
	  Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B khi bầu bí - UGroup | UG Health
Thứ năm, 13 Tháng 8 2009 15:22

  

 Hầu hết những người nhiễm GBS đều khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường
hợp, GBS có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, viêm màng
não, viêm phổi, thậm chí gây tử vong cho trẻ sơ sinh.  

      Liên cầu khuẩn nhóm B là gì?

Liên cầu khuẩn nhóm B (gọi tắt là GBS) là một trong nhiều loại vi khuẩn thường sống trong
trong cơ thể. Cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người “mang” GBS trong ruột và 1/4 chị em
mang vi khuẩn này ở “vùng kín”.

Hầu hết đều không biết rằng GBS đang “sống” ở trong cơ thể mình bởi chúng hoàn toàn không
gây hại hay có bất cứ biểu hiện nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, GBS có thể gây ra
tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi, thậm
chí gây tử vong cho trẻ sơ sinh.

Làm thế nào để biết cơ thể mình có GBS?

Để biết cơ thể mang vi khuẩn GBS không, cách tốt nhất là làm xét nghiệm cấy vi sinh. Xét
nghiệm này sẽ giúp bác sĩ biết trước rằngbé có thể bị nhiễm GBS không và có kế hoạch theo
dõi những dấu hiệu nhiễm GSB ở trẻ sau sinh.

Các bà bầu có cần lo lắng?

Hầu hết trẻ bị nhiễm GBS trước hay trong quá trình sinh đều không bị ảnh hưởng gì.  
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Tại sao một số trẻ lại không thể chung sống hòa bình với GBS thì đến nay các nhà khoa học
chưa thể giải thích.

Điều duy nhất các bác sĩ có thể làm để giảm thiểu những ảnh hưởng của GBS đối với trẻ sơ
sinh là truyền kháng sinh đặc trị khi người mẹ bắt đầu chuyển dạ hoặc vỡ ối cho tới khi “mẹ tròn
con vuông”.

Đẻ mổ không giúp ngăn ngừa sự lây truyền GBS từ mẹ sang con.

Trong một số trường hợp, GBS gây viêm nhiễm cổ tử cung hoặc đường niệu ở các sản phụ.

Mẹ mang GBS, con có nguy cơ cao?

Bé sẽ có nguy cơ bị GBS tấn công nếu:

-  người mẹ chuyển dạ sớm (trước 37 tuần thai)

- Vỡ ối sớm (trước 37 tuần) mà không có dấu hiệu chuyển dạ

- Vỡ ối sớm tới 18 - 24 tiếng trước khi sinh bé

- Sốt cao (37.8oC trở lên) trong quá trình chuyển dạ

-  Đã từng mang GBS trong lần mang thai gần đây    

- GBS tìm thấy trong nước tiểu khi đang mang thai (dù đã được điều trị thì cũng nên có sự đề
phòng trong quá trình chuyển dạ)

- Đứa con trước đó bị nhiễm GBS

Làm gì khi chuyển dạ?

Nếu không thuộc nhóm nguy cơ cao thì bạn hoàn toàn không lo bé bị nhiễm GBS.

Nếu thuộc nhóm nguy cơ cao thì việc truyền kháng sinh khi bắt đầu trở dạ hoặc khi vỡ ối sẽ
giúp hạn chế sự lây truyền GBS từ mẹ sang con. Lý tưởng nhất là được truyền kháng sinh ít
nhất 4 tiếng trước khi bé chào đời.

Những dấu hiệu bé bị khuẩn GBS tấn công?

Khoảng 60% trường hợp nhiễm GBS ở trẻ sơ sinh sẽ “thể hiện” ngay sau sinh và 90% sẽ xuất
hiện sau 2 ngày. Trong những trường hợp này, bé sẽ nhanh khỏi nếu được truyền kháng sinh.

Những dấu hiệu cho thấy khuẩn GBS tấn công ngay sau khi trẻ sinh ra:

 2 / 4



	  Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B khi bầu bí - UGroup | UG Health
Thứ năm, 13 Tháng 8 2009 15:22

- quấy khóc

- lười ăn

- lơ mơ

- hạ huyết áp

- bị kích thích

- thân nhiệt hạ hoặc tăng, nhịp tim/hơi thở bất thường

Những dấu hiệu GBS tấn công trẻ sau khi chào đời 2 ngày:

- sốt

- lười ăn/nôn mửa

- lơ mơ

Những dấu hiệu viêm màng não ở trẻ (bao gồm cả các dấu hiệu trên):

- khóc thét hay rền rĩ

- dễ bị kích thích

- thóp phồng lên

- gồng cứng người

- người mềm oặt

- sợ ánh sáng

- hơi thở không đều

- da đổi màu

Chẩn đoán sớm sẽ giúp việc điều trị hiệu quả. Vì thế, hãy đưa con đi khám ngay khi thấy các
triệu chứng trên.

Nguy cơ GBS tấn công bé sẽ giảm dần theo sự lớn lên của bé. Các biến chứng thường gặp do
khuẩn GBS rất hiếm gặp khi trẻ đã được 1 tháng tuổi và sau 3 tháng tuổi thì hoàn toàn không
có.

Làm gì khi nhiễm GBS?

 3 / 4



	  Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B khi bầu bí - UGroup | UG Health
Thứ năm, 13 Tháng 8 2009 15:22

Nếu bị nhiễm GBS trước khi mang thai thì hãy điều trị dứt điểm. Nếu nhiễm GBS trong khi
mang thai thì cần trao đổi với bác sĩ để có cách bảo vệ bé tốt nhất.

        

Theo Thu Trang /
http://dantri.com.vn/c7/s7-316550/nhiem-lien-cau-khuan-nhom-b-khi-bau-bi.htm
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