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Tóm tắt

◊ Bệnh tái xuất hiện do gia tăng giao lưu quốc tế và biến đổi khí hậu do nóng lên toàn cầu gây ra. Bùng phát bệnh
có liên quan đến lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên.

◊ Liên quan đến phơi nhiễm nghề nghiệp, các hoạt động thể thao dưới nước, và lũ lụt. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đã
được báo cáo ở các khu vực nhiệt đới trong mùa mưa và các vùng ôn đới vào cuối mùa hè.

◊ Biểu hiện hai pha. Có thể có các biểu hiện lâm sàng rất đa dạng từ nhiễm bệnh dưới lâm sàng trong khoảng 90%
số ca bệnh đến biểu hiện suy thận và suy gan và chảy máu phổi.

◊ Điều trị bao gồm thuốc kháng sinh và điều trị hỗ trợ.
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Định nghĩa
Một bệnh truyền từ động vật sang người phân bố trên toàn thế giới, đặt ra một vấn đề y tế công cộng quan trọng.[1] [2]
[3] [4]Bệnh nhiễm trùng này là do xoắn khuẩn di động spirochete thuộc chi Leptospira gây ra và được duy trì trong tự
nhiên thông qua gây nhiễm mạn tính ở thận của động vật mang bệnh.[1] [2]

Dịch tễ học
Bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira được coi là nhiễm trùng do động vật truyền sang người phổ biến nhất trên toàn thế
giới. Bệnh đã được xác định cả ở khu vực nông thôn và thành thị ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, và ôn đới. Tỷ lệ
mắc mới đạt đỉnh điểm trong mùa mưa ở các vùng nhiệt đới và cuối mùa hè ở các vùng ôn đới.[1] [7]

Hơn 1 triệu ca bệnh xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm.[17]Tỷ lệ mắc mới hàng năm được ước tính vào khoảng 0,02 trên
100.000 đến 1,00 trên 100.000 người ở các khu vực ôn đới, và từ 10 trên 100.000 đến 100 trên 100.000 người ở các
vùng nhiệt đới. Tỷ lệ mắc mới cao hơn (100 trên 100.000 người) trong các đợt bùng phát.[6]

Các chủng gây bệnh và không gây bệnh có trong nước tiểu của các động vật mang mầm bệnh trong thời gian dài. Yếu tố
nguy cơ chính của nhiễm trùng là tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu của động vật nhiễm bệnh. Tiếp xúc có
thể xảy ra thứ phát sau phơi nhiễm nghề nghiệp hay tình cờ sau khi tiếp xúc với nước. Lây truyền trực tiếp từ động vật
sang người là thường gặp ở các nghề như bác sĩ thú y, nhân viên lò mổ, nông dân nuôi gia súc và heo, và các nhân viên
kiểm soát động vật gặm nhấm. Những khách du lịch hay vận động viên các môn thể thao dưới nước đại diện cho một
nhóm ngày càng nhiều người có nguy cơ. Bơi lội ở vùng nước ngọt, đi bè, chèo thuyền đơn, chèo thuyền ca-nô, câu cá,
săn bắn, và đi xe đạp địa hình là các hoạt động có liên quan đến bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira, đặc biệt là sau cơn
mưa lớn hay lũ lụt.[18] [19] [20] [21] [22]Các đợt bùng phát cũng có liên quan đến lũ lụt.[23] [24] [25] [26] [27]Quân
nhân là một nhóm đối tượng khác cũng bị phơi nhiễm với nhiễm trùng trong khi thực hiện các hoạt động có nguy cơ
cao ở vùng lưu hành dịch.[6] [28] Việc lập bản đồ địa lý đã giúp xác định phơi nhiễm nghề nghiệp ở các lao động nông
nghiệp trong vùng trồng cà phê ở Colombia.[29] Nhiễm trùng mắc phải không thường gặp xảy ra sau các tai nạn trong
phòng thí nghiệm, truyền máu, và cấy ghép tạng.[30] Rất hiếm gặp các ca truyền từ người sang người.[31] Người ta
đã xác định được, ở một số quốc gia, có thể mắc phải nhiễm trùng nếu đi chân đất trong các hoạt động sinh hoạt hàng
ngày.[32]

Nam giới thường bị ảnh hưởng nhiều hơn phụ nữ.[18] [25] [33] [34] Một số y văn báo cáo rằng nam giới bị bệnh nặng
hơn phụ nữ. Không quan sát thấy tỷ lệ nhiễm bệnh nổi trội ở một nhóm tuổi cụ thể nào.

Bệnh căn học
Tác nhân gây bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira, như hàm ý trong tên gọi, là do xoắn khuẩn spirochete từ chi Leptospira.
Hai hệ thống phân loại chính đang được sử dụng cho chi này. Hệ thống truyền thống dựa trên các đặc điểm kiểu hình,
phân loại chi này thành 2 loài chính: Leptospira interrogans và L biflexa. Đặc trưng của các kiểu huyết thanh khác nhau
trong các nhóm huyết thanh của loài là do các kháng nguyên O lipopolysaccharide (LPS). Chủng L interrogans được coi là
gây bệnh với hơn 200 kiểu huyết thanh, trong khi 60 kiểu huyết thanh của chủng L biflexa đã được xác định, được coi là
hoại sinh.[6] Hệ thống phân loại thứ hai dựa trên lai DNA-DNA, đã xác định 20 loài khác nhau trong chi Leptospira.[8]
[35] Các loài gây bệnh phổ biến ở người bao gồm L canicola, L hardjo, L hebdomadis, L autumnalis, và L weilii.[6]
Theo WHO, các nhóm huyết thanh phổ biến nhất là Icterohaemorrhagiae, Pomona, Sejroe, Australis, Autumnalis, và
Grippotyphosa.[5]
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Sinh lý bệnh học
Thời gian ủ bệnh thường là từ 7 đến 14 ngày, nhưng dao động trong khoảng 2 đến 30 ngày. Nhiễm trùng khởi phát qua
tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu của động vật bị bệnh. Các nguồn phơi nhiễm khác bao gồm tiếp xúc với
máu, dịch, hay mô trong quá trình sinh đẻ của động vật bị bệnh. Leptospira được duy trì trong tự nhiên nhờ gây nhiễm
trùng mạn tính ở thận của vật chủ động vật. Động vật gặm nhấm và động vật có vú nhỏ là những vật chủ thường gặp
nhất, nhưng nhiễm trùng cũng có thể mắc phải sau khi tiếp xúc với gia súc, heo và các động vật hoang dã và thuần hóa
khác. Sau khi những động vật này bị nhiễm bệnh, chúng sẽ bài tiết hoặc thải ra xoắn khuẩn leptospira trong nước tiểu
suốt phần đời còn lại của chúng. Xoắn khuẩn leptospira thâm nhập qua da hở, niêm mạc, hít phải các giọt bắn hô hấp
trong không khí, và tiếp xúc trong nước với da không bị tổn thương và kết mạc. Thời gian ủ bệnh thường là từ 7 đến 14
ngày, nhưng dao động trong khoảng 2 đến 30 ngày. Sự lan tỏa của xoắn khuẩn leptospira có lẽ là kết quả của vi khuẩn
di chuyển. Các yếu tố độc lực hiện chưa được mô tả kỹ lưỡng; tuy nhiên, đã có giả thiết rằng trùng xoắn leptospira tiết
ra haemolysin, sphingomyelinase, và phospholipase. Các yếu tố độc lực tiềm tàng thêm vào bao gồm sản sinh độc tố,
các cơ chế miễn dịch, và protein bề mặt. Một lipoprotein bề mặt chính được mô tả rõ là LipL32, có trong các chủng gây
bệnh.[36] LipL32 là mục tiêu của đáp ứng miễn dịch và tham gia vào sự phát triển của viêm ống và kẽ thận ở bệnh nhân
suy thận.[1] [2] TLR2 (thụ thể giống toll 2) có vai trò quan trọng trong việc nhận diện protein và lipopolysaccharide của
leptospira.[37] Bệnh biểu hiện thành 2 giai đoạn: giai đoạn cấp tính/ban đầu (hay nhiễm trùng máu) có đặc trưng là sốt
cao, khó chịu, đau đầu, đau cơ, và đau bụng rồi sau đó 5 đến 7 ngày là giai đoạn hai, giai đoạn miễn dịch gắn liền với sự
sản sinh kháng thể và bài tiết vi khuẩn vào trong nước tiểu. Trong giai đoạn miễn dịch, bệnh nhân có các biểu hiện toàn
thân nặng, như suy thận, suy gan, và xuất huyết phổi, có thể gây tử vong.

Phân loại

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhiễm xoắn
trùng leptospira ở người[5]
Theo WHO, bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira được phân loại như sau:

• Ốm nhẹ, giống cúm
• Hội chứng Weil có đặc trưng là vàng da, suy thận, xuất huyết và viêm cơ tim kèm rối loạn nhịp tim
• viêm màng não/viêm não - màng não
• Xuất huyết phổi có suy hô hấp.

Các hội chứng liên quan đến nhiễm xoắn khuẩn leptospira
Các hội chứng khác nhau liên quan đến bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira bao gồm:

• Ốm nhẹ, giống cúm
• Ốm sốt kèm vàng da, suy thận, và lách to, thường được gọi là bệnh Weil
• viêm màng não/viêm não - màng não
• Xuất huyết phổi có suy hô hấp
• Vàng da kèm xuất huyết phổi
• Vàng da kèm đái máu
• Viêm màng não vô khuẩn
• Ốm sốt kèm rối loạn nhịp tim.

Xuất huyết ở bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira không phải lúc nào cũng biểu hiện ở dạng xuất huyết phổi; xuất huyết
tiêu hóa hoặc hệ thần kinh trung ương cũng có thể xảy ra.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Phòng bệnh cấp 1 tập trung vào tránh phơi nhiễm nguy cơ cao, như ngâm mình trong nước ngọt, tiếp xúc với nước ứ
đọng, và tiếp xúc với động vật. Đặc biệt khuyến cáo vệ sinh thân thể và các biện pháp bảo vệ để phòng và giảm thiểu
phơi nhiễm với thiết bị bảo hộ và quần áo. Điều trị dự phòng bằng doxycycline đã được sử dụng đối với quân nhân không
có tiền sử phơi nhiễm trước đây. Những người đi bộ đường trường, đi xe đạp, và khách du lịch mạo hiểm có thể cân
nhắc biện pháp dự phòng bằng doxycycline do nguy cơ cao mắc bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira ở các nước đang phát
triển.[39] Một liều doxycycline một tuần một lần được khuyến cáo cho những người có nguy cơ phơi nhiễm không tránh
khỏi. Thực hiện tiêm chủng cho động vật, như gia súc và chó, bằng vắc-xin chết.[1] [40] Các quốc gia như Trung Quốc
chủng ngừa cho người lao động có nguy cơ cao.

Ngăn ngừa thứ cấp
Việc phòng bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira tập trung vào kiểm soát động vật gặm nhấm và tránh phơi nhiễm nguy cơ
cao, đặc biệt là sau lũ lụt. Doxycycline uống mỗi tuần một lần được khuyến cáo cho những người tham gia các hoạt động
có nguy cơ cao. Tiêm chủng cũng là một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Gia súc và chó được chủng ngừa thường xuyên
với vắc-xin chết. Tiêm chủng cho người bằng vắc-xin đa giá là một biện pháp phổ biến ở các nước như Trung Quốc, nơi
có nhiều người có nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp, cũng như cho nông dân trồng lúa. Tiêm chủng cho người bằng một
vắc-xin đơn giá là một biện pháp thường dùng tại Pháp.

Một nghiên cứu quan sát đã kết luận rằng penicillin đường uống có thể là biện pháp dự phòng hiệu quả chống lại bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira, tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm.[65]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Bệnh nhân nam 25 tuổi được nhập viện với các triệu chứng khó chịu toàn thân, sốt 102,2°F (39°C), đau đầu, đau sau
hốc mắt, đau khớp, và đau cơ diễn ra trong 3 ngày. Đau cơ khu trú ở bắp chân. 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh
nhân trở về từ vùng Ca-ri-bê, sau khi tham gia cuộc thi ba môn phối hợp. Bệnh nhân cho biết không tiếp xúc gì với
động vật. Tại thời điểm nhập viện, phát hiện thấy tiểu cầu giảm và bạch cầu tăng 48 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân
bị khó thở tiến triển, cần phải thở máy. XQ ngực thẳng cho thấy thâm nhiễm mô kẽ hai bên. Kết quả xét nghiệm cho
thấy aminotransferase gan tăng cao, đái máu, tăng natri máu, và hạ kali máu. Bệnh nhân không bị tăng nitơ máu. Do
phơi nhiễm với khu vực nhiệt đới sau mùa mưa, bệnh nhân đã được điều trị theo kinh nghiệm với benzylpenicillin
cùng với liệu pháp hỗ trợ, bao gồm truyền tiểu cầu. Chẩn đoán đã được khẳng định bằng xét nghiệm phản ứng ngưng
kết trên kính hiển vi (MAT), cho thấy chuẩn độ kháng thể kháng Leptospira interrogans serovar Grippotyphosa ở mức
1:100 trong các mẫu ghép đôi sau 3 ngày và ở mức 1:1600 sau 11 ngày nhập viện.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nam 42 tuổi đến phòng khám cấp cứu với lý do chán ăn, sốt, khó chịu, đau đầu, đau sau hốc mắt,
và đau cơ tăng lên trong 4 ngày nay. Bệnh nhân cho biết gần đây không đi du lịch ở đâu và cũng không tiếp xúc với
động vật; công việc của bệnh nhân là thu hoạch trái cây tại một trang trại địa phương. Bệnh nhân nói rằng, trong
14 ngày trước anh đã làm việc sau một cơn mưa lớn. Khám lâm sàng cho thấy ban sần không ngứa trên thân mình,
kết mạc mắt đỏ hai bên, và các vết xước ở chi trên. Kết quả xét nghiệm thấy có tăng bạch cầu, thiếu máu, và tăng
aminotransferase gan. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân xuất hiện biến chứng viêm tụy, có biểu hiện nôn không
kiểm soát được và đau bụng. Amylase và lipase tăng cao đáng kể. Chẩn đoán được thực hiện bằng xét nghiệm MAT,
xác nhận nghi vấn nhiễm xoắn khuẩn leptospira.

Các bài trình bày khác

Viêm màng não vô khuẩn là một biểu hiện thường gặp trong giai đoạn miễn dịch của bệnh; tỷ lệ mắc mới là khoảng
25%.[6] [7] Các triệu chứng luôn bao gồm đau đầu, thay đổi trạng thái tinh thần, và sốt. Tuy nhiên, ở một số ít bệnh
nhân, có thể có biểu hiện thần kinh với một phổ biểu hiện bất thường, như hôn mê, viêm não - màng não, viêm tủy
ngang, liệt nửa người, và hội chứng Guillain-Barre.[1] Các triệu chứng bao gồm bồn chồn, lú lẫn, ảo giác, sảng, và
hành vi tâm thần. Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có biến chứng viêm tụy cấp, có thể gây tử vong.[8] Một ca bệnh nhiễm
xoắn khuẩn leptospira có các đặc điểm lâm sàng của hội chứng thận hư có protein niệu nặng đã được báo cáo.[9]

Những nhóm bệnh nhân nhất định, như người già và phụ nữ mang thai, có nguy cơ cao hơn bị bệnh nặng khi nhiễm
xoắn khuẩn leptospira. Trong thai kỳ, thai nhi có thể bị nhiễm bệnh trong giai đoạn cấp tính/giai đoạn đầu do lây
truyền qua nhau thai, có thể dẫn đến chết thai.[10] Phụ nữ dễ bị sảy thai hơn nếu bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira
xảy ra trong những tháng đầu của thai kỳ.[11] Thai nhi có nguy cơ bị bệnh và tử vong nếu người mẹ bị sốt cao hay rối
loạn huyết động rõ rệt.[12] Những bệnh nhân cao tuổi có thể bị bệnh nặng hơn. Những bệnh nhân trong nhóm tuổi
này bị bệnh Weil sẽ có tỷ lệ tử vong cao.[5]

Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch có thể biểu hiện các biến chứng tim mạch chẳng hạn như block tim hoàn toàn. Đây là
một biểu hiện rất hiếm gặp.[13]Một ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira biến chứng hoại thư ruột cũng đã được báo
cáo.[14]
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Cũng đã ghi nhận bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira có thể biểu hiện đồng nhiễm với các loài sốt rét khác nhau.
Những bệnh nhân này có thể có các biểu hiện nặng như rối loạn chức năng gan thận.[15]Đồng nhiễm Leptospirosa
với vi-rút dengue đã được báo cáo ở các khu vực nhiệt đới, và điều này gây khó khăn cho việc chẩn đoán vì các biểu
hiện lâm sàng chồng chéo nhau.[16]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán đòi hỏi chỉ số nghi ngờ cao căn cứ trên biểu hiện lâm sàng liên quan đến phơi nhiễm dịch tễ. Bệnh nhiễm xoắn
khuẩn leptospira có phổ biểu hiện lâm sàng rộng. Có thể khẳng định chẩn đoán bằng phân lập vi khuẩn từ máu hay dịch
não tủy (CSF), xét nghiệm huyết thanh, xét nghiệm mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm đặc biệt, và PCR.

Tiền sử
Các yếu tố nguy cơ quan tọng mắc phải bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira bao gồm tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp
với nước tiểu của động vật bị nhiễm bệnh, phơi nhiễm nghề nghiệp, hoạt động thể thao dưới nước, các hoạt động giải
trí ngoài trời, hay thảm họa tự nhiên.[1] [2] [3] [4] [6] Xem xét các yếu tố nguy cơ có tầm quan trọng bậc nhất để xác
định khả năng nhiễm phải vi khuẩn này. Phải xem xét kỹ lưỡng tiền sử ở bệnh nhân khi xét đến phơi nhiễm với động
vật hay nước bị nhiễm xoắn khuẩn. Xoắn khuẩn leptospira thâm nhập qua da hở, niêm mạc, hít phải các giọt bắn hô
hấp không khí, và tiếp xúc trong nước với da không bị tổn thương và kết mạc. Bệnh nhân thường có tiền sử tiếp xúc
với động vật, nước tiểu động vật, hay nước bị nhiễm khuẩn. Tiếp xúc có thể là thứ phát sau phơi nhiễm nghề nghiệp,
lũ lụt mới xảy ra, hay tham gia các môn thể thao dưới nước.

Cần phải tìm cách xác định diễn biến thời gian giữa phơi nhiễm và quá trình phát triển triệu chứng. Thời gian ủ bệnh
thường là từ 7 đến 14 ngày, nhưng dao động trong khoảng 2 đến 30 ngày.

Biểu hiện lâm sàng
Khoảng 90% bệnh nhân bị ảnh hưởng sẽ bị bệnh cận lâm sàng tự khỏi với quá trình hồi phục không có gì đặc biệt.
Những người còn lại có thể có biểu hiện ốm nặng đi kèm với suy đa phủ tạng có thể dẫn đến tử vong. Có 2 giai đoạn
của bệnh: giai đoạn cấp tính/ban đầu và sau đó 5 đến 7 ngày là giai đoạn miễn dịch.

Giai đoạn cấp tính hay giai đoạn đầu (hay nhiễm trùng máu):

• Các biểu hiện lâm sàng của bệnh có khởi phát cấp tính. Các triệu chứng biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/
ban đầu bao gồm sốt cao, ớn lạnh hay rét run, đau đầu, đau cơ (thường khu trú ở cơ bắp chân), đau bụng, tiêu
chảy, buồn nôn và nôn mửa, suy nhược, chán ăn, sợ ánh sáng, kết mạc đỏ, và phát ban sần không ngứa kéo dài
1 hoặc 2 ngày (hiếm gặp).

Giai đoạn miễn dịch:

• Sau 5 đến 7 ngày, hết sốt và bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng liên quan đến giai đoạn miễn dịch. Các triệu
chứng trong giai đoạn này bao gồm đau mắt nặng, đau đầu, sợ ánh sáng, các triệu chứng ở phổi (ho, khó thở,
đau ngực, ho ra máu), đánh trống ngực, kết mạc đỏ, đau cơ, thay đổi trạng thái tinh thần (sảng, hôn mê), và suy
giảm thần kinh cục bộ.

Bệnh nặng liên quan đến giai đoạn miễn dịch và có thể biểu hiện tình trạng suy thận, suy gan, và/hoặc xuất huyết
phổi.[41] Cũng có thể bị viêm cơ tim và rối loạn nhịp tim.[5] Các biểu hiện khác trong giai đoạn này bao gồm viêm
màng não vô khuẩn và viêm tụy. Bệnh nhân bị ức chế miễn dịch có thể có biểu hiện biến chứng tim mạch như block
tim hoàn toàn, mặc dù đây là một biểu hiện hiếm gặp.[13]
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Ở phụ nữ mang thai, bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira có thể dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao ở thai nhi và
người mẹ. Các biểu hiện này có thể giống các tình trạng nhiễm vi-rút, vi khuẩn, và ký sinh trùng khác; gan nhiễm mỡ
cấp tính; tăng huyết áp do mang thai; và hội chứng HELLP. Do vậy, bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira khi đang mang
thai thường bị chẩn đoán sai và báo cáo không đầy đủ.[42]

Khám lâm sàng
Khám lâm sàng có vai trò cực kỳ quan trọng để nhận biết các biểu hiện cụ thể của bệnh là đặc trưng của 2 giai đoạn
đó.

Các phát hiện khi khám lâm sàng sẽ khác nhau giữa các bệnh nhân; các phát hiện đó tùy thuộc vào giai đoạn bệnh
và mức độ nặng của bệnh. Các phát hiện khi khám tổng thể trong giai đoạn cấp tính/ban đầu bao gồm sốt cao lên tới
104°F (40°C), rét run, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, hạch to, đau cơ khu trú ở bắp chân (đặc trưng bệnh) và có thể là ở
các cơ cạnh sống, và hiếm khi có phát ban sần.

Khám bụng thấy gan lách to và ấn bụng thấy đau, và khám mắt thấy tình trạng sợ ánh sáng, vàng da và kết mạc đỏ hai
bên (đặc trưng bệnh) có thể có ở cả hai giai đoạn cấp tính/ban đầu và miễn dịch của bệnh.

Giai đoạn miễn dịch có thể thấy các dấu hiệu đông đặc thứ phát sau xuất huyết phổi, và ran và rít liên quan đến phù
phổi khi khám hô hấp. Khám tim có thể thấy rối loạn nhịp, như rung nhĩ, cuồng động nhĩ, block tim, và ngoại tâm thu
thất, trong khi khám thần kinh sẽ thấy cứng gáy, sảng, yếu, và liệt.

Thăm dò/xét nghiệm trong giai đoạn cấp tính/ban đầu
Các xét nghiệm thường quy trong giai đoạn ban đầu bao gồm:

• Công thức máu và phân biệt: tăng bạch cầu và giảm tiểu cầu không có đông máu nội mạch rải rác (DIC)
• Phân tích nước tiểu: protein niệu nhẹ, mủ niệu, đái máu, và trụ hyaline hoặc trụ hạt
• Soi kính hiển vi: có thể quan sát thấy xoắn khuẩn trên kính hiển vi nền đen với bệnh phẩm nước tiểu và máu
• Nuôi cấy: Có thể phân lập leptospira từ máu và dịch não tủy trong giai đoạn cấp tính/ban đầu trong tuần đầu

đến 10 ngày đầu của bệnh
• Huyết thanh: Kháng thể IgM kháng Leptospira sẽ dương tính trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

Thăm dò/xét nghiệm trong giai đoạn miễn dịch
Các phát hiện cận lâm sàng trong giai đoạn miễn dịch bao gồm:

• Công thức máu và phân biệt với: thiếu máu thứ phát sau xuất huyết
• Xét nghiệm chức năng gan: cho thấy tăng aminotransferase (<200 mg/dL), tăng bilirubin liên hợp (≤1368

micromol/L (80 mg/dL)), và tăng phosphatase kiềm
• Thang chuyển hóa: cho thấy tăng urê và creatinine; hạ kali máu
• Enzym tụy: amylase và lipase có thể tăng khi bệnh ảnh hưởng đến tụy
• Xét nghiệm dịch não tủy: số lượng tế bào dưới 500 tế bào/mm^3, tăng số lượng tế bào lympho trong dịch não

tủy, tăng protein, và glucose bình thường
• Xét nghiệm huyết thanh: tăng nồng độ kháng thể giữa giai đoạn cấp tính và hồi phục sẽ khẳng định chẩn đoán
• XQ ngực thẳng: được chỉ định ở bệnh nhân có các dấu hiệu lâm sàng liên quan đến phổi và biểu hiện tăng đậm

dạng nốt nhỏ và thâm nhiễm phế nang loang nổ, và các nốt chứa khí
• ECG và theo dõi tim: cần được thực hiện ở tất cả bệnh nhân do liên quan đến loạn nhịp thứ phát sau viêm cơ

tim
• Siêu âm vùng bụng: cần thực hiện ở bệnh nhân bị đau bụng và có gan to hoặc lách to

10 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh leptospira Chẩn đoán

• Sinh thiết thận: thường được thực hiện trong giai đoạn miễn dịch do ảnh hưởng đến thận.

Các phương pháp khẳng định trực tiếp
Soi kính hiển vi nền đen:

• Đây là một kỹ thuật chiếu sáng được sử dụng để tăng độ tương phản trong các mẫu không được nhuộm. Xét
nghiệm này cho phép quan sát trực tiếp xoắn khuẩn spirochete từ các mẫu máu hay nước tiểu, hay quan sát sự
ngưng kết trong xét nghiệm phản ứng ngưng kết vi thể (MAT). Dương tính trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.
Xét nghiệm kính hiển vi nền đen có độ nhạy và độ đặc hiệu kém.

Phân lập và nuôi cấy xoắn khuẩn leptospira:

• Xoắn khuẩn leptospira có thể được phân lập và nuôi cấy từ máu, dịch não tủy, và dịch thẩm tách màng bụng
trong 10 ngày đầu của bệnh. Có thể nuôi cấy nước tiểu sau tuần đầu tiên bị bệnh. Môi trường Fletcher là môi
trường nuôi cấy chọn lọc cho bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.

Các phương pháp nhuộm:

• Các kỹ thuật chẳng hạn như nhuộm bạc, nhuộm miễn dịch peroxidase và nhuộm miễn dịch huỳnh quang, có
thể cho thấy sự hiện diện của vi sinh vật gây bệnh trong mẫu mô. Các xét nghiệm này không được sử dụng
rộng rãi do thiếu thuốc thử bán trên thị trường và tỷ lệ nhạy thấp. 3 kỹ thuật nhuộm này có độ nhạy thấp.

PCR:

• Có thể cho phép chẩn đoán kịp thời hơn trong giai đoạn cấp tính, nếu có thể thực hiện. Trình tự di truyền có
thể được khuếch đại từ huyết thanh, nước tiểu, thủy dịch và các mô khác. Mẫu bệnh phẩm ưu tiên hoặc tốt
nhất là huyết thanh.

Các lựa chọn phương pháp khẳng định chẩn đoán sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có tại phòng thí nghiệm ở cơ sở và các bác
sĩ cần tham khảo các quy trình xét nghiệm tại cơ sở.

Các phương pháp khẳng định phát hiện gián tiếp
Xét nghiệm phản ứng ngưng kết vi thể (MAT)

• Các kháng nguyên sống của xoắn khuẩn leptospira phản ứng với các mẫu huyết thanh và sau đó chúng được
kiểm tra phản ứng ngưng kết bằng cách sử dụng kính hiển vi nền đen. MAT là một xét nghiệm phức tạp khi
thực hiện và diễn giải. Phương pháp này sẽ cho khẳng định muộn bởi vì phương pháp này nó đòi hỏi phải
ghép cặp các mẫu huyết thanh lấy ở giai đoạn cấp và giai đoạn hồi phục cách nhau 2 tuần. Một ca bệnh nhiễm
xoắn khuẩn leptospira được khẳng định chẩn đoán bằng huyết thanh khi chuẩn độ MAT tăng 4 lần giữa giai
đoạn cấp và giai đoạn hồi phục với 1 hoặc nhiều huyết thanh . Chuẩn độ MAT 1:800 trên bất kỳ huyết thanh
nào hay xác định được spirochete trên kính hiển vi nền đen, khi đi kèm với bệnh cảnh lâm sàng phù hợp, là
gợi ý rất mạnh cho nhiễm trùng hiện tại hoặc mới mắc gần đây.[5] [43] Chuẩn độ duy nhất 1:200 sau khởi
phát triệu chứng là các bằng chứng gợi ý nhiễm trùng, đặc biệt là nếu ca bệnh là từ một vùng không lưu hành
dịch.[44]

Xét nghiệm ngưng kết hồng cầu gián tiếp:

• Kỹ thuật này có độ nhạy thấp với mẫu bệnh phẩm trong giai đoạn cấp tính. Có thể đạt được độ nhạy cao hơn
khi xét nghiệm cả các mẫu bệnh phẩm ở giai đoạn cấp tính và hồi phục.[45]

ELISA để phát hiện kháng thể IgM:
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• Có thể phát hiện các kháng thể IgM sau ngày thứ năm bị bệnh. Phát hiện các kháng thể IgM có thể được sử
dụng như một xét nghiệm tầm soát để tăng khả năng chẩn đoán của các phòng thí nghiệm, đặc biệt là ở các
nước đang phát triển.[44] [45] [46]

Một nghiên cứu đã cho thấy các xét nghiệm ngưng kết latex và western blot đều có độ nhạy và độ đặc hiệu cao để
khẳng định bệnh nhiễm xoắn trùng leptospira.[47]Việc sử dụng phản ứng chuỗi polymerase định lượng (qPCR) đã
được đánh giá như là một biện pháp hỗ trợ để cung cấp chẩn đoán chính xác và nhanh chóng ở những bệnh nhân có
các biểu hiện lâm sàng gợi ý bệnh nhiễm xoắn trùng leptospira ở các vùng lưu hành dịch. [48]

Chẩn đoán hình ảnh
XQ ngực thẳng có thể thấy các vùng tăng đậm nốt nhỏ và các vùng đậm phế nang loang nổ ở bệnh nhân có tổn
thương phổi trong giai đoạn miễn dịch. Các ca bệnh trong đó x-quang ngực phát hiện ra các nốt chứa khí có liên quan
đến nhiễm xoắn khuẩn leptospira nặng.[49]

Siêu âm vùng bụng có thể thấy viêm túi mật không do sỏi, gan to, và lách to.

ECG và theo dõi tim
Có thể thấy nhiều dạng rối loạn nhịp tim, như cuồng động nhĩ, rung nhĩ, nhịp tim nhanh, ngoại tâm thu thất, và block
tim.

Sinh thiết thận và phổi
Sinh thiết thận thường được thực hiện trong giai đoạn miễn dịch. Được khuyến cáo ở bệnh nhân có tổn thương thận
để ghi nhận loại tổn thương thận. Tính khả thi của việc thực hiện sinh thiết thận tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của
bệnh nhân và các nguồn lực sẵn có. Sinh thiết thận có thể thấy viêm thận kẽ cấp tính hay viêm cầu thận kiểu phức
hợp miễn dịch. Cũng có thể tìm thấy leptospira trong nhu mô thận. Các phát hiện mô học ở những ca bệnh tử vong
bao gồm thâm nhiễm tế bào viêm quanh ống thận và mô kẽ, bao gồm hỗn hợp tế bào lympho, tương bào, và bạch cầu
đa nhân đa hình với các vùng bị hoại tử ống thận.

Sinh thiết phổi thấy sung huyết phổi và các ổ xuất huyết gợi ý viêm phổi xuất huyết nặng trong giai đoạn miễn
dịch.[50] [51] [52] Khám nghiệm tử thi, xét nghiệm mô học của phổi cho thấy sự phá hủy nội mô mao mạch, xuất
huyết khoảng kẽ và trong lòng phế nang, xuất huyết phế nang lan tỏa, và mất tổ chức khoảng chứa khí nặng.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
tiếp xúc (trực tiếp hoặc gián tiếp) với nước tiểu của động vật bị bệnh

• Leptospira được duy trì trong tự nhiên thông qua gây nhiễm mạn tính ở thận của vật chủ động vật. Động vật gặm
nhấm và động vật có vú nhỏ là động vật mang bệnh phổ biến nhất. Sau khi các loài động vật này bị nhiễm bệnh,
chúng sẽ bài tiết hoặc thải ra xoắn khuẩn leptospira trong nước tiểu suốt phần đời còn lại của chúng. Các nhóm
có nguy cơ bao gồm bác sĩ thú y, nông dân trong các trang trại sữa, nhân viên phòng thí nghiệm, thợ săn, và người
chăm sóc động vật. Tiếp xúc gián tiếp với nước tiểu xảy ra thông qua phơi nhiễm với nước ở trang trại và đất
ẩm.[2]

cư trú hoặc đi đến một vùng lưu hành dịch

• Bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira đã được xác định cả ở khu vực nông thôn lẫn thành thị trên toàn thế giới; tuy
nhiên, tỷ lệ mắc mới cao nhất đã được ghi nhận ở các vùng nhiệt đới trong mùa mưa và ở các vùng ôn đới vào
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cuối hè.[1] [7] Leptospira có thể tồn tại nhiều tuần hoặc nhiều tháng trong môi trường ấm và ẩm ướt, đặc biệt là
trong nước và đất ẩm.[2] [7] Khách du lịch là nhóm người có nguy cơ với số lượng ngày càng tăng.[22]

cư trú hoặc đi đến khu vực mới bị lũ lụt

• Các thảm họa thiên nhiên, như lũ lụt, lốc xoáy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nhiễm vào nước. Tiếp xúc với
nước bị nhiễm khuẩn là một yếu tố nguy cơ cao mắc phải bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.[1] [2]

tham gia các môn thể thao dưới nước

• Từ năm 1998, đã có ngày càng nhiều bằng chứng về các ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira liên quan đến các
hoạt động thể thao dưới nước, đặc biệt là ở các khu vực nhiệt đới. Các đợt bùng phát đáng kể đã được báo cáo
trong thời gian diễn ra các sự kiện thể thao nước ngọt quốc tế.[3] [20] [21] [18] [38]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ quan trọng bao gồm tiếp xúc (trực tiếp hay gián tiếp) với nước tiểu của động vật nhiễm bệnh,
cư trú tại hay di chuyển tới vùng lưu hành dịch (các vùng nhiệt đới trong mùa mưa và các vùng ôn đới vào cuối
mùa hè) hay khu vực gần đây bị ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên (ví dụ như lũ lụt), và tham gia các môn thể
thao dưới nước.

sốt cao từng cơn (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.[1] [2]

đau đầu (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

đau cơ (thường gặp)

• Xuất hiện ở các chi dưới, thường ở các cơ bắp chân, là đặc trưng của bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.
• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

kết mạc mắt đỏ (thường gặp)

• Hai bên, là đặc trưng của bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.
• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

đau căng cơ (thường gặp)

• Khu trú ở các bắp chân và có thể ở cả các cơ cạnh cột sống.
• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

Các yếu tố chẩn đoán khác

gai rét hoặc rét run (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

đau bụng (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.
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Buồn nôn hoặc nôn (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

Tiêu chảy (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

suy nhược (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

Chán ăn (thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

Chứng sợ ánh sáng (thường gặp)

• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

đau mắt (thường gặp)

• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

Cứng gáy (thường gặp)

• Dấu hiệu của viêm màng não vô khuẩn.
• Biểu hiện trong giai đoạn miễn dịch.

ho (không thường gặp)

• Triệu chứng phổi bieur hiện trong giai đoạn miễn dịch.

khó thở (không thường gặp)

• Triệu chứng phổi bieur hiện trong giai đoạn miễn dịch.

Đau ngực (không thường gặp)

• Triệu chứng phổi bieur hiện trong giai đoạn miễn dịch.

ho ra máu (không thường gặp)

• Triệu chứng phổi bieur hiện trong giai đoạn miễn dịch.

thiểu niệu hoặc đa niệu (không thường gặp)

• Suy thận cấp với biểu hiện đa niệu và hạ kali máu thường thấy ở các ca bệnh nặng trong giai đoạn miễn dịch.
• Thiểu niệu được xem là một yếu tố tiên lượng xấu.

chứng loạn nhịp tim (không thường gặp)

• Xuất hiện trong giai đoạn miễn dịch.

Bệnh hạch bạch huyết (không thường gặp)

• Có trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

Lách to (không thường gặp)

• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

chứng gan to (không thường gặp)
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• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

chứng vàng da (không thường gặp)

• Xuất hiện trong giai đoạn miễn dịch.

hạch to (không thường gặp)

• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu và giai đoạn miễn dịch.

thay đổi trạng thái tinh thần (không thường gặp)

• Có thể bao gồm lú lẫn, ảo giác, hành vi hung hăng, và sảng.
• Biểu hiện trong giai đoạn miễn dịch, nhưng hiếm khi xảy ra.

phát ban dát sẩn (không thường gặp)

• Phát ban không ngứa kéo dài 1 hoặc 2 ngày.
• Biểu hiện trong giai đoạn cấp tính/ban đầu, nhưng hiếm khi xảy ra.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu và thành phần bạch cầu

• Tăng bạch cầu và giảm tiểu cầu không có đông máu nội mạch lan tỏa (DIC)
trong giai đoạn cấp tính/ban đầu. Có thể biểu hiện thiếu máu thứ phát sau
xuất huyết trong giai đoạn miễn dịch.

số lượng bạch cầu cao; số
lượng tiểu cầu thấp; thiếu máu

Tổng phân tích nước tiểu

• Nên chỉ định cho mọi bệnh nhân trong giai đoạn cấp tính/ban đầu.

protein niệu nhẹ; mủ niệu; đái
máu; trụ hyaline hoặc trụ hạt

xét nghiệm dưới kính hiển vi nền đen

• Quan sát trực tiếp xoắn khuẩn spirochete trong mẫu máu hoặc mẫu nước tiểu.
Nhiều khả năng dương tính trong giai đoạn cấp tính/ban đầu. Xét nghiệm
dưới kính hiển vi nền đen có độ nhạy và độ đặc hiệu kém.
[Fig-1]

có mặt xoắn khuẩn spirochetes

Cấy máu

• Có thể phân lập xoắn khuẩn leptospira từ máu trong tuần đầu đến 10 ngày
đầu (giai đoạn cấp tính/ban đầu).

dương tính sau 1 tuần đến 4
tháng

Nuôi cấy CSF

• Có thể phân lập xoắn khuẩn leptospira từ dịch não tủy (CSF) trong tuần đầu
đến 10 ngày đầu (giai đoạn cấp tính/ban đầu).

dương tính sau 1 tuần đến 4
tháng

ECG

• Nên được thực hiện ở tất cả bệnh nhân do có loạn nhịp thứ phát sau viêm cơ
tim. Cũng khuyến cáo nên theo dõi tim trong quá trình điều trị.

rung nhĩ: cuồng động nhĩ; nhịp
tim nhanh; ngoại tâm thu thất
hoặc nhịp nhanh thất

xét nghiệm phản ứng ngưng kết vi thể (MAT)

• MAT ghép cặp mẫu huyết thanh giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi phục lấy
cách nhau 2 tuần

chẩn đoán bệnh khi chuẩn độ
giữa 2 mẫu huyết thanh giai
đoạn cấp và giai đoạn hồi phục
tăng gấp 4 lần
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Xét nghiệm Kết quả

ELISA

• ELISA thường được sử dụng để chẩn đoán sớm (IgM).[46]

dương tính trong giai đoạn
miễn dịch

PCR

• Có thể cho phép chẩn đoán kịp thời hơn trong giai đoạn cấp tính, nếu có thể
thực hiện. Có thể được khuyếch đại từ huyết thanh, nước tiểu, dung dịch thể
dịch, và các mô khác; tuy nhiên, các mẫu bệnh phẩm tốt nhất là huyết thanh.

trình tự di truyền

CXR

• Tổn thương phổi biểu hiện trong giai đoạn miễn dịch trong nhiễm
Leptospira.[2] [49]Các ca bệnh trong đó x-quang ngực phát hiện các nốt chứa
khí có liên quan đến nhiễm xoắn khuẩn Leptospira nặng.[49]

tăng đậm nốt nhỏ và thâm
nhiễm phế nang loang nổ; các
nốt chứa khí

Xét nghiệm chức năng gan

• Nên chỉ định cho tất cả bệnh nhân trong giai đoạn miễn dịch.

tăng aminotransferase hoặc
phosphatase kiềm

bilirubin liên hợp

• Nên chỉ định cho tất cả bệnh nhân trong giai đoạn miễn dịch.

tăng bilirubin trực tiếp;
bilirubin liên hợp tăng rõ rệt
(≤1368 micromol/L (80 mg/
dL))

thang chuyển hóa

• Nên chỉ định cho tất cả bệnh nhân trong giai đoạn miễn dịch.

tăng urê và creatinine; hạ kali
máu

enzym tụy trong huyết thanh

• Một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân có biến chứng viêm tụy cấp tính, có thể gây tử
vong.[8]

có thể tăng amylase và lipase

Phân tích dịch não tủy

• Nên chỉ định cho tất cả bệnh nhân trong giai đoạn miễn dịch. Cho thấy viêm
màng não vô khuẩn.

số lượng tế bào dưới 500/
mm^3 với tăng số lượng tế
bào lympho trong dịch não
tủy; tăng protein; glucose bình
thường trong giai đoạn miễn
dịch

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

nuôi cấy nước tiểu

• Có thể được chỉ định trong giai đoạn miễn dịch.

dương tính sau 1 tuần đến 4
tháng nếu lấy bệnh phẩm trong
tuần thứ hai của bệnh

sinh thiết thận

• Chẩn đoán viêm thận kẽ cấp tính, viêm cầu thận kiểu phức hợp miễn dịch.
Thường được thực hiện trong giai đoạn miễn dịch và được khuyến cáo ở
bệnh nhân có tổn thươnng thận để ghi nhận loại tổn thương thận.

có thể quan sát thấy thâm
nhiễm quanh ống thận và mô
kẽ các tế bào viêm, bao gồm
tế bào lympho; tương bào; đại
thực bào; và thâm nhiễm bạch
cầu đa nhân đa hình với các ổ
hoại tử ống thận

Sinh thiết phổi

• Các tổn thương quan sát được liên quan đến viêm phổi xuất huyết nặng trong
giai đoạn miễn dịch.[50] [51] [52]

ứ huyết phổi; các ổ xuất huyết
chỉ điểm cho viêm phổi xuất
huyết nặng
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Bệnh leptospira Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

các phương pháp nhuộm

• Bao gồm nhuộm bạc, nhuộm miễn dịch peroxidase, và nhuộm miễn dịch
huỳnh quang. Các phương pháp nhuộm này không được sử dụng rộng rãi.
[Fig-2]

xác định sự hiện diện của
spirochete trong mô

Ngưng kết latex

• Đã được chứng tỏ là có độ nhạy và độ đặc hiệu cao.[47]

dương tính

western blot

• Đã được chứng tỏ là có độ nhạy và độ đặc hiệu cao.[47]

dương tính

PCR định lượng

• Đã được đánh giá như là một biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp chẩn đoán
chính xác và nhanh chóng ở những bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng gợi
ý bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira ở các vùng lưu hành dịch.[48]

dương tính

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng tim phổi do vi-rút
Hanta

• Các triệu chứng hô hấp nặng
dẫn đến hội chứng suy hô hấp ở
người lớn.

• Các triệu chứng không biểu hiện
ở dạng hai pha.

• Đi vào các vùng lưu hành dịch
cụ thể là nơi có điều kiện thuận
lợi cho hantavirus.

• Chẩn đoán được khẳng định
bằng xét nghiệm PCR từ các
mẫu bệnh phẩm máu hay mô,
hoặc xét nghiệm hóa mô miễn
dịch.

Sốt Dengue • Biểu hiện các dấu hiệu và triệu
chứng tương tự như bệnh nhiễm
xoắn khuẩn Leptospira, ngoại
trừ kết mạc đỏ không có ở bệnh
sốt Dengue.

• Bệnh sốt Dengue không có biểu
hiện 2 giai đoạn.

• Xét nghiệm huyết thanh dương
tính sẽ khẳng định chẩn đoán
và phân biệt với các căn nguyên
gây bệnh khác.[53]

Sốt rét • Biểu hiện tương tự liên quan
đến việc đi du lịch gần đây, sốt,
có nguy cơ suy thận, và biến
chứng xuất huyết.

• Chẩn đoán sốt rét được khẳng
định bằng phết lam kính máu
ngoại vi.

• Xét nghiệm bệnh nhiễm xoắn
khuẩn leptospira sẽ âm tính.

Sốt xuất huyết • Biểu hiện tương tự trong cả sốt
xuất huyết và nhiễm xoắn khuẩn
leptospira.

• Sốt xuất huyết xảy ra sau khi đi
tới các vùng lưu hành dịch cụ
thể, trong khi đó bệnh nhiễm
xoắn khuẩn leptospira lưu hành
dịch trên toàn thế giới.

• Xét nghiệm leptospira dương
tính sẽ khẳng định bệnh nhiễm
xoắn khuẩn leptospira và phân
biệt với sốt xuất huyết.

• Chẩn đoán được khẳng định
bằng nhiều xét nghiệm PCR, xét
nghiệm huyết thanh, và phân lập
vi-rút.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm cúm • Khác biệt về dịch tễ học: cúm
đạt đỉnh trong mùa đông và
chạm đáy vào mùa hè.

• Thời kỳ ủ bệnh ngắn hơn (1 đến
2 ngày).

• Suy thận, suy gan và tạng xuất
huyết không gặp trong nhiễm
cúm.

• Các triệu chứng không biểu hiện
thành 2 giai đoạn.

• Xét nghiệm kháng nguyên cúm
A và B và/hoặc nuôi cấy vi-rút
dương tính.

Viêm gan vi-rút • Chủ yếu liên quan đến chẩn
đoán phân biệt cho khách du
lịch.

• Bệnh nhân thường có biểu
hiện sốt, vàng da, và tăng
aminotransferase gan.

• Bệnh nhân có thể phát triển
thành suy gan cấp tính.

• Xét nghiệm huyết thanh viêm
gan cấp dương tính.

Gan nhiễm mỡ cấp tính • Có thể bị nhầm lẫn với bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira
trên bệnh nhân đang mang thai.

• Thường gặp tình trạng vàng da.
• Có thể xuất hiện bệnh lý não

gan
• Các yếu tố nguy cơ bao gồm

tiền sử lạm dụng rượu, tình
trạng dinh dưỡng kém, viêm
gan B mạn tính, và sử dụng quá
nhiều paracetamol.

• Tăng INR (>1,5) và PT
• Nồng độ paracetamol có thể

tăng cao; sàng lọc độc chất trong
nước tiểu có thể cho kết quả
dương tính.

• Tăng urê và creatinine.

Hội chứng HELLP • Có thể bị nhầm lẫn với bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira
trên bệnh nhân đang mang thai.

• Thường thấy tăng phản xạ gân
xương, đau bụng ở góc phần tư
trên bên phải.

• Sốt không thường gặp.

• Mảnh vỡ hồng cầu, hồng cầu
hình răng cưa và hồng cầu đa
sắc trên phết lam máu ngoại
vi là dấu hiệu mang tính chẩn
đoán.

• Tăng PT và PTT trên các xét
nghiệm đông máu.

• Nồng độ axit uric tăng cao điển
hình.

Huyết áp cao trong thời kỳ
mang thai

• Có thể bị nhầm lẫn với bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira
trên bệnh nhân đang mang thai.

• Thường xảy ra ở >20 tuần của
thai kỳ.

• Xét nghiệm chức năng gan
(LFT) và sinh hóa máu thường
cho kết quả trong giới hạn bình
thường.

• Axit uric có thể tăng.
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Bệnh leptospira Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị hiệu quả bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira đòi hỏi phải kết hợp điều trị kháng sinh và liệu pháp hỗ trợ tích cực
cho bệnh nhân có tổn thương nội tạng.

Điều trị kháng sinh
Nhìn chung, thường bắt đầu điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 5 ngày đầu xuất hiện triệu chứng.
Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng vai trò của kháng sinh còn đang gây tranh cãi.[54]

Khuyến cáo dùng kháng sinh để điều trị nhiễm xoắn khuẩn Leptospira được đưa ra tùy vào biểu hiện của bệnh. Các
thuốc kháng sinh được ưu tiên bao gồm doxycycline đường uống cho bệnh nhẹ và benzylpenicillin qua tĩnh mạch để
điều trị các ca bệnh nặng.[55] [56]

Bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ để phát hiện các phản ứng bất lợi bao gồm phản ứng Jarisch-Herxheimer, có
thể gây tử vong.[57]Một nghiên cứu hồi cứu gồm 262 bệnh nhân ở New Caledonia cho thấy phản ứng này xuất hiện ở
21% số bệnh nhân được điều trị.[58]

Bệnh nhẹ
Các thuốc kháng sinh đường uống được khuyến cáo cho người lớn và trẻ em bị nhiễm xoắn khuẩn leptospira thể nhẹ
bao gồm doxycycline (không khuyến cáo cho trẻ em từ 8 tuổi trở xuống) hoặc azithromycin làm biện pháp điều trị
đầu tay, với ampicillin hoặc amoxicillin làm thuốc điều trị thay thế các thuốc điều trị đầu tay. Azithromycin không
thua kém so với doxycycline trong điều trị bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.[59] Thời gian điều trị là 7 đến 10 ngày
(ngoại trừ azithromycin, có thời gian điều trị 3 ngày ở người lớn và chưa xác định thời gian ở trẻ em).

Bệnh trung bình đến nặng
Bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira thể trung bình đến nặng ở người lớn và trẻ em được điều trị bằng kháng sinh dùng
qua tĩnh mạch. Benzylpenicillin được khuyến nghị làm biện pháp điều trị đầu tay, với ceftriaxone, cefotaxime, hay
ampicillin là các loại thuốc điều trị thay thế các thuốc đầu tay.[55] [56] Ceftriaxone và cefotaxime đã cho thấy hiệu
quả lâm sàng tương đương với benzylpenicillin để điều trị bệnh nhiễm xoắn trùng leptospira thể nặng.[55] [60] [61]
Người lớn bị dị ứng penicillin và/hoặc cephalosporin nên điều trị bằng azithromycin (không khuyến cáo cho người
dưới 16 tuổi) hoặc doxycycline. Trẻ em bị dị ứng tương tự nên điều trị bằng doxycycline.[56] Doxycycline và các
kháng sinh tetracycline khác có thể gây ố răng vĩnh viễn hoặc giảm sản men răng và không được khuyến cáo cho trẻ
em từ 8 tuổi trở xuống. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuốc này ở nhóm bệnh nhân này có thể được cân nhắc tùy từng
trường hợp trong các ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira nặng, trong đó bác sĩ lâm sàng cần đánh giá các lợi ích và
nguy cơ của phương pháp điều trị này. Erythromycin có thể dùng điều trị thay thế và có thể dùng cho trẻ em dưới 8
tuổi. Khuyến cáo dùng đường truyền tĩnh mạch trong 7 ngày.

điều trị hỗ trợ
Phương pháp và mức độ điều trị hỗ trợ cần thiết ở bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn leptospira có sự khác nhau lớn và
được đánh giá tùy từng trường hợp theo mức độ tổn thương nội tạng.

Bệnh nặng liên quan đến giai đoạn miễn dịch và có thể có biểu hiện suy thận, suy gan, và/hoặc xuất huyết phổi (hội
chứng Weil). Các biểu hiện khác trong giai đoạn này bao gồm viêm màng não vô khuẩn và viêm tụy. Có thể xảy ra tử
vong thứ phát sau loạn nhịp tim, suy tim hoặc xuất huyết thượng thận, vì thế cần phải theo dõi tim và hỗ trợ liên tục
nếu cần thiết.
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Nhìn chung, cần theo dõi bệnh nhân để phát hiện những thay đổi gợi ý tình trạng thiếu dịch và xuất huyết. Các bác sĩ
cần đảm bảo bù đủ nước, điều chỉnh rối loạn đông máu, và điều chỉnh rối loạn điện giải.

Bệnh nhân có tổn thương phổi kèm theo xuất huyết hoặc không xuất huyết, có thể cần thở máy. Methylprednisolone
dùng đường tĩnh mạch đã được sử dụng thành công ở bệnh nhân bị bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira có tổn thương
phổi.[62]

Bệnh nhân bị suy thận cấp có thể cần lọc thận cấp ở ca bệnh nặng, cân nhắc đến các triệu chứng quá tải dịch, nhiễm
toan, và tăng kali máu. Phải đưa ra quyết định tùy từng trường hợp. Bệnh nhân bị suy gan thường chỉ cần điều trị
kháng sinh tĩnh mạch và chăm sóc hỗ trợ.

Khuyến cáo theo dõi tim để xác định kịp thời rối loạn nhịp tim thứ phát sau kích thích tim. Cần điều trị rối loạn nhịp
tim theo các hướng dẫn đã được ghi nhận như hướng dẫn từ Học viện bệnh học tim Hoa Kỳ (ACC), Hiệp hội Tim
mạch Hoa Kỳ (AHA), và Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC).

Có ít dữ liệu trong y văn khuyến cáo thay huyết tương. Ngoài ra, globulin miễn dịch dùng đường tĩnh mạch (IVIG) đã
được sử dụng thành công trong một số ca bệnh.[63]Corticosteroid dùng đường tĩnh mạch đã được sử dụng thành công
ở bệnh nhân được chẩn đoán muộn.[64]

Bệnh nhân có nguy cơ phơi nhiễm cao
Điều trị dự phòng bằng doxycycline được sử dụng cho quân nhân không có tiền sử phơi nhiễm trước đây. Những
người đi bộ đường trường, đi xe đạp, và khách du lịch mạo hiểm có thể cân nhắc biện pháp dự phòng bằng
doxycycline do nguy cơ cao mắc bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira ở các nước đang phát triển.[39] Một liều
doxycycline một tuần một lần được khuyến cáo cho những người có nguy cơ phơi nhiễm không thể tránh khỏi. Những
người khác có nguy cơ phơi nhiễm bao gồm những người đi tới các khu vực có nguy cơ cao sau thảm họa thiên nhiên,
như lũ lụt hay lốc xoáy, hay trong các mùa có nguy cơ cao.[20] [24] [21] [18] Tỷ lệ mắc mới cao nhất đã được ghi
nhận ở các vùng nhiệt đới trong mùa mưa và các vùng ôn đới vào cuối mùa hè. Các quốc gia như Trung Quốc chủng
ngừa cho người lao động có nguy cơ cao. Một nghiên cứu quan sát đã kết luận rằng penicillin đường uống có thể là
biện pháp dự phòng hiệu quả chống lại bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira, tuy nhiên vẫn cần nghiên cứu thêm.[65]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

bắt đầu ( tóm tắt )

có nguy cơ phơi nhiễm cao

1 doxycycline + vệ sinh và các biện pháp bảo vệ

Cấp tính ( tóm tắt )

bệnh nhẹ

1 điều trị kháng sinh đường uống + liệu pháp hỗ trợ

bệnh trung bình đến nặng
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Bệnh leptospira Điều trị

Cấp tính ( tóm tắt )

1 điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch + liệu pháp
hỗ trợ

có ảnh hưởng đến tim thêm theo dõi tim và điều trị loạn nhịp tim

tổn thương phổi có hoặc không
có xuất huyết

bổ sung thở máy ± methylprednisolone đường tĩnh mạch

có tổn thương thận bổ sung lọc máu cấp

bị suy gan bổ sung theo dõi rối loạn chức năng gan và chăm sóc hỗ trợ
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

có nguy cơ phơi nhiễm cao

1 doxycycline + vệ sinh và các biện pháp bảo vệ

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: 200 mg uống mỗi tuần/lần bắt đầu
1-2 ngày trước phơi nhiễm và trong thời gian phơi
nhiễm

» Phòng bệnh cấp 1 tập trung vào tránh phơi nhiễm
nguy cơ cao, như ngâm mình trong nước ngọt, tiếp xúc
với nước ứ đọng, và tiếp xúc với động vật. Đặc biệt
khuyến cáo vệ sinh thân thể và các biện pháp bảo vệ
để phòng ngừa và giảm thiểu phơi nhiễm với thiết bị
và quần áo bảo hộ.

» Điều trị dự phòng bằng doxycycline được sử dụng
cho quân nhân không có tiền sử phơi nhiễm trước
đây. Những người đi bộ đường trường, đi xe đạp, và
khách du lịch mạo hiểm có thể cân nhắc biện pháp
dự phòng bằng doxycycline do nguy cơ cao mắc bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira ở các nước đang phát
triển.[39]Những người khác có nguy cơ phơi nhiễm
bao gồm những người đi tới các khu vực có nguy cơ
cao sau thảm họa thiên nhiên, như lũ lụt hay lốc xoáy,
hay trong các mùa có nguy cơ cao, và các vận động
viên tham gia vào các môn thể thao dưới nước.[20]
[24] [21] [18]Một liều doxycycline một tuần một lần
được khuyến cáo cho những người có nguy cơ phơi
nhiễm không thể tránh khỏi. Bệnh nhân phải được
theo dõi chặt chẽ để phát hiện các phản ứng bất lợi
bao gồm phản ứng Jarisch-Herxheimer, có thể gây tử
vong.[57]

» Các quốc gia như Trung Quốc chủng ngừa cho
người lao động có nguy cơ cao.

Cấp tính

bệnh nhẹ

1 điều trị kháng sinh đường uống + liệu pháp hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: trẻ em >8 tuổi: 2-4 mg/kg/ngày
chia liều uống 12 giờ một lần, tối đa 200 mg/ngày;
người lớn: 100 mg uống 12 giờ một lần

HOẶC

» azithromycin: trẻ em: 10 mg/kg (tối đa 500 mg)
uống ngày một lần vào ngày 1, sau đó là 5 mg/kg
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Cấp tính
(tối đa 250 mg) uống ngày một lần; người lớn:
1000 mg uống ngày một lần vào ngày 1, sau đó là
500 mg uống ngày một lần trong 2 ngày

HOẶC

» ampicillin: trẻ em: 100-200 mg/kg/ngày chia liều
uống 6 giờ một lần, tối đa 3000 mg/ngày; người
lớn: 500-750 mg uống 6 giờ một lần

HOẶC

» Amoxicillin: trẻ em: 20-50 mg/kg/ngày chia liều
uống 8-12 giờ một lần; người lớn: 500 mg uống
8-12 giờ một lần

» Điều trị hiệu quả bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira
đòi hỏi phải kết hợp điều trị kháng sinh và liệu pháp
hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân có tổn thương nội tạng.

» Nhìn chung, thường bắt đầu điều trị kháng sinh
càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 5 ngày đầu xuất
hiện triệu chứng. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ
ra rằng vai trò của kháng sinh còn đang gây tranh
cãi.[54]Các thuốc kháng sinh đường uống được
khuyến cáo cho người lớn và trẻ em bị bệnh nhiễm
xoắn khuẩn leptospira thể nhẹ bao gồm doxycycline
(không được khuyến cáo cho trẻ em từ 8 tuổi trở
xuống) hoặc azithromycin làm biện pháp điều trị đầu
tay, với ampicillin hoặc amoxicillin làm thuốc điều trị
đầu tay thay thế.

» Bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ để phát
hiện các phản ứng bất lợi bao gồm phản ứng Jarisch-
Herxheimer, có thể gây tử vong.[57]

» Các phương pháp và mức độ của các biện pháp hỗ
trợ cần thiết ở bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn leptospira
có sự khác nhau lớn và được đánh giá tùy từng trường
hợp theo mức độ tổn thương nội tạng. Phải theo dõi
bệnh nhân để phát hiện những thay đổi gợi ý tình
trạng thiếu dịch và xuất huyết. Các bác sĩ cần đảm bảo
bù đủ nước, điều chỉnh rối loạn đông máu, và điều
chỉnh rối loạn điện giải.

» Thời gian điều trị kháng sinh là 7 đến 10 ngày (ngoại
trừ azithromycin, có thời gian điều trị 3 ngày ở người
lớn và chưa xác định thời gian điều trị ở trẻ em).

bệnh trung bình đến nặng

bệnh trung bình đến nặng 1 điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch + liệu pháp
hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: Trẻ em: 100 mg/kg/ngày
tiêm tĩnh mạch chia liều sau mỗi 6 giờ; người lớn:
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Cấp tính
2,4 đến 4,8 g/ngày tiêm tĩnh mạch chia liều sau
mỗi 6 giờ

HOẶC

» ceftriaxone: trẻ em: 80-100 mg/kg/ngày chia liều
dùng đường tĩnh mạch 12-24 giờ một lần, tối đa
4000 mg/ngày; người lớn: 1-2 g dùng đường tĩnh
mạch 12-24 giờ một lần

HOẶC

» cefotaxime: trẻ em >1 tháng tuổi: 150-200 mg/
kg/ngày chia liều dùng đường tĩnh mạch 6-8 giờ
một lần; người lớn: 1 g dùng đường tĩnh mạch 6
giờ một lần

HOẶC

» ampicillin: người lớn: 500-1000 mg dùng đường
tĩnh mạch 6 giờ một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» Doxycycline: trẻ em >8 tuổi: 2-4 mg/kg/ngày chia
liều dùng đường tĩnh mạch 12 giờ một lần, tối đa
200 mg/ngày; người lớn: 100 mg dùng đường tĩnh
mạch 12 giờ một lần

HOẶC

» azithromycin: trẻ em ≥16 tuổi và người lớn: 500
mg dùng đường tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là
250 mg mỗi 24 giờ một lần

HOẶC

» erythromycin: trẻ em: 15-50 mg/kg/ngày chia liều
dùng đường tĩnh mạch 6 giờ một lần, tối đa 4000
mg/ngày; người lớn: 500-1000 mg dùng đường
tĩnh mạch 6 giờ một lần

» Điều trị hiệu quả bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira
đòi hỏi phải kết hợp điều trị kháng sinh và liệu pháp
hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân có tổn thương nội tạng.

» Nhìn chung, thường bắt đầu điều trị kháng sinh
càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong 5 ngày đầu xuất
hiện triệu chứng. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ
ra rằng vai trò của kháng sinh còn đang gây tranh
cãi.[54]Benzylpenicillin được khuyến cáo cho người
lớn và trẻ em như biện pháp điều trị đầu tay, với
ceftriaxone, cefotaxime, hay ampicillin là các thuốc
điều trị thay thế đầu tay.[55] [56] [60] [61]Người lớn
bị dị ứng penicillin và/hoặc cephalosporin nên được
điều trị bằng azithromycin (dạng bào chế dùng đường
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Cấp tính
tĩnh mạch không được khuyến cáo cho người dưới
16 tuổi) hoặc doxycycline. Trẻ em bị dị ứng tương tự
nên điều trị bằng doxycycline.[56] Doxycycline và các
kháng sinh tetracycline khác có thể gây ố răng vĩnh
viễn hoặc giảm sản men răng và không được khuyến
cáo cho trẻ em từ 8 tuổi trở xuống. Tuy nhiên, việc
sử dụng các thuốc này ở nhóm bệnh nhân này có thể
được cân nhắc tùy từng trường hợp trong các ca bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira nặng, trong đó bác sĩ lâm
sàng cần đánh giá các lợi ích và nguy cơ của phương
pháp điều trị này. Erythromycin có thể sử dụng làm
thuốc thay thế và có thể dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi.

» Bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ để phát
hiện các phản ứng bất lợi bao gồm phản ứng Jarisch-
Herxheimer, có thể gây tử vong.[57]

» Các biện pháp hỗ trợ và mức độ của các biện pháp
hỗ trợ cần thiết ở bệnh nhân nhiễm xoắn khuẩn
leptospira có sự khác nhau lớn và được đánh giá tùy
từng trường hợp theo mức độ tổn thương nội tạng.
Phải theo dõi bệnh nhân để phát hiện những thay đổi
gợi ý tình trạng thiếu dịch và xuất huyết. Các bác sĩ
cần đảm bảo bù đủ nước, điều chỉnh rối loạn đông
máu, và điều chỉnh rối loạn điện giải. Có ít dữ liệu
trong y văn khuyến cáo thay huyết tương. Ngoài ra,
globulin miễn dịch dùng qua đường tĩnh mạch (IVIG)
đã được sử dụng thành công trong một số ca bệnh.

» Thời gian điều trị kháng sinh: 7 ngày.

có ảnh hưởng đến tim thêm theo dõi tim và điều trị loạn nhịp tim

» Khuyến cáo theo dõi tim để xác định kịp thời rối
loạn nhịp tim thứ phát sau kích thích tim.

» Cần điều trị rối loạn nhịp tim theo các hướng dẫn
đã được ghi nhận như hướng dẫn từ Học viện Bệnh
học tim Hoa Kỳ (ACC), Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ
(AHA), và Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC).

» Loạn nhịp tim hoặc suy tim có thể dẫn tới tử vong.

tổn thương phổi có hoặc không
có xuất huyết

bổ sung thở máy ± methylprednisolone đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» methylprednisolone: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng

» Bệnh nặng liên quan đến giai đoạn miễn dịch và có
thể có biểu hiện suy thận, suy gan, và/hoặc xuất huyết
phổi. Những biểu hiện này được điều trị bằng liệu
pháp hỗ trợ tiêu chuẩn tùy theo biểu hiện bệnh.

» Bệnh nhân có tổn thương phổi, có xuất huyết hoặc
không xuất huyết, có thể cần thở máy.
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Cấp tính
» Methylprednisolone dùng đường tĩnh mạch đã được
sử dụng thành công ở bệnh nhân bị bệnh nhiễm xoắn
khuẩn leptospira có tổn thương phổi.[62]

có tổn thương thận bổ sung lọc máu cấp

» Bệnh nặng liên quan đến giai đoạn miễn dịch và có
thể có biểu hiện suy thận hoặc suy gan, và/hoặc xuất
huyết phổi (hội chứng Weil). Những biểu hiện này
được điều trị bằng liệu pháp hỗ trợ tiêu chuẩn tùy theo
biểu hiện bệnh.

» Bệnh nhân bị suy thận cấp có thể cần lọc máu cấp
trong trường hợp nặng, cân nhắc đến các triệu chứng
quá tải dịch, nhiễm toan, và tăng kali máu. Quyết định
được đưa ra phải tùy từng trường hợp.

bị suy gan bổ sung theo dõi rối loạn chức năng gan và chăm sóc hỗ trợ

» Bệnh nặng liên quan đến giai đoạn miễn dịch và có
thể có biểu hiện suy thận, suy gan, và/hoặc xuất huyết
phổi (hội chứng Weil). Những biểu hiện này được
điều trị bằng liệu pháp hỗ trợ tiêu chuẩn tùy theo biểu
hiện bệnh.

» Bệnh nhân bị suy gan thường chỉ cần điều tị kháng
sinh đường tĩnh mạch và chăm sóc hỗ trợ.

» Suy gan trong bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira có
thể phục hồi được và thường không phải là nguyên
nhân gây tử vong.

26 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Mar 28, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Bệnh leptospira Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh nhân được điều trị thành công sẽ hồi phục êm đẹp. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ bệnh nhân, như những người bị
ức chế miễn dịch ở một mức độ nhất định, hay bệnh nhân cao tuổi, có thể bị những biến chứng dài hạn, như mệt mỏi
mạn tính, viêm màng bồ đào, hay rối loạn tâm thần. Thường khuyến cáo, sau khi khỏi bệnh, các bác sĩ lâm sàng cần
đánh giá bệnh nhân để phát hiện những biến chứng tiềm tàng như nêu trên cũng như đánh giá chức năng thận ở bệnh
nhân bị tổn thương thận trong quá trình nhiễm trùng cấp tính. Đối với bệnh nhân có biểu hiện kích thích tim, cũng
khuyến cáo cần phải theo dõi tim.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Trong thời gian hồi phục, phải theo dõi bệnh nhân để phát hiện các dấu hiệu và triệu chứng phù hợp với chứng mệt
mỏi, viêm màng bồ đào, suy giảm chức năng thận, hay tổn thương tim còn lại. Cần lập các kế hoạch phù hợp để theo
dõi và giám sát thường xuyên và trong thời gian này cần hội chẩn với bác sĩ chăm sóc ban đầu.

[Centers for Disease Control and Prevention: leptospirosis]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

các biến chứng liên quan đến thai kỳ biến thiên cao

Bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira trong thai kỳ có thể dẫn đến chết thai, sảy thai tự nhiên, thai chết lưu, và bệnh
nhiễm xoắn khuẩn leptospira bẩm sinh; một vài ca bệnh đã được báo cáo.[5]

Viêm màng não vô khuẩn biến thiên cao

Viêm màng não vô khuẩn là một biểu hiện thường gặp trong giai đoạn miễn dịch; thường có biểu hiện đau đầu dữ dội,
kèm hoặc không kèm theo sảng. Xét nghiệm dịch não tủy (CSF) thấy tăng bạch cầu lympho với số lượng tế bào dưới
500 tế bào/mm^3. Glucose dịch não tủy ở mức bình thường và protein tăng nhẹ.

các triệu chứng mệt mỏi mạn tính biến thiên thấp

Các triệu chứng mệt mỏi mạn tính là hậu quả muộn trong bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira.[5]

các biểu hiện tâm thần kinh biến thiên thấp

Các biểu hiện tâm thần kinh bao gồm đau đầu, liệt nhẹ, liệt, thay đổi tâm trạng, và trầm cảm.[1] [5]

các biểu hiện ở mắt biến thiên thấp

Các biến chứng ở mắt trong bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira bao gồm viêm màng bồ đào và viêm mống mắt-thể
mi.[5]

viêm tụy biến thiên thấp
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Các biến chứng hiếm gặp của bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira, liên quan đến tiên lượng xấu.[70]

Tiên lượng

Nói chung, tiên lượng ở bệnh nhân bị bệnh thể nhẹ là khả quan; tuy nhiên, bệnh nhân bị bệnh nặng có tiên lượng kém.
Tiên lượng khác nhau tùy vào nhiều yếu tố, như tình trạng miễn dịch và tuổi của bệnh nhân. Các yếu tố nguy cơ liên quan
đến kết cục xấu bao gồm hạ huyết áp, thiểu niệu, tăng kali máu, và nghe tim thấy dấu hiệu bất thường; các yếu tố này
xuất hiện ở thời điểm đánh giá ban đầu.[66] [67] [68] Các ca bệnh trong đó x-quang ngực phát hiện các nốt chứa khí có
liên quan đến nhiễm xoắn khuẩn Leptospira nặng.[49]

Một nghiên cứu thấy rằng 2 yếu tố dự báo độc lập quá trình phát triển bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira thể nặng: vàng
da trên lâm sàng và tổn thương tim được quan sát thấy trên lâm sàng hoặc ECG.[69] Trong giai đoạn miễn dịch, tỷ lệ tử
vong dao động từ 5% đến 40%.[2] Bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira không vàng da có tỷ lệ tử vong dưới 1%, trong khi
bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira thể vàng da (thường được biết đến dưới tên gọi bệnh Weil), có biểu hiện vàng da, xuất
huyết, và suy thận cấp, có liên quan đến diễn biến lâm sàng nặng và đôi khi là tử vong.

Rối loạn nhịp tim, suy tim hoặc xuất huyết thượng thận có thể dẫn đến tử vong.

Các quần thể có nguy cơ bị bệnh nặng
Lưu ý rằng bệnh nhân cao tuổi có thể bị bệnh nặng hơn. Những bệnh nhân cao tuổi bị biến chứng bệnh Weil (có đặc
điểm là vàng da, suy thận, xuất huyết, và viêm cơ tim kèm rối loạn nhịp tim) có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Bệnh nhân có thai có thể có các diễn biến lâm sàng khác nhau. Thai nhi có thể mắc phải nhiễm trùng trong giai đoạn cấp
tính/ban đầu do xoắn khuẩn truyền qua nhau thai; có thể dẫn đến chết thai. Nếu không có nhiễm khuẩn huyết, thai nhi
và người mẹ có thể có nguy cơ bị bệnh và tử vong nếu người mẹ bị các biến chứng nhiễm trùng nặng, như sốt cao và rối
loạn huyết động.[42] Phụ nữ dễ bị sảy thai hơn nếu bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira xảy ra trong những tháng đầu của
thai kỳ.[11]

Tái phát
Đã có giả thiết rằng, sau khi khỏi bệnh nhiễm xoắn khuẩn leptospira, bệnh nhân có thể miễn dịch với tái nhiễm cùng kiểu
huyết thanh hay chủng vi khuẩn. Các kháng thể đặc hiệu với từng kiểu huyết thanh được cho là có tác dụng bảo vệ miễn
là nồng độ của kháng thể đủ cao.[5]
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Centers for Disease Control and Prevention: leptospirosis (external link)
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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