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Khoa Bệnh Nhiệt đới – BV Hữu nghị Việt Tiệp



Đại cương

Dengue

DEN-1, DEN-2, DEN-3 DEN-4.



Dịch tễ học



Tình hình dịch bệnh







• Bệnh của khu vực đô thị nhưng hiện đang dần phổ biến ở nông thôn

• Dịch xuất hiện có tính chất chu kỳ

Đặc điểm dịch tễ học



Tác nhân gây bệnh

• Các virut Dengue thuộc giống Flavivirus họ Flaviviridae RNA

• Có 4 týp huyết thanh: DEN1, DEN2, DEN3, DEN 4

• Typ DEN2 gây bệnh nhất, 

• Vụ dịch 2017 tại Hà Nội: DEN4

• Các týp huyết thanh có miễn dịch chéo nhưng không bền 

vững



Các nước-khu vực có nguy cơ



Muỗi Aedes và lây truyền vi rút dengue 

Aedes.Aegypti Aedes.Albopictus

Trứng Ấu trùng Bọ gậy Muỗi



Các dụng cụ chứa nước là nơi sinh sản của muỗi



Chu trình phát triển của muỗi Aedes



Muỗi truyền vi rút dengue sang người khi đốt

Người bị ốm và muỗi nhiễm vi rút dengue khi đốt người

Muỗi truyền vi rút dengue sang nhiều người hơn khi đốt

….và chu kỳ trên cứ tiếp tục



Chu kỳ lây truyền

• Muỗi đốt hút máu người bệnh ở pha nhiễm virus huyết.

• Giai đoạn ủ bệnh ở muỗi kéo dài 8 – 10 ngày

• Giai đoạn ủ bệnh ở người kéo dài 3 – 14 ngày (TB 4 – 7 ngày)

• Muỗi có khả năng truyền trực tiếp virus sang thế hệ kế tiếp



Nhiễm Dengue tiên phát
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Nhiễm Dengue thứ phát
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Các yếu tố nguy cơ bệnh nặng



Cơ chế bệnh sinh





Sinh bệnh học của SXH Dengue

Kháng thể từ lần nhiễm nguyên phát

Làm các virus khác type dễ xâm nhập vào tế bào

Virus nhân lên

Tăng tải lượng virus

Gây ra đáp ứng miễn dịch

Cytokine và chất trung gian hóa học

Thoát huyết tương



Sinh bệnh học của rối loạn huyết học

bạch cầu tiểu cầu



Sinh bệnh học của rối loạn huyết học



Sinh bệnh học của rối loạn huyết học



Sinh bệnh học của tổn thương gan



Chẩn đoán



Chẩn đoán sơ bộ ca nhiễm Dengue
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Lựa chọn kỹ thuật xét nghiệm

Nghi ngờ cao Khẳng định

1. IgM (+) trong mẫu huyết thanh đơn

2. IgG (+) trong mẫu huyết thanh đơn 

với hiệu giá ức chế NKHC ≥ 1280

1. PCR (+)

2. Nuôi cấy vi rút (+)

3. IgM đảo trong huyết thanh kép

4. IgG đảo trong huyết thanh kép hoặc hiệu

giá IgG tăng gấp 4 lần trong huyết thanh

kép.
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DENGUE NẶNG

1. Thoát HT nặng

2. XH nặng

3. Suy các tạng

DENGUE

Không có dấu 

hiẹu cảnh báo

Có các 

dấu hiệu 

cảnh báo

Các DH cảnh báo*

• Đau bụng hoặc tăng c/giác đau 

• Nôn kéo dài

• Có BHLS ứ dịch

• XH niêm mạc

• Mệt lả; bồn chồn

• Gan to >2cm

• XN: tăng HCT đi kèm với hạ TC

1. Thoát HT nặng dẫn tới

• Shock (DSS)

• Ứ dịch, biểu hiện suy hô hấp

2. XH nặng

được đánh giá bởi LS

3. Suy các tạng

 Gan: AST hoặc ALT>=1000 

 TKTW: RL ý thức

 Tim và các cơ quan khác

Có thể nhiễm Dengue
Sống/ đi du lịch đến vùng có 

dịch. Sốt và có 2 trong các dấu 

hiệu sau:

 Buồn nôn, nôn

 Phát ban 

 Đau mỏi người

 NP dây thắt (+)

 Hạ BC

 Bất kỳ DH cảnh báo 

nào

* Đòi hỏi TD chặt chẽ và ĐT kịp thời

± CÁC DH CẢNH BÁO

XN khẳng định nhiễm dengue
(quan trọng khi k có DH thoát HT)



Chẩn đoán phân biệt



Chẩn đoán phân biệt



Điều trị SXH Dengue ở người lớn



Xử trí ca bệnh Dengue



XỬ TRÍ CA BỆNH DENGUE

CHẨN ĐOÁN SƠ BỘ

Sống/đi tới vùng dịch tễ Sốt 

và có 2 tiêu chuẩn sau:

•Chán ăn và buồn nôn

•Nổi mẩn

•Đau người

•Các dấu hiệu cảnh báo

•Giảm bạch cầu

•Nghiệm pháp dây thắt 

dương tính

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO

•Đau bụng hoặc có tăng cảm giác đau

•Nôn liên tục

•Tích lũy dịch trên lâm sàng

•Xuất huyết niêm mạc

•Ý thức u ám, kích thích

•Gan to > 2 cm

•Xét nghiệm: Hct ↑ + tiểu cầu ↓ nhanh

CÓKHÔNG

Bệnh lý nền

Sống 1 mình, xa viện

KHÔNG

DENGE CÓ DẤU 

HIỆU CẢNH BÁO

DENGE KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CẢNH 

BÁO

DENGE NẶNG

NHÓM A NHÓM B NHÓM C

CÓ



Nhóm A 
Dengue không có dấu hiệu cảnh báo



Nhóm B



Nhóm B





Lượng dịch duy trì trong 24h

Cân nặng Thể tích duy trì trong 24h

< 10 kg

10 – 20 

> 20 kg

100ml/kg

1000 + 50ml cho mỗi kg vượt quá 10

1500 + 20 ml cho mỗi kg vượt quá 20

Chú ý: Tính theo cân nặng thực





↓lượng dịch truyền TM

5ml/kg/g(2-4g)

↓lượng dịch truyền TM

3ml/kg/g(4-6g)

Ngưng truyền khi
M, HA ổn. Tiểu tốt

(Thường không quá 24 – 48 g)

Chỉ định truyền CPT

10ml/kg/g

Truyền TM ban đầu

LR hoặc NaCl 0,9%

6-7ml/kg/g(1-3g)

CẢI THIỆN

(Hct↓, M, HA ổn, tiểu nhiều)

KHÔNG CẢI THIỆN
(Hct , M nhanh, 
HA kẹp, Tiểu ít)

CẢI THIỆN

CẢI THIỆN



Nhóm C : Dengue nặng



Truyền dịch trong SXH Dengue



Các loại dịch truyền

Dung dịch tinh thể: Natriclorua 0.9%



Ringer’s Lactate

• Ringer’s Acetate : phù hợp cho bệnh nhân sốt XH có tổn thương
gan nặng



Dung dịch dạng keo



Gelatine

(1915)
Dextran

(1947)

HES (1974)

6% HES 450 / 0.7

HES (1978)

6% HES 200 / 0.6

HES (1980)

6% /%10 HES 200 / 0.5 

(HAES-steril)

HES (1999)

6% HES 130 / 0.4

(Voluven)

Sự phát triển công nghệ của dịch keo



Đặc điểm của các loại dịch keo

Tăng V ban 

đầu

Thời gian 

tác dụng

Tác dụng có 

hại đối với 

đông máu

Dị ứng Tác dụng 

phụ khác

Gelatin 3%

(MW =35.000)

60–80 3–4 +/− ++

Dextran 40 10% 

(MW = 40.000)

170–180 4–6 ++ + Suy thận khi

giảm khối

lượng tuần

hòan

Dextran 70 6% 

(MW = 70.000)

100–140 6–8 ++ +

Hydroxyethylstarch 6% 

(MW = 200,000/0.5)

100–140 6–8 + +/−

Hydroxyethylstarch 6% 

(MW = 400,000)

80–100 12–24 ++ +



Đặc điểm của các loại dịch keo



Thay đổi HCT sau liều 20 ml/kg/h

Dung dịch Thay đổi Hct

Ringer lactate/NaCl 0,9% Giảm ~ 5%

Gelatin Giảm ~ 7%

Dextran, HES 200 Giảm ~ 10%

Wills BA. Dung NM. Loan HT. et al. Comparison of three fluid solutions for resuscitation in dengue shock syndrome.N Engl J Med 2005;353:877-89.

Ngo NT. Cao XT. Kneen R. et al. Acute management of dengue shock syndrome: a randomized double-blind comparison of 4 intravenous fluid regimens in the first hour. Clin Infect Dis 

2001;32:204-13

Dung NM. Day NP. Tam DT. et al. Fluid replacement in dengue shock syndrome: a randomized. double-blind comparison of four  intravenous-fluid regimens. Clin InfectDis 1999;29:787-94



SỐC

RL 15 ml/kg/h

( hoặc NaCl 0.9% )

Cải thiện Không cải thiện L 1

RL 10 ml/kg/h

RL 5 ml/kg giờ 3 và 4 (1)

RL 3 ml/kg giờ 5 – 12 (2 )

RL 1. 5 ml/kg giờ 13 – 24 (3 )

Ngừng truyền

(M, HA, bài niệu tốt, Hct ↓)

Cải thiện

Cải thiện

Cải thiện

Cải thiện

Cao phân tử 10ml/kg/h

Cao phân tử 10ml/kg/h

Đo Hct và CVP

Không cải thiện L2

CVP > 12 cm H2O

Hct không đổi

CVP thấp

( < 5 cm H20)

Vận mạch, Truyền RL như 
(1)(2)(3) sau vơi dùng CPT

Hct ↓ còn ≥ 35 → Truyền máu

Hct ↑ hoặc bt → Truyền dịch 



CẢI THIỆN

Truyền dịch tinh thể 5–7 ml/kg/h 

trong 1–2h, sau đó:

● Giảm xuống 3–5 ml/kg/h trong

2-4 giờ;

● Giảm xuống 2–3 ml/kg/h trong

2–4 giờ.

Nếu cải thiện, tiếp tục giảm dịch.

Theo dõi Hct 6–8h một lần.

Nếu không ổn định, xử trí theo Hct:

● Nếu Hct ↑, bolus dịch, truyền

hoặc tăng lượng dịch;

● Nếu Hct ↓, cân nhắc truyền

máu.

Ngừng truyền khi đủ 48 giờ

Sốc còn bù (HA tâm thu vẫn duy trì nhưng có dấu hiệu giảm tưới máu)

Hồi sức dịch bằng dung dịch tinh thể đẳng trương 7-10 ml/kg/h trong 1 giờ

Kiểm tra Hct

Hct ↑ hoặc cao

Bolus dịch lần 2

10–20 ml/kg/h trong 1 giờ

Hct ↓

Đánh giá chảy máu

Bắt đầu truyền máu

CẢI THIỆN

Nếu cải thiện, giảm xuống 

7–10 ml/kg/h trong 1–2 giờ

Sau đó giảm tiếp

CÓ KHÔNG

CÓ KHÔNG



CẢI THIỆN

Truyền dịch tinh thể/keo 10 ml/kg/h 

trong 1, sau tiếp tục:

● Dịch tinh thể 5–7 ml/kg/h trong 1-2 

giờ

● Giảm xuống 3-5 ml/kg/h trong 2–4 

giờ

● Giảm xuống 2-3

ml/kg/h trong 2–4 giờ

Nếu cải thiện, tiếp tục giảm dịch

Theo dõi Hct 6h một lần.

Nếu không ổn định, xử trí theo Hct:

● Nếu Hct ↑, bolus dịch, hoặc tăng

lượng truyền

● Nếu Hct ↓, cân nhắc truyền máu.

Ngừng truyền khi đủ 48 giờ.

Sốc tụt huyết áp

Hồi sức dịch bằng dung dịch tinh thể đẳng trương hoặc dung dịch keo 20 ml/kg trong 15 phút

Kiểm tra Hct lần 1

Hct ↑ hoặc cao

Bolus dịch lần 2 (dịch keo)

10–20 ml/kg trong 0,5-1 giờ

Hct ↓

Có thể chảy máu rõ ràng 

hoặc tiềm tàng

Bắt đầu truyền máu

CẢI THIỆN
CÓ KHÔNG

CÓ KHÔNG

Hct lần 2

Hct ↓Hct ↑ hoặc cao

Bolus dịch lần 3 (dịch keo)

10–20 ml/kg trong 1 giờ

CẢI THIỆN

KHÔNGCÓ



Những lưu ý khi truyền dịch



Truyền máu và các chế phẩm máu: 



Chăm sóc hỗ trợ và điều trị thay thế



Chăm sóc hỗ trợ và điều trị thay thế



TIÊU CHUẨN CHO BỆNH NHÂN RA VIỆN

• Hết sốt 2 ngày, tỉnh táo (thường sau ngày thứ 7 của bệnh)

• Ăn ngon miệng

• Số lượng nước tiểu nhiều

• Mạch, HA bình thường

• Hematocrit bình thường

• Số lượng tiểu cầu trên 100 000/ml

• Hết tràn dịch màng phổi, màng bụng

• Hết chảy máu

• Bệnh nhân ra khỏi sốc 3 ngày trở lên



Phòng bệnh
• Chưa có vắc-xin

• Biện pháp cơ bản:

Khống chế vector

Diệt muỗi

Hạn chế muỗi sinh sản

Tránh muỗi đốt người

Phát hiện sớm và quản lý người nhiễm

KHÔNG LĂNG QUĂNG, 
KHÔNG SỐT XUẤT HUYẾT



Câu hỏi?



Trân trọng cảm ơn


