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LAO – HIV                                       
 



 Nguy cơ bị lao tăng / HIV (dù MD chưa giảm) 

 

 Tỷ lệ tử vong cao 

 

 Chẩn đoán khó:  TC không điển hình 

     BN không hợp tác 

ĐẠI CƯƠNG 



Bệnh lao trong nhóm HIV (-) 

5-10% 

HIV(-) 

nhiÔm lao 

Bệnh lao trong nhóm HIV (+) 

HIV(+) 

Bệnh lao 

30-50% 

ĐẠI CƯƠNG 



NGUYÊN NHÂN 

LAO 

- M. tuberculosis: chủ yếu 

- M. bovis: lao ruột 

- M. africanum; M.microti; 

M.canetti: HIV/ AIDS 

 

HIV 

 (Human Imumo Dificiency 

Virus) 

HIV1 và HIV2 gây bệnh ở 

người 

 



HIV            LAO 

Tấn công,phá hủy 
TCD4 

 sức chống đỡ  

VK nhân lên 

Bệnh lao                 
lan tràn 

LAO             HIV 

Hủy hoại TB tổ chức 

Giải phóng                 
chất TGHH 

HIV nhân lên 

   

MỐI LIÊN QUAN LAO - HIV 

Cặp 

sinh 

đôi 

chết  

người 



 Lao phổi hay gặp nhất 

 Lao ngoài phổi:  Gặp kết hợp lao phổi 

    Đơ thuần (lao kê, lao màng não 

 

NGHI NGỜ LAO / HIV  

Ít nhất 1 TC 

Ho 

Sốt 

Sút cân 

Ra mồ hôi đêm 

 2 tuần 



 Nghi ngờ HIV:  2 chính + 1 phụ (J. Crofton) 

NGHI NGỜ HIV / LAO  

PHỤ 

- Ho > 1 tháng 

- Viêm da mẩn ngứa  

- TS Zona 

- Nấm canida 

- Herpes rộng, mạn  

- Hạch to toàn thân 

CHÍNH 

- Sút 10% trọng lượng 

- Tiêu chảy > 1 tháng 

- Sốt > 1 tháng 



XÉT NGHIỆM  HIV 

- 1 XN không khẳng định  

- HIV (+) khi mẫu (+)  3 lần 

-Trẻ < 18 tháng : XN virus 

học (KN p24, PCR ADN 

hoặc PCR ARN).  

- Trẻ bú mẹ ngừng bú sau 

6 tháng 

Phát 
hiện 
KT 

ELISA 

Test 
nhanh 

Western 
Blot 

Serodia 



LAO PHỔI / HIV 
 



 Yếu tố nguy cơ mắc lao  

 XH và diễn biến các TC hô hấp, toàn thân nghi lao. 

 TC hô hấp giảm: chưa loại trừ lao phổi (vì ở BN 

HIV viêm phổi PCP / nền lao phổi).  

 Các triệu chứng hô hấp nghi lao tồn tại kéo dài: 

thường gặp 

ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG  



CẬN LÂM SÀNG 

 XN tìm VK lao: Soi trực tiếp 

    Nuôi cấy 

    SHPT: PCR, Xpert, haintest…. 

 Xquang phổi chuẩn 

 Mantoux (+) ≥ 5 mm   

 CLVT ngực 

 



 X QUANG PHỔI 

Điển hình:  

– Thâm nhiễm, Hang,  

– Xen lẫn xơ, co kéo tổ chức  

– 1/2 trên, 1 bên hoặc 2 bên.  

– Tiến triển tương đối chậm   



 X QUANG PHỔI 

Không điển hình: (AIDS) 

– ít thấy hang,  

– Gặp cả vùng thấp (đáy 

phổi),  

– Thâm nhiễm, nốt  

(khoảng kẽ nhiều hơn)  

– có thể hạch trung thất 

và xu hướng lan rộng.  



TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI 

Lao 

phổi 

HIV (-) HIV (+) 

AFB (+) 

- ≥  2 AFB (+) ở 2 

mẫu và 

+ 1 AFB (+) và XQ 

+ 1 AFB (+) và NC (+) 

 - ≥ 1 AFB(+) 

AFB (-) 

- ≥  6 AFB (-) 2 lần, 

cách 2 tuần và 

+ NC (+) 

+ XQ và BS chuyên 

khoa . 

- ≥ 2 AFB (-) và 

+ Xpert (+) hoặc NC(+)  

+ XQ, không đáp ứng 

KS và BC chuyên khoa  



Nhiễm HIV nghi lao, không dấu hiệu nguy hiểm  a 

AFB  đờm 

Xquang 

AFB (+) b AFB (-) c,  

Đáp ứng i 

ĐT lao, CPT d 

Đánh giá HIV e 

AFB và Cấy đờm f,  

Đ.giá LS, XQ 

Ít mắc lao 

KS rộng h , CPT d,  

Đánh giá HIV e 

Điều trị PCP g 

Đánh giá HIV e 

Không / ít đáp ứng  Đáp ứng i 

Đánh giá lại CĐ lao  

Mắc lao (±) 



a   Không nặng (Tự đi lại, không khó thở, không sốt cao,                          

mạch  < 120/ `). 

b  Lao phổi AFB(+) ≥ lần,  

c ≥ 2 mẫu đờm AFB(-). 

d  CPT:  Dự phòng co-trimoxazole  

e  Đánh giá HIV: LS, CD4, xem điều trị HIV/AIDS (ART)  

f  NC, XQ (lần đầu, SS lần trước). Đánh giá LS, XQ để  CĐ xác 

định hoặc loại trừ.  

g  PCP: Pneumocystis carinii  (hay Pneumocystis jiroveci) 

h  KS phổ rộng (trừ quinolone) 

i  Đánh giá lại nếu TC tái XH 

 LAO PHỔI /HIV KHÔNG DẤU HIỆU NGUY HIỂM 



HIV(+) nghi lao, dấu hiệu nguy hiểm a 

Chuyển tuyến trên Không chuyển ngay 

KS phổ rộng b 

AFB, cấy đờm, 

XQ c 

 

KS phổ rộng  b 

Điều trị PCP,  

AFB, XQ c 

AFB (+) d AFB (-) d Không lao 

ĐT lao/HIV Cải thiện           

3-5 ngày 

 

Không cải 

thiện 3-5 ngày 

Xem CĐ 

lao e ?  

ĐT lao / HIV, 

dừng KS  
Tìm bệnh liên 

quan  HIV  

Không 

mắc lao ? 

Lao 



a  Dấu hiệu nguy hiểm  (≥ 1): nhịp thở >30/phút, 

sốt >39oC, mạch >120/phút và không tự đi lại. 

b  KS phổ rộng trừ nhóm quinolone,  

c Các XN này thực hiện sớm, tăng tốc độ CĐ. 

d  AFB (+) khi ≥ 1 mẫu , AFB (-) có ≥ 2 mẫu . 

e  Lượng giá lại lao (AFB và LS). 

LAO PHỔI / HIV CÓ DẤU HIỆU NGUY HIỂM 



NN Biểu hiện X quang XN Đờm 

 

PCP 

Ho khan, khó 

thở, sốt, bán 

cấp  

Thâm nhiễm 2 bên, 

ở giữa phổi, or bình 

thường 

Nhuộm soi. CĐ 

dựa vào LS và 

XQ 

 

Vi  

khuẩn 

Ho đờm, mủ, 

sốt 1-2 tuần, 

cấp 

Đông đặc thuỳ  Vi khuẩn: 

S. pneumoniae,  

H. influenzae,  

S. Aureus 

 

Lao 

Ho đờm, sốt, 

sút cân, mạn 

(bán cấp thể 

lan tỏa hoặc 

phối hợp NN ≠) 

- Thâm nhiễm, nốt 

thuỳ trên, hang, xơ. 

- HIV(+): thâm 

nhiễm  thuỳ dưới, 

lan tỏa  

Soi AFB; NC lao 

NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG HÔ HẤP / HIV   



LAO NGOÀI PHỔI / HIV 
 



ĐẶC ĐIỂM LAO NGOÀI PHỔI /HIV 

• CĐ lao ngoài phổi / HIV: -> Giai đoạn IV (AIDS), 

tình trạng bệnh nặng, tiến triển xấu, dễ TV 

• Thường phối hợp lao phổi 

• Thể hay gặp: lao hạch ngoại vi, màng phổi, màng 

tim, lao kê và lao màng não.  



CHẨN ĐOÁN LAO HẠCH / HIV 

 Gợi ý CĐ: Kích thước ≥ 2 cm  

   Vị trí cổ, khu trú, không đối xứng 

   Sưng không đau, chắc/mềm/có lỗ dò 

   Sụt cân, ra mồ hôi đêm, sốt 

 Gợi ý loại trừ :  

  Đối xứng (Lymphoma hay hạch liên quan  HIV) 

  Đau, viêm, có mủ (vi khuẩn hay nấm) 

  Vị trí ngoài cổ 

 XN: XQ, Soi đờm nếu ho  

  Chọc hút XN Tế bào và AFB , Sinh thiết hạch 

  Mô bệnh (phụ thuộc GĐ):Sớm:  Bã đậu , AFB (±) 

          Muộn:  AFB (+) .  



 LAO HẠCH / HIV 



CHẨN ĐOÁN LAO KÊ, LAO LAN TỎA /HIV 

 Gợi ý CĐ: Sụt cân, sốt, ho, mồ hôi đêm (rầm rộ) 

   Gan lách to, thiếu máu 

   GĐ cuối HIV: TC lao không điển hình 

 Gợi ý loại trừ :  Sốt có rét run, thở nhanh (>30 lần/ `) 

    Tiêu chảy nặng, máu trong phân 

 XN: Xquang phổi: 3 đều 

  CTM: giảm 3 dòng; SHM biến đổi 

  Tìm VK lao (AFB, NC, SHPT) đờm, dịch 

  Phết máu sốt rét 

  Cấy máu,  KN cryptococus  

 

 

ADMIN
Note



CHẨN ĐOÁN LAO KÊ, LAO LAN TỎA /HIV 



CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG PHỔI / HIV  

 Gợi ý CĐ: Tràn dịch một bên 

   Bằng chứng lao cơ quan khác 

   7 ngày không CĐ ≠ 

 Gợi ý loại trừ:  Dịch 2 bên (suy tim hay viêm phổi) 

    Dịch đỏ máu (LS của ung thư)  

   Dịch đục / có mủ (mủ màng phổi) 

    Dịch PƯ (viêm, nhồi máu phổi, apce gan) 

 XN : Xquang phổi 

  AFB  đờm (nếu ho) 

  Dịch vàng chanh, XN dịch (SH, TB, VK) 

  Sinh thiết màng phổi, soi MP (nếu cần)  



LAO MÀNG PHỔI / HIV  



 CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG TIM / HIV 

 Gợi ý CĐ:  Sụt cân, ra mồ hôi đêm, sốt chiều 

   Tức ngực, khó thở 

   Tiếng tim mờ, nhịp nhanh, mạch đảo 

    Bằng chứng lao ở nơi khác 

    7 ngày không CĐ ≠ 

 Gợi ý loại trừ :  Sốt rét run (viêm màng ngoài tim Gr(-)  

    Bóng tim to  không đối xứng, dịch thấm (ST) 

    ĐTĐ gợi ý NN (CHA, mạch vành, van…..) 

    Dịch đỏ (TDMT ác tính)   

 XN : X quang ngực: Bóng tim to đối xứng 

  Soi đờm tìm AFB nếu ho 

  SA tim, DMT (SH, TB, VK) 



 CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG TIM / HIV 

http://circ.ahajournals.org/content/114/1/e7/F1.large.jpg


 CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG BỤNG / HIV 

 Gợi ý CĐ:  Sụt cân, ra mồ hôi đêm, sốt chiều 

   Bụng cổ chướng 

   Bằng chứng lao ở nơi khác 

   7 ngày không CĐ ≠ 

 Gợi ý loại trừ :  Dịch thấm (xơ gan, thận, tim) 

    Dịch đỏ (TDMT ác tính) 

    Cơ quan K nguyên phát, HC cận u   

 XN :  SA tim, DMT (SH, TB, VK)  

  Soi đờm tìm AFB nếu ho 

  Soi ổ bụng sinh thiết, mô bệnh 

   



 CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG BỤNG / HIV 



CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG NÃO / HIV 

 Gợi ý CĐ: Sụt cân, ra mồ hôi đêm, sốt 

   HC màng não, RL tri giác, TK khu trú (±) 

   Bằng chứng lao ở nơi khác 

 Gợi ý loại trừ:   Viêm màng não mủ (DNT đục, BC N) 

    Cryptoccocus (KP nhanh, áp lực ↑, 

     nhuộm mực tàu, KN (+)) 

     Toxoplasma (TK khu trú, chụp CT não)  

 XN thiết yếu:  DNT trong, ánh vàng (SH, TB, VK) 

    XN KN và nhuộm cryptoccoccus 

    AFB đờm nếu ho 



CHẨN ĐOÁN LAO MÀNG NÃO / HIV 



TÓM TẮT CHẨN ĐOÁN LNP / HIV 

 LNP phối hợp lao phổi - CĐ dựa vào CĐ lao phổi 

 LNP đơn thuần: CĐ dựa 

  TC toàn thân, kéo dài > không CĐ ≠ 

  TC cơ quan bị bệnh 

  CLS (chọc hút / sinh thiết, SA, nội soi, CT, MRI, 

      NC, SHPT) 

  Bệnh viện chuyên khoa tỉnh 

 



ĐIỀU TRỊ LAO / HIV 
 



NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ LAO / HIV 

NGUYÊN 
TẮC 

Sớm 

Phác đồ 
CTCLQG 

Cotrimo-
xazole. 

ARV 
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Phối hợp thuốc Đủ thời gian  Đủ liều 
Điều trị  

Hai giai đoạn 

Dùng thuốc 

Đều đặn 

:   

CÓ KIỂM SOÁT 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ LAO 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ LAO / HIV 



 ĐIỀU TRỊ HIV Ở BỆNH NHÂN LAO 

 Phác đồ chính:  AZT hoặc d4T + 3TC + EFV 

 Phác đồ thay thế: AZT hoặc d4T + 3TC + NVP 

 

- Điều trị ARV không phụ thuộc lượng CD4 (LNP). 

- Điều trị ARV chú ý hội chứng PHMD (2-12 tuần) 

- Thận trọng dùng NVP ở BN đang dùng R hoặc có 

ALT gấp 2,5 

 
AZT: Zidovudine 3TC: Lamivudin EFV: Efavizens 

d4T: Stavudin NVP: Nevirapine 



TÓM TẮT ĐIỀU TRỊ LAO / HIV 

 Vẫn đáp ứng tốt với S 

 Giống PĐ chuẩn, thay S = E khi nguy cơ lây nhiễm 

 Thận trọng khi ĐT với thuốc kháng VR (tương tác) 

 Tác dụng phụ nhiều hơn 

 ĐT phối hợp: NT cơ hội khác: PCP, ...  

    Dự phòng NTCH – CPT 

    ARV (sớm) 



LAO VÀ                                      
CÁC BỆNH PHỐI HỢP 

 



LAO PHỔI VÀ CÁC BỆNH PHỔI KHÁC 

1. Lao phổi và các nhiễm trùng khác tại phổi 

 Xơ vôi của lao phổi dễ viêm, áp xe, hoá mủ. 

  Dễ  nhầm với lao tiến triển 

  Dễ nhầm lao kháng thuốc 

2. Bệnh lao và các bệnh viruts đường hô hấp 

 Virut đường HH: Yếu tố thuận lợi của bệnh lao 

 Lao phổi tiến triển cấp: TC giống, dễ nhầm cúm 

 

 



LAO PHỔI VÀ CÁC BỆNH PHỔI KHÁC 

3.  Lao phổi và bệnh bụi phổi 

 Bụi phổi: Yếu tố thuận lợi lao. 

 Triệu chứng gợi ý: ho khạc đờm, sốt và sút cân. 

 XQ: TT lao cơ bản + các nốt bụi phổi nằm gần rốn 

phổi và hợp lưu với nhau. 

 CĐ lao: Bình thường 

 Điều trị: khó (kéo dài), thất bại và tái phát cao. 

 

 



LAO PHỔI VÀ CÁC BỆNH PHỔI KHÁC 

4.  Lao phổi và ung thư phổi 

 Ung thư phổi có thể xuất hiện trên cơ sở tổn 

thương xơ vôi của lao cũ (rối loạn phân chia TB). 

 Ung thư, Sau điều trị ung thư,suy giảm MD, bị lao. 

 TC tương đối giống nhau: LS, hình ảnh XQ phổi: 

khối u, thâm nhiễm, nốt. 

 Chẩn đoán xác định khó 

 

 



BỆNH LAO VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

  Người bệnh ĐTĐ nguy cơ lao gấp 2 lần. 

 LS lao: kín đáo, ho khạc đờm là dấu hiệu quan 

trọng . 

 XQ: phá hủy rộng, thành hang sớm. (nốt, thâm 

nhiễm, hang) 

 Phải kết hợp điều trị song song 2 bệnh 

 Không có tương tác và tương kỵ giữa các thuốc  

 Có chế độ ăn hợp lý. 

 

 



BỆNH LAO VÀ LOÉT DẠ DÀY, TÁ TRÀNG 

  Loét dạ dày tá tràng: yếu tố thuận lợi lao. 

 LS lao giống như bình thường + TC loét DD - TT 

 Điều trị khó khăn: thuốc lao uống lúc đói 

 

 



BỆNH LAO VÀ NGHIỆN RƯỢU 

 Nghiện rượu: yếu tố thuận lợi lao và làm nặng bệnh 

 Điều trị gặp khó khăn vì: 

  - Dễ bị ADR thuốc lao. 

  - Không tuân thủ điều trị 

  - Hay bỏ trị, dễ tái phát 

 

 



BỆNH LAO VÀ SUY DINH DƯỠNG 

 Suy dinh dưỡng: điều kiện thuận lợi của bệnh lao. 

 Suy dinh dưỡng mắc lao: LS không rầm rộ, tiến 

triển nhanh dễ thành hang. Trẻ em mắc lao nặng. 

 Nâng cao thể trạng: ĐT hỗ trợ quan trọng 

 

 



BỆNH LAO VÀ THAI NGHÉN 

 Lao phát triển ở bất kỳ giai đoạn nào thai kỳ 

 Cơ chế mắc lao 

 Thay đổi: oestrogen, progesteron nhất là HCG. 

 Dinh dưỡng kém: do nghén, nghèo đói. 

 Giảm miễn dịch tự nhiên. 

 Sự vất vả trong nuôi con 

 Tổn thương phổi rộng hoặc kê.  

 Bệnh thường tiến triển chậm cuối kỳ mang thai 

 

 



BỆNH LAO VÀ THAI NGHÉN 

 Lưu ý 

 Chụp XQ trong 3 tháng đầu thai kỳ 

 Không dùng Streptomycin 

 Không có chỉ định phá thai tuyệt đối.  

 Cách ly con khi người mẹ AFB (+) trong đờm. 

(hoặc mẹ đeo khổ trang) 

 Tiêm BCG cho con sớm. 

 

 




