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❖ Bệnh do R. typhi (Murine typhus, sốt chuột, sốt phát ban do bọ 

chét chuột truyền) là bệnh TN do Ricketssiae typhi gây nên

❖ Mới được phát hiện đầu thế kỷ 20: báo cáo toàn thế giới

❖ Là bệnh của chuột và động vật có vú nhỏ (chuột Rattus rattus) 

❖ Trung gian truyền bệnh là bọ chét chuột (Xenopsylla cheopis) ưa 

hút máu động vật kể cả người 

❖ Người bị nhiễm bệnh từ phân của bọ chét xâm nhập qua vết đốt 

da xây xước, hít phải phân bọ chét, phân rơi vào niêm mạc mắt



- LS khá đa dạng: sốt, phát ban, BH ở một số cơ quan phủ tạng

- Bệnh thường nhẹ, đtrị dễ nhưng nếu không đc phát hiện kịp thời có thể 

nặng, tử vong 5% (viêm phổi nặng, ARDS, suy đa tạng)

- Khó chẩn đoán, chỉ có thể chẩn đoán bằng XN (ELISA, PCR)

- VN là nơi sốt chuột có khả năng lưu hành: Chuột, bọ chét phân bố 

khắp nơi, mật độ dày đặc

- Trong thực tế có BN có biểu hiện LS giống sốt chuột đáp ứng ĐT.

- Một số NC khảo sát HT học tại NHTD, Bạch Mai có mặt sốt chuột

- Chưa có nghiên cứu đầy đủ
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Mô tả đặc điểm 

dịch tễ bệnh do 

Rickettsia typhi tại 

Việt Nam

Mô tả đặc điểm 

lâm sàng và biến 

đổi cận lâm sàng 

bệnh do Rickettsia 

typhi tại Việt Nam



Tổng quan tài liệu



- Bệnh được Wolbach và Todd mô tả năm 1913 tại Mỹ với BH: 

sốt, phát ban. Căn nguyên đc gọi là Dermacentroxenus typhi

- 1920-1943 có nhiều tên gọi khác nhau: R.manchuriae, 

R.mooseri, R.prowwazekii, R.typhi

- Đến năm 1980 bệnh mới có tên trong danh pháp bệnh quốc tế

- Vai trò truyền bệnh: chuột, động vật có vú nhỏ và vector là bọ 

chét chuột Xenopsylla cheopis



- Là VK Gram (-)  họ Rickettsia

- Ký sinh nội bào

- Kích thước nhỏ hơn hầu hết các VK

- VK ko di động

- VK chỉ phát triển trên mô tế bào:

- VK xâm nhập vào cơ thể thông qua 

cơ chế thực bào

 Hình 1.1. Hình ảnh

Hình ảnh Rickettsia trong tế bào



- Ổ bệnh: chuột nhà (Rattus rattus) 

- Vật chủ khỉ, chó, mèo, thỏ, sóc…phổ 

biến khắp thế giới

- X. cheopis ký sinh trên các ĐV gậm 

nhấm (cả dịch hạch, sán dây chuột)

- Vòng truyền chuột – bọ chét – chuột 

là đường lây chính.

- BC đốt người khi vắng vật chủ

- BC vẫn phát triển bình thường khi 

nhiễm, và nó truyền thế hệ sau

Hình ảnh bọ chét chuột 



Biểu hiện Tỷ lệ gặp (%) TLTK

Sốt 98-100 8, 10, 24, 27, 38, 43, 50

Đau đầu 41-90 8, 10, 24, 27, 38, 43, 50

Ban 20-80 8, 10, 24, 27, 38, 43, 50

Đau khớp 40-77 8, 10, 24, 27, 38, 50

Gan to 24-29 10, 24, 38, 50

Ho 15-40 10, 24, 50

Tiêu chảy 5-40 8, 24, 38, 50

Vết đốt côn trùng 0-2,1 10, 24, 27, 38, 43, 50

Buồn nôn/ nôn 3-48 8, 10, 24, 38, 50

Hôn mê 2-13 8, 10, 24, 38, 50

*BH không đặc hiệu, giống với bệnh sốt virus



❖Bệnh sốt mò: sốt, phát ban, sưng hạch, vết loét

❖Bệnh sởi: sốt, viêm long rõ, phát ban

❖SXHD: sốt, ban dày hơn, xuất huyết

❖Leptospira: sốt, xung huyết, đau cơ, phát ban

❖Thương hàn: sốt kéo dài, li bì, đào ban

❖Sốt rét: sốt cơn 3 giai đoạn



- NC dịch tễ, lâm sàng, biến

chứng, CĐ và điều trị bệnh

- Là nguyên nhân quan trọng

gây sốt chưa rõ nguyên nhân ở 

ĐNA và cả Việt Nam

Nhược điểm: Lẻ tẻ, CĐ Huyết thanh

Thế giới Việt Nam

- 60-70 thế kỷ XX, Miler báo cáo

một số ca bệnh lẻ tẻ

- 2006, Azuma báo cáo ca bệnh

nhiễm ở VN tại Nhật Bản

- 2001- nay BC tại NHTD, Bạch

Mai, Quảng Nam 



Đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC

Gồm 56 bệnh

nhân được

chẩn đoán

xác định

nhiễm R. typhi

Địa điểm

27 BV tuyến

tỉnh và TW tại

8 vùng sinh

thái cả nước

Thời gian

Trong 2 năm

6/2018 –

6/2020

Đối tượng NC



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NC

Lâm sàng: 

+ Sốt cấp tính hoặc 

kéo dài

+ Có BH: nổi ban, đau 

đầu, xung huyết….

Cận lâm sàng: XN 

realtime PCR dương 

tính với R. typhi
* Blanton-2014

Tiêu chuẩn 

lựa chọn*
Tiêu chuẩn 

loại trừ

+ BN có bằng chứng 

của một bệnh khác

+ Đồng nhiễm các 

căn nguyên khác

+ BN không đồng ý 

tham gia NC



Quy trình tuyển chọn bệnh nhân



Phương pháp NC Chọn mẫu Phương tiện NC

Tiến cứu, áp

dụng PP dịch

tễ học mô tả

Chọn mẫu

nhiều giai đoạn: 

- Phân tầng

- Ngẫu nhiên

- Thuận tiện

Bộ câu

hỏi thiết

kế sẵn

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Quy trình nghiên cứu

- Lựa chọn tất cả những bệnh nhân nhập viện trong thời gian

nghiên cứu có đủ tiêu chuẩn

- Ghi nhận các dữ liệu về tiền sử dịch tễ: tuổi, giới…..

- Ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân như sốt, đau đầu, 

buồn nôn….

- Ghi nhận các kết quả xét nghiệm

- Các thông tin được ghi chép trong bệnh án nghiên cứu (Phụ lục)



Các kỹ thuật nghiên cứu được áp dụng

Lâm sàng: do các bác sỹ lâm sàng đánh giá.

Cận lâm sàng:

- Các XN: CTM, đông máu, SHM  được làm tại các BV tham gia 

nghiên cứu

- Xét nghiệm realtime PCR chẩn đoán R. typhi được làm tại khoa 

vi sinh – sinh học phân tử  BVBNĐTƯ với sự hỗ trợ của 

NMRC



Quy trình kỹ thuật XN realtime PCR



Các chỉ số nghiên cứu, tiêu chuẩn

• Đặc điểm dịch tễ: tuổi, giới, ngày vào viện, phân bố theo các địa

phương, bệnh nền, TS điều trị tuyến trước

• Lâm sàng: sốt, phát ban, tính chất, các biểu hiện tổn thương cơ quan

• Cận lâm sàng: CTM, đông máu, chức năng gan thận, siêu âm ổ bụng.

Các tiêu chuẩn: so sánh theo chỉ số sinh học bình thường của người

Việt Nam



Xử lý số liệu

• Bằng phần mềm SPSS và phần mềm Stata

• Các thuật toán thống kê y học thông thường



Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

• Nghiên cứu này là một phần của “Nghiên cứu điều tra bệnh 

Rickettsia, sốt mò và sốt Q tại Bệnh viện và cồng đồng” (Dự án 

HACIRD) do GS.TS Nguyễn Văn Kính và PGS.TS Nguyễn Vũ Trung 

đồng giám đốc dự án, đề cương đã đc chấp thuận bởi HĐ  đạo đức

• Nghiên cứu được sự cho phép của Ban Giám đốc dự án, danh sách 

bệnh nhân nghiên cứu được xác nhận của Ban quản lý dự án và 

BVBNĐTƯ

• BN đồng ý tham gia NC và ký vào bản chấp thuận tham gia

• Các số liệu chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu



Kết quả và bàn luận



Đặc điểm dịch tễ học



Chú thích

Bản đồ phân bố 

số ca bệnh theo 

địa dư



Vùng sinh thái Điểm nghiên cứu 

Số bệnh nhân 

theo điểm  

(n=56) 

Số bệnh nhân  

theo vùng 

(n=56) 

Tây Bắc Lai Châu 0  

1 Điện Biên 1 

Đông Bắc Cao Bằng 1  

 

14 

Thái Nguyên 8 

Quảng Ninh 0 

Hà Giang 1 

Phú Thọ 4 

Đồng bằng Sông 

Hồng  

Hưng Yên 2  

25 Hà Nội 23 

Nam Định 0 

Bắc Trung Bộ Thanh Hóa 0  

2 Nghệ An 0 

Hà Tĩnh 2 

Huế 0 

Nam Trung Bộ Phú Yên 3  

5 Khánh Hòa 2 

Tây Nguyên Kon Tum 1  

1 Đăk Lăk 0 

Đông Nam Bộ Bình Phước 0  

 Tây Ninh 0 



Phân bố bệnh nhân theo giới và tuổi

32,2%

67,8%

Nam Nữ

TB: 40,1±14,5

Taylor: 35 (Mỹ)

Walter: 42 (Pháp)
Hamaguchi: 72% nam

Chang: 67,9% nam

TUỔI GIỚI



Nghề nghiệp n = 56 Tỉ lệ %

Nông dân 16 28,57

Kinh doanh, DV 13 23,21

Nội trợ 7 12,5

HS cấp 3/SV 5 8,93

Công nhân 4 7,14

Hưu, ≥60 4 7,14

Trẻ em ≤ 15 tuổi 1 1,78

Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp Phân bố bệnh nhân theo địa hình



Phân bố bệnh nhân theo tháng trong năm

N.V.Trung: 7/12 ca tháng 5,6

Hamaguchi: rải rác, khác nhau từng năm

P.N.Minh: quanh năm cao, mưa



Tiền sử bệnh nền của bệnh nhân

Bệnh nền Số bệnh nhân (n=56 ) Tỷ lệ %

Không có bệnh nền 40 71,43

Có bệnh nền 16 28,57

Tăng huyết áp 3/16 18,75

Viêm gan B mạn 3/16 18,75

Tiểu đường 2/16 12,5

Viêm dạ dày 1/16 6,25

Mổ cắt dạ dày do hẹp môn vị 1/16 6,25

Gout mạn 1/16 6,25

HIV/AIDS 1/16 6,25

Lao hạch 1/16 6,25

Mày đay 1/16 6,25

Sốt rét 1/16 6,25

U nguyên bào nuôi 1/16 6,25



CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ

Tiền sử chẩn đoán và điều trị

Loại kháng sinh dùng Số bệnh nhân (n=23) Tỷ lệ % 

Chưa được điều trị kháng sinh 13 56,52 

Điều trị kháng sinh phù hợp (*) 0 0,0 

Điều trị kháng sinh không phù hợp 6 26,09 

Cephalosporin 3/6 50,0 

Cephalosporin + Amikacin 1/6 16,67 

Cephalosporin + Amoxicilin 1/6 16,67 

Amoxicilin +Acid clavulanic 1/6 16,67 

 Không rõ loại kháng sinh đã dùng 4 17,39 

*
 Kháng sinh doxycycin, chloramphenicol hoặc azithromycin 

Chẩn đoán Số bệnh nhân (n=56) Tỷ lệ % 

Chưa được chẩn đoán 33 58,93 

Đã được chẩn đoán 23 41,57 

Sốt chưa rõ nguyên nhân 9/23 39,13 

Sốt vi rút 5/23 21,74 

Sốt xuất huyết 3/23 13,04 

Viêm phế quản 2/23 8,69 

Nhiễm khuẩn huyết 1/23 4,35 

Sốt rét 1/23 4,35 

Tình trạng nhiễm trùng 1 4,35 

Viêm phổi 1 4,35 

 



Đặc điểm lâm sàng



Grauteau: 90% sốt > 7 (Pháp)

Hamaguchi: 64,8% 

Ngày sốt khi nhập viện Tính chất sốt

Đặc điểm sốt

Tính chất sốt 
Số bệnh nhân 

(n=56) 
Tỷ lệ % 

Khởi phát sốt Đột ngột 34 60,72 

Từ từ tăng dần 18 32,14 

Không rõ nhịp điệu 4 7,14 

Kiểu sốt Sốt liên tục 23 41,07 

Sốt từng cơn 33 58,93 

Không rõ 0 0,0 

Tính chất sốt Sốt nóng 18 32,14 

Sốt nóng kèm gai rét 26 46,43 

Sốt rét run 12 21,43 

Mức độ (nhiệt 

độ khi vào 

viện) 

Sốt nhẹ (37,5
0
-38,5

0
C) 16 28,57 

Trung bình (38,6 - 39,5
o
C) 28 50,0 

Sốt cao (> 39,5
o
C) 12 21,43 

 



Các triệu chứng cơ năng

Biểu hiện Số bệnh nhân (n=56) Tỷ lệ % 

Sốt 56 100,0 

Đau/nhức đầu 53 94,64 

Đau cơ bắp 35 62,50 

Ho 26 46,43 

Đau họng 21 37,50 

Buồn nôn 19 33,93 

Đau nhức hốc mắt 16 28,57 

Đau khớp 16 28,57 

 

Grouteau (Pháp): mệt mỏi: 87%, đau đầu: 79%, đau cơ: 77%



Biểu hiện trên da và niêm mạc

Biểu hiện Số bệnh nhân (n=56) Tỷ lệ % 

Xung huyết da 44 78,57 

Xung huyết kết mạc 28 50,0 

Phát ban 23 41,07 

Vết loét (Eschar) 4 7,14 

Xuất huyết dưới da 4 7,14 

Xuất huyết niêm mạc 2 3,57 

 

Rogozin (Israel): phát ban: 29,9%, 

Chang (ĐL): phát ban: 20,6%



Đặc điểm vết loét

Đặc điểm vết loét 
Số lượng BN 

(n=4 ) 

Tỷ lệ 

% 

 

Số lượng 

Một vết loét 4 100,0 

Hai vết loét 0 0,0 

 

Đặc điểm 

Khô, đóng vảy 3 75,0 

Loét, ướt 1 25,0 

Vị trí 

Vùng bụng 1 25,0 

Vùng bẹn 1 25,0 

Da bìu, dương vật 1 25,0 

Kẽ ngón chân 1 25,0 

 

Grouteau (Pháp), Chang (ĐL), Zimmerman (Nepal): Phạm Thanh Thủy: 0%.

Hamaguchi: 4/193 có vết loét (2,1%)



Biến đổi cận lâm sàng

Công thức máu Số bệnh nhân 

(n=56) 
Tỷ lệ % 

 

Nồng độ Hb (g/l) 

 

Hb ≥ 120 46 82,14 

120 > Hb ≥ 90 10 17,86 

90 > Hb ≥ 60 0 0,0 

 

Bạch cầu (G/l) 

 

BC > 10 14 25,00 

10 ≥ BC ≥ 4 36 64,29 

BC < 4 6 10,71 

 

Tỷ lệ BC ĐNTT (%) 

> 70% 30 53,57 

60 - 70% 19 33,93 

< 60% 7 12,50 

 

 

Tiểu cầu (G/l) 

TC ≥ 150 17 30,36 

150 > TC ≥ 100 17 30,36 

100 > TC ≥ 50 15 26,78 

TC < 50 7 12,50 

 

Thay đổi

công thức

máu

30,36

TăngBC: Chang: 19%, 

Tsioutis: 18,4%

Giảm TC: Grouteau: 75%, 

Chang: 60,3%



Biến đổi các xét nghiệm transaminase

Các chỉ số sinh hóa máu Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

 

AST (UI/L) 

(n= 51) 

AST < 40 UI/L 6 11,76 

40 ≤ AST < 80 UI/L 11 21,57 

80 ≤ AST < 200 UI/L 25 49,02 

AST ≥ 200 UI/L 9 17,65 

 

ALT (UI/L) 

(n = 51) 

ALT < 40 UI/L 3 5,88 

40 ≤ ALT < 80 UI/L 14 27,45 

80 ≤ ALT < 200 UI/L 23 45,10 

ALT ≥ 200 UI/L 11 21,57 

 

Hamaguchi: 96,3 . Tsioutis: 79%, Grouteau: 84%



Các xét nghiệm yếu tố viêm

Các chỉ số viêm Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

CRP  

(n = 44) 

CRP ≤ 12 mg/dl 0 0,0 

12 < CRP ≤ 30 mg/dl 1 2,27 

30 < CRP ≤ 100 mg/dl 25 56,82 

CRP > 100 mg/dl 18 40,91 

PCT 

(n= 10) 

PCT ≤ 0,05 ng/ml 0 0,0 

0,05 < PCT ≤ 0,5 ng/ml 1 10,00 

0,5 < PCT ≤ 2 ng/ml 7 70,00 

2 < PCT ≤ 10 ng/ml 2 20,00 

PCT > 10 ng/ml 0 0,00 

 

Grouteau: 100%, Gozodin: 95,9%



Kết luận



Đặc điểm dịch tễ bệnh do R. typhi

 Phân bố 8/8 vùng sinh thái Việt Nam, tập trung nhiều 

hơn ở ĐBSH và Đông Bắc

 Gặp ở tất cả các nhóm tuổi, cao nhất: 31-45 (35,72%), 

46-60 (26,78), Nam nhiều hơn nữ

 Tập trung nhiều hơn ở khu vực đồng bằng (58,93%)

 Xuất hiện rải rác quanh năm, tập trung nhiều từ tháng 

5-10 (85,7%)



Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng

Lâm sàng Cận lâm sàng

 100% sốt,  TC và mức độ ko điển hình

 Đau đầu phổ biến nhất sau sốt 

(94,64%), xung huyết da (78,57%), 

xung huyết kết mạc (50%), đau cơ 

(46,43%), phát ban (41,07%)

 Có 4/56 BN có vết loét ở các vị trí 

khác nhau.

 Phát ban: 41,07%, dát: 52,2%, dát 

sẩn: 30,4%, sẩn: 17,4%

 25% Bn có tăng BC, 50% Bn

tăng BCĐNTT, 69,64 giảm TC

 100% BN có tăng CRP, PCT, 

trong đó 97,73% CRP > 

30mg/dl, 40,91% CRP > 

100mg/dl

 88,24 số BN tăng AST, 66,67% 

tăng trên 2 lần

 95,12% tăng ALT, 66,67% tăng

trên 2 lần



Khuyến nghị

 Cần nghĩ đến R. typhi ở bn sốt cấp tính hoặc sốt kéo 

dài chưa rõ nguyên nhân và chỉ định XN tìm VK

 Cần nghiên cứu quy mô lớn và số Bn lớn hơn để đánh 

giá kỹ hơn về bệnh




