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Tóm tắt

◊ Nhiễm khuẩn do vi khuẩn Vibrio gây ra, chứ không phải vi khuẩn V cholerae.

◊ Liên quan đến việc ăn các loại động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín, hoặc tiếp xúc tổn thương với nước biển
hoặc nước lợ, và các triệu chứng thường gặp là tiêu chảy và nôn mửa, nhiễm khuẩn huyết và/hoặc nhiễm khuẩn
da/mô mềm.

◊ Vi khuẩn V vulnificus là vi khuẩn nguy hiểm nhất và có thể nhanh chóng gây ra sốc nhiễm khuẩn gây tử vong ở
bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc những người bị bệnh gan tiềm ẩn.

◊ Việc chẩn đoán được dựa trên nuôi cấy máu, vết thương và/hoặc phân.

◊ Điều trị bao gồm ceftazidime tĩnh mạch cộng với doxycycline cho những người bị nhiễm khuẩn huyết hoặc
nhiễm khuẩn toàn thân nặng. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn da/mô mềm hoại tử cần tiến hành thêm quá trình mở
ổ các mô nhiễm khuẩn tích tụ sớm. Nhiễm khuẩn vết thương da/mô mềm cục bộ được điều trị bằng việc uống
thuốc kháng sinh và theo dõi chặt chẽ.

◊ Hội chứng viêm dạ dày ruột được điều trị bằng bù nước. Bệnh nhân được chỉ định uống thuốc kháng sinh nếu
tiêu chảy kéo dài >5 ngày.

◊ Tiên lượng bệnh khác nhau tùy theo tình trạng đồng nhiễm tiềm ẩn của vật chủ và biểu hiện lâm sàng của nhiễm
khuẩn.
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Định nghĩa
Nhiễm khuẩn Vibrio không phải là dịch tả là các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Vibrio khác vi khuẩn V cholerae gây
ra. Nhiễm khuẩn Vibrio thường liên quan đến việc ăn phải động vật có vỏ sống hoặc chưa chín, hoặc tiếp xúc với nước
biển hoặc nước lợ. Các triệu chứng thường gặp là tiêu chảy và nôn mửa, nhiễm khuẩn huyết và/hoặc nhiễm khuẩn da/mô
mềm.

Dịch tễ học
Dịch tễ học khác nhau tùy theo các quốc gia. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc mới đang gia tăng tại các nước đang phát triển do hệ
thống thoát nước kém và chất lượng nước kém.[6] Đại dịch Vibrio parahaemolyticus được phát hiện lần đầu tiên bên
ngoài châu Á vào năm 1997.[7]

Thái Lan

• Nhiễm khuẩn V parahaemolyticus phổ biến ở miền nam Thái Lan. Tại tỉnh Songkhla, bệnh viện công chính là
Bệnh viện Hat Yai có 865 ca bệnh từ năm 2000 đến năm 2005.[8]

Canada

• Vi khuẩn V parahaemolyticus, V fluvialis, V vulnificus và V alginolyticus đã được phân lập từ động vật có vỏ dọc
theo bờ biển British Columbia.[9]

• Giữa năm 2001 và 2006, vi khuẩn V parahaemolyticus là loài vi khuẩn Vibrio được báo cáo phổ biến nhất ở
British Columbia. Nó có tỷ lệ mắc mới là 0,5/100.000.[9] Vào tháng 9 năm 2015, Cơ quan Y tế Công Canada đã
báo cáo sự bùng phát của 81 ca bệnh đường tiêu hóa do vi khuẩn V parahaemolyticus gây ra. Nguyên nhân liên
quan đến việc ăn hàu sống bắt từ vùng biển ngoài khơi bờ biển British Columbia và xảy ra từ tháng 5 đến tháng 8
năm 2015.[10]

New Caledonia

• Vi khuẩn V nigripulchritudo trong tôm bị bệnh hoặc khỏe mạnh (và từ môi trường nuôi tôm) ở New Caledonia đã
được nghiên cứu.[11]

Nhật Bản

• Có bằng chứng của 94 ca bệnh do vi khuẩn V vulnificus gây ra ở miền tây Nhật Bản từ năm 1999 đến năm
2003.[12]

• Hơn 50% các trường hợp này xảy ra tại khu vực Kyushu, chủ yếu ở các khu vực ven biển của biển Ariake và
Yatsushiro, nơi có nhiều vùng chịu ảnh hưởng nước triều; nhiễm khuẩn thường xảy ra giữa tháng 6 và tháng 11,
nhưng không xảy ra trong những tháng mùa đông.[12]

Chile

• Vi khuẩn V parahaemolyticus là một bệnh truyền nhiễm mới nổi ở miền nam Chile.[7]
• Từ năm 2004 đến năm 2007, đã có khoảng 7000 ca bệnh tại vùng Puerto Montt, nhưng sự xuất hiện của các đợt

bùng phát đã và đang giảm dần.[13]

Hoa Kỳ

• Nhiễm khuẩn Vibrio không phải là dịch tả tương đối hiếm gặp tại Hoa Kỳ, với chỉ 1172 ca bệnh được báo cáo cho
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) vào năm 2014.[14]
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• Trong số 10 loài vi khuẩn Vibrio không phải là dịch tả liên quan đến bệnh ở người, 77% ca bệnh được báo cáo qua
Hệ thống Giám sát Bệnh do Dịch tả và Vi khuẩn Vibrio Khác (COVIS) do 1 trong 3 vi khuẩn: V vulnificus (10%),
V parahaemolyticus (48%) ) hoặc V alginolyticus (19%) gây ra. Các nguyên nhân lây nhiễm khác ít phổ biến hơn,
chiếm khoảng 9% ca bệnh ở người, là Photobacterium damselae (trước đây là V damselae), V fluvialis, Grimontia
hollisae (trước đây là v hollisae) và V mimicus.[14]

• Từ dữ liệu giám sát của CDC năm 2009, 66% chủng khuẩn V vulnificus phân lập là từ máu; 81% chủng V
parahaemolyticus phân lập từ phân; và 55% chủng V vulnificusca từ vết thương. Các ca nhiễm khuẩn do vi khuẩn
V vulnificus gây ra có liên quan đến 32% tỷ lệ tử vong.[15]

Bệnh căn học
Các loài vi khuẩn Vibrio thường sinh sống tự nhiên ở đại dương và các vùng nước lợ. Chúng có mặt trong mô của động
vật có vỏ, bao gồm hàu, trai, sò, tôm và cua. Mười loài vi khuẩn Vibrio, trong số >140 được xác định, có liên quan đến
bệnh ở người. Trong số đó, vi khuẩn V vulnificus, V parahaemolyticus và V alginolyticus góp phần gây ra hầu hết các
bệnh nhiễm khuẩn ở người. Vi khuẩn V vulnificus là vi khuẩn nguy hiểm nhất trong nhóm này.[16] [17]

Nhiễm khuẩn do vi khuẩn vibrio không phải là dịch tả từ biển/cửa sông do tiếp xúc với nước lợ hoặc nước biển với vết
thương hở trên da hiện có hoặc vết thương thâm nhập, hoặc qua việc ăn phải các loại động vật có vỏ sống hoặc chưa
chín. Nguy cơ nhiễm khuẩn và tỷ lệ tử vong cao nhất ở những bệnh nhân bị xơ gan tiềm ẩn do uống rượu, viêm gan B
hoặc viêm gan C mạn tính, bệnh thừa sắt, tiểu đường, hoặc bệnh ác tính, những người đang điều trị bằng corticosteroid,
hoặc những người bị suy giảm miễn dịch. Ở những bệnh nhân bị rối loạn gan hoặc rối loạn lưu trữ sắt (ví dụ: xơ gan,
bệnh thừa sắt) hoặc ở những người bị suy giảm miễn dịch, V vulnificus, hoặc thông qua việc ăn uống hoặc nhiễm qua vết
thương, có thể gây sốc nhiễm khuẩn nặng gây tử vong có hoặc không kèm theo nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử.[1] [2] [3]

Vi khuẩn V parahaemolyticus thường có liên quan đến bệnh viêm dạ dày ruột do hải sản gây ra, tự giới hạn ở một vật chủ
bình thường khỏe mạnh. Nó có liên quan đến các ca bệnh hiếm gặp về nhiễm khuẩn huyết và tử vong.

Vi khuẩn V alginolyticus thường ít gây ra bệnh dạ dày-ruột và thường liên quan đến các bệnh ở bề mặt tai hoặc mắt trên
những người trẻ tuổi khỏe mạnh hay bơi lội hoặc lướt sóng biển.[5] [18] Nó cũng gây nhiễm khuẩn mô mềm trong các
vết thương chấn thương bị nhiễm nước biển.[19] [20] [21] [22]
[Fig-1]

Sinh lý bệnh học
Độc lực của vi khuẩn V vulnificus có liên quan đến nhiều yếu tố. Sinh vật này có thể sản sinh ra siderophore cho phép
nhận sắt từ transferrin và hemoglobin của vật chủ. Nó tạo ra haemolysin dung giải hồng cầu động vật có vú và là độc tế
bào cho mô, metalloprotease có tác động xúc tác cho quá trình tiêu mô đàn hồi và tiêu collagen, và polysaccharide dạng
nang có thể kích hoạt hệ thống cytokine của vật chủ.[23] [24] Các nghiên cứu trong in vitro ở chuột cho thấy sản phẩm
chuyển hóa V vulnificus, cyclo (L-phenylalanyl-Lproline) hoặc cFP, có thể tác động như một yếu tố độc lực bằng cách
ức chế con đường tín hiệu xuôi dòng đại thực bào Toll receptor của yếu tố hạt nhân kappa B (NF-kappa B). Điều này sẽ
làm giảm việc tạo ra các cytokine viêm như là một phần của phản ứng miễn dịch bẩm sinh đối với nhiễm khuẩn.[25]V
vulnificus cũng tạo ra một cytotoxin mạnh, độc tố RTX A1 hay RtxA1, là một yếu tố độc lực đáng kể.[26]

Các yếu tố độc lực của vi khuẩn V parahaemolyticus bao gồm một haemolysin trực tiếp chịu nhiệt (TDH) và hai
injectosome của hệ bài tiết loại 3 (T3SS). TDH có thể hoạt động như một porin trong màng tế bào ruột, cho phép dòng
ion và tế bào chết. T3SS cho phép các protein vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào các tế bào của vật chủ.tiêm[3] Sinh vật có
các phân tử bám dính màng tế bào vật chủ tạo điều kiện tiếp xúc cần thiết cho chức năng T3SS và sự thâm nhập tế bào.
Nó cũng có một hệ thống đại thực bào chứa sắt để giữ lại và phân phối sắt.[27] [28] Các nghiên cứu trong in vitro về các
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tế bào nuôi cấy mô đã chứng minh rằng các vi khuẩn nội bào có thể thoát ra trước khi hình thành endolysosome và nhân
lên thành công trong dung dịch bào tương của tế bào.[29]

Phân loại

Phân loài và mô tả vi khuẩn vibrio[1]
Chi Vibrio thuộc họ Vibrionaceae có đặc trưng là các vi khuẩn di động, gram âm, có hình dạng cong hoặc hình dấu phẩy:

• Về mặt hình thái, chúng là các sinh vật lên men glucose, oxidase dương tính, và sự tăng trưởng của chúng được
kích thích hoặc phụ thuộc vào sự hiện diện của ion Na+.

• Các vi khuẩn vibrios không phải là dịch tả được phân biệt với vi khuẩn V cholerae bằng việc vi khuẩn V cholerae
có khả năng phát triển mà không cần Na+, và bằng các phản ứng sinh hóa và huyết thanh bao gồm ngưng kết trong
kháng huyết thanh O1 hoặc O139.

• Các vi khuẩn vibrio không phải dịch tả (vi khuẩn ưa mặn) được phân biệt thêm bởi sự cần phải có Na+ để phát
triển và các đặc tính sinh hóa của chúng, bao gồm quá trình lên men sucrose và lactose và sử dụng lysine hoặc
ornithine làm chất chuyển hóa.

Phân tích di truyền của một loạt các môi trường biển có các chủng vi khuẩn Vibrio cho thấy có thể có > 192 loài riêng
biệt. Việc phân loại cho chi này đang được tổ chức lại.[2] [3]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Biện pháp phòng ngừa bao gồm việc chỉ ăn các loại động vật có vỏ đã được nấu chín và những người bị rối loạn chức
năng gan tiềm ẩn hoặc miễn dịch cần tránh ăn tất cả các động vật có vỏ. Những bệnh nhân có nguy cơ cao nên đeo găng
tay bảo vệ nếu thu hoạch hoặc chế biến hàu. Vi khuẩn V vulnificus chết khi bị đông đá, đun sôi hoặc thanh trùng. FDA
đã đề xuất và thực hiện một số quy định trong quá trình chế biến hàu thương mại nhằm loại bỏ vi khuẩn V vulnificus.[35]
Một quy định của California hạn chế việc bán hàu bắt từ Vịnh Mexico vào mùa hè, trừ khi chúng đã được chế biến để
làm giảm lượng vi khuẩn V vulnificus đến mức không thể phát hiện, đã làm giảm đáng kể số lượng bệnh liên quan đến
vi khuẩn V vulnificus và tỷ lệ tử vong ở tiểu bang đó.[36] Những bệnh nhân có nguy cơ cao cũng nên tránh tiếp xúc với
nước lợ hoặc nước biển nếu có các vết thương vùng da hở và nên đi giày bảo vệ chân khi ở trên bãi biển và khi lội nước.

[FDA: Vibrio vulnificus Health Education Kit]

Ngăn ngừa thứ cấp
Việc đã có giai đoạn nhiễm khuẩn Vibrio nặng không tạo ra miễn dịch đối với các nhiễm trùng Vibrio sau đó. Bệnh nhân
có nguy cơ (ví dụ: bị các rối loạn về gan hoặc ức chế miễn dịch tiềm ẩn) cần tránh các hoạt động nguy hiểm như ăn hoặc
chế biến động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín và tiếp xúc với nước biển và nước cửa sông.

Tại Hoa Kỳ, tất cả các ca bệnh nhiễm vi khuẩn Vibrio phải được báo cáo.  [CDC: National Notifiable Infectious Diseases
Surveillance System: Vibriosis]

PH
Ò

N
G

 N
G

Ừ
A

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.

7

http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm085164.htm
http://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/vibriosis/
http://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/vibriosis/
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn Vibrio không phải dịch tả Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 76 tuổi có tiền sử bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mạn bị ngạnh của con cá trê đâm vào tay khi đi
câu. Trong vòng 6 giờ, cánh tay của ông nhức nhối, đau đớn và nổi ban đỏ. 12 giờ sau khi bị thương, ông được khám
tại phòng cấp cứu địa phương. Cánh tay của ông có bọng nước giống màu tính và sưng. Ông có vẻ lú lẫn và bị hạ
huyết áp.

Tiền sử ca bệnh #2

Một doanh nhân 56 tuổi phải rời khỏi một hội nghị kinh doanh sớm vì bị sốt, đau bụng và tiêu chảy có chút máu và
chất nhầy. Ông không bị đồng nhiễm bệnh nào khác. Điểm đáng chú ý là hội nghị có tổ chức tiệc buffet hải sản trước
đó 48 giờ.

Các bài trình bày khác

Vi khuẩn Vibrio không phải dịch tả đã được ghi nhận là nguyên nhân gây ra bệnh viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc
viêm nội nhãn sau khi bị chấn thương ở mắt do mảnh vỏ, nhiễm nước biển bẩn hoặc thâm nhập qua các vết thương ở
mắt.[4]Vi khuẩn Vibrio alginolyticus có thể là nguyên nhân gây viêm tai giữa ở những người bơi lội và lướt sóng.[5]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Nghi ngờ lâm sàng và chẩn đoán hội chứng Vibrio phụ thuộc vào tiền sử chế biến hoặc làm sạch động vật có vỏ, ăn động
vật có vỏ, hoặc tiếp xúc với nước lợ/nước biển, đặc biệt là khi kết hợp với vật chủ có tình trạng đồng mắc tiềm ẩn (ví dụ:
suy giảm miễn dịch, mắc bệnh gan tiềm ẩn).

Nhiễm trùng Vibrio có thể có biểu hiện như sau:

• Nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm trùng toàn thân nặng liên quan đến việc ăn phải động vật có vỏ có hoặc không có
viêm mô tế bào hoại tử di căn hoặc hoại tử đối xứng ngoại biên

• Vết thương do tiêm cục bộ với nhiễm trùng da/mô mềm cục bộ có hoặc không có nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm
trùng toàn thân nặng

• Hội chứng viêm dạ dày ruột
• Nhiễm khuẩn xâm nhập bề ngoài (như viêm kết mạc, viêm tai ngoài).

Nhiễm khuẩn huyết được định nghĩa là rối loạn chức năng nội tạng đe dọa đến tính mạng do một phản ứng không được
điều tiết của vật chủ với tình trạng nhiễm khuẩn. Sốc nhiễm khuẩn được định nghĩa là một tập nhỏ của nhiễm khuẩn
huyết với rối loạn chức năng tuần hoàn và tế bào hoặc trao đổi chất liên quan đến nguy cơ tỷ lệ tử vong cao.[37]

Nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn toàn thân nặng liên quan đến ăn phải
động vật có vỏ
Nhiễm khuẩn V vulnificus hoặc V parahaemolyticus mắc phải do ăn các loại động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín
có thể nhanh chóng gây ra sốc nhiễm khuẩn gây tử vong ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch hoặc những người
mắc bệnh gan tiềm ẩn. Trong vòng vài giờ đến vài ngày sau khi ăn động vật có vỏ, bệnh nhân có thể phát triển nhiễm
khuẩn huyết với đông máu nội mạch lan tỏa (DIC), và nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử di căn của chi dưới.

8 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 Vibrio không phải dịch tả Chẩn đoán

Nếu không có tổn thương da, phải xem xét các nguyên nhân khác dẫn đến nhiễm khuẩn huyết (có nhiều nguyên nhân).
Sẽ phát sinh mức độ nghi ngờ cao nếu có tiểu sử rối loạn chức năng gan hoặc suy giảm miễn dịch, và hấp thụ động
vật có vỏ gần đây hoặc tiếp xúc với nước biển.

Có thể có các dấu hiệu lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết (ví dụ: sốt, nhịp tim nhanh, thở nhanh) và bệnh nhân có thể
cảm thấy sợ hãi. Nhiễm khuẩn huyết nặng biểu hiện bằng việc có bằng chứng trong phòng thí nghiệm về chứng rối
loạn chức năng của cơ quan, và sự lú lẫn của bệnh nhân và có thể gây ra sự tắc nghẽn. Trong sốc nhiễm khuẩn, bệnh
nhân bị hạ huyết áp và phản ứng kém với test truyền dịch.

Các xét nghiệm cần được thực hiện bao gồm:

• Công thức máu có đếm thành phần bạch cầu và số lượng tiểu cầu: số lượng bạch cầu có thể cho biết sự giảm
bạch cầu trung tính và số lượng tiểu cầu có thể giảm.

• Bảng chuyển hóa cơ bản: nồng độ bicarbonate có thể giảm cho thấy sự nhiễm toan chuyển hóa. Creatinine có
thể tăng cao cho thấy sự rối loạn chức năng thận

• Chẩn đoán được xác nhận bằng việc nuôi cấy máu: phải tiến hành nuôi cấy máu trước khi bắt đầu điều trị
bằng thuốc kháng sinh.[37]

Nhiễm khuẩn da/mô mềm cục bộ liên quan đến vết thương xâm nhập cục bộ
Nhiễm khuẩn liên quan đến kết quả xâm nhập qua da từ nước lợ hoặc nước biển làm nhiễm trùng vết thương hở hoặc
do bị thương tích đâm xuyên. Vết thương có thể phát triển từ vài giờ đến vài ngày từ viêm mô tế bào cục bộ thành da
nhiễm khuẩn da và mô mềm hoại tử và có thể kèm theo vãng khuẩn huyết và nhiễm khuẩn huyết ở vật chủ nhạy cảm
(ví dụ: suy giảm miễn dịch, mắc bệnh gan tiềm ẩn).[23]

Cần nghi chẩn đoán dựa trên tiền sử dịch tễ của việc tiếp xúc với động vật có vỏ và/hoặc tiếp xúc với nước lợ/nước
biển từ vết thương hở hiện có hoặc có vết thương đâm xuyên liên quan đến biển.

Các dấu hiệu lâm sàng có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ liên quan của mô mềm, sự xuất hiện của vãng khuẩn
huyết và phản ứng toàn thân của vật chủ với sự nhiễm khuẩn.

Các xét nghiệm cần được thực hiện bao gồm:

• Công thức máu có đếm thành phần bạch cầu và số lượng tiểu cầu: Số lượng bạch cầu có thể tăng cao, bình
thường hoặc giảm. Tiểu cầu có thể bình thường hoặc giảm

• Bảng chuyển hóa cơ bản: nồng độ bicarbonate có thể giảm cho thấy sự nhiễm toan chuyển hóa. Creatinine có
thể tăng cao cho thấy sự rối loạn chức năng thận

• Tác nhân gây bệnh có thể được xác định bằng việc nuôi cấy máu: phải tiến hành nuôi cấy máu trước khi bắt
đầu điều trị bằng thuốc kháng sinh.[37]

• Nhuộm Gram vết thương và nuôi cấy: chất dịch nhầy bọng nước ở da và vùng vết loét cần được lau bằng tăm
bông để nhuộm Gram. Một que nhuộm gram âm trong trường hợp bệnh nhân có tình trạng đồng mắc tiếp xúc
với động vật có vỏ hoặc nước biển cho thấy nhiễm khuẩn Vibrio.
[Fig-2]

[Fig-1]

[Fig-3]
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Hội chứng viêm dạ dày ruột
Ăn hải sản sống hoặc nấu chưa chín có thể dẫn đến viêm dạ dày ruột được biểu hiện bằng việc đau bụng và tiêu chảy
trong vòng 24 giờ. Có thể đi kèm với sốt và dịch tiêu chảy có thể chứa chất nhầy và/hoặc máu. Trong một vật chủ
bình thường khỏe mạnh, đây thường là một bệnh tự giới hạn.[17] Nó có thể xảy ra như các triệu chứng đồng thời với
nhiễm khuẩn huyết ở vật chủ suy giảm miễn dịch.[5] [23] [30]

Cần xem xét chẩn đoán nghi ngờ từ việc ăn động vật có vỏ gần đây. Vi khuẩn vibrio phát triển tốt nhưng có thể không
dễ dàng được xác định từ môi trường nuôi cấy thông thường được sử dụng bởi phòng xét nghiệm lâm sàng đối với
các chủng gây bệnh phân lập từ phân.

Các xét nghiệm bao gồm:

• Nuôi cấy phân: với sự nghi ngờ nhiễm khuẩn Vibrio và đặc biệt là vi khuẩn V parahaemolyticus, việc nuôi
cấy phân trên môi trường chọn lọc Vibrio (ví dụ: môi trường nuôi cấy thiosulphate-citrate-bile salts-sucrose
[TCBS]) cần được xem xét trong trường hợp tiêu chảy.[1] Chẩn đoán phân biệt tiêu chảy liên quan đến thực
phẩm bao gồm Salmonella, Shigella, Campylobacter và norovirus, cùng với các mầm bệnh khác[38]

• Urê và điện giải thông thường được chỉ định để đánh giá mức độ mất nước của bệnh nhân và nhiễm toan
chuyển hóa do mất điện giải phân

• Bệnh nhân được chỉ định nuôi cấy máu nếu bệnh nhân sốt hoặc bị ngộ độc.

Nhiễm khuẩn tiêm chủng bề mặt
Vi khuẩn Vibrio không phải vi khuẩn dịch tả đã được ghi nhận là gây nhiễm khuẩn tai và mắt, chẳng hạn như viêm tai
giữa, viêm kết mạc, viêm giác mạc, hoặc viêm nội nhãn sau khi bị thương do các mảnh vỏ, nhiễm bẩn nước biển hoặc
các vết thương thâm nhập.[4] [5]

Các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm khuẩn tai do vi khuẩn Vibrio không phải vi khuẩn tả gây ra giống các nguyên
nhân khác của viêm tai ngoài. Chẩn đoán được đề xuất bằng phân lập vi khuẩn Vibrio từ nuôi cấy ống tai ngoài, và cải
thiện lâm sàng kém hoặc chậm với kháng sinh tại chỗ có chứa polymyxin, bacitracin và neomycin. Trong trường hợp
nhiễm khuẩn mắt, chẩn đoán được thực hiện bằng phương pháp nhuộm gram, nuôi cấy và xét nghiệm tính nhạy cảm
trong in vitro của các chủng từ các bệnh phẩm phù hợp (ví dụ: tăm bông kết mạc, giác mạc, và hút dịch khoang trước
hoặc sau đối với tương ứng là viêm kết mạc, viêm giác mạc, hypopyon hoặc endophthalmitis).

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
tiếp xúc với nước lợ hoặc nước biển

• Vibrio là một phần tự nhiên của hệ sinh vật nước biển hoặc nước lợ. Mật độ vibrio thay đổi theo mùa với nhiệt độ
và độ mặn của nước, với số lượng cao trong điều kiện nhiệt độ nước từ 17°C (62,5 ° F) đến 35°C (95 ° F) và với
5% đến 25% hàm lượng muối. Khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới nhiệt độ tái tạo, Vibrio vulnificus tồn tại trong
trầm tích biển ở trạng thái sống nhưng không thể nuôi cấy.[23] [30]

• Sự nhiễm bẩn vết thương hở (ví dụ: loét chân, trầy xước, vết bỏng) với nước biển gây ra sự xâm nhập của Vibrio
vào mô sâu hơn. Khoảng 30% các ca bệnh nhiễm khuẩn V vulnificus ở người được báo cáo là do các vết thương
nhiễm nước biển hoặc các tai nạn liên quan đến biển.[5] [18] [23] [30] [31]

• Vi khuẩn V alginolyticus có liên quan đến các bệnh về tai hoặc mắt bên nông ở những người trẻ tuổi khỏe mạnh
hay bơi lội hoặc lướt sóng biển.[5] [18]
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chế biến và/hoặc rửa sạch hải sản

• Các chấn thương xảy ra trong quá trình chế biến hoặc làm sạch động vật có vỏ (ví dụ: tách vỏ hàu) đã được báo
cáo là chấn thương nghề nghiệp phổ biến liên quan đến nhiễm trùng Vibrio vulnificus.[5] [23]

ăn động vật có vỏ sống hoặc chưa chín

• Hai mảnh vỏ dùng để lọc thức ăn là nơi tập trung vi khuẩn vibrio trong các mô của chúng, nơi chúng có khả năng
nhân rộng hơn nữa. Sự tập trung vi khuẩn ở hàu có thể cao tới 103 đến 106 vi khuẩn trên mỗi gam mô.[23] Động
vật có vỏ được bảo quản ở nhiệt độ từ 4°C (39°F) đến 8°C (46,5°F) nồng độ vi khuẩn Vibrio vulnificus có thể
tăng 2 log trong 1 tuần.[32]

• Hai hội chứng Vibrio có liên quan đến việc ăn phải động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín. Ở những bệnh nhân
bị rối loạn chức năng gan hoặc ức chế miễn dịch, V vulnificus và đôi khi là V parahaemolyticus có thể xâm nhập
qua hệ thống tĩnh cửa và gây nhiễm khuẩn huyết tiên phát cùng với tổn thương da di căn.[5] [23] [30] Ở vật chủ
bình thường khỏe mạnh, vi khuẩn vibrio có thể gây ra hội chứng viêm dạ dày ruột, đôi khi có máu và chất nhầy.
Điều này thường có liên quan nhiều nhất đến V parahaemolyticus và có vẻ có liên quan đến khả năng của sinh vật
trong việc tạo ra haemolysin có khả năng chịu nhiệt, hoạt động như một độc tố trong ruột.[3] [32]

bệnh gan tiềm ẩn (xơ gan, viêm gan B hoặc C, bệnh thừa sắt)

• Những bệnh nhân này có thể có nồng độ feritin tuần hoàn cao hơn cung cấp một nguồn nhân tố tăng trưởng sắt
cho vi khuẩn vibrio.[33]

đang sử dụng corticosteroid hoặc sự ức chế miễn dịch khác (HIV, hóa trị liệu, ghép tạng
đặc)

• Trên mô hình chuột đối với vi khuẩn Vibrio vulnificus, việc sử dụng cyclophosphamide hoặc d-galactosamine là
cần thiết để động vật dễ bị nhiễm khuẩn qua đường uống.[34]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm tiếp xúc với nước lợ hoặc nước biển, chế biến và/hoặc làm sạch hải sản, ăn
các loại động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín, bệnh gan tiềm ẩn (xơ gan, viêm gan B hoặc C, bệnh thừa sắt) và
đang sử dụng corticosteroid hoặc sự ức chế miễn dịch khác (HIV, hóa trị, ghép tạng đặc).

đau chân (thường gặp)

• Có thể có tới 50% bệnh nhân bị nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus và trước sự tiến hóa của viêm mô tế bào hoại tử
đến 24 giờ.[5] [23]

Viêm mô tế bào (thường gặp)

• Viêm mô tế bào nhẹ do vết thương xâm nhập cục bộ.
• Viêm mô tế bào hoại tử hai chi dưới có bọng nước cho thấy nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus.[5] [23]

Tiêu chảy (thường gặp)

• Không đặc hiệu. Có thể xảy ra như một hội chứng viêm dạ dày ruột trong vật chủ bình thường, hoặc như các triệu
chứng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết ở một vật chủ suy giảm miễn dịch.[5] [23] [30]

co thắt vùng bụng (thường gặp)
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• Rất có thể có các hội chứng viêm dạ dày ruột, mặc dù cũng có thể xảy ra trong quá trình nhiễm khuẩn huyết.

đau tai (thường gặp)

• Vi khuẩn Vibrio alginolyticus có thể là nguyên nhân gây viêm tai giữa ở những người bơi lội và lướt sóng.[5]
• Triệu chứng điển hình là viêm tai ngoài, nhưng không đặc hiệu.

đau mắt, tấy đỏ (thường gặp)

• Vi khuẩn Vibrio không phải dịch tả đã được ghi nhận là nguyên nhân gây ra bệnh viêm kết mạc, viêm giác mạc
hoặc viêm nội nhãn sau khi bị chấn thương ở mắt do mảnh vỏ, nhiễm nước biển bẩn hoặc thâm nhập qua các vết
thương ở mắt.[4]

• Triệu chứng điển hình là nhiễm trùng mắt, nhưng không đặc hiệu.

Các yếu tố chẩn đoán khác

sốt (thường gặp)

• Phát hiện không đặc hiệu liên quan đến vãng khuẩn huyết và/hoặc viêm mô tế bào.

Trạng thái tâm thần thay đổi (thường gặp)

• Có thể xảy ra tình trạng lú lẫn và có liên quan đến nhiễm khuẩn huyết, nhưng không đặc hiệu đối với nhiễm
khuẩn Vibrio.

Buồn nôn (thường gặp)

• Không đặc hiệu. Có thể xảy ra như một hội chứng viêm dạ dày ruột trong vật chủ bình thường, hoặc như các triệu
chứng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết ở một vật chủ suy giảm miễn dịch.[5] [23] [30]

Nôn (thường gặp)

• Không đặc hiệu. Có thể xảy ra như một hội chứng viêm dạ dày ruột trong vật chủ bình thường, hoặc như các triệu
chứng đồng thời với nhiễm khuẩn huyết ở một vật chủ suy giảm miễn dịch.[5] [23] [30]

Hạ huyết áp (thường gặp)

• Sốc nhiễm khuẩn có thể xuất hiện trong lần đánh giá đầu tiên ở tới 70% bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Vibrio
vulnificus và có tỷ lệ tử vong lên đến 75%.[5] [23] [39]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Một phần của đánh giá ban đầu về bệnh nhân nhiễm khuẩn.
• Khuyến cáo truyền máu RBC đóng gói nếu Hb <70 g / L (7,0 g/dL).[37]

có thể cho thấy giảm bạch cầu
trung tính, tăng bạch cầu, thiếu
máu

Số lượng tiểu cầu

• Một phần của đánh giá ban đầu về bệnh nhân nhiễm khuẩn.
• Khuyến cáo truyền tiểu cầu khi số lượng <10 x 10^9/L (<10 x 10^3/microlit)

khi không có chảy máu và <20 x 10^9/L (<20 x 10^3/microlit) khi có chảy
máu đáng kể,[37] hoặc nếu được chỉ định tiến hành cầm máu liên quan đến
thủ thuật hoặc phẫu thuật.

có thể bị giảm
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Nhiễm khuẩn Vibrio không phải dịch tả Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

Bảng chuyển hóa cơ bản

• Mức creatinine, albumin và xét nghiệm chức năng gan bất thường là dấu hiệu
cho chứng rối loạn chức năng cơ quan xảy ra trong quá trình nhiễm khuẩn
huyết.

• Creatinine huyết thanh giúp hướng dẫn việc sử dụng các tác nhân dược lý đòi
hỏi phải điều chỉnh liều phù hợp với chức năng thận.

• Chất điện giải giúp đánh giá mức độ mất nước và sự hiện diện của nhiễm
toan chuyển hóa.

bicarbonate có thể giảm,
creatinine có thể tăng lên

Cấy máu

• Xét nghiệm xác nhận nhiễm khuẩn huyết mà không có tổn thương da.
• Có thể giúp xác định sinh vật trong viêm mô tế bào hoại tử chi dưới có/không

có nhiễm khuẩn huyết.
• Ở những bệnh nhân bị hội chứng viêm dạ dày ruột được chỉ định nếu bệnh

nhân bị sốt hoặc bị nhiễm độc.
• Nên lấy mẫu nuôi cấy máu trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc kháng

sinh.[37]

dương tính đối với trực khuẩn
gram âm

tnhuộm Gram đối mẫu tăm bông lau vết thương

• Dịch nhầy bọng nước và vết loét trên da phải được lấy bằng tăm bông để
nhuộm Gram. kết quả nhuộm âm tính không hữu ích. Một que nhuộm gram
âm trong trường hợp bệnh nhân bị đồng mắc và tiếp xúc với động vật có vỏ
hoặc nước biển cho biết khả năng nhiễm khuẩn Vibrio.
[Fig-3]

trực khuẩn gram âm

nuôi cấy tăm bông lau vết thương

• Dịch bọng nước và vết loét phải được nuôi cấy thường xuyên. Lý tưởng nhất,
bệnh phẩm cần được tiêm trực tiếp lên môi trường vi khuẩn. Nếu cần vận
chuyển bệnh phẩm, hãy liên hệ với phòng thí nghiệm để biết phương tiện vận
chuyển hỗ trợ Vibrio. Một số ống vận chuyển có chứa muối glycerol đệm có
thể độc hại đối với vi khuẩn vibrio.[32]

Các loài vi khuẩn Vibrio được
phân tách

Cấy phân

• Cần chỉ định khi bệnh nhân có các triệu chứng tiêu chảy. Đối với nhiễm
khuẩn Vibrio khả nghi sau khi tiếp xúc với động vật có vỏ, hãy liên hệ với
phòng thí nghiệm để đưa vào chất làm đông aga thiosulphate-citrate-bile
salts-sucrose (TCBS) như một môi trường nuôi cấy chọn lọc cho vi khuẩn
vibrio.[1] [32]

Các loài vi khuẩn Vibrio được
phân tách

tăm bông tai để nuôi cấy

• Cần được thực hiện cho những bệnh nhân viêm tai ngoài không đáp ứng với
điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thông thường có tiền sử phơi nhiễm
nước lợ hoặc nước biển.

Các loài vi khuẩn Vibrio được
phân tách

tăm bông kết mạc, nạo giác mạc, hoặc dịch hút khoang để nuôi cấy

• Ở những bệnh nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn Vibrio mắt, chẩn đoán được thực
hiện bằng phương pháp nhuộm gram, nuôi cấy và xét nghiệm tính nhạy cảm
trong in vitro của các mẫu phân tách từ các bệnh phẩm phù hợp (ví dụ: gạc
tăm bông kết mạc, nạo giác mạc, hút dịch khoang trước hoặc sau cho tương
ứng là viêm kết mạc, viêm giác mạc, hypopyon hoặc endophthalmitis).

Các loài vi khuẩn Vibrio được
phân tách
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm khuẩn huyết • Có thể do nhiều tác nhân gây
bệnh khác nhau gây ra. Không
có triệu chứng thực thể và triệu
chứng cơ năng phân biệt.

• Nuôi cấy máu có thể cung cấp
tác nhân gây bệnh. Kiểm tra dấu
hiệu/triệu chứng khác (như chụp
CT vùng bụng) có thể cho biết
nguồn nhiễm khuẩn huyết.

hoại thư • Có thể do nhiễm khuẩn hoặc
chứng thiếu máu cục bộ gây ra.
Không có triệu chứng thực thể
và triệu chứng cơ năng phân
biệt.

• Nuôi cấy máu có thể cho biết
tác nhân gây bệnh.

Tiêu chảy nhiễm trùng • Chẩn đoán phân biệt rộng rãi vì
có nhiều loại vi khuẩn, ký sinh
trùng và vi-rút gây tiêu chảy.
Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Có các tác nhân truyền nhiễm
cụ thể trong phân hoặc xét
nghiệm huyết thanh.
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Nhiễm khuẩn Vibrio không phải dịch tả Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị bao gồm cephalosporin thế hệ thứ ba (ví dụ: ceftazidime hoặc ceftriaxone tiêm tĩnh mạch) cộng với doxycycline
hoặc minocycline cho những người bị nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn toàn thân nặng do vi khuẩn vibrio không
phải là dịch tả. Nhiễm khuẩn huyết có tỷ lệ tử vong cao và liệu pháp điều trị nhiễm khuẩn Vibrio phải được bao gồm
trong liệu pháp kháng sinh thực nghiệm đang chờ xác nhận nuôi cấy máu.[37] Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn da/mô mềm
hoại tử cần tiến hành thêm quá trình mở ổ các mô bị tổn thương tích tụ sớm. Ở những bệnh nhân viêm cân mạc hoại
tử, can thiệp phẫu thuật trong vòng 12 giờ đầu sau khi nhập viện đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ tử
vong.[40] Những bệnh nhân chỉ bị nhiễm khuẩn vết thương da/mô mềm cục bộ có thể được điều trị ngoại trú với thuốc
kháng sinh uống. Hội chứng viêm dạ dày ruột được điều trị bằng bù nước. Bệnh nhân được chỉ định uống thuốc kháng
sinh nếu tiêu chảy kéo dài >5 ngày.

Nhiễm khuẩn huyết được định nghĩa là rối loạn chức năng nội tạng đe dọa đến tính mạng do một phản ứng không được
điều tiết của vật chủ với tình trạng nhiễm khuẩn. Sốc nhiễm khuẩn được định nghĩa là một tập nhỏ của nhiễm khuẩn
huyết với rối loạn chức năng tuần hoàn và tế bào hoặc trao đổi chất liên quan đến nguy cơ tỷ lệ tử vong cao.[37]

Nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn toàn thân nặng
Vi khuẩn V vulnificus có thể nhanh chóng gây ra sốc nhiễm khuẩn gây tử vong ở những bệnh nhân bị suy giảm
miễn dịch hoặc những người bị bệnh gan tiềm ẩn. Đó là sinh vật phổ biến nhất liên quan đến bệnh nặng và/hoặc tử
vong.[16] [17] Ở những bệnh nhân nghiện rượu hoặc xơ gan, vi khuẩn V parahaemolyticus có thể gây nhiễm khuẩn
huyết với tỷ lệ tử vong là 29%.[41]

Những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết cần được điều trị trong một môi trường chăm sóc đặc biệt. Khả năng
sống sót tối ưu của bệnh nhân phụ thuộc vào hồi sức sớm hướng đến mục tiêu và tổ chức điều trị sớm bằng thuốc
kháng sinh phổ rộng, bao gồm cephalosporin thế hệ thứ ba và tetracycline.[37] [39] Một nghiên cứu hồi cứu cho
thấy rằng ở những bệnh nhân được can thiệp bằng phẫu thuật kịp thời, ceftazadime cộng với minocycline, hoặc một
quinolone đơn độc, dẫn đến tỷ lệ sống sót cao hơn so với chỉ một mình ceftazadime.[42] Trong in vitro, cefotaxime
và minocycline có tác dụng hiệp đồng chống lại vi khuẩn V vulnificus.[43] Các nghiên cứu nhiễm khuẩn huyết cả
trong in vitro và in vivo đều cho thấy biện pháp đơn trị liệu bằng quinolone (ví dụ: moxifloxacin, ciprofloxacin) mang
lại lợi ích về tỷ lệ sống sót tương đương với cefotaxim cộng với minocycline.[44] Các nghiên cứu về thời gian diệt
đối với riêng cefotaxim, riêng minocycline, riêng ciprofloxacin, cefotaxime cộng với minocycline và cefotaxime cộng
với ciprofloxacin trong ống nghiệm đã chứng minh tính ưu việt của cefotaxime cộng với ciprofloxacin trong việc tiêu
diệt V vulnificus. Những kết quả này được tái lập trong một mô hình sống sót của chuột và có thể được giải thích một
phần bằng cách chứng minh sự ức chế ciprofloxacin của quá trình sản sinh V vulnificus của cytotoxin rtxA1.[26] Phác
đồ tham chiếu kháng khuẩn tiêu chuẩn gợi ý dùng một cephalosporin thế hệ thứ ba (ví dụ: ceftazidime, ceftriaxone)
cộng với doxycycline hoặc minocycline làm phác đồ điều trị chính.[45] Quinolone được coi là một lựa chọn phù hợp.
Thời gian điều trị cần được điều chỉnh riêng cho từng cá nhân, nhưng dự kiến tối thiểu mất từ 10 đến 14 ngày. Sự
khởi phát của sốc nhiễm khuẩn và chậm trễ trong việc bắt đầu điều trị kháng sinh với hoạt động của Vibrio dẫn đến
sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong.[39] Điều trị kháng sinh cần được đánh giá lại với dữ liệu vi sinh và dữ liệu lâm sàng
để thu hẹp phạm vi bao phủ, nếu phù hợp.[37]

Ở những bệnh nhân nhiễm trùng da/mô mềm hoại tử đồng thời, việc điều trị bằng phẫu thuật là điều cần thiết để cải
thiện kết quả sống sót và rút ngắn ICU và nằm viện. Điều này được thực hiện thông qua việc mở ổ tích cực sớm các
mô bị tổn thương.[40] [46] [47] [48] [49] Trong một nghiên cứu, phẫu thuật tùy cơ ứng biến ban đầu bao gồm rạch,
dẫn lưu và rửa các vùng bị nhiễm sử dụng gây tê khu vực với phẫu thuật tích cực 24 giờ sau đó có tỷ lệ tử vong thấp
hơn (26%) so với phẫu thuật tích cực ban đầu sử dụng gây mê toàn thân (60%). Điều này được nhóm phẫu thuật tùy
cơ ứng biến giải thích có lẽ là do có được sự ổn định về mặt sinh lý trước khi gây mê toàn thân.[50]
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Nhiễm khuẩn da/mô mềm cục bộ
Viêm mô tế bào nhẹ do chấn thương nhiễm cục bộ ở vật chủ bình thường khỏe mạnh có thể được điều trị trong môi
trường ngoại trú bằng cách uống doxycycline có hoặc không có fluoroquinolone thế hệ mới hơn.

Bệnh nhân có thể chỉ bị nhiễm khuẩn da/mô mềm hoại tử. Bệnh nhân cần được điều trị trong bệnh viện bằng liệu
pháp kháng khuẩn tĩnh mạch và hỗ trợ phẫu thuật (như: mở ổ tích cực sớm các mô bị tổn thương). Điều trị kháng
sinh bao gồm doxycycline cộng với cephalosporin thế hệ thứ ba. Liệu pháp thay thế bằng quinolone như moxifloxacin
hoặc ciprofloxacin có thể có hiệu quả, mặc dù còn thiếu dữ liệu lâm sàng.

Hội chứng viêm dạ dày ruột
V parahaemolyticus thường gây ra bệnh đường tiêu hóa tự giới hạn, kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Điều trị chỉ bao gồm bù
nước. Điều trị kháng sinh không có vai trò rõ ràng trong các ca bệnh tiêu chảy nhẹ đến trung bình.1[C]Evidence Đối
với tiêu chảy nặng kéo dài >5 ngày, nếu không có dữ liệu lâm sàng được công bố, bệnh nhân cần được điều trị bằng
một đợt uống doxycycline hoặc uống quinolone trong 3 ngày có thể có hiệu quả.[45]

Nhiễm khuẩn tiêm chủng bề mặt
Không có khuyến cáo chuẩn nào cho việc điều trị viêm tai giữa do V alginolyticus gây ra. Điều trị nên dựa trên tính
nhạy cảm kháng khuẩn của phân lập. Dữ liệu liên quan đến việc điều trị nhiễm khuẩn Vibrio mắt được giới hạn trong
các báo cáo đáng tin cậy từ xa.[4] Bệnh nhân cần được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa mắt.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

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

Cấp tính ( tóm tắt )

nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn toàn
thân nặng

1 liệu pháp kháng sinh đường tĩnh mạch

thêm Chăm sóc hỗ trợ

với nhiễm khuẩn da/mô mềm
hoại tử

thêm mở ổ tích cực sớm các mô bị tổn thương.

chỉ bị nhiễm khuẩn da/mô mềm cục bộ

hoại tử 1 liệu pháp kháng sinh đường tĩnh mạch

thêm mở ổ tích cực sớm các mô bị tổn thương.

không hoại tử 1 điều trị kháng sinh đường uống

Viêm dạ dày ruột

1 Bù nước

bị tiêu chảy >5 ngày thêm điều trị kháng sinh đường uống

nhiễm khuẩn tiêm chủng bề mặt
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Cấp tính ( tóm tắt )

Viêm tai ngoài 1 Điều trị kháng sinh theo đích

nhiễm khuẩn ở mắt 1 giới thiệu đến khám nhãn khoa
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm khuẩn toàn
thân nặng

1 liệu pháp kháng sinh đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» Ceftazidime: 2 g đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ một
lần
-hoặc-
» ceftriaxone: 2 g tĩnh mạch mỗi 12 giờ

--VÀ--
» Doxycycline: 100 mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một
lần
-hoặc-
» Minocycline: 100 mg. tiêm tĩnh mạch 12 giờ một
lần

Các lựa chọn thứ cấp

» Moxifloxacin: 400 mg đường tĩnh mạch mỗi 24
giờ một lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: 400 mg đường tĩnh mạch mỗi 8
giờ một lần

HOẶC

» cefotaxime: 2 g tiêm tĩnh mạch 6 đến 8 giờ một
lần
-và-
» Ciprofloxacin: 400 mg đường tĩnh mạch mỗi 8
giờ một lần

» Không có chất kháng sinh nào được chấp thuận cụ
thể để sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn Vibrio,
nhưng một tham chiếu liệu pháp kháng khuẩn tiêu
chuẩn gợi ý dùng cephalosporin thế hệ thứ ba (ví dụ:
ceftazidime, ceftriaxone) cộng với doxycycline hoặc
minocycline.[45]

» Liệu pháp thay thế bằng quinolone (ví dụ:
moxifloxacin, ciprofloxacin) hoặc phối hợp cefotaxime
cộng với ciprofloxacin có thể có hiệu quả, mặc dù còn
thiếu dữ liệu lâm sàng.[26]

» Sự khởi phát của sốc nhiễm khuẩn và chậm trễ trong
việc bắt đầu điều trị kháng sinh với hoạt động của
Vibrio dẫn đến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong.[39]
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Cấp tính
» Điều trị kháng sinh cần được đánh giá lại với dữ liệu
vi sinh và dữ liệu lâm sàng để thu hẹp phạm vi bao
phủ, nếu phù hợp.[37]

» Quá trình điều trị: nên được cá nhân hóa, nhưng dự
kiến tối thiểu mất từ 10 đến 14 ngày.

thêm Chăm sóc hỗ trợ

» Những bệnh nhân này không khỏe và cần được điều
trị trong trường hợp khẩn cấp hoặc môi trường ICU
theo phác đồ của những người có kinh nghiệm.

» Hồi sức sớm có mục tiêu được chỉ định ở những
bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.
Ngoài ra, những bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn cần
được điều trị bằng thuốc co mạch.[37]

» Viêm dạ dày ruột có thể xảy ra như triệu chứng đồng
thời với nhiễm khuẩn huyết trong một vật chủ bị xâm
nhập.[5] [23] [30] Bệnh nên được điều trị như một
phần của chăm sóc đặc biệt.

với nhiễm khuẩn da/mô mềm
hoại tử

thêm mở ổ tích cực sớm các mô bị tổn thương.

» Điều trị bằng phẫu thuật sớm các ca nhiễm trùng da/
mô mềm hoại tử (trong vòng 24 giờ đầu sau khi nhập
viện) là điều cần thiết để cải thiện kết quả sống sót và
rút ngắn ICU và nằm viện.[40] [46] [47] [48] [49]

chỉ bị nhiễm khuẩn da/mô mềm cục bộ

hoại tử 1 liệu pháp kháng sinh đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» Ceftazidime: 2 g đường tĩnh mạch mỗi 8 giờ một
lần
-và-
» Doxycycline: 100 mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một
lần

Các lựa chọn thứ cấp

» Moxifloxacin: 400 mg đường tĩnh mạch mỗi 24
giờ một lần

HOẶC

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

» Nhiễm khuẩn da/mô mềm hoại tử cần được điều trị
trong bệnh viện bằng điều trị kháng khuẩn tĩnh mạch.

» Điều trị kháng sinh được khuyến cáo là điều trị bằng
doxycycline cộng với cephalosporin thế hệ thứ ba.
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Cấp tính
» Liệu pháp thay thế bằng quinolone (ví dụ:
moxifloxacin, ciprofloxacin) có thể có hiệu quả, mặc dù
còn thiếu dữ liệu lâm sàng.

» Quá trình điều trị: nên được cá nhân hóa, nhưng dự
kiến tối thiểu mất từ 10 đến 14 ngày.

thêm mở ổ tích cực sớm các mô bị tổn thương.

» Điều trị bằng phẫu thuật tích cực sớm đối với bệnh
nhiễm khuẩn da/mô mềm hoại tử là điều cần thiết để
cải thiện kết quả của bệnh nhân.[40]

không hoại tử 1 điều trị kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

HOẶC

» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

--VÀ--
» levofloxacin: Uống 500-750 mg mỗi ngày một
lần
-hoặc-
» Moxifloxacin: 400 mg đường uống mỗi ngày một
lần

» Điều trị viêm mô tế bào nhẹ do tổn thương tiêm
chủng cục bộ ở một vật chủ bình thường khác có thể
được điều trị trong môi trường ngoại trú.

» Uống doxycycline có hoặc không có fluoroquinolone
thế hệ mới hơn (ví dụ: levofloxacin, moxifloxacin) là
một chế độ trị liệu được khuyến cáo.

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày.

Viêm dạ dày ruột

Viêm dạ dày ruột 1 Bù nước

» Vibrio thường gây ra bệnh đường tiêu hóa tự giới
hạn, kéo dài từ 2 đến 3 ngày.

» Trong những trường hợp hiếm gặp, cần phải bù
nước, miễn là bệnh nhân có thể dung nạp được các
dung dịch uống, có thể thực hiện bù nước bằng cách
sử dụng dung dịch bù nước của WHO.

» Nếu bệnh nhân không thể dung nạp được dung dịch
uống, thì việc bù nước đường với dung dịch Ringer
sữa được chỉ định.

bị tiêu chảy >5 ngày thêm điều trị kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính
» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: 500 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

HOẶC

» levofloxacin: Uống 500-750 mg mỗi ngày một
lần

HOẶC

» Moxifloxacin: 400 mg đường uống mỗi ngày một
lần

» Đối với tiêu chảy nặng kéo dài >5 ngày, nếu không
có dữ liệu lâm sàng được công bố, bệnh nhân cần
được điều trị bằng một đợt uống doxycycline hoặc
uống quinolone có thể có hiệu quả.[45] 1[C]Evidence

» Thời gian điều trị: 3 ngày.

nhiễm khuẩn tiêm chủng bề mặt

Viêm tai ngoài 1 Điều trị kháng sinh theo đích

» Không có khuyến cáo chuẩn nào cho việc điều trị
chứng viêm tai giữa do vi khuẩn Vibrio alginolyticus
gây ra. Điều trị nên dựa trên tính nhạy cảm kháng
khuẩn của phân lập.

nhiễm khuẩn ở mắt 1 giới thiệu đến khám nhãn khoa

» Dữ liệu liên quan đến việc điều trị nhiễm khuẩn
Vibrio mắt chỉ giới hạn trong các báo cáo theo kinh
nghiệm.[4] Bệnh nhân cần được giới thiệu đến bác sĩ
chuyên khoa mắt.
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Giai đoạn đầu

Ciprofloxacin cộng với deferasirox
Các nghiên cứu in vitro cho thấy rằng ciprofloxacin cộng với deferasirox có thể hiệp đồng tiêu diệt V vulnificus, nhưng
liều tối ưu của ciprofloxacin chưa được xác định.[51]
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Khuyến nghị

Giám sát

Đối với những bệnh nhân nhập viện, sau khi bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện đến một cơ sở điều trị ngoại
trú, quá trình theo dõi sẽ được tùy chỉnh theo từng cá nhân tùy nhu cầu lâm sàng.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần phải theo dõi các bệnh có liên quan. Việc đã có giai đoạn nhiễm khuẩn Vibrio nặng không tạo ra miễn
dịch đối với các nhiễm trùng Vibrio sau đó. Bệnh nhân có nguy cơ (ví dụ: bị bệnh gan tiềm ẩn hoặc hiện đang sử
dụng corticosteroid hoặc ức chế miễn dịch khác [HIV, hóa trị, ghép tạng đặc]) cần tránh các hoạt động nguy hiểm (ví
dụ: ăn hoặc chế biến động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín, tiếp xúc với nước biển và nước cửa sông).

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Nhiễm trùng huyết ngắn hạn cao

Kết hợp với nhiễm khuẩn huyết và/hoặc nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử.

viêm cân mạc hoại tử ngắn hạn cao

Có thể liên quan đến mất mô mềm phẫu thuật đáng kể và yêu cầu ghép da tiếp theo.

hoại thư ngắn hạn thấp

Liên quan đến nhiễm trùng mô mềm/viêm mạc.

Cắt bỏ chi có thể là kết quả của điều trị bằng phẫu thuật để duy trì mạng sống do hoại tử. Có thể sẽ cần tiến hành điều
trị phục hồi kéo dài bao gồm vật lý trị liệu.

Tiên lượng

Tiên lượng cho các ca nhiễm khuẩn Vibrio không phải là dịch tả khác nhau tùy theo tình trạng đồng nhiễm tiềm ẩn của
vật chủ và biểu hiện lâm sàng của nhiễm khuẩn.

Viêm dạ dày ruột do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra
Ở vật chủ bình thường, nó thường là một bệnh tiêu chảy tự giới hạn trong thời gian <5 ngày.[17]

Nhiễm khuẩn mô mềm V alginolyticus
Đây thường là tình trạng nhiễm trùng da tự giới hạn đôi khi cần điều trị bằng cách uống kháng sinh trong thời gian
ngắn.[17] [30]
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Nhiễm khuẩn V vulnificus
Nhiễm khuẩn huyết sơ cấp có tỉ lệ tử vong cao hơn (28%) so với nhiễm khuẩn vết thương (8%). Điểm APACHE II lúc
nhập viện >15 tương ứng với tỷ lệ tử vong >50%.[52] Tương tự, Điểm Y tế khẩn cấp Nhanh (REMS) ≥8 có liên quan
đáng kể với nguy cơ tử vong gia tăng.[53] Việc đến phòng cấp cứu và tai nạn muộn quá 3 ngày sau khi bị thương hoặc có
các triệu chứng khởi phát là một dự báo của tỷ lệ tử vong tăng lên (13% nếu ≤3 ngày so với 55,6% nếu >3 ngày).[54]

Sốc nhiễm khuẩn liên quan đến nhiễm khuẩn mô mềm hoại tử có liên quan có tỷ lệ tử vong ước tính là 23% so với bệnh
nhân trải qua phẫu thuật cắt bỏ sớm và không bị sốc 4,9%.[47]

Việc nhập viện có thể bị làm phức tạp lên do thời gian lưu lại ICU kéo dài, nhiều thủ thuật phẫu thuật để cắt bỏ mô bị tổn
thương và có thể phải cắt bỏ chi.

Hypoalbuminaemia <20 g/L (<2 g/dL) tương quan thống kê với kết cục tử vong hoặc cắt bỏ lớn.[48] Bệnh nhân được
nhận vào đơn vị chăm sóc đặc biệt bị viêm mô tế bào hoại tử hoặc viêm mạc, ảnh hưởng đến da hoặc mô mềm ở 2 chi
trở lên, hoặc điểm APACHE 11 cao có nguy cơ tử vong cao.[49]
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Hướng dẫn điều trị

Quốc tế

Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic
shock: 2016

Nhà xuất bản: Society of Critical Care Medicine Xuất bản lần cuối: 2016

Bắc Mỹ

Non-cholera Vibrio infections

Nhà xuất bản: California Department of Public Health Xuất bản lần cuối: 2015
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. FDA: Vibrio vulnificus Health Education Kit (external link)

2. CDC: National Notifiable Infectious Diseases Surveillance System: Vibriosis (external link)
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Nhiễm khuẩn Vibrio không phải dịch tả Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Duration of diarrhoeal illness and symptom control: there is poor-quality evidence to suggest that antibiotics may
be more effective than placebo at reducing the duration of diarrhoea and symptoms in adults with mild to moderate
diarrhoea.
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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