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Tóm tắt

◊ Tình trạng bệnh phải khai báo. Cách ly ngay lập tức và tránh giọt nước bọt trong không khí từ bệnh nhân có dấu
hiệu mắc bệnh dịch hạch thể phổi.

◊ Những kết quả lâm sàng đặc trưng cùng với tiền sử phơi nhiễm có thể xảy ra ở vùng lưu hành dịch có thể gợi ý
về chẩn đoán bệnh dịch hạch. Nhiễm khuẩn yersinia thường biểu hiện là viêm dạ dày ruột tự giới hạn, nhưng có
thể nhiễm trùng xâm lấn. Sử dụng các nghiên cứu vi sinh học để xác nhận chẩn đoán nghi ngờ.

◊ Điều quan trọng là cần điều trị sớm bệnh dịch hạch bằng thuốc kháng sinh vì nếu chậm trễ >24 tiếng kể từ khi
khởi phát các triệu chứng, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Chỉ định biện pháp dự phòng kháng sinh sau phơi nhiễm ở
những người tiếp xúc gần gũi (trong vòng 2 m) với người bị bệnh dịch hạch.

◊ Nhiễm khuẩn yersinia cần phải chăm sóc hỗ trợ. Điều trị bằng thuốc kháng sinh tiêm tĩnh mạch thích hợp ở
những bệnh nhân nhiễm trùng xâm lấn.
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Định nghĩa
Ở người, vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch và vi khuẩn Yersinia enterocolitica gây nhiễm khuẩn yersinia.
Nhiễm bệnh giả lao do Yersinia hiếm khi xảy ra và gây ra các triệu chứng tương tự như nhiễm khuẩn yersinia.

Bệnh dịch hạch do trực khuẩn Y pestis truyền sang người chủ yếu do bọ chét nhiễm bệnh đốt. Nhiễm trùng có đặc điểm
khởi phát đột ngột với các triệu chứng toàn thân như sốt và sưng đau các hạch bạch huyết (sưng bạch hạch) ở bệnh dịch
hạch thể hạch; có các trứng toàn thân nhưng không sưng bạch hạch ở bệnh dịch hạch thể nhiễm khuẩn huyết; đau ngực,
khó thở và ho ra máu ở bệnh dịch hạch thể phổi.

Nhiễm khuẩn Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis chủ yếu qua đường ăn thức ăn và uống nước bị nhiễm bẩn. Các
triệu chứng chủ yếu khu trú ở đường tiêu hóa (viêm dạ dày ruột tự khỏi), nhưng hay gặp biến chứng viêm khớp phản ứng.

Dịch tễ học
Vi khuẩn Yersinia pestis tồn tại khắp thế giới qua vết đốt bọ chét gây nhiễm trùng ở động vật gặm nhấm hoang dã. Trong
2000 năm qua, người ta cho đây là căn nguyên ra 3 trận bệnh dịch lớn. Dịch xuất hiện ở các vùng nông thôn ở miền trung
và nam Phi (nhất là Madagascar, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Uganda), Trung Á và tiểu lục địa Ấn Độ, các phần đông
bắc của Nam Mỹ, và miền tây của Hoa Kỳ. Có thể xuất hiện các ca bệnh rải rác ở người khi tiếp xúc với những ổ bệnh tự
nhiên này. Chuột nhiễm bệnh ở các đô thị có khả năng dẫn tới dịch bệnh, vì một lượng lớn chuột có thể sống gần khu dân
cư đông đúc. Bọ chét chuộ Xenopsylla cheopis là véc-tơ truyền bệnh hay gặp nhất. Lây truyền bệnh dịch hạch từ người
sang người do phơi nhiễm với bệnh nhân bị dịch hạch thể phổi ít gặp.[4]

Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo từ năm 2010 đến năm 2015 có 3248 ca bệnh trong đó có 584 trường hợp tử vong. Hầu
hết các ca bệnh được báo cáo ở Châu Phi, chủ yếu từ Madagascar.[5] Những khó khăn trong chẩn đoán và sự miễn cưỡng
báo cáo các ca bệnh khiến con số này thấp hơn thực tế. Đợt bùng phát dịch lớn gần đây nhất là ở Madagascar vào cuối
năm 2017, với gần 2500 ca bệnh với hơn 200 ca tử vong được báo cáo.[6]

Ở Bắc Mỹ, các ổ bệnh dịch hạch tự nhiên xảy ra tại 15 tiểu bang phía tây của Hoa Kỳ và các vùng ranh giới, bao gồm
phía tây nam Canada và bắc Mexico.[7] Từ năm 2000 đến năm 2017, trung bình mỗi năm có 7 ca bệnh được báo cáo
(khoảng 1 đến 17 ca bệnh mỗi năm).  [CDC: map of plague in the US]  Tại Hoa Kỳ, chỉ có một ca bệnh được báo cáo vào
năm 2018 ở Idaho.[8]Tỷ lệ mắc mới ở Hoa Kỳ có thể gia tăng vì các vùng dân cư trải rộng đến vùng nông thôn. Tỷ lệ
mắc mới bệnh dịch hạch có tính chất mùa và đạt đỉnh điểm vào các tháng ấm áp khi các ổ bệnh từ động vật và các loài
bọ chét kí sinh trên chúng hoạt động nhiều nhất và mọi người thường ra ngoài nhiều nhất.[9] Dường như sóc là ổ bệnh
quan trọng nhất tại Hoa Kỳ, mặc dù được cho là lây truyền từ mèo nhà, nhất là ở các nhân viên thú y.[10]  [CDC: map of
plague in the US]

Từ thời cổ đại đến thế kỷ 20, người ta sử dụng bệnh dịch hạch như là một vũ khí sinh học. Trực khuẩn dịch hạch qua
đường không khí trong không gian chật hẹp sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong đáng kể. Sự bùng phát dịch bệnh dịch hạch thể phổi
ở vùng không lưu hành dịch đưa ra mối nghi ngờ về tình trạng cố ý giải phóng.

Vi khuẩn Yersinia enterocolitica và Yersinia pseudotuberculosis phân bổ khắp nơi trên thế giới và có thể được phân lập từ
thức ăn, nước và động vật hoang dã và động vật nuôi. Nhiễm khuẩn thường qua đường tiêu hóa, nhưng đã có các trường
hợp lây truyền qua sản phẩm máu bị nhiễm bẩn.[11] Vào năm 2017, tại Hoa Kỳ, tỷ lệ nhiễm khuẩn Yersinia lây qua thức
ăn được khẳng định bằng xét nghiệm là 1 trên 100.000 người (489 ca bệnh), cao hơn 116% so với tỷ lệ từ năm 2014 đến
năm 2016. Sự gia tăng này một phần có thể là do thực hiện nhiều xét nghiệm trong phòng thí nghiệm hơn để xác định
Yersinia và chẩn đoán nhiều ca nhiễm khuẩn hơn.[12]
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Bệnh căn học
Bệnh dịch hạch là do nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis gram âm gây ra. Nhiều loài động vật có vú nhỏ, bao gồm chuột,
sóc, mèo và thỏ, là ổ bệnh tự nhiên. Nhiễm trùng lây lan sang người và giữa các loài động vật qua vết cắn của bọ chét.
Bệnh dịch hạch thể phổi nguyên phát hiếm khi xảy ra do hít phải giọt nước bọt trong không khí có chứa bệnh dịch hạch
từ người hoặc động vật nhiễm bệnh.[4]

Có thể tìm thấy vi khuẩn Yersinia enterocolitica ở khắp mọi nơi trên thế giới cả ở động vật hoang dã và động vật được
thuần hóa và trong môi trường, bao gồm nước. Nhiễm khuẩn xảy ra do ăn phải thức ăn hoặc uống nước chứa mầm bệnh.
Vi sinh vật này có thể phát triển ở 39°F (4°C). Thịt đông lạnh có khả năng là nguồn bệnh.[13] Các ca bệnh thứ phát có
thể xảy ra trong các gia đình bị nhiễm bệnh do lây truyền qua đường phân-miệng.

Nhiễm khuẩn Yersinia pseudotuberculosis là nhiễm khuẩn Yersinia ít gặp nhất. Ổ bệnh từ nhiều loài chim và động vật có
vú.[1]
[Fig-1]

Sinh lý bệnh học
Người ta cho rằng vi khuẩn Y pestis bắt nguồn từ vi khuẩn Y pseudotuberculosis cách đây từ 10.000 đến 40.000 năm khi
chúng thu nhận được các gen có khả năng lây nhiễm sang bọ chét. Không như vi khuẩn Y pseudotuberculosis, vi khuẩn Y
pestis có khả năng lây nhiễm số lượng lớn sang bọ chét và có thể kết tập lại làm tắc nghẽn ruột non của bọ chét. Các bọ
chét bị tắc ruột sẽ nôn ra phần thức ăn trong thực quản của chúng và liên tục cố gắng hút máu, khiến cho hàng ngàn trực
khuẩn được truyền vào da. Trực khuẩn được nhân lên trong đại thực bào và được chuyển đến các hạch bạch huyết lân cận
Sau đó lan ra khắp cơ thể và các ổ trực khuẩn ngoại bào hình thành trong mô.

Tất cả các loài Yersinia đều sinh ra phức hợp gắn ion ngoại bào, cho phép các trực khuẩn cô lập sắt. Y pestis có gen đặc
hiệu, cho phép tồn tại trong bọ chét và phân tán cũng như lẩn tránh hệ miễn dịch của vật chủ là động vật có vú. Y pestis
cần có vãng khuẩn huyết với mật độ cao để bọ chét có thể hấp thụ và lây truyền hiệu quả, và điều này có thể giải thích về
khả năng gây bệnh ngày càng tăng của Y pestis so với loài Yersinia gây bệnh ruột.[14]

Y pestis có phân suất kháng nguyên giống viên nang 1 (F1) và là chất chỉ điểm chính để phát hiện vi khuẩn.[15] Tất cả ba
loài Yersinia đều có hệ bài tiết mã hóa plasmid loại 3, hỗ trợ khả năng đề kháng của chúng với các yếu tố bảo vệ cơ thể
chủ.[16]

Thời kỳ ủ bệnh là từ 1 đến 6 ngày.

Phân loại

Phân loại lâm sàng
thể hạch

• Nhiễm khuẩn xảy ra sau khi bị bọ chét nhiễm Yersinia pestis đốt và có đặc điểm khởi phát đột ngột các triệu
chứng toàn thân và sưng đau các hạch bạch huyết (sưng bạch hạch) chảy dịch vùng bị đốt.

Nhiễm khuẩn huyết do dịch hạch
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• Bệnh dịch hạch có thể biểu hiện với các đặc điểm toàn thân như sốt và hạ huyết áp, nhưng không phát triển hạch
bạch huyết có thể phát hiện lâm sàng. Bệnh nhân không bị sưng hạch có tỷ lệ tử vong cao hơn bệnh nhân bị bệnh
dịch hạch thể hạch.

Bệnh dịch hạch thể phổi

• Bệnh dịch hạch thể phổi nguyên phát là hệ quả của sự lây truyền từ người sang người, mặc dù hiếm khi xảy ra.
Thời kỳ ủ bệnh ngắn (từ vài giờ đến 2, 3 ngày). Các triệu chứng cơ năng khởi phát nhanh chóng và có thể đau
ngực do viêm màng phổi, ho ra máu và khó thở.

• Bệnh dịch hạch thể phổi thứ phát do nhiễm trùng toàn thân gây ra.

Viêm họng do dịch hạch

• Sau khi hít hoặc nuốt phải trực khuẩn dịch hạch ít có biểu hiện lâm sàng Hay gặp viêm hạch vùng cổ trước.

Nhiễm khuẩn Yersinia

• Nhiễm khuẩn gây ra bởi các loài vi khuẩn Yersinia gây bệnh đường ruột: Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis.
Các triệu chứng chủ yếu khu trú ở đường tiêu hóa. Viêm khớp phản ứng là biến chứng thường gặp.

Sốt như scarlet vùng Viễn Đông (sốt scarlatinoid)

• Một số chủng khuẩn Y pseudotuberculosis có thể gây sốt như scarlet vùng Viễn Đông với các đặc điểm lâm sàng
của chứng phát ban đỏ ở da (thường ở mặt, khuỷu tay và đầu gối), bóc vẩy da, ngoại ban, lưỡi sung huyết và hội
chứng sốc nhiễm độc. Tình trạng này nằm ngoài phạm vi của chủ đề này.

Phân loài
Bộ: Enterobacteriales; họ: Enterobacteriaceae; chi: Yersinia; loài: Y pestis, Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis.

6 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: Apr 30, 2019.

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 2019. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm khuẩn Yersinia Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Hiện nay, các vắc-xin phòng dịch hạch mới đang được nghiên cứu.[20]

Người ta cho rằng cả hai biện pháp dự phòng vi sinh vật trước và sau phơi nhiễm với doxycycline hoặc ciprofloxacin
đường uống đều có hiệu quả.[21] [22]

Có thể phòng ngừa bọ chét cắn bằng cách sử dụng thuốc chống côn trùng như N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET).

Có thể kiểm soát quần thể chuột ở các khu vực đô thị bằng cách tiêu diệt và xây dựng các tòa nhà chống chuột, nhưng
không thể kiểm soát các quần thể động vật hoang dã, do đó xóa bỏ bệnh dịch hạch là điều không thể. Kiểm soát bọ chét
là một điều quan trọng bổ sung cho việc kiểm soát chuột vì có nhiều khả năng bọ chét thiếu nguồn thức ăn tự nhiên sẽ
cắn người.

Lây truyền bệnh dịch hạch từ người sang người hiếm khi xảy ra nhưng cần cách ly bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi.
Cần cách ly bệnh nhân trong vòng ít nhất 48 giờ và cho đến khi tình trạng lâm sàng của họ cải thiện. Cần thận trọng đối
với đường lây truyền qua giọt nước bọt trong không khí.[4] [17]

Ngăn ngừa thứ cấp
Cần cách ly bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi ít nhất 48 giờ và cho đến khi tình trạng lâm sàng của họ cải thiện.

Tiếp xúc gần (trong vòng 2 m) sẽ được điều trị bằng biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm.

Cần báo cáo tất cả các ca bệnh dịch hạch theo quy trình của địa phương.  [CDC: National Notifiable Diseases Surveillance
System (NNDSS)]   [Public Health England: notifiable diseases and causative organisms - how to report]  Nhiều ca bệnh
dịch hạch thể phổi có thể là hậu quả của hoạt động khủng bố sinh học.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 30 tuổi đến gặp bạn với cơn sốt khởi phát đột ngột, đau cơ và đau đầu. Không lâu sau khi bắt
đầu cảm thấy không khỏe, anh ấy để ý thấy háng phải của mình sưng đau. Anh ấy vừa trở về sau khi tham gia đoàn
thám hiểm cắm trại ở New Mexico hai ngày trước. Gần đến những ngày cuối cùng của chuyến đi, anh ấy để ý thấy có
một vài vết cắn nhỏ ở chân, và chúng ngứa dữ dội. Khi thăm khám, anh ấy có vẻ không khỏe và sốt 103°F (39,4°C).
Do sưng đau ở háng nên chân phải của anh ấy cử động giới hạn, và anh ấy đi khập khiễng. Trên giường bệnh, anh ấy
gập chân lại và xoay ra ngoài. Chỗ háng sưng dài 5 cm và đau khi chạm vào; chỗ sưng có vẻ không chứa chất lỏng.
Lớp da phía trên ấm và phát ban đỏ kèm hơi phù nề xung quanh.

Tiền sử ca bệnh #2

Bệnh nhân nữ 23 tuổi đến khám với triệu chứng sưng, đau đầu gối kèm tổn thương ban đỏ mềm (hồng ban nút) ở
cẳng chân hai bên, bệnh kéo dài 2 tuần nay Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, gần đây bị tiêu chảy kéo dài kèm theo
đau bụng. Cô đã bị tiêu chảy 10 ngày liền và mỗi ngày cô đi ngoài 8 lần phân lỏng có máu. Gia đình hoặc bạn bè đều
khỏe mạnh. Các triệu chứng đường tiêu hóa của cô tự giảm mà không cần điều trị đặc hiệu. Bệnh nhân xuất hiện đau
khớp gối và phát ban ở cẳng chân hai bên sau 1 tuần giảm tiêu chảy.

Các bài trình bày khác

Một vài hội chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn Yersinia enterocolitica đã được mô tả.[1] Viêm ruột non kết là hội
chứng thường gặp nhất ở trẻ nhỏ và có thể làm đi phân có máu. Trẻ lớn hơn có thể bị viêm ruột hồi đoạn cuối và viêm
hạch treo ruột, không thể phân biệt được biểu hiện lâm sàng với viêm ruột thừa cấp tính. Người lớn thường có biểu
hiện tiêu chảy và đau bụng, có thể kéo dài ≥3 tuần. Bệnh xâm lấn có nhiều khả năng xảy ra ở bệnh nhân mắc tiểu
đường, bệnh gan mạn tính, chứng nghiện rượu hoặc có hội chứng quá tải sắt.[2] Sau nhiễm trùng, 30% bệnh nhân bị
viêm khớp phản ứng, thường gặp ở bệnh nhân có kháng nguyên bạch cầu người HLA - B27.[3]Nhiễm khuẩn Yersinia
pseudotuberculosis gây viêm hạch mạc treo nhiều nhất. ít gặp viêm ruột non. Ít gặp nhiễm trùng sâu nhưng có thể gặp
ở những bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính hoặc quá tải sắt.[1]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Bệnh dịch hạch là một bệnh cần khai báo ở hầu hết các quốc gia. Những kết quả lâm sàng đặc trưng cùng với tiền sử phơi
nhiễm có thể xảy ra ở vùng lưu hành dịch có thể gợi ý về chẩn đoán bệnh. Bệnh dịch hạch là một vũ khí sinh học tiềm
ẩn, và các ca bệnh dịch hạch thể phổi xảy ra bên ngoài vùng lưu hành dịch sẽ làm tăng mối nghi ngờ về việc vô tình hay
cố ý giải phóng vi khuẩn Yersinia pestis trong không khí. Nhiễm khuẩn Yersinia thường tự giới hạn nhưng có thể xảy ra
bệnh xâm lấn.

Biểu hiện lâm sàng
Bệnh dịch hạch

• Biểu hiện thông thường ở người là bệnh dịch hạch thể hạch, mà bệnh nhân có biểu hiện khởi phát sốt đột ngột,
tình trạng khó chịu, mệt lử, và các hạch bạch huyết sưng, đau (sưng hạch) chảy dịch vùng bị cắn. Gần như luôn
có sốt.[23]
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• Bệnh nhân bị bệnh dịch hạch gây nhiễm trùng huyết cũng biểu hiện với các đặc điểm toàn thân nhưng không
phát triển hạch bạch huyết có thể phát hiện lâm sàng. Họ có thể có biểu hiện với các triệu chứng màng não.

• Bệnh dịch hạch thể phổi nguyên phát có thời kỳ ủ bệnh ngắn (từ vài giờ đến 2-3 ngày). Các triệu chứng khởi
phát nhanh chóng gồm đau ngực do viêm màng phổi, ho ra máu và khó thở. Bệnh dịch hạch thể phổi thứ phát
do nhiễm trùng hệ thống gây ra và gặp ở một vài bệnh nhân. Các bệnh nhân có các triệu chứng thực thể nhiễm
dịch hạch thể phổi cần cách ly ngay lập tức và tránh giọt nước bọt bắn trong không khí.
[Fig-2]

Nhiễm khuẩn Yersinia

• Viêm ruột là hội chứng nhiễm khuẩn phổ biến nhất do Yersinia enterocolitica thường gặp ở trẻ nhỏ và có thể
gây đi tiêu ngoài phân có máu. Trẻ lớn hơn có thể bị viêm đoạn cuối hồi tràng và viêm hạch mạc treo, và rất
khó để phân biệt với triệu chứng của viêm ruột thừa cấp tính. Người lớn thường có biểu hiện tiêu chảy và đau
bụng, có thể kéo dài ≥3 tuần. Nhiễm trùng xâm lấn có thể xảy ra ở bệnh nhân mắc tiểu đường, bệnh gan mạn
tính, nghiện rượu hoặc có hội chứng quá tải sắt.[2]

• Nhiễm khuẩn Yersinia pseudotuberculosis gây viêm hạch mạc treo nhiều nhất. ít gặp viêm ruột non. Ít gặp
Nhiễm trùng xâm lấn nhưng có thể thấy ở những bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính hoặc bệnh quá tải sắt.[1]

Các xét nghiệm ban đầu
Xét nghiệm vi sinh học

• Bệnh dịch hạch có khả năng gây nguy hiểm cho nhân viên phòng thí nghiệm và phải được xử lý trong tủ an
toàn sinh học. Phải thông báo cho các phòng thí nghiệm biết nếu mẫu bệnh có khả năng chứa bệnh dịch hạch.

• Không trì hoãn điều trị, trước khi dùng kháng sinh cần chỉ định cấy máu cùng với cấy các loại bệnh phẩm liên
quan khác. Các mẫu liên quan gồm: dịch chọc hạch (bệnh dịch hạch thể hạch), đờm hoặc dịch rửa khí/phế
quản (bệnh dịch hạch thể phổi), dịch não tủy nếu có biểu hiện các triệu chứng viêm màng não (dịch hạch gây
nhiễm trùng huyết). Các hạch sưng thường rắn, và khi chọc hút có thể cần bơm nước muối sinh lý và hút lại
ngay lập tức.

• Cần xét nghiệm các mẫu lâm sàng với nhuộm Gram và Wright-Giemsa hoặc Wayson và nuôi cấy trong môi
trường canh hoặc trong thạch máu. Vi khuẩn Y pestis xuất hiện dưới dạng coccobacilli gram âm và trực khuển
màu xanh nhạt với phần cơ thể có điện cực màu xanh đậm trên thuốc nhuộm Wright-Giemsa hoặc Wayson.
Hình dạng 'chốt an toàn' này mang tính gợi ý, không phải là đặc trưng bệnh, về bệnh dịch hạch nhưng đem lại
kết quả chẩn đoán giả định nhanh.

• Các phòng thí nghiệm tham chiếu sử dụng một thể thực khuẩn đặc hiệu để phân biệt vi khuẩn Y pestis với các
loài vi khuẩn Yersinia khác.[24] Trực khuẩn dịch hạch mọc chậm khi nuôi cấy, sau 24 htạo thành các khuẩn
lạc nhỏ trên thạch máu, và gần như không có phản ứng với các tính chất sinh vật hóa học. Chúng biểu hiện
một kháng nguyên vỏ ngoài đặc biệt (kháng nguyên F1), là mục tiêu của xét nghiệm kháng thể huỳnh quang
đặc hiệu.[25]

• Có thể phân lập vi khuẩn Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis từ các mẫu lâm sàng như phân trên thạch
MacConkey. Có thể sử dụng thạch cefsulodin-irgasan-novobiocin được ủ ở nhiệt độ phòng như là thạch chọn
lọc nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn yersinia.[26]
[Fig-3]

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh

• Xét nghiệm chẩn đoán nhanh đối với kháng nguyên F1 hiện có và được sử dụng rộng rãi ở Châu Phi và Nam
Mỹ. Kết quả xét nghiệm dương tính được xem là bằng chứng giả định của bệnh dịch hạch.[25] Xét nghiệm
này đã được thực hiện tại hiện trường ở Madagascar, và có kết quả từ mẫu hút dịch chỗ sưng bạch hạch hoặc
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đờm trong vòng 15 phút. Các giá trị dự đoán trong vùng lưu hành dịch này là 93% (dương tính) và 90% (âm
tính).[27]

Các xét nghiệm khác

• Các xét nghiệm thường quy không đủ đặc hiệu để chẩn đoán bệnh dịch hạch. Số lượng bạch cầu thường tăng
từ 10.000 đến 20.000 tế bào/mm³. Có thể có biểu hiện của đông máu nội mạch rải rác. Trên ảnh chụp x quang
ngực, bệnh dịch hạch thể phổi có thể xuất hiện dưới dạng đông đặc một bên hoặc hai bên hoặc thâm nhiễm
phế nang. Tràn dịch màng phổi và bệnh hạch bạch huyết ở rốn/trung thất cũng được mô tả.[28]
[Fig-4]

Các xét nghiệm tiếp theo
Xét nghiệm huyết thanh

• Được khuyến cáo để xác định chẩn đoán.
• Có thể xét nghiệm huyết thanh giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi sức để tìm kháng thể đối với kháng nguyên

F1 của vi khuẩn Y pestis bằng ngưng kết hồng cầu thụ động.[25] Cần lấy huyết thanh giai đoạn hồi phục từ
1 đến 4 tháng sau khi hoàn tất liệu pháp điều trị kháng sinh. Độ đặc hiệu tăng cao với xác nhận kết quả xét
nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu kháng nguyên F1 dương tính. Chuẩn độ giữa giai đoạn cấp tính và giai
đoạn hồi sức tăng gấp bốn lần được xem là chẩn đoán.[25] Có thể kiểm tra huyết thanh sau 4 tuần nếu vẫn còn
nghi ngờ chẩn đoán.

• Ở Châu Âu, người ta sử dụng xét nghiệm huyết thanh để tìm vi khuẩn Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis.
Kết quả có thể khó giải thích vì huyết thanh dương tính khá cao trong dân số nói chung và phản ứng chéo với
các loại Salmonella, Brucella và Rickettsia.[29]

Tiêu chuẩn xét nghiệm chẩn đoán bệnh dịch hạch

• Bệnh dịch hạch được xác định bằng cách phân lập vi khuẩn Y pestis từ nuôi cấy các mẫu xét nghiệm lâm sàng
và cần phân giải kết quả nuôi cấy dương tính bằng thể thực khuẩn đặc hiệu. Cũng có thể lấy mức tăng chuẩn
độ kháng F1 gấp bốn lần giữa chuẩn độ giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi sức để làm cơ sở xác định chẩn
đoán. Cần lấy huyết thanh giai đoạn hồi sức từ 1 đến 4 tháng sau khi hoàn tất liệu pháp điều trị kháng sinh vì
điều trị kháng vi sinh vật đặc hiệu có thể làm chậm trễ sự chuyển đảo huyết thanh.[25]

• Có thể nghi ngờ bệnh dịch hạch nếu coccobacilli gram âm được phân lập từ máu, đờm hoặc mẫu hút dịch chỗ
sưng bạch hạch của bệnh nhân sống, hoặc đi lại, vùng lưu hành dịch và có các triệu chứng điển hình (sốt và
đau hạch bạch huyết).[25]

• Cần chẩn đoán giả định bệnh dịch hạch nếu kết quả miễn dịch huỳnh quang của vật liệu lâm sàng dương tính
với kháng nguyên F1 Y pestis trong xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp. Ở bệnh nhân không được
tiêm vắc-xin có các triệu chứng phù hợp với bệnh dịch hạch, có thể sử dụng một chuẩn độ kháng thể F1 tăng
để hỗ trợ chẩn đoán.[25]

Xét nghiệm mới
Một số xét nghiệm phản ứng khuếch đại chuỗi, tuy nhiên không có xét nghiệm nào được sử dụng trong thực hành lâm
sàng thường quy.[30]

Các yếu tố nguy cơ
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Mạnh
phơi nhiễm với bọ chét (bệnh dịch hạch)

• Bọ chét chuột Xenopsylla cheopis là véc-tơ gây bệnh dịch hạch hiệu quả nhất, nhưng có nhiều loài bọ chét động
vật có thể truyền bệnh dịch hạch.
[Fig-1]

cư trú hoặc đi lại đến khu vực lưu hành dịch (bệnh dịch hạch)

• Bệnh dịch hạch tồn tại trên mọi nơi trên thế giới. Dịch xuất hiện ở các vùng nông thôn ở miền trung và nam Phi
(nhất là Madagascar, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Uganda), Trung Á và tiểu lục địa Ấn Độ, các phần đông bắc
của Nam Mỹ, và miền tây của Hoa Kỳ. Các ca bệnh thường gặp nhiều nhất ở Châu Phi (đặc biệt là Madagascar). 

• Hoa Kỳ có ổ bệnh dịch hạch tự nhiên trên diện rộng, nhưng các ca bệnh hiếm khi xảy ra, có lẽ là vì những khu vực
này có dân cư thưa thớt. Ở Bắc Mỹ, ổ bệnh dịch hạch tự nhiên xảy ra tại 15 tiểu bang phía tây của Hoa Kỳ và các
vùng ranh giới, bao gồm phía tây nam Canada và bắc Mexico.[7]

tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh (bệnh dịch hạch)

• Các vật nuôi như chó hay mèo có thể bị nhiễm dịch hạch sau khi tiếp xúc với chuột hoặc thỏ nhiễm bệnh hoặc sau
khi bị bọ chét nhiễm bệnh đốt. Những người nuôi hoặc nhân viên thú y có thể bị nhiễm bệnh sau khi bị bọ chét
đốt hoặc sau khi hít phải giọt nước bọt trong không khí có chứa trực khuẩn dịch hạch. Năm trong số 23 bệnh nhân
bị dịch hạch liên quan đến mèo được báo cáo từ các tiểu bang phía tây Hoa Kỳ từ năm 1977 đến năm 1998 đã tử
vong.[10]

trẻ nhỏ (nhiễm khuẩn yersinia)

• Nhiễm khuẩn Yersinia enterocolitica thường gặp ở trẻ nhỏ nhiều nhất, nhưng cũng ảnh hưởng đến người lớn.
Trong một báo cáo, có 77% ca bệnh xảy ra ở trẻ <12 tháng tuổi.[18]

• Các biến chứng như hồng ban nút và viêm khớp phản ứng thường gặp ở người lớn hơn.

ăn các sản phẩm thịt heo sống hoặc nấu tái (bệnhnhiễm khuẩn yersinia)

• Tỷ lệ nhiễm khuẩn Yersinia enterocolitica cao nhất là ở Bắc Âu, với yếu tố nguy cơ chính là ăn các sản phẩm thịt
heo sống hoặc nấu tái.[19]

Yếu
tiếp xúc với người bị bệnh dịch hạch (bệnh dịch hạch)

• Bệnh dịch hạch thể phổi hiếm khi lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, cần thận trọng đối với việc lây
truyền qua giọt nước bọt trong không khí.[4] [17]

hội chứng quá tải sắt (nhiễm khuẩn yersinia)

• Các hội chứng như bệnh beta-thalassaemia và rối loạn quá tải sắt là yếu tố nguy cơ của bệnh vãng khuẩn huyết do
vi khuẩn Yersinia enterocolitica.[1]

bệnh gan mạn tính, bệnh tiểu đường, chứng nghiện rượu (nhiễm khuẩn yersinia)

• Các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh vãng khuẩn huyết do vi khuẩn Yersinia enterocolitica.[1]
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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 chính (đối với bệnh dịch hạch) bao gồm tiếp xúc với bọ chét, cư trú hoặc đi lại vùng lưu hành
dịch bệnh dịch hạch, và tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh; đối với nhiễm khuẩn yersinia, yếu tố nguy cơ bao gồm
ăn sản phẩm thịt heo sống hoặc nấu tái, và độ tuổi nhỏ hơn (nhiễm trùng thường gặp nhất ở trẻ nhỏ).

các triệu chứng thể tạng (thường gặp)

• Ở bệnh dịch hạch thể hạch, sốt, tình trạng khó chịu và mệt lử khởi phát đột ngột và đồng thời với viêm hạch bạch
huyết. Gần như luôn có sốt.[23]

• Bệnh nhân bị bệnh dịch hạch gây nhiễm trùng huyết cũng biểu hiện với các đặc điểm toàn thân như sốt và hạ
huyết áp.

viêm hạch bạch huyết (bệnh dịch hạch thể hạch) (thường gặp)

• Đặc trưng: các hạch bạch huyết sưng gần vùng bị đốt mềm, sưng, đau Hay gặp ở các hạch vùng bẹn Viêm hạch
vùng cổ trước hay gặp trong viêm họng do dịch hạch.[31]
[Fig-2]

ho ra máu (bệnh dịch hạch thể phổi) (thường gặp)

• Bệnh dịch hạch thể phổi có cơn khởi phát đột ngột và thường gây ra đờm có máu.
• Bệnh dịch hạch thể phổi là hình thức lâm sàng có nhiều khả năng nhất sau khi cố ý giải phóng vi khuẩn yersinia

pestis trong không khí.

tiêu chảy (nhiễm khuẩn yersinia) (thường gặp)

• Người lớn thường có biểu hiện tiêu chảy, có thể kéo dài ≥3 tuần.

đau bụng (nhiễm khuẩn yersinia) (thường gặp)

• Nhiễm khuẩn Yersinia có thể gây đau bụng không thể phân biệt với viêm ruột thừa. Ở người lớn, đau bụng có thể
kéo dài trong ≥ 3 tuần.

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau ngực do viêm màng phổi (bệnh dịch hạch thể phổi) (thường gặp)

• Bệnh dịch hạch thể phổi có cơn khởi phát đột ngột và thường gây đau ngực do viêm màng phổi.
• Bệnh dịch hạch thể phổi là hình thức lâm sàng có nhiều khả năng nhất sau khi cố ý giải phóng vi khuẩn yersinia

pestis trong không khí.

khó thở (bệnh dịch hạch thể phổi) (thường gặp)

• Có thể là triệu chứng của bệnh dịch hạch thể phổi nguyên phát.
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Nhiễm khuẩn Yersinia Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

nuôi cấy máu (bệnh dịch hạch)

• Cần thông báo cho phòng thí nghiệm biết nếu nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch.
• Phát triển chậm trên thạch và các khuẩn lạc có thể chỉ đạt được 1 mm sau 48

giờ.
• Hình dạng 'chốt an toàn' lưỡng cực đặc trưng với nhuộm Wayson hoặc

Wright-Giemsa giúp chẩn đoán giả định nhanh chóng.
[Fig-3]

• Huyết thanh có thể dương tính cho dù kết quả nuôi cấy âm tính.

coccobacilli gram âm dương
tính

nuôi cấy hút dịch chỗ sưng bạch hạch (bệnh dịch hạch thể hạch)

• Cần thông báo cho phòng thí nghiệm biết nếu nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch.
• Có thể sử dụng môi trường vận chuyển Cary Blair nếu yêu cầu chuyển bệnh

phẩm.
• Phát triển chậm trên thạch và các khuẩn lạc có thể chỉ đạt được 1 mm sau 48

giờ.
• Hình dạng 'chốt an toàn' lưỡng cực đặc trưng với nhuộm Wayson hoặc

Wright-Giemsa giúp chẩn đoán giả định nhanh chóng.
[Fig-3]

• Huyết thanh có thể dương tính cho dù kết quả nuôi cấy âm tính.

coccobacilli gram âm dương
tính

nuôi cấy đờm (bệnh dịch hạch thể phổi)

• Cần thông báo cho phòng thí nghiệm biết nếu nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch.
• Có thể sử dụng môi trường vận chuyển Cary Blair nếu yêu cầu chuyển bệnh

phẩm.
• Phát triển chậm trên thạch và các khuẩn lạc có thể chỉ đạt được 1 mm sau 48

giờ.
• Hình dạng 'chốt an toàn' lưỡng cực đặc trưng với nhuộm Wayson hoặc

Wright-Giemsa giúp chẩn đoán giả định nhanh chóng.
[Fig-3]

• Huyết thanh có thể dương tính cho dù kết quả nuôi cấy âm tính.

coccobacilli gram âm dương
tính

nuôi cấy dịch não tủy (dịch hạch thể nhiễm khuẩn)

• Được chỉ định nếu có biểu hiện các triệu chứng màng não.
• Cần thông báo cho phòng thí nghiệm biết nếu nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch.
• Có thể sử dụng môi trường vận chuyển Cary Blair nếu yêu cầu chuyển bệnh

phẩm.
• Phát triển chậm trên thạch và các khuẩn lạc có thể chỉ đạt được 1 mm sau 48

giờ.
• Hình dạng 'chốt an toàn' lưỡng cực đặc trưng với nhuộm Wayson hoặc

Wright-Giemsa giúp chẩn đoán giả định nhanh chóng.
[Fig-3]

• Huyết thanh có thể dương tính cho dù kết quả nuôi cấy âm tính.

coccobacilli gram âm dương
tính

phát hiện kháng nguyên (bệnh dịch hạch)

• Xét nghiệm chẩn đoán nhanh đối với kháng nguyên F1 hiện có và được sử
dụng rộng rãi ở Châu Phi và Nam Mỹ. Kết quả xét nghiệm dương tính được
xem là bằng chứng giả định của bệnh dịch hạch.[25]

• Đã được thực hiện tại hiện trường ở Madagascar, và có kết quả từ mẫu hút
dịch chỗ sưng bạch hạch hoặc đờm trong vòng 15 phút. Các giá trị dự đoán
trong vùng lưu hành dịch này là 93% (dương tính) và 90% (âm tính).[27]

Vi khuẩn Yersinia pestis dương
tính
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Xét nghiệm Kết quả

Số lượng bạch cầu (bệnh dịch hạch)

• xét nghiệm không đặc hiệu

tăng (10.000 đến 20.000 tế bào/
mm³)

X-quang ngực thẳng (bệnh dịch hạch thể phổi)

• Bệnh dịch hạch thể phổi có thể xuất hiện ở dạng đông đặc một bên hoặc hai
bên hoặc thâm nhiễm phế nang. Tràn dịch màng phổi và hạch bạch huyết ở
rốn/trung thất cũng được mô tả.[28]
[Fig-4]

đông đặc hai bên hoặc một bên
hoặc thâm nhiễm phế nang

nuôi cấy phân (nhiễm khuẩn yersinia)

• Cả hai vi khuẩn này phát triển tốt trên thạch MacConkey, nhưng các khuẩn
lạc nhỏ ở 24 giờ và có thể bị các khuẩn hệ khác phát triển tràn qua. Các môi
trường chọn lọc như cefsulodin-irgasan-novobiocin, được ủ ở nhiệt độ phòng
cải thiện khuẩn lạc thu được.[26]

Vi khuẩn Yersinia
enterocolitica hoặc Y
pseudotuberculosis dương tính

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Huyết thanh học

• Được khuyến nghị để xác nhận chẩn đoán.
• Có thể xét nghiệm huyết thanh giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi sức để tìm

kháng thể đối với kháng nguyên F1 của vi khuẩn Yersinia pestis bằng ngưng
kết hồng cầu thụ động.[25] Cần lấy huyết thanh giai đoạn hồi phục từ 1 đến
4 tháng sau khi hoàn tất liệu pháp điều trị kháng sinh. Độ đặc hiệu tăng cao
với xác nhận kết quả xét nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu kháng nguyên F1
dương tính. Chuẩn độ giữa giai đoạn cấp tính và giai đoạn hồi sức tăng gấp
bốn lần được xem là chẩn đoán.[25] Có thể kiểm tra huyết thanh sau 4 tuần
nếu vẫn còn nghi ngờ chẩn đoán.

• Ở Hoa Kỳ không sử dụng rộng rãi xét nghiệm huyết thanh để tìm vi khuẩn
Y enterocolitica và Y pseudotuberculosis, nhưng xét nghiệm này lại được sử
dụng ở Châu Âu. Kết quả có thể khó giải thích vì huyết thanh dương tính
khá cao trong dân số nói chung và phản ứng chéo với các loại Salmonella,
Brucella và Rickettsia.[29]

Chuẩn độ giữa giai đoạn cấp
tính và giai đoạn hồi sức tăng
gấp bốn lần.

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

Phản ứng khuếch đại chuỗi gien (PCR )

• Xét nghiệm PCR có tính đặc hiệu nhưng thiếu độ nhạy cảm.[30] Người ta đã
phát triển một vài xét nghiệm PCR để tìm bệnh dịch hạch. Hiện chưa có biện
pháp nào được dùng trong thực hành lâm sàng thường xuyên.

Vi khuẩn Yersinia pestis dương
tính
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Nhiễm khuẩn Yersinia Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm trùng máu gram âm • Các triệu chứng và dấu hiệu có
thể tương tự. Trong nhiễm trùng
máu gram âm không có các chỗ
sưng bạch hạch gây đau. Bệnh
dịch hạch gây nhiễm trùng huyết
thứ phát sau bệnh dịch hạch thể
phổi liên quan đến ho ra máu và
đau ngực do viêm màng phổi.

• Kết quả nuôi cấy máu dương
tính đối với trực khuẩn gram âm
trừ vi khuẩn Yersinia pestis.

Viêm phổi do vi khuẩn • Khởi phát ít đột ngột hơn. Bệnh
dịch hạch thể phổi có thể gây ra
các đợt bùng phát nhưng hiện
nay ít truyền nhiễm hơn người
ta từng nghĩ trước đây.[4] [32]

• Kết quả nuôi cấy đờm hoặc nuôi
cấy máu dương tính đối với các
mầm bệnh hô hấp trừ vi khuẩn
Y pestis.

Bệnh do mèo cào • Diễn biến không đau và không
có các đặc tính toàn thân đáng
kể.

• Huyết thanh dương tính đối với
Bartonella henselae.

Viêm hạch bạch huyết do vi
khuẩn

• Viêm hạch bạch huyết do liên
cầu khuẩn hoặc tụ cầu khuẩn
có thể có liên quan đến viêm
bạch mạch hoặc viêm mô liên
kết. Các hạch bạch huyết có khả
năng chứa nước hơn.

• Kết quả nuôi cấy máu hoặc các
mẫu lâm sàng khác dương tính
đối với các loài Staphylococcus
aureus hoặc streptococcal.

Nhiễm khuẩn thuộc vi khuẩn
mycobacterium

• Diễn biến lâm sàng không đau.
Viêm hạch bạch huyết thường
có xu hướng không đau khi
chạm vào.

• Kết quả nuôi cấy dương tính với
loài Mycobacterium.

Bệnh tularaemia • Các biểu hiện viêm tuyến,
thương hàn và viêm phổi có thể
khó phân biệt với bệnh dịch
hạch về mặt lâm sàng.

• 2 bệnh trạng này cùng tồn tại
trong nhiều vùng lưu hành dịch
trên thế giới.

• Kết quả nuôi cấy dương tính
đối với vi khuẩn Francisella
tularensis (thông báo cho phòng
thí nghiệm nếu có nghi ngờ
bệnh tularaemia).

• Huyết thanh dương tính đối với
F tularensis.

Sốt đốm Rocky Mountain và
các nhiễm trùng rickettsia
khác.

• Thời gian không đau dài hơn
điển hình với độc tính toàn thân
ít hơn. Đau đầu thường là đặc
điểm nổi bật. Phát ban toàn thân
thường xảy ra, có thể có dạng
đốm xuất huyết hoặc ban sần.

• Có thể xác nhận nhiễm trùng
rickettsia bằng huyết thanh.

Tiêu chảy nhiễm khuẩn (nhiễm
khuẩn yersinia)

• Chẩn đoán khác biệt rất lớn vì
có nhiều loại vi khuẩn, ký sinh
trùng và vi-rút gây tiêu chảy.

• Sự hiện diện của tác nhân
nhiễm trùng cụ thể trong xét
nghiệm phân hoặc huyết thanh.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm ruột thừa cấp (nhiễm
khuẩn yersinia)

• Không bị tiêu chảy và/hoặc
phân có máu. Thường đau khi
chạm vào góc phần tư bên phải
phía dưới.

• Chụp CT bụng và xương chậu
cho thấy ruột thừa bất thường.
Siêu âm có thể giúp ích nếu
không chụp CT hoặc bệnh nhân
đang mang thai.

Các tiêu chí chẩn đoán

Tài liệu hướng dẫn về bệnh dịch hạch: dịch tễ học, phân bố, theo dõi và kiểm
soát[25]

• Bệnh dịch hạch được xác nhận bằng cách phân lập vi khuẩn Yersinia pestis từ nuôi cấy các mẫu lâm sàng và cần
phân giải kết quả nuôi cấy dương tính bằng thể thực khuẩn đặc hiệu. Cũng có thể lấy mức tăng chuẩn độ kháng
F1 gấp bốn lần giữa chuẩn độ giai đoạn cấp tính và giai đoạn phục hồi để làm cơ sở xác nhận chẩn đoán. Cần lấy
huyết thanh giai đoạn hồi sức từ 1 đến 4 tháng sau khi hoàn tất liệu pháp điều trị kháng sinh vì điều trị kháng vi
sinh vật đặc hiệu có thể làm chậm trễ sự chuyển đảo huyết thanh.

• Có thể nghi ngờ bệnh dịch hạch nếu coccobacilli gram âm được phân lập từ máu, đờm hoặc mẫu hút dịch chỗ
sưng bạch hạch của bệnh nhân sống, hoặc đi lại, vùng lưu hành dịch và có các triệu chứng điển hình (sốt và đau
hạch bạch huyết).

• Cần chẩn đoán giả định bệnh dịch hạch nếu kết quả miễn dịch huỳnh quang của vật liệu lâm sàng dương tính với
kháng nguyên F1 Yersinia pestis trong xét nghiệm kháng thể huỳnh quang trực tiếp. Ở bệnh nhân không được tiêm
vắc-xin có các triệu chứng phù hợp với bệnh dịch hạch, có thể sử dụng một chuẩn độ kháng thể F1 tăng để hỗ trợ
chẩn đoán.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: xác định ca bệnh dịch hạch
năm 1996[33]

Tiêu chuẩn xét nghiệm để chẩn đoán

• Tiêu chuẩn phụ:

• (Các) hiệu giá kháng thể trong huyết thanh cuả kháng nguyên phân suất Y pestis 1 (F1) tăng (không tăng
trên bốn lần) ở bệnh nhân không được tiêm vắc-xin phòng dịch hạch, hoặc

• Phát hiện kháng nguyên F1 trong mẫu lâm sàng bằng xét nghiệm phản ứng huỳnh quang.

• tiêu chuẩn xác định:

• Phân lập vi khuẩn Y pestis từ bệnh phẩm lâm sàng, hoặc
• Hiệu giá kháng thể trong huyết thanh tăng bốn lần trở lên đối với kháng nguyên Y pestis F1.

Phân loại trường hợp

• Trường hợp nghi ngờ:

• Một ca bệnh phù hợp về mặt lâm sàng mà không có tiêu chuẩn phụ hoặc tiêu chuẩn xác định.
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• Nghi ngờ mức độ cao:

• Một ca bệnh phù hợp về mặt lâm sàng có kết quả xét nghiệm là tiêu chuẩn phụ.

• Chẩn đoán xác định:

• Một ca bệnh phù hợp về mặt lâm sàng có kết quả xét nghiệm xác định.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Ngay sau khi đã lấy mẫu lâm sàng để làm xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn, cần bắt đầu điều trị ngay khi nghi ngờ bệnh
dịch hạch. Bệnh dịch hạch thể hạch không được điều trị có tỷ lệ tử vong từ 50% đến 90%, và bệnh dịch hạch thể phổi
hoặc bệnh dịch hạch thể nhiễm trùng huyết không được điều trị luôn gây tử vong.[14] Điều trị kháng sinh phù hợp, kịp
thời làm giảm tỷ lệ tử vong từ 50% đến 5% hoặc 15% ở bệnh dịch hạch thể hạch và bệnh dịch hạch thể nhiễm trùng
huyết.[23]

Cần cách ly các trường hợp dịch hạch thể phổi trong vòng ít nhất 48 giờ cho đến khi tình trạng lâm sàng cải thiện. Những
bệnh nhân có dấu hiệu của dịch hạch thể phổi cần được cách ly ngay lập tức và có biện pháp dự phòng các nước bọt bắn
trong không khí.[4] [17]

Nhiễm khuẩn Yersinia thường tự khu trú, nhưng có thể xuất hiện thể xâm lấn.

Bệnh dịch hạch
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo ngay lập tưvs điều trị kháng sinh đường tiêm
gentamicin hoặc fluoroquinolone (ciprofloxacin, moxifloxacin hoặc levofloxacin) khi nghi ngờ nhiễm dịch hạch.[22]
Streptomycin cũng được khuyến cáo là lựa chọn đầu tay ; tuy nhiên, có thể có nhiều tác dụng phụ, và không được sử
dụng rộng rãi ở một số quốc gia.[22]

Doxycycline tiêm tĩnh mạch là lựa chọn thay thế và có hiệu quả tương tự như gentamicin trong điều trị bệnh dịch
hạch thể hạch.[34] [22] Chloramphenicol cũng được sử dụng; tuy nhiên, các thử nghiệm lâm sàng ở người chứng
minh rằng chưa thấy tính ưu việt của chloramphenicol trong điều trị dịch hạch thông thường[21] [22] Điều trị bằng
Chloramphenicol cũng không sử dụng rộng rãi ở một số quốc gia.

Có rất ít kết quả nghiên cứu về việc điều trị bệnh dịch hạch ở phụ nữ mang thai. Điều trị thành công với streptomycin,
dùng riêng rẽ và kết hợp với tetracycline đã được báo cáo.[35] Tuy nhiên, việc phơi nhiễm với streptomycin trong thời
kì mang thai có liên quan đến chứng bệnh điếc ở trẻ nhỏ. Do đó, gentamicin là aminoglycoside được khuyến cáo sử
dụng.[21] Các kháng sinh thuộc nhóm tetracyclines có liên quan đến nhiễm độc ở thai nhi, nhưng doxycycline tiêm
tĩnh mạch vẫn được khuyến cáo là thuốc hiệu quả nhất thay thế cho gentamicin. Ciprofloxacin cũng được coi là thuốc
điều trị thay thế. CDC ủng hộ các khuyến cáo này, và nêu rõ rằng, mặc dù các thuốc này có chống chỉ định tương đối
ở phụ nữ mang thai nhưng trường hợp bệnh nặng đe dọa tính mạng vẫn được vẫn được khuyến cáo sử dụng.[22] Đối
với phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhũ nhi, gentamicin cũng được khuyến cáo như là một lựa chọn ưu tiên,lựa chọn
thay thế là doxycycline hoặc ciprofloxacin.[21]

Thời gian điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm với tất cả các bệnh nhân là 10 đến 14 ngày, hoặc đến 2 ngày sau khi
giảm sốt. Có thể sử dụng kháng sinh đường uống ngay sau khi bệnh nhân tiến triển tốt.[22]

Duy trì tưới máu mô và oxy ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết bằng truyền dịch nhanh và thuốc co mạch nếu cần. Bệnh
nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi có thể cần thở máy hỗ trợ.

Bệnh dịch hạch: Gây tử vong hàng loạt
Trong trường hợp cố ý phát tán vi khuẩn Yersinia pestis trong các giọt khí rung ra không khí, có thể gây nhiều trường
hợp tử vong, khiến các nguồn y tế hiện có không đủ để đáp ứng.[36] Trong trường hợp này, liệu pháp kháng sinh
đường uống là cần thiết. Doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin hoặc moxifloxacin đường uống được khuyến cáo.[21]
[22] Thời gian điều trị thuốc kháng sinh đường uống là 10 đến 14 ngày, hoặc cho đến 2 ngày sau khi giảm sốt, đối với
tất cả các bệnh nhân.[22]
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Bệnh dịch hạch: biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm
Những bệnh nhân không có triệu chứng mà tiếp xúc gần gũi (trong vòng 2 m) với bệnh nhân bị bệnh dịch hạch
(như tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của bệnh, tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi) sẽ
được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bằng thuốc kháng sinh trong 7 ngày. Doxycycline hoặc ciprofloxacin đường
uống được khuyến cáo.[21] [22] Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận sử dụng
levofloxacin và moxifloxacin là biện pháp dự phòng sau khi phơi nhiễm vi khuẩn Y pestis. Bệnh nhân xuất hiện triệu
chứng khi đang sử dụng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm nên đến khám với bác sĩ để được đánh giá và cần bắt đầu
điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm.

Nhiễm khuẩn Yersinia
Điều trị kháng sinh đối với nhiễm khuẩn yersinia tùy theo các triệu chứng lâm sàng Bệnh nhân bị mất nước vì viêm
ruột non cần bù nước điện giải qua đường uống hoặc truyền tĩnh mạch. Điều trị kháng sinh có thể không làm bệnh
thuyên giảm và không được khuyến cáo.[37] Đối với bệnh xâm lấn, điều trị với ciprofloxacin tiêm tĩnh mạch trong 10
ngày thường có hiệu quả.[38]

Thuốc kháng sinh không có tác dụng với các triệu chứng của viêm khớp phản ứng.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu ( tóm tắt )

Phơi nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis không
có triệu chứng

1 điều trị kháng sinh đường uống

Cấp tính ( tóm tắt )

bệnh dịch hạch: trường hợp gây tử vong
tiềm tàng

phụ nữ không mang thai và trẻ
em

1 điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm

thêm chăm sóc hỗ trợ

phụ nữ có thai/cho con bú 1 điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm

thêm chăm sóc hỗ trợ

bệnh dịch hạch: tử vong hàng loạt

1 điều trị kháng sinh đường uống

Nhiễm khuẩn yersinia

1 chăm sóc hỗ trợ

với nhiễm trùng xâm lấn thêm ciprofloxacin truyền tĩnh mạch
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Các lựa chọn điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng.
Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

bắt đầu

Phơi nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis không
có triệu chứng

1 điều trị kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: trẻ em có cân nặng <45 kg: 2,2 mg/
kg uống hai lần mỗi ngày, tối đa 100 mg/liều; trẻ
em có cân nặng ≥45 kg và người lớn: 100 mg uống
hai lần mỗi ngày, hoặc 200 mg uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: trẻ em: 20 mg/kg uống mỗi ngày
hai lần, tối đa 500 mg/liều; người lớn: 500-750 mg
uống mỗi ngày hai lần

HOẶC

» levofloxacin: trẻ em: ≥6 tháng tuổi và có cân
nặng <50 kg: 8 mg/kg uống hai lần mỗi ngày, tối
đa 250 mg/liều; trẻ em có cân nặng ≥50 kg và
người lớn: 500-750 mg uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Moxifloxacin: người lớn: 400 mg uống mỗi ngày
một lần

» Những bệnh nhân không có triệu chứng tiếp xúc
gần gũi (trong vòng 2 m) với bệnh nhân bị bệnh dịch
hạch (như tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể người
bệnh, tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân bị bệnh dịch
hạch thể phổi) sẽ được điều trị dự phòng sau phơi
nhiễm bằng thuốc kháng sinh.

» Doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin hoặc
moxifloxacin đường uống được khuyến cáo.[21] [22]

» Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khi đang sử dụng
kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm nên đến khám
với bác sĩ để được đánh giá và bắt đầu điều trị kháng
sinh đường tiêm.

» Thời gian điều trị: 7 ngày.

Cấp tính
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Cấp tính

bệnh dịch hạch: trường hợp gây tử vong
tiềm tàng

phụ nữ không mang thai và trẻ
em

1 điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm

Các lựa chọn sơ cấp

» gentamicin: trẻ em: 2,5 mg/kg tiêm bắp/tiêm tĩnh
mạch 8 giờ một lần; người lớn: 5 mg/kg tiêm bắp/
tiêm tĩnh mạch 24 giờ một lần, hoặc 2 mg/kg tiêm
bắp/tiêm tĩnh mạch dưới dạng liều tấn công, sau đó
dùng liều 1,7 mg/kg 8 giờ một lần.

HOẶC

» gentamicin: trẻ em: 2,5 mg/kg tiêm bắp/tiêm tĩnh
mạch 8 giờ một lần; người lớn: 5 mg/kg tiêm bắp/
tiêm tĩnh mạch 24 giờ một lần, hoặc 2 mg/kg tiêm
bắp/tiêm tĩnh mạch dưới dạng liều tấn công, sau đó
dùng liều 1,7 mg/kg 8 giờ một lần.
-và-
» Doxycycline: trẻ em có cân nặng <45 kg: 2,2 mg/
kg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một lần, tối đa 100 mg/
liều; trẻ em có cân nặng ≥45 kg và người lớn: 100
mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một lần, hoặc 200 mg
tiêm tĩnh mạch mỗi ngày một lần

HOẶC

» streptomycin: trẻ em: 15 mg/kg tiêm trong bắp
mỗi 12 giờ, tối đa 2 g/ngày; người lớn: 1 g tiêm
bắp mỗi 12 giờ

HOẶC

» Ciprofloxacin: trẻ em: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch
mỗi 12 giờ, tối đa 400 mg/liều; người lớn: 400 mg
tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

HOẶC

» levofloxacin: trẻ em: ≥6 tháng tuổi và có cân
nặng <50 kg: 8 mg/kg tiêm tĩnh mạch hai lần mỗi
ngày, tối đa 250 mg/liều; trẻ em có cân nặng ≥50
kg và người lớn: 500-750 mg tiêm tĩnh mạch mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Moxifloxacin: người lớn: 400 mg tiêm tĩnh mạch
mỗi ngày một lần

Các lựa chọn thứ cấp
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Nhiễm khuẩn Yersinia Điều trị

Cấp tính
» Doxycycline: trẻ em có cân nặng <45 kg: 2,2 mg/
kg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một lần, tối đa 100 mg/
liều; trẻ em có cân nặng ≥45 kg và người lớn: 100
mg tiêm tĩnh mạch 12 giờ một lần, hoặc 200 mg
tiêm tĩnh mạch mỗi ngày một lần

HOẶC

» chloramphenicol: trẻ em >2 tuổi và người lớn: 25
mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ, tối đa 4 g/ngày

» Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch
bệnh khuyến cáo ngay lập tức điều trị kháng sinh
đường tiêm hoặc gentamicin hoặc fluoroquinolone
(ciprofloxacin, moxifloxacin hoặc levofloxacin) khi
nghi ngờ nhiễm dịch hạch. Streptomycin cũng được
khuyến cáo là thuốc điều trị đầu tay; tuy nhiên có
nhiều tác dụng phụ, và không được sử dụng rộng rãi ở
một số quốc gia.[22] Gentamicin, sử dụng riêng hoặc
kết hợp với tetracycline, có hiệu quả tương tự như
streptomycin.[23]

» Doxycycline tiêm tĩnh mạch là lựa chọn thay thế
và có hiệu quả tương tự như gentamicin trong điều
trị bệnh dịch hạch thể hạch.[34] Chloramphenicol
cũng được sử dụng; tuy nhiên, các thử nghiệm lâm
sàng ở người chứng minh rằng chưa thấy tính ưu việt
của chloramphenicol trong điều trị dịch hạch thông
thường[21] Điều trị bằng Chloramphenicol cũng
không sử dụng rộng rãi ở một số quốc gia.

» Ở trẻ em, các tác dụng phụ tiềm ẩn của mỗi loại
thuốc nhiều hơn các lợi ích điều trị.[21]

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày, hoặc cho đến
2 ngày sau khi giảm sốt. Có thể sử dụng kháng sinh
đường uống ngay sau khi bệnh nhân tiến triển tốt[22]

thêm chăm sóc hỗ trợ

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

» Duy trì tưới máu mô và oxy hóa ở bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết bằng truyền dịch nhanh và thuốc co mạch
nếu cần.

» Bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi có thể cần thở
máy hỗ trợ.

phụ nữ có thai/cho con bú 1 điều trị thuốc kháng sinh đường tiêm

Các lựa chọn sơ cấp

» gentamicin: người lớn: 5 mg/kg tiêm bắp/tiêm
tĩnh mạch 24 giờ một lần, hoặc 2 mg/kg tiêm bắp/
tiêm tĩnh mạch dưới dạng liều tấn công, sau đó
dùng liều 1,7 mg/kg 8 giờ một lần.

Các lựa chọn thứ cấp
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Cấp tính
» Doxycycline: người lớn: 100 mg tiêm tĩnh mạch
12 giờ một lần, hoặc 200 mg tiêm tĩnh mạch mỗi
ngày một lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: người lớn: 400 mg tiêm tĩnh mạch
mỗi 8-12 giờ

» Do phản ứng bất lợi khi phơi nhiễm với
streptomycin khi còn trong tử cung, gentamicin là
aminoglycoside được khuyến cáo ở phụ nữ mang
thai.[21] [22] Doxycycline hoặc ciprofloxacin là những
thuốc thay thế cho gentamicin có hiệu quả nhất ở phụ
nữ mang thai. Mặc dù các kháng sinh này có những
chống chỉ định tương đối ở phụ nữ mang thai, tuy
nhiên trường hợp bệnh nặng đe dọa tính mạng vẫn
được khuyến cáo sử dụng.[22]

» Đối với phụ nữ cho con bú và trẻ nhũ nhi,
gentamicin cũng được ưu tiên.[21]

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày, hoặc cho đến
2 ngày sau khi giảm sốt. Có thể sử dụng kháng sinh
đường uống ngay sau khi bệnh nhân tiến triển tốt[22]

thêm chăm sóc hỗ trợ

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

» Duy trì tưới máu mô và oxy hóa ở bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết bằng truyền dịch nhanh và thuốc co mạch
nếu cần.

» Bệnh nhân bị bệnh dịch hạch thể phổi có thể cần thở
máy hỗ trợ.

bệnh dịch hạch: tử vong hàng loạt

1 điều trị kháng sinh đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Doxycycline: trẻ em có cân nặng <45 kg: 2,2 mg/
kg uống hai lần mỗi ngày, tối đa 100 mg/liều; trẻ
em có cân nặng ≥45 kg và người lớn: 100 mg uống
hai lần mỗi ngày, hoặc 200 mg uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

» Ciprofloxacin: trẻ em: 20 mg/kg uống mỗi ngày
hai lần, tối đa 500 mg/liều; người lớn: 500-750 mg
uống mỗi ngày hai lần

HOẶC
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Cấp tính
» levofloxacin: trẻ em: ≥6 tháng tuổi và có cân
nặng <50 kg: 8 mg/kg uống hai lần mỗi ngày, tối
đa 250 mg/liều; trẻ em có cân nặng ≥50 kg và
người lớn: 500-750 mg uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» Moxifloxacin: người lớn: 400 mg uống mỗi ngày
một lần

» Trong trường hợp cố ý phát tán vi khuẩn Yersinia
pestis trong các giọt khí rung ra không khí, có thể gây
nhiều trường hợp tử vong, khiến các nguồn y tế hiện
có không đủ để đáp ứng.[36] Trong trường hợp này,
liệu pháp đường uống cần thiết.

» Doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin hoặc
moxifloxacin đường uống được khuyến cáo.[21] [22]

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày, hoặc cho đến 2
ngày sau khi giảm sốt.[22]

Nhiễm khuẩn yersinia

Nhiễm khuẩn yersinia 1 chăm sóc hỗ trợ

» Bệnh nhân bị mất nước vì viêm ruột non cần bù
nước điện giải qua đường uống hoặc truyền tĩnh
mạch.

» Điều trị kháng sinh có vẻ như không làm bệnh
thuyên giảm và không được khuyến cáo.[37]

với nhiễm trùng xâm lấn thêm ciprofloxacin truyền tĩnh mạch

Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Ciprofloxacin: trẻ em: 15 mg/kg tiêm tĩnh mạch
mỗi 12 giờ, tối đa 400 mg/liều; người lớn: 400 mg
tiêm tĩnh mạch mỗi 8-12 giờ

» Đối với nhiễm trùng xâm lấn, dùng ciprofloxacin
tiêm tĩnh mạch thường có hiệu quả.[38]

» Thuốc kháng sinh không có tác dụng với các triệu
chứng của viêm khớp phản ứng.

» Thời gian điều trị: 10 đến 14 ngày, hoặc cho đến 2
ngày sau khi giảm sốt.[22]
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Nhiễm khuẩn Yersinia Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Cần theo dõi chức năng thận nếu bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết hoặc nếu được điều trị với aminoglycoside.

Có thể kiểm tra huyết thanh sau 4 tuần nếu vẫn còn nghi ngờ. Các theo dõi khác tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của
bệnh nhân.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khi đang sử dụng kháng sinh dự phòng sau phơi nhiễm nên được tư vấn đến khám
với bác sĩ để được đánh giá và cần bắt đầu điều trị kháng sinh đường tiêm.

[WHO: emergencies preparedness, response]

[CDC: plague]

[CDC: Yersinia enterocolitica (yersiniosis)]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Viêm khớp phản ứng ngắn hạn trung bình

Viêm khớp phản ứng xuất hiện 1 đến 3 tuần sau khi nhiễm khuẩn yersinia và thường ảnh hưởng đến các khớp ở chi
dưới. Triệu chứng này thường gặp hơn ở bệnh nhân trưởng thành có kiểu gen HLA-B27 dương tính.

Thuốc kháng sinh không có tác dụng với các triệu chứng của viêm khớp phản ứng.

hồng ban nút ngắn hạn trung bình

Hồng ban nút sau khi nhiễm khuẩn yersinia là một biến chứng miễn dịch thường gặp hơn ở phụ nữ trưởng thành.

hoại thư ngắn hạn thấp

Có thể xảy ra ở các chi như là biến chứng muộn của dịch hạch thể nhiễm trùng huyết.
[Fig-5]

[Fig-6]

liên quan đến độc tính của kháng sinh thuộc aminoglycoside biến thiên trung bình

Aminoglycosides gây độc ống thận và có thể gây suy thận, đặc biệt là ở những bệnh nhân có nhiễm trùng huyết[41]
Chúng có thể gây nhiễm độc tai. Đã có tài liệu ghi nhận chứng điếc không phục hồi ở trẻ em bị phơi nhiễm trong thời
kỳ mang thai.[21] [40]
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Nhiễm khuẩn Yersinia Liên lạc theo dõi

Tiên lượng

Bệnh dịch hạch thể hạch không được điều trị có tỷ lệ tử vong từ 50% đến 90%.[14] Bệnh dịch hạch thể nhiễm trùng
huyết, viêm màng não hay viêm phổi hầu hết đều gây tử vong[21] Điều quan trọng là cần điều trị sớm, và việc điều trị
chậm trễ >24 tiếng kể từ khi khởi phát các triệu chứng toàn thân liên quan đến tỷ lệ tử vong cao.

Nhiễm khuẩn Yersinia thường tự khu trú, nhưng có thể xuất hiện thể xâm lấn.

Bệnh dịch hạch
Điều trị kháng sinh có hiệu quả giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 5% đến 15%.[21] Đánh giá trên 50 ca bệnh được điều trị
tại Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ tử vong bằng không mặc dù thời gian trước khi bắt đầu điều trị là trung bình 4 ngày có triệu
chứng.[23]

Sốt, gần như luôn xuất hiện, giảm từ 2 đến 4 ngày sau khi bắt đầu dùng thuốc kháng sinh.[23] Hầu hết các bệnh nhân đều
xuất viện trong vòng 7 ngày.

Nhiễm khuẩn Yersinia
Đánh giá trên 458 ca nhiễm khuẩn Yersinia enterocolitica, chỉ có 2 trường hợp tử vong được cho là do vi khuẩn Y
enterocolitica.[39] Đánh giá trên 53 bệnh nhân được điều trị nhiễm khuẩn huyết do khuẩn Y.enterocolitica cho thấy tỷ lệ
tử vong là 7,5%.[38]

Viêm khớp phản ứng xuất hiện 1 đến 3 tuần sau khi nhiễm khuẩn và thường ảnh hưởng đến các khớp ở chi dưới. Triệu
chứng này thường gặp ở bệnh nhân có kháng nguyên bạch cầu người (HLA) B27. Trong một nghiên cứu, đau lưng dưới
liên tục xuất hiện ở một phần ba bệnh nhân sau viêm khớp liên quan đến nhiễm Yersinia cấp tính, được theo dõi trong
khoảng thời gian trung bình là10 năm.[40]
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1. CDC: map of plague in the US (external link)

2. WHO: emergencies preparedness, response (external link)
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4. CDC: Yersinia enterocolitica (yersiniosis) (external link)

5. CDC: National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS) (external link)

6. Public Health England: notifiable diseases and causative organisms - how to report (external link)
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Hình ảnh

Hình 1: Bọ chét cái Xenopsylla cheopis, còn được gọi là bọ chét chuột phương đông

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Hình 2: hạch nách

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Hình 3: Xuất hiện lưỡng cực với nhuộm Wright

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Hình 4: Nhiễm bệnh dịch hạch liên quan đế cả hai lá phổi

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Hình 5: Hoại thư bàn chân phải gây hoại tử ngón chân

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Hình 6: Hoại thư ngón

Từ bộ sưu tập hình ảnh của CDC; phải xin phép trước khi sử dụng
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
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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
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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
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