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ĐẠI CƯƠNG 
1. Lao phổi là gì? 

Lao phổi là một trong những nguyên nhân 
phổ biến gây tử vong trên toàn thế giới. 

Theo WHO: ước tính rằng có khoảng 2 tỷ 
người mắc bệnh lao tiềm tàng và khoảng 

3.000.000 người chết vì bệnh lao mỗi năm. 



2. Sinh lý bệnh:  

 Vi khuẩn gây bệnh: Thuộc họ Mycobacteriaceae.  

 Dài từ 3 – 5 mcm, rộng 0.3 – 0.5 mcm, không có lông, hai đầu tròn, thân có 

hạt.  



3.Triệu chứng của bệnh lao phổi: 

Dấu hiệu quan trọng nhất là 
người bệnh bị ho kéo dài liên 
tục hơn 2 tuần, có thể là ho 
khan, ho đờm hoặc nghiêm 

trọng hơn là ho ra máu. 

Cơ thể có 
biểu hiện 
mệt mỏi, 
giảm cân 

và mất cảm 
giác thèm 

ăn 

Người bệnh bị đau 
ngực thậm chí là khó 

thở 

Bị ra mồ 
hôi vào ban 
đêm và có 
biểu hiện 
sốt nhẹ về 

chiều. 



4.Phân loại:  

 
 VK lao người ( M. tuberculosis hominis).  

 VK lao bò ( M. bovis) 

  VK lao chim ( M. avium).  

 VK lao chuột (M. microti)  

  Nhóm VK lao không điển hình ( M. atypique). 



4. Nguyên nhân gây bệnh lao: 

  Vi khuẩn tên là Mycobacterium 
Tuberculosis (MTB).,lây truyền qua không 
khí, tức là bạn có thể hít phải không khí 
có vi khuẩn do tiếp xúc gần, hít thở vi 
khuẩn trong cùng bầu không khí mà 
người bệnh lây lan khi ho. 

 

 Sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn 
lao MTB không hoạt động ngay mà sẽ ở 
trạng tháng “ngủ”. Giai đoạn này gọi là 
giai đoạn ủ bệnh. Vì vi khuẩn chưa hoạt 
động nên không có triệu chứng và không 
lây lan. Nếu xét nghiệm, bạn vẫn sẽ có 
kết quả dương tính với vi khuẩn này dù 
không có dấu hiệu nào cả. Nguy cơ bệnh 
lao có thể giảm đáng kể nếu phát hiện vi 
khuẩn sớm từ giai đoạn này. 













 Các biện pháp chẩn đoán bệnh Lao phổi 

 Khi có các biểu hiện như sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi về đêm hay chán ăn, mệt mỏi, khó thở, đau 

ngực bác sĩ sẽ tiến hành khám phổi và khám toàn thân. 

 Trên cơ sở khám lâm sàng, bệnh nhân cần làm một số xét nghiệm sau để có kết luận chính xác: 

 Chụp X-quang phổi 

 Nếu có thể tiến hành xét nghiệm Xpert MTB/RIF 

 Tìm AFB thông qua phương pháp nhuộm soi đờm trực tiếp 

 



7. Các biện pháp điều trị lao phổi: 

  Đối với các bệnh nhân bị lao phổi tùy từng thể trạng cơ 
thể mà có biện pháp điều trị khác nhau, tuy nhiên phương 
pháp điều trị hữu hiệu nhất là sử dụng thuốc đặc trị lao 
với 2 loại chính như sau: 

 +Thuốc chống lao thiết yếu: isoniazid, rifampicin, 
ryrazinamid, streptomycin, ethambutol. 

 +Thuốc chống lao hàng 2: kanamycin, amikacin, 
capreomycin; nhóm fluoroquinolones (Levofloxacin®, 
Moxifloxacin®, Gatifloxacin®, Ciprofloxacin®, Ofloxacin®) 
và một số thuốc khác. 

 =>Bên cạnh việc sử dụng thuốc, việc duy trì thói quen 
sinh hoạt khoa học cũng là một biện pháp quan trọng giúp 
hạn chế sự phát triển của vi khuẩn lao. 




