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Quá trình nhiễm DENV

Quá trình nhiễm DENV trong cơ thể:

1. Nhiễm DENV TB đuôi gai biểu bì 
(DC)

2. Di chuyển TB nhiễm vào hạch bạch
huyết

3. Nhiễm các BC đơn nhân và ĐTB, 
TB mô đệm tủy xương

• Chết theo chương trình 
• Sản sinh cytokine

• Tổn thương thứ phát

Gaurab Karki- 2017



Quá trình nhiễm DENV

• Có 4 type virus Dengue: D1,D2,D3,D4.

• Nhiễm 1 type Dengue nguyên phát tạo TB B, T nhớ

• Nhiễm Dengue thứ phát: Hiện tượng “Tăng cường phụ thuộc 
kháng thể”- ADE

• TB T nhớ tái hoạt TB NK kém hoạt tính diệt virus, Tăng tiết
nhiều cytokine tiền viêm bão cytokine

• TB B nhớ tái hoạt => KT không trung hòa, hoạt hóa bổ thể tăng
xâm nhập Virus qua thụ thể FcγR  tăng số TB bị nhiễm DENV 
 tăng sản xuất VR Lưu hành nhiều NS1.

• Hậu quả: Nhiễm Denge thứ phát sẽ nặng hơn.





• Rối loạn đông máu do NS1
• Nội mô mạch máu bị tổn thương do phản ứng KHBT, trong

Dengue  khởi phát kết tập tiểu cầu và đông máu (Muller DA-2013).

• Kháng thể tự phản ứng loại bỏ NS1 gây ức chế quá trình đông máu 
(Lin CF-2001) 

• APTT; PT bị kéo dài ở những bệnh nhân SXH: (aPTT là 42,91% 
và PT là 16,48% (Adane T - 2021)

• Bão cytokine gây khởi phát quá trình đông máu DIC ở BN 
sốc muộn.

Ashley L St. John - 2013



Cơ chế rò rỉ huyết tương

Gathsaurie N.M. - 2017



Cơ chế gây giảm Tiểu cầu

• DENV gây mất tiểu cầu
• DENV kích hoạt cathepsin L/heparanase và sialidase nội mô:

• Mất sialic trên màng TC  Giảm chức năng TC.

• Tổn thương lớp glycalix nội mack DENV kích hoạt yếu tố von 
Willebrand (VWF) gây tiêu thụ TC

• Một phần nhỏ là do ức chế tủy xương

• DENV gây giảm bạch cầu:
• Thường trong ngày 2-4. BC thấp nhất TB 2-4G/l

• Virus gây nhiễm ức chế sự tăng sinh của các tế bào tạo
máu đầu dòng



Bão cytokine trong Dengue

• Bão cytokine
• NS2a và NS2b cũng đóng góp vào sự hình thành bão cytokine (IL-1β, 

IL-18)

• Đại thực bào, TB nội mô nhiễm DENV tiết ra IL-8, IL-6, CXCL10, 
CXCL11 và RANTES( do NS5 và NS4B)

• VEGF-A, angiopoietin-1 và angiopoietin-2 là các yếu tố gây tăng thấm
mạnh nhất.

• IL-6 IL-8, CCL2/MCP-1 và CXCL10/IP10 có thể đóng góp vào cơ chế
tăng thấm trong Dengue.

 Sự thay đổi về MD của vật chủ hậu COVID-19 liệu có gây thay
đổi mô hình đáp ứng cytokine hay không?  



Lọc máu ở BN SXH nặng



Tương tác giữa Dengue và COVID-19

• Cả 2 mô hình nhiễm Dengue và SARS-CoV2 đều gây tăng 
cao các cytokine và chemokine tiền viêm: IL-6, IL-1β, IL-8, 
CXCL9, MCP-1 và IP-10 cũng như IL-10.

• Nhiễm COVID-19 gây dương tính giả với XN Dengue (Yan 
G-2020; Santoso MS-2021).



Nhiễm virus Dengue tiên phát



Nhiễm virus Dengue thứ phát



Yếu tố dự đoán nguy cơ SXH nặng

• Các yếu tố nguy cơ của SXH nặng (Sutopa Talukdar -
2021): 

• Trẻ em [ OR  = 1,96; ( CI 95% : 1,22–3,13], 

• Nhiễm trùng thứ phát ( OR  = 3,23; CI 95% : 2,28–4,57) 

• Bệnh tiểu đường từ trước ( OR  = 2,88; CI 95% : 1,72–
4,81) 

• Bệnh thận ( OR  = 4,54; CI 95% : 1,55–13,31). 



Yếu tố dự đoán rò rỉ huyết tương

• Yếu tố dự đoán rò rỉ huyết tương tại ngày thứ 3-4 
(Sutopa Talukdar -2021):

• BMI ≥25,0 kg/m 2 (OR = 1,784; CI 95% = 1,040–3,057)

• Số lượng tiểu cầu < 100.000/mm (OR = 2,151; 95% CI = 
1,269–3,647)

• AST hoặc ALT ≥100 U/l (OR = 2,189; 95% CI = 1,231–
3,891. 



Giá trị các dấu hiệu cảnh báo

• Các dấu hiệu cảnh báo (Tsheten, T – 2021)
• Hematocrit tăng + giảm số lượng TC ( OR  = 5,13; (CI 95% : 1,61–

16,34), 
• Đau bụng (OR  = 2,00; CI 95% : 1,49–2,68), 

• Ngủ lịm ( OR  = 2,73; CI 95% : 1,05–7,10), 

• Nôn ( OR  = 1,80; CI 95% : 1,43–2,26), 

• Gan to ( OR  = 5,92; C I95% : 3,29 –10,66), 

• Tràn dịch màng bụng ( OR  = 6,30; CI 95% : 3,75–10,60), 

• Tràn dịch màng phổi ( OR  = 5,72; CI 95%: 3,24–10,10) 
• Đại tiện phân đen ( OR  = 4,05; 95% CI : 1,64–10,00). 



HC chồng chéo: Chảy máu ở BN thoát dịch

• TC hạ trong khoảng ngày 3-6  nguy cơ chảy máu

• Cô đặc máu thường ngày 4-5. (HC-Hct tăng)

• Nếu XH trên nền cô đặc máu HC, Hct có thể bình thường hoặc
tăng ít

• => Nghĩ đến XH/ cô đặc máu nếu: 
• BN có tình trạng sốc (Mạch nhanh, tưới máu mô giảm, HA giảm, lactat

máu tăng) mà HC, Hct bình thường hoặc tăng không tương xứng
• Tình trạng sốc trơ dù đã bù dịch tích cực
• Toan chuyển hóa không lý giải được bằng nguyên nhân thông thường

• Xử trí: Truyền dịch đồng thời truyền HC, HT tươi, cryo, theo dõi sát
huyết động



HC chồng chéo: Sốc ở BN Tăng HA

• Sốc = HA TT <90mmHg hoặc MAP giảm trên 30mmHg so với
mức thông thường + Dấu hiệu giảm tưới máu mô

• Dấu hiệu giảm tưới máu mô:
• Giảm tri giác, tiểu ít
• Vân tím trên da
• Refill kéo dài (>2s)
• Lactat máu tăng

• => Cần chú ý giá trị HA thông thường của BN và dấu hiệu giảm
tưới máu mô khi đánh giá tình trạng sốc của BN

• Chú ý khai thác dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu thoát dịch trước khi
BN có biểu hiện sốc



HC chồng chéo trong SXH- Nhiễm khuẩn

• Bạch cầu hạ từ ngày thứ 2-7

• Giá trị BC TB 2-4 G/L

• Nếu có bội nhiễm VK thì
BC tăng trên nền hạ = Bình
thường hoặc tăng ít.

• VD: BC hạ còn 2G/l, NT làm tăng
thêm 7G/l, => XN giá trị BC 9G/l 
(BT), nhưng tăng 7Gl sẽ tương
đương 14G/ ở người bình thường
 Nhiễm trùng nặng.



HC chồng chéo trong SXH- Nhiễm khuẩn

• Nghĩ đến bội nhiễm VK nếu
• Sốt không đúng quy luật: Dengue XH sốt cao trong 3 ngày

đầu, từ ngày thứ 4 lui sốt hoặc sốt pha 2 cũng nhẹ
• BC máu không hạ theo quy luật (Từ ngày thứ 2-7).
• RLĐM không theo quy luật (Dengue XH thường D-dimer 

không tăng, trừ trường hợp sốc kéo dài gây DIC)
• Có yếu tố ngĩ tới bội nhiễm: Sốc kéo dài, thủ thuật không

đảm bảo vô khuẩn

• XN Procalcitonin tăng cao



Yếu tố dự đoán nhiễm khuẩn

Yếu tố dự đoán OR Hệ số chuẩn P

Nhịp tim ở ED ≥ 90 (nhịp/phút) 2,19 (1,24–3,85) 0,78 (0,22–1,35) 0,007

Tổng số bạch cầu trong vòng 24 giờ sau 

nhập viện ≥ 6 (10 9 /L) 2,13 (1,15–3,94) 0,76 (0,14–1,37) 0,016

Hematocrit trong vòng 24 giờ sau nhập 

viện < 40 (%) 3,52 (2,00–6,18) 1,26 (0,69–1,82) < 0,001

Natri trong vòng 24 giờ sau khi nhập 

viện < 135 (mmol/L) 2,44 (1,39–4,28) 0,89 (0,33–1,45) 0,002

Urê trong vòng 24 giờ sau nhập viện ≥ 

5 (mmol/L) 2,65 (1,44–4,87) 0,98 (0,37–1,58) 0,002

Kay C. See - 2013



Sốt kéo dài, sốt tái phát

• Sốt kéo dài xuất hiện ở 572 (20,1%) bệnh nhân, trong đó 40 
(7%) sốt hơn 10 ngày và 6 (1%) sốt hơn 14 ngày. 

• Sốt lưng yên ngựa xuất hiện ở 165 (5,8%) bệnh nhân

• Sốt kéo dài liên quan đến bội nhiễm VK thứ phát (Lee IK-
2005)



Yếu tố liên quan đến sốt kéo dài, sốt yên
ngựa

Biểu hiện lâm sàng Sốt kéo dài p Sốt yên ngựa p

Chảy máu nướu răng 1,5 (1,2–1,8) <0,01 1,02 (0,7–1,5) 0,92

Tiêu chảy 1.4 (1.2–1.7) <0,01 1,4 (0,98–1,9) 0,07

Đau bụng 1.3 (1.03–1.5) 0,02 1,03 (0,7–1,5) 0,87

Tràn dịch màng 1.2 (0.7–2) 0,5 2.1 (1.1–3.9) 0,03

Gan to 2 (1.1–3.5) 0,02 0,9 (0,3–3) 0,84

Thay đổi HCT và tiểu cầu 1,3 (0,99–1,8) 0,05 1.7 (1.1–2.6) 0,02

Số lượng bạch cầu, (G/L) 0,8 (0,7–0,9) <0,01 0,8 (0,7–0,99) 0,04

Bạch cầu trung tính, (G /L) 1,02 (1,01–1,03) <0,01 1,01 (0,99–1,03) 0,13

Tiểu cầu, (G/L) 0,998 (0,994–1,002) 0,50 0,987 (0,979–0,995) <0,01

AST, (U/L) 1,0004 (1,00009–1,0007) 0,01 0,99 (0,99–1,00) 0,58

Deborah HL Ng – 2016



Đặc điểm 14 BN SXH tử vong tại NHTD

• Tuổi trung bình: 49 (13-82), nam – nữ tương đương.

• Số ngày bệnh kể từ khi khởi phát đến khi nhập NHTD: 5.3 ±
1.5 (3-8) ngày, (median 5.0 ngày). 

• 50% BN biểu hiện nặng vào ngày thứ 3-5 của bệnh.

• Số ngày nằm viện TB : 3.5 (01-11) ngày,; 35.7% (5/14) BN tử 
vong sau dưới 48 giờ nhập NHTD.



Đặc điểm 14 BN SXH tử vong tại NHTD

Lâm sàng khi nhập viện N=14 %

Sốt 07 50.0%

Xuất huyết dưới da 12 85.7%

Xuất huyết niêm mạc 14 100%

Xuất huyêt tiêu hoá 11 78.6%

Xuất huyết trong cơ 06 42.9%

Rối loạn ý thức 11 78.6%

Chi lạnh, nổi vân tím 10 71.4%

Tụt HA 13 92.8%

Sử dụng vận mạch 13 92.8%

Thở oxy khi nhập viện 08 51.2%

Thở máy khi nhập viện 06 42.8%

Ngừng TH ngay khi nhập viện 03 21.4%



Đặc điểm 14 BN SXH tử vong tại NHTD

Cận lâm sàng Trung bình (X ±
SD)

Min-Max

Hồng cầu (T/L) 3.8 ± 0.9 2.22-5.49

HCT (%) 35.9± 8.7 19.2-46.0

Tiểu cầu (G/l) 21.6± 21.9 3-70

Bạch cầu (G/l) 12.8 ± 9.3 0.5-37.7

71.40%

14.30%

14.30%

Tiểu cầu

Dưới 20 G/l Từ 20-50 G/L Trên 50G/l



Đặc điểm chung n %

Suy thận cấp 7/14 50%

ALT Trung bình 1636±1671UI/L

ALT> 1000 UI/L 6/14 42.9%

AST Trung bình 5956±7640 UI/L

AST> 1000 UI/L 11/14 78.6%

Bilirubin > 17 mmol/l 10/14 71.4%

Albumin < 30 g/l 13/14 92.8%

Troponin Ths > 20 pg/mL 10/11 90.9%

IL-6 >300 pg/mL 4/4 100%

Lactat (mmol/l) 11.8±6.7 (2.8-27.6)

SOFA Trung bình 12.6 ± 3.9 (7-17)

SOFA >11 điểm 8/14 57.1%

DIC score>5 11/14 78.6%

Đặc điểm 14 BN SXH tử vong tại NHTD

2/11 BN cấy máu ra S. aureus



Một số nhận định về các ca TV tại NHTD

• Tại tuyến trước: 
• Không cho BN có nguy cơ cao nhập viện sớm.

• Không được phát hiện, xử trí bù dịch thỏa đáng trong giai đoạn cảnh
báo.

• Truyền dịch duy trì không đủ khi BN sốc. (Ngừng; giảm tốc độ truyền
dịch sớm; không duy trì đủ dịch trên đường vận chuyển)

• Không đảm bảo HA đủ trên BN THA.

• Không phát hiện được tình trạng chồng chéo: Xuất huyết/ nền BN thoát
dịch; Nhiễm khuẩn/ nền BN nhiễm dengue.

• Tại NHTD: 
• Nhiễm trùng BV ?...

• Độc lực của DENV thay đổi; Thay đổi MD của BN hậu COVID-19 ?..



Tóm lược

• SXH nặng thường xảy ra trong ngày 4-7 

• Tăng thấm thành mạch Thoát dịch gây sốc là BC quan
trọng nhất

• Phát hiện, xử lý sớm BN có DH cảnh báo.

• Bù dịch theo lưu đồ của BYT

• Không gián đoạn quá trình bù dịch, kể cả trên đường vận chuyển

• Đảm bảo HA đủ tưới máu ở BN THA

• Xuất huyết là BC quan trọng thứ 2
• XH do cả TT thành mạch, giảm TC, YT đông máu và RLĐM sau

sốc



Tóm lược

•Cần chú ý các HC chồng chéo
• Chảy máu phối hợp với cô đặc máu

• Bội nhiễm VK trên nền kiệt BC do dengue

• Sôc nhiễm khuẩn + sốc dengue

• Sốc ở BN tăng HA
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