nhiễm trùng nặng hơn với piperacillin/
tazobactam, imipenem/cilastatin, hoặc meropenem. Cần xin ý kiến tư vấn của bác sĩ vi sinh học sớm.

Cùng với điều trị kháng sinh, bệnh nhân cần được hồi sức dịch và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu suy thận hoặc huyết
động không ổn định phù hợp với sốc nhiễm độc.

Hội chứng ruột kích thích dài hạn thấp

Xảy ra ở 4% đến 32% (trung bình 10%) số bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Nhiễm trùng đường tiêu hóa làm
tăng nguy cơ IBS (hội chứng ruột kích thích) gấp 12 lần.[50]

Điều trị liên quan đến những thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, cũng như liệu pháp dược lý cho các triệu chứng, phù
hợp với các triệu chứng chủ yếu của từng bệnh nhân.

Tiên lượng

Phần lớn các ca nhiễm khuẩn Escherichia coli do đồ ăn không có triệu chứng hoặc nhẹ và tự khỏi. Trong các ca bệnh rõ
ràng về mặt lâm sàng, hầu hết bệnh nhân đáp ứng liệu pháp hỗ trợ, với thời gian hồi phục trong vòng 2 đến 5 ngày. Phần
lớn các ca tử vong trong các nước đang phát triển là do thiếu dịch.

Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột (EHEC)
Tại Hoa Kỳ, có hơn 100.000 ca bệnh EHEC một năm, với E coli O157:H7 chiếm khoảng 73.000 ca bệnh. E coli
O157:H7 chiếm số lượng ca nhập viện và tử vong cao nhất do E coli, và trong năm 1999 gây 2168 ca nhập viện và 61 ca
tử vong.[9] Tuy nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy EHEC do đồ ăn có tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân lên đến 2%
ở các nước phát triển, với tỷ lệ cao hơn ở trẻ em và người cao tuổi.[29] Tại Hoa Kỳ, mỗi năm, các ca nhiễm trùng đường
tiêu hóa do EHEC khác gây ra khoảng 1000 ca nhập viện và 30 ca tử vong.

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong cao nhất là do EHEC, với ca tử vong chủ yếu là do biến chứng của hội chứng huyết tán tăng ure
máu. Rối loạn chức năng thận cần lọc máu tạm thời xảy ra ở 50% ca bệnh.

E coli khác
Tại Hoa Kỳ, nhiễm trùng với tất cả các phân nhóm E coli khác chiếm khoảng 80.000 ca bệnh một năm. Chúng chiếm ít
hơn 50 ca nhập viện một năm và có tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh dưới 0,1% ở các nước phát triển.[29]
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Centers for Disease Control and Prevention: foodborne illness (external link)

2. World Health Organization: E. coli (external link)

3. World Health Organization: food safety (external link)
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Nhiễm khuẩn E coli do đồ ăn Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Tỷ lệ chữa khỏi: có bằng chứng thuyết phục cho thấy kháng sinh theo kinh nghiệm có hiệu quả hơn giả dược trong
việc tăng tỷ lệ chữa khỏi trong 3 ngày ở bệnh nhân bị tiêu chảy ở khách du lịch.
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. Thời gian tiêu chảy ở khách du lịch: có bằng chứng thuyết phục từ nhiều nghiên cứu điểm đến cho thấy
ciprofloxacin và rifaximin có hiệu quả hơn giả dược trong việc giảm thời gian tiêu chảy ở người lớn bị tiêu chảy ở
khách du lịch.
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.

3. Thời gian tiêu chảy ở khách du lịch: có bằng chứng kém thuyết phục từ các nghiên cứu ở khách du lịch tại Châu Á
cho thấy ciprofloxacin và azithromycin có hiệu quả tương tự trong việc giảm thời gian tiêu chảy ở người lớn bị tiêu
chảy ở khách du lịch.
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.

4. Thời gian tiêu chảy ở khách du lịch: có bằng chứng tương đối thuyết phục cho thấy loperamide có hiệu quả hơn
giả dược trong việc giảm thời gian tiêu chảy ở người lớn bị tiêu chảy ở khách du lịch.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

5. Thời gian tiêu chảy ở khách du lịch: có bằng chứng tương đối thuyết phục cho thấy chất kháng nhu động cùng với
thuốc kháng sinh có hiệu quả hơn là chỉ chất kháng nhu động trong việc giảm thời gian tiêu chảy ở người lớn bị
tiêu chảy ở khách du lịch.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.
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