
GASTROINTESTINAL DISASTER RESPONSE 

  District of Columbia Gorverment 

       Produced by:                                                                               
           Homeland Security and Emergency Mangement Agency (HSEMA)  

 

    Last Modified: November, 2011 

 

 
     Thông tin cơ bản:  

Con người có thể bị nhiễm bệnh than (anthrax) qua đường ruột khi ăn phải thức ăn bị 
nhiễm vi khuẩn anthrax. Vi khuẩn anthrax sẽ nhiễm vào đường ruột, gây sưng tấy. Vi khuẩn 

anthrax cũng có thể nhiễm vào máu. Trong tất cả các dạng anthrax, loại anthrax đường tiêu 
hóa là khó phát hiện nhất. Nếu không chữa trị nó có thể gây tử vong. Khoảng 25 tới 60 % 
các trường hợp bị bệnh này dẫn tới tử vong. Anthrax đường tiêu hóa rất hiếm gặp nhưng 

đã có những đợt dịch bệnh bùng phát ở châu Á và châu Phi. Hầu hết các trường hợp đều 
do ăn thịt nhiễm vi khuẩn mà chưa nấu kỹ. Chưa có trường hợp nào xảy ra ở Mỹ.  

 
 

Triệu chứng ban đầu: Trệu chứng tiếp theo: 

 Các triệu chứng thường xuất hiện trong 
vòng 7 ngày sau khi nhiễm.  

 Ăn không ngon  

 Sốt  

 Để ý các triệu chứng: sốt, nôn, tiêu chảy 
và mất nước.  

 Đau bụng  

 Nôn (có máu)  

 Tiêu chảy nặng   

 Đau trong mồm và họng.  

Điều trị: 

Anthrax đường ruột được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ giúp trị bệnh nhưng 

chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Hầu hết bệnh nhân sẽ được cho dùng Doxycycline 
(“Doxy”). Doxy đã được chứng minh là gây ra ít phản ứng phụ hơn các thuốc kháng sinh khác. Nếu 

bị mắc bệnh khi mang thai, đang cho con bú hoặc bị dị ứng Doxycycline, bệnh nhân sẽ được cho 
uống Ciprofloxacin (“Cipro”). Cipro có thể gây nhiều phản ứng phụ hơn Doxy, nhưng vẫn an toàn. 
Cả hai loại thuốc này đều đã được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực Phẩm của Hoa Kỳ (FDA) 

duyệt. 
 

Nếu bạn ăn phải thức ăn có nhiễm Anthrax: 

 Hãy tới gặp bác sĩ để được khám và điều trị. 

 Thuốc kháng sinh sẽ giúp trị bệnh nhưng chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ.  

 Uống nhiều nước  để bù lượng nước và điện giải bị mất. 
 

 

 

 


