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Tóm tắt

◊ Ở giai đoạn ban đầu biểu hiện bệnh không đặc hiệu gây khó khăn trong chẩn đoán phân biệt; do đó, nếu nghi
ngờ nhiễm bệnh trên lâm sàng thì việc cách ly nhanh chóng là rất quan trọng khi có tiền sử phơi nhiễm.

◊ Kiểm soát tập trung vào việc chăm sóc hỗ trợ và kiểm soát nhiễm trùng. Việc thiếu bất kỳ một biện pháp điều
trị kháng vi-rút đặc hiệu hoặc vắc-xin đã được phê duyệt nào đều khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn; tuy
nhiên, một số yếu tố điều trị tiềm năng đang được thúc đẩy phát triển, và các nghiên cứu lâm sàng đang được lên
kế hoạch hoặc đang được tiến hành.

◊ Tỷ lệ tử vong dao động từ 25% đến 90% nhưng trung bình khoảng 50% tại đa số các trung tâm điều trị trong đợt
dịch năm 2014 ở Tây Phi. Những người sống sót thường có vấn đề về sức khỏe kéo dài (thể chất và tâm thần).

◊ Nguy cơ lây truyền qua đường tình dục từ những người sống sót là nam giới có thể kéo dài ít nhất 12 tháng.

◊ Vì có thể có nguy cơ lây truyền bệnh qua du lịch/đi lại nên tất cả các nước cần phải có sẵn các quy trình để sàng
lọc và xử trí bệnh nhân.
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Định nghĩa
Bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh nặng, thường gây tử vong do vi-rút thuộc họ Filoviridae (chi Ebolavirus)
gây ra. Hiện nay có 5 loài đã biết: Zaire ebolavirus, Sudan ebolavirus, Tai Forest ebolavirus (Ebolavirus rừng Tai),
Bundibugyo ebolavirus và Reston ebolavirus.[1] Zaire ebolavirus là nguyên nhân gây ra đợt dịch bắt đầu tại Tây Phi vào
năm 2014, đây là đợt dịch lớn nhất kể từ khi vi-rút được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976.

Ban đầu, bệnh được cho là có thể lây từ các động vật nhiễm bệnh như loài dơi và động vật linh trưởng không phải người,
nhưng cũng khả năng lây truyền từ người sang người. Bệnh có thể lây qua tiếp xúc với các dịch cơ thể của bệnh nhân.
Thời kỳ ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày (thường từ 3-12 ngày).[2] Thời kỳ ủ bệnh ở trẻ em có thể ngắn hơn.[3] Bệnh nhân
không được coi là bị nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện các triệu chứng. Nhiễm khuẩn ở người có tỷ lệ tử vong cao tùy
thuộc vào loài vi-rút Ebola và chất lượng chăm sóc hỗ trợ có sẵn.

Nhiễm vi-rút Ebola thuộc nhóm tình trạng bệnh lý được xác định là sốt xuất huyết do vi-rút, và trước đây được gọi là
bệnh sốt xuất huyết do vi-rút Ebola.

[BMJ Best Practice podcast: Ebola - medical guidance and lessons from West Africa with Dr Tom Fletcher]

Dịch tễ học
Những ca bệnh nhiễm vi-rút Ebola đầu tiên được báo cáo ở Zaire (nay gọi là Cộng hòa Dân chủ Congo) vào năm 1976.
Đã có 318 ca bệnh và 280 ca tử vong, chiếm 88% tỷ lệ tử vong ca bệnh.[24] Sự lây truyền trong đợt dịch này bắt nguồn
từ việc sử dụng những kim tiêm bị nhiễm bệnh trong một phòng khám dành cho bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện
Yambuku Mission. Kể từ đó, thường xuyên xảy ra các đợt bùng phát ở Trung và Tây Phi.[25]

Các chủng phổ biến nhất của vi-rút Ebola dẫn đến bùng phát dịch là Zaire ebolavirus, chủng phổ biến thứ hai là Sudan
ebolavirus.

Zaire ebolavirus là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bắt đầu tại Tây Phi vào năm 2014. Đợt dịch này được báo cáo lần
đầu tiên vào tháng 3 năm 2014 và là đợt bùng phát lớn nhất kể từ khi phát hiện vi-rút này lần đầu tiên vào năm 1976.
Giải trình tự gen cho thấy vi-rút được phân lập từ những bệnh nhân bị nhiễm bệnh trong đợt dịch năm 2014 là tương tự
tới 97% so với vi-rút xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1976.[26] Hơn 28.000 ca bệnh (đã xác định, có thể và nghi ngờ) đã
được báo cáo trong đợt dịch này, với hơn 11.000 ca tử vong.

Một đợt bệnh bùng phát được công bố ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào tháng 8 năm 2018. Tính đến ngày 09 tháng
7 năm 2019, có 2437 ca bệnh (gồm 2343 ca chẩn đoán xác định và 94 ca nghi ngờ), trong đó 1646 ca tử vong (tỷ lệ tử
vong là 68%) đã được báo cáo tại các tỉnh Bắc Kivu và Ituri của DRC.[27]Liên quan đến đợt bùng phát này, một chùm
ca bệnh cũng được xác nhận tại Uganda.[28]Đợt dịch này đến sớm sau đợt dịch trước đó tại tỉnh Equateur của DRC (các
vùng Bikoro, Iboko và Wangata), với 54 ca bệnh và 33 ca tử vong (tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân là 61%). Đợt
dịch mới nhất này đã được xác nhận là không liên quan đến đợt tại tỉnh Equateur nhưng cũng do loài Zaire ebolavirus gây
ra. Đợt bùng phát mới nhất này là đợt thứ mười được xác định tại DRC cho đến nay.

Zaire ebolavirus có tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân được báo cáo là lên đến 90% trong các đợt bùng phát trước
đó.[6] Cần thận trọng khi phiên giải kết quả so sánh trực tiếp tỷ lệ tử vong ca bệnh giữa các trung tâm điều trị Ebola khác
nhau và các đợt bùng phát vì nhiều biến số có thể tạo ra yếu tố nhiễu và thậm chí ảnh hưởng tới dữ liệu thuần tập rất lớn.
Tỷ lệ tử vong ca bệnh trong đợt bùng nổ dịch năm 2014 lên tới 64,3% trong các trường hợp nhập viện,[18] giảm xuống
31,5% tại một số trung tâm điều trị ở Tây Phi,[29] và khoảng 20% số bệnh nhân được điều trị bên ngoài Tây Phi.[30]

Trái ngược với điều này, Sudan ebolavirus có tỷ lệ tử vong ca bệnh thấp hơn từ 53% đến 65% trong các đợt bùng phát
trước đó, so với đợt bùng phát dịch lớn nhất xảy ra vào năm 2000 tại Uganda (425 ca bệnh).[6] Tính đến nay mới chỉ có
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1 đợt bùng phát dịch do Bundibugyo ebolavirus: vào năm 2007 ở miền tây Uganda, và đợt bùng phát này có tỷ lệ tử vong
ca bệnh là 25%.[9]

WHO tuyên bố hết dịch khi một quốc gia không có ca bệnh mới nào được báo cáo trong 42 ngày (tức là gấp đôi thời gian
ủ bệnh tối đa) với điều kiện là quốc gia đó chứng mình là đã có các biện pháp giám sát chủ động và có khả năng chẩn
đoán tốt.[31]

Bệnh căn học
Vi-rút Ebola thuộc họ Filoviridae (chi Ebolavirus, bộ: Mononegavirales). Các loại vi-rút này có hình thon dài, các cấu trúc
dạng sợi với độ dài khác nhau.
[Fig-1]

Vi-rút này ban đầu được cho là mắc phải do phơi nhiễm với dịch tiết cơ thể hoặc mô từ các động vật bị nhiễm bệnh như
loài dơi và động vật linh trưởng không phải con người; tuy nhiên, vẫn chưa xác nhận được ổ chứa tự nhiên và phương
thức lây truyền sang người.[32] Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm về khả năng của ổ chứa cho thấy rằng có thể gây
nhiễm thành công ở loài dơi và động vật gặm nhấm, nhưng không thành công ở thực vật hoặc động vật chân đốt.[33]
[34] [35] Có thể diễn ra quá trình lây truyền từ động vật sang người trong khi săn bắt và ăn thịt các loài là ổ chứa hoặc
động vật linh trưởng không phải là con người bị nhiễm bệnh. Thói quen ăn thịt thú rừng tại địa phương hoặc thức ăn bị
nhiễm bẩn bởi phân dơi (3 loài dơi ngủ trên cây cũng được xem là ổ chứa) cũng được cho là nguyên nhân góp phần lây
nhiễm.
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Sinh thái học của vi-rút Ebola cho thấy chu trình gây dịch cục bộ và dịch lan rộng ở động vật

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

Sự lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của người bị bệnh.[36] Ở các vùng lưu hành
dịch ban đầu, việc tái sử dụng mũi tiêm không vô khuẩn là nguyên nhân tạo ra những lây nhiễm liên quan đến chăm sóc
sức khoẻ.[24] Tuy nhiên, mặc dù vẫn tồn tại nguy cơ, nhưng hầu hết các ca bệnh đều do tiếp xúc gần gũi với cơ thể hoặc
dịch tiết cơ thể (ví dụ như mồ hôi, máu, phân, chất nôn, nước bọt, dịch tiết từ bộ phận sinh dục [kể cả tinh trùng], và sữa
mẹ) của bệnh nhân.

Mức độ vi-rút trong máu tăng lên trong suốt quá trình mắc bệnh và bệnh nhân có nhiều khả năng lây nhiễm nhất trong các
giai đoạn sau đó (tức là, trong giai đoạn bị tiêu chảy, nôn mửa và xuất huyết).[37] Có thể tìm thấy một lượng lớn vi-rút
trong da và, vì mồ hôi cũng có thể chứa vi-rút, nên nếu chạm vào một bệnh nhân bị nhiễm bệnh có thể làm lây truyền vi-
rút.[38] Các sự kiện tổ chức rộng khắp trong cộng đồng cũng ngày càng được ghi nhận là một yếu tố góp phần lây nhiễm:
một đám tang của lang y ở Sierra Leone vào năm 2015 có liên quan đến 300 ca bệnh.[39] Trong một nghiên cứu, người ta
phát hiện ra rằng các siêu tác nhân lây lan là nguyên nhân gây ra khoảng 61% số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch năm
2014.[40]

Trong một nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ vi-rút đào thải trong các loại dịch tiết cơ thể khác nhau, Ebola virus được
phân lập từ nước bọt, sữa, phân, nước mắt và tinh dịch cho thấy vi-rút có thể đào thải lên đến 40 ngày sau khi khởi phát
bệnh.[41] [42] [43] Vẫn có thể phát hiện vi-rút trong tinh dịch trong hơn 12 tháng sau khi khỏi bệnh, có thể do mô tinh
hoàn là một nơi có đặc quyền miễn dịch (chấp nhận kháng nguyên mà không giải phóng các đáp ứng viêm nhằm giảm
thiểu tác động hủy hoại mô do miễn dịch).[44] Điều này có nghĩa là lây truyền qua đường tình dục có thể kéo dài sau khi
khỏi bệnh,[41] [42] [43] [45] [46] và những trường hợp này đã được xác nhận trong và sau đợt bùng phát năm 2014.[47]
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[48] [49] Vi-rút Ebola cũng đã được phát hiện trong dịch âm đạo.[50] V-rút có thể tiếp tục nhân lên từ nước tiểu và mồ
hôi. Ở một bệnh nhân đã hồi phục ở Đức đã phát hiện được vi-rút trong nước tiểu 14 ngày, và trong mồ hôi với thời gian
lên đến 19 ngày sau khi vi rút không phát hiện được trong huyết thanh.[38]

Nhiễm khuẩn qua đường hô hấp đã được chứng minh có thể xảy ra đối với động vật linh trưởng không phải là con người;
tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy đường lây truyền qua không khí ở người.[14] [51] Vẫn cần phải xem xét
khả năng lây truyền qua không khí của vi-rút khi bị nôn mửa dữ dội (tương tự như nhiễm norovirus) và trong các thủ
thuật tạo ra giọt nước có chứa vi-rút liên quan đến các biện pháp can thiệp chăm sóc đặc biệt.

Ngoài các vùng lưu hành dịch bệnh, trường hợp nhiễm vi-rút Ebola rất hiếm gặp và thường là nhiễm vi-rút từ nơi khác
đến.[52] Khách du lịch đến từ các vùng bị ảnh hưởng, cũng như các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm và những
người khác tiếp xúc với các vật liệu và động vật có nguy cơ bị nhiễm bệnh, đều có nguy cơ bị nhiễm cao.

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola transmission]

Sinh lý bệnh học
Đã có những tiến bộ đáng kể trong việc làm sáng tỏ sinh bệnh học của tình trạng nhiễm vi-rút Ebola; tuy nhiên, hầu hết
các nghiên cứu được thực hiện trên mô hình loài linh trưởng không phải con người và các loài gặm nhấm.[10] Điều này
là do những khó khăn trong việc tiến hành các nghiên cứu trên người tại những nước nghèo, nơi mà bệnh truyền nhiễm
xảy ra thường xuyên.

Hệ gen của vi-rút bao gồm một chuỗi đơn ARN âm 19kb với 7 gen vi-rút được phiên mã bởi ARN polymerase phụ thuộc
ARN có trong hạt virion. Chuỗi đơn ARN được bao phủ bởi các nucleoprotein NP và VP30 vi-rút được sắp xếp theo hình
xoắn ốc liên kết bởi các protein ma trận VP24 và VP4 với mô hình hai lớp lipid bao phủ hạt virion.[14] Đột biến nhanh
của vi-rút xuất hiện vào đợt bùng phát dịch năm 2014, làm gia tăng mối lo ngại về khả năng tránh né phản ứng miễn dịch
của cơ thể và phát triển dù có các liệu pháp điều trị mới.[53] [54]

Thời kỳ ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày (thường từ 3-12 ngày).[2] Xâm nhập vào tổ chức sau khi da hoặc niêm mạc bị tổn
thương tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của người bệnh. Có thể lây truyền từ động vật sang người hoặc từ người sang người.
Sau khi bị nhiễm khuẩn, filovirus nhân lên trước tiên trong các bạch cầu đơn nhân, đại thực bào và các tế bào hình sao.
Các tế bào chứa các vi-rút di chuyển đến các hạch bạch huyết khu vực, gan và lách, từ đó làm lây lan vi-rút. Vi-rút Ebola
có ái tính cao với tế bào và có khả năng lây nhiễm nhiều loại tế bào khác nhau, nhưng đặc biệt vi-rút nhân lên nhanh
chóng ở mô lympho, gan và lách.[10] [14] [55] Vi-rút Ebola cũng có khả năng đặc biệt là điều chỉnh biểu hiện của các gen
liên quan đến phản ứng miễn dịch của vật chủ, gây chết tế bào lympho theo chương trình và làm suy giảm các tác dụng
bảo vệ của interferon.[56] [57] [58] [59] [60]

Phản ứng miễn dịch của vật chủ rất quan trọng và quyết định kết quả của nhiễm trùng. Tiến triển đến giai đoạn cuối trầm
trọng của bệnh khi vi-rút kích thích cơ thể tiết ra một loạt các cytokine gây viêm, bao gồm: interferon; interleukin (IL)
như IL-2, IL-6, IL-8, và IL-10; protein tiết interferon; và yếu tố hoại tử u (TNF)-alpha.[10] [14] [61] Nói cách khác, điều
này làm kích hoạt yếu tố nội mô và giảm tính toàn vẹn của mạch máu, giải phóng yếu tố mô (kết hợp khởi phát rối loạn
đông máu), và tăng nồng độ nitric oxit (kèm theo hạ huyết áp).[62] Nhiễm khuẩn dẫn đến suy giảm tế bào lympho thông
qua cơ chế gây chết tế bào theo chương trình gián tiếp (vì vi-rút không nhân lên trong tế bào lympho), và ức chế bạch
cầu trung tính bằng glycoprotein GP.[63] Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra tình trạng giảm tiểu cầu là không có tiểu
cầu do mô bị tổn thương hoặc đông máu nội mạch rải rác trên toàn thân do vi-rút gây ra, trong trường hợp các yếu tố
đông máu đã cạn kiệt.[64] Đông máu nội mạch rải rác, cùng với suy gan cấp, làm cho bệnh nhân gặp các biến chứng xuất
huyết. Các biến chứng khác của bệnh nặng bao gồm tổn thương thận cấp tính, viêm gan và viêm tụy.[14] Đáp ứng kháng
thể sớm, cùng với suy giảm tế bào lympho, có liên quan đến hiệu quả đào thải vi-rút và tỷ lệ sống sót.[65] Phương pháp
phân tích tế bào theo dòng chảy, được sử dụng tại một trung tâm điều trị ở Guinea trong đợt bùng phát dịch năm 2014,
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cho thấy sự rối loạn tế bào T (đặc trưng bởi biểu hiện cao hơn của CTLA-4 và PD-1 trên tế bào CD4 và CD8) có liên
quan đến tử vong. Điều này khẳng định các ý kiến trước đó về phản ứng miễn dịch đầy đủ, nhưng có kiểm soát là yếu tố
quan trọng đối với tỷ lệ sống sót.[66]

Hiện vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gây sốc. Nhiều yếu tố có thể góp phần, bao gồm: nhiễm khuẩn huyết, có thể sự
chuyển vị của vi khuẩn đường ruột; tác động trực tiếp của vi-rút; đông máu nội mạch rải rác; hoặc xuất huyết.[61]

Phân loại

Phân loại vi-rút
Vi-rút này thuộc họ Filoviridae (chi: Ebolavirus). Năm loài vi-rút Ebola khác nhau đã được phân lập từ các vùng lưu hành
dịch khác nhau, chủ yếu ở các nước châu Phi, ngoại trừ vi-rút Reston có nguồn gốc từ Philippines.[1] Vi-rút Reston chưa
bao giờ gây ra triệu chứng trên người. Bốn loài vi-rút còn lại gây ra các hội chứng lâm sàng gần giống nhau với mức độ
nặng khác nhau, và tỷ lệ tử vong được báo cáo là từ 20% đến 90% trong các đợt dịch khác nhau (trung bình khoảng 50%
tại đa số các trung tâm điều trị trong đợt dịch năm 2014 ở Tây Phi).[2]Zaire ebolavirus và Sudan ebolavirus đặc biệt được
biết đến vì độc lực của chúng; các loại vi-rút còn lại được coi là ít độc lực hơn. Việc phân loài vi-rút vẫn được tiếp tục,
nổi lên những cái tên mới dành cho các biến thể vi-rút.[4]

Zaire ebolavirus:

• Được phân lập lần đầu tiên vào năm 1976 trong một đợt bùng phát ở phía bắc Zaire (nay gọi là Cộng hòa Dân
chủ Congo, hoặc DRC).[5] Dường như là loài độc lực nhất trong 5 loài và có tỷ lệ tử vong ca bệnh cao nhất trong
số tất cả các loài.[6] Zaire ebolavirus là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bắt đầu tại Tây Phi vào năm 2014. Đợt
bùng phát riêng biệt, có giới hạn ở DRC vào năm 2014 là do chủng Zaire ebolavirus gây ra, khác với chủng vi-rút
lan truyền ở Tây Phi.[7]

Sudan ebolavirus:

• Được phân lập lần đầu tiên vào năm 1976 trong một đợt bùng phát dịch ở phía nam Sudan. Gây ra hội chứng
giống hệt với Zaire ebolavirus; tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ca bệnh thấp hơn.[6]

Tai Forest ebolavirus (trước đây gọi là Cote d'Ivoire ebolavirus):

• Chỉ có 1 ca bệnh được ghi nhận vào năm 1994, đó là ca bệnh của một nhà nghiên cứu Thụy Sĩ, người đã mổ tử thi
cho một con tinh tinh chết ở Vườn Quốc gia Tai thuộc Cote d’Ivoire.[8] Cô ấy đã hồi phục sau giai đoạn sốt của
bệnh mà không có biến chứng xuất huyết.

Bundibugyo ebolavirus:

• Được phát hiện vào năm 2007 trong một đợt bùng phát riêng lẻ tại quận Bundibugyo thuộc miền tây Uganda. Vi-
rút được phân lập này được xác định là một loài khác biệt, có họ hàng xa với Tai Forest ebolavirus.[9]

Reston ebolavirus:

• Được phân lập lần đầu tiên tại Reston, Virginia, Mỹ vào năm 1989. Vi-rút này được tìm thấy ở những con khỉ
Cynomolgus nhập khẩu từ Philippines. Một số công nhân tiếp xúc với động vật bị bệnh được phát hiện có huyết
thanh dương tính, nhưng không có triệu chứng lâm sàng. Kể từ đó, vi-rút này cũng đã được phân lập từ lợn ở
Philippines.[10] [11]

8 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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Thông tin cơ bản

Các nhiễm trùng do filovirus khác
Các vi-rút thuộc họ Filoviridae bao gồm: vi-rút Ebola, vi-rút Marburg và Cuevavirus. Vi-rút Marburg là thành viên duy
nhất còn lại trong nhóm này gây nhiễm khuẩn ở người. Vi-rút này được phân lập từ dơi và gây ra một hội chứng tương
tự như nhiễm vi-rút Ebola. Một số đợt dịch bùng phát đã được báo cáo, thường liên quan đến việc tiếp xúc với động vật
trong các hầm mỏ hoặc hang động.[12]
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Dự phòng ban đầu
Các biện pháp phòng ngừa sau đây được khuyến cáo cho những người tại khu vực bị ảnh hưởng của đợt dịch bùng phát:

• Thực hành vệ sinh kỹ lưỡng (ví dụ: rửa tay bằng xà phòng và nước, nước rửa tay chứa cồn hoặc dung dịch clo)
• Tránh tiếp xúc với dịch tiết cơ thể
• Không sử dụng các đồ vật đã tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của người bị nhiễm bệnh (ví dụ: quần áo, thiết bị y tế,

kim tiêm)
• Tránh các nghi thức mai táng hoặc chôn cất liên quan đến việc phải xử lý xác người chết đã xác định hoặc nghi

ngờ nhiễm vi-rút Ebola
• Tránh tiếp xúc với động vật linh trưởng không phải con người và dơi, bao gồm dịch tiết cơ thể hoặc thịt sống

được chế biến từ những con vật này
• Tránh các bệnh viện ở Tây Phi đang điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh (trừ khi đến đó làm việc)
• Những người đi du lịch trở về (bao gồm cả nhân viên y tế) nên tuân thủ các chính sách địa phương về giám sát và

theo dõi sức khoẻ của họ trong 21 ngày và nhận chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng, đặc biệt là sốt.

Những nhân viên y tế có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh nên làm theo các bước sau:

• Mặc quần áo bảo hộ
• Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và khử trùng thích hợp  [Centers for Disease Control and

Prevention (CDC): infection control for viral haemorrhagic fevers in the African health care setting]
• Cách ly các bệnh nhân bị nghi ngờ với những người khác nếu có thể, và cách ly bệnh nhân chắc chắn mắc bệnh

với các bệnh nhân bị nghi ngờ mắc bệnh
• Tránh tiếp xúc trực tiếp với xác của những người chết được xác định hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Trong các đợt

dịch bệnh, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ xác chết nào
• Thông báo cho cán bộ y tế nếu bạn đã tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân nhiễm bệnh.

[World Health Organization (WHO): aide-memoire for infection prevention and control in a health care facility]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): infection control for viral haemorrhagic fevers in the African health
care setting]

Nếu nghi ngờ bị lây nhiễm dựa trên sàng lọc ban đầu, đảm bảo cách ly ngay lập tức trước khi tiến hành các bước tiếp
theo. Điều này rất quan trọng để giảm bớt sự tiếp xúc với các bệnh nhân và nhân viên y tế khác khi bệnh nhân đang
trong quá trình kiểm tra. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly cho đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm
tính.[70]

Nguy cơ cao nhất mà nhân viên y tế phải đối mặt khi chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm bệnh là vô tình chạm vào mặt hoặc
cổ của họ bên dưới tấm che mặt trong quá trình chăm sóc bệnh nhân và khi tháo bỏ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Nhân
viên y tế cần nắm rõ các nguyên tắc cơ bản sau đây khi sử dụng PPE:[70]

• Mặc vào: Phải mặc PPE đúng cách theo đúng thứ tự trước khi vào khu vực chăm sóc bệnh nhân. Vì không thể
chỉnh sửa PPE trong khu vực chăm sóc bệnh nhân nên cần cẩn trọng để đảm bảo PPE được mặc càng thoải mái
càng tốt trước khi vào khu vực. Không nên để lộ da. Việc mặc PPE phải được quan sát trực tiếp bởi một quan sát
viên được đào tạo và cần kiểm tra lần cuối trước khi vào khu vực chăm sóc bệnh nhân

• Trong quá trình chăm sóc bệnh nhân: Phải giữ đúng vị trí và mặc PPE đúng cách trong suốt thời gian tiếp xúc với
các khu vực có khả năng bị nhiễm. Không được điều chỉnh PPE trong thời gian chăm sóc bệnh nhân. Nhân viên
y tế phải thường xuyên khử trùng bàn tay đã đeo găng bằng cách sử dụng nước rửa tay có chứa cồn hoặc dung
dịch clo, đặc biệt sau khi xử lý dịch tiết cơ thể. Nếu vi phạm một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khi sử dụng PPE (ví
dụ: găng tay tách biệt với ống tay khiến da bị lộ, vết rách bên ngoài găng tay, kim chích) trong khi chăm sóc bệnh
nhân, nhân viên y tế phải di chuyển ngay đến khu vực cởi bỏ PPE để đánh giá phơi nhiễm và thực hiện kế hoạch
chống phơi nhiễm tại cơ sở, nếu được chỉ định. Mọi nhân viên y tế phải nắm rõ các hành động diễn tập cần thực
hiện ngay lập tức trong trường hợp phơi nhiễm có nguy cơ cao (vết thương do kim đâm và văng bắn vào màng
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nhầy niêm mạc). Sau khi cởi bỏ an toàn, cần tiến hành đánh giá nhanh nguy cơ và xem xét biện pháp dự phòng sau
phơi nhiễm (PEP).[71]

• Cởi bỏ: cởi bỏ PPE đã sử dụng là một quá trình có nguy cơ cao, đòi hỏi một quy trình có thiết kế, một người quan
sát được đào tạo, và một khu vực được chỉ định để cởi bỏ PPE nhằm đảm bảo sự an toàn. PPE phải được cởi bỏ
từ từ và cẩn trọng theo đúng trình tự để giảm khả năng tự nhiễm hoặc phơi nhiễm khác. Cần xây dựng và sử dụng
quy trình từng bước trong quá trình tập huấn và thực hành hàng ngày.

[Fig-3]

Vì vậy không quá phóng đại khi đề cao tầm quan trọng của một người "đồng nghiệp" cùng với hướng dẫn từ các màn
hình độc lập nếu có khi ở trong khu vực chăm sóc bệnh nhân và trong quá trình mặc vào và cởi bỏ PPE, nhằm đảm bảo
thực hành an toàn.  [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): the buddy system]

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) đã có hướng dẫn chi tiết về
PPE:

• [World Health Organization (WHO): personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak - rapid
advice guideline]

• [World Health Organization (WHO): steps to put on personal protective equipment (PPE)]
• [World Health Organization (WHO): steps to remove personal protective equipment (PPE)]
• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance on personal protective equipment (PPE) to be used

by healthcare workers during management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation (PUIs)
for Ebola]

Vắc-xin:

• Không có vắc-xin nào được cấp phép sử dụng trên người.[72] Hãy xem mục Mới xuất hiện để biết thông tin chi
tiết về các vắc-xin đang được nghiên cứu và phát triển.

[World Health Organization (WHO): Ebola: infection prevention and control]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola prevention]

Khám sàng lọc
Nhiễm vi-rút Ebola có thể lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc vật lý gần gũi với bệnh nhân mắc bệnh. Không có bằng chứng
về nguy cơ bị nhiễm bệnh trước khi bệnh nhân có triệu chứng, nhưng chẩn đoán muộn sẽ làm chậm quá trình cách ly
bệnh nhân một cách hiệu quả, từ đó làm tăng khả năng lây bệnh. Vì vậy, sàng lọc và tìm kiếm ca bệnh tích cực là một
chiến lược kiểm soát cần thiết để tránh hoặc ngăn chặn dịch bệnh.

Chẩn đoán sớm xoay quanh việc xác định những bệnh nhân có nguy cơ. Định nghĩa ca bệnh do Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) xây dựng dựa trên việc đã từng bị phơi nhiễm trước
đây, cũng như bằng chứng lâm sàng của bệnh (ví dụ như sốt, nhức đầu, đau cơ). Trong vùng lưu hành dịch bệnh, thông
tin phơi nhiễm trước đó không có nhiều hữu ích. Dưới đây là các liên kết tới các định nghĩa ca bệnh của WHO và CDC:

• [World Health Organization (WHO): case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): case definition for Ebola virus disease (EVD)]

Việc khám sàng lọc cho những bệnh nhân này đảm bảo việc xác định nhanh chóng các ca bệnh nghi ngờ cần được cách
ly và xét nghiệm ngay lập tức. Những người không có triệu chứng và có các yếu tố nguy cơ dịch tễ học có thể cần được
theo dõi (ví dụ như đo nhiệt độ hai lần mỗi ngày) trong suốt thời kỳ ủ bệnh tùy theo nguy cơ phơi nhiễm của họ. Điều
này nhằm đảm bảo sự nhận biết nhanh chóng các triệu chứng và sau đó là cách ly ngay lập tức.

[World Health Organization (WHO): Ebola surveillance in countries with no reported cases of Ebola virus disease]
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WHO, CDC, và Cơ quan Y tế Công cộng của Anh Quốc đã đưa ra hướng dẫn về khám sàng lọc và chăm sóc cho phụ nữ
mang thai.

[World Health Organization (WHO): Ebola virus disease in pregnancy: screening and management of Ebola cases, contacts
and survivors]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for screening and caring for pregnant women with Ebola
virus disease for healthcare providers in US hospitals]

[Public Health England (PHE): Ebola in pregnancy - information for healthcare workers]

Dự phòng cấp hai
Nhiễm vi-rút Ebola là bệnh cần khai báo.

Nếu nghi ngờ bị nhiễm bệnh, cần cách ly bệnh nhân và tất cả các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân phải mang thiết bị
bảo hộ cá nhân. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) đã có hướng
dẫn chi tiết về PPE:

• [World Health Organization (WHO): personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak - rapid
advice guideline]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance on personal protective equipment (PPE) to be used
by healthcare workers during management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation (PUIs)
for Ebola]

Theo dấu những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh (ví dụ: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) là rất cần thiết.
Những người tiếp xúc với vi-rút Ebola trong vòng 21 ngày qua và những người không có triệu chứng cần phải được theo
dõi trong thời gian ủ bệnh để đảm bảo nhận biết nhanh các triệu chứng cơ năng và cách ly ngay lập tức. WHO có hướng
dẫn về theo dấu những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh:

• [World Health Organization (WHO): implementation and management of contact tracing for Ebola virus disease]
Các nhân viên y tế bị nghi ngờ nhiễm bệnh phải được cách ly và điều trị giống như bất kỳ bệnh nhân khác cho đến khi
chẩn đoán âm tính được khẳng định[133] Nếu đã tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh, người
đó phải rửa ngay lập tức các bề mặt da bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước, và rửa kỹ niêm mạc với nhiều nước.

Các hoạt động mai táng an toàn là rất cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng được chấp nhận do tập tục văn hoá và đây
vẫn là một thách thức.[67]

[World Health Organization (WHO): how to conduct safe and dignified burial of a patient who has died from suspected or
confirmed Ebola virus disease]

Dự phòng sau phơi nhiễm (PEP):

• Đây là một lĩnh vực đang biến đổi nhanh chóng.[210] Cách tiếp cận phân tầng đối với nguy cơ tiếp xúc được đề
xuất.

• Khuyến cáo PEP ở những bệnh nhân có nguy cơ cao (ví dụ: tiếp xúc da hoặc niêm mạc bị tổn thương với bệnh
nhân (còn sống hoặc đã chết) hoặc các dịch cơ thể của họ, tổn thương do vật nhọn đâm vào hoặc tiếp xúc với
găng tay hoặc quần áo nhiễm bẩn). Cân nhắc dùng thuốc với người chỉ tiếp xúc da lành với bệnh nhân (còn sống
hoặc đã chết) hoặc các dịch cơ thể của họ. Các lựa chọn nên cân nhắc bao gồm liệu pháp miễn dịch thụ động với
kháng thể đơn dòng (ví dụ: ZMapp, MIL77), thuốc kháng vi-rút (ví dụ: favipiravir, remdesivir, BCX4430) hoặc
tiêm vắc-xin (ví dụ: rVSV-ZEBOV) tùy thuộc vào các trường hợp bệnh nhân cụ thể.[211]

• Ngoài các biện pháp can thiệp này, cần hỗ trợ về mặt tâm lý cho nhân viên y tế tiếp xúc với các mầm bệnh nguy
hiểm.[212]

[World Health Organization (WHO): Ebola: infection prevention and control]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola prevention]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 35 tuổi được đưa đến trung tâm sàng lọc Ebola ở Liberia có tình trạng bị tiêu chảy, nôn mửa và
sốt trong 3 ngày. Anh ấy nói rằng anh ấy đã tham dự tang lễ của một y tá chết vì nhiễm vi-rút Ebola cách đây 2 tuần.
Anh ấy thấy nuốt khó và nấc cục 24 giờ trước, nhưng vẫn ăn uống bình thường cho đến thời điểm đó. Anh ấy không
có triệu chứng chảy máu. Khi thăm khám, phát hiện thấy bệnh nhân có xung huyết kết mạc nhẹ, phát ban dạng dát
sẩn trên thân mình, chướng nhẹ vùng thượng vị và gan to. Các dấu hiệu sinh tồn khi nhập viện của anh ấy là: nhiệt độ
38,3℃, nhịp tim 100 lần/phút, huyết áp 115/62 mmHg, nhịp thở 25 lần/phút, và độ bão hoà oxy 99%

Tiền sử ca bệnh #2

Một bác sĩ 37 tuổi làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone đã trở lại Anh 3 ngày trước. Cô ấy có biểu
hiện sốt kéo dài khoảng 12 giờ, đau đầu và đau cơ. Cô ấy nói rằng cô ấy bị đứt tay khi mở một lọ thuốc tại trung tâm
điều trị Ebola 10 ngày trước. Trong thời gian lưu trú của mình, cô ấy nói rằng đang dùng atovaquone/proguanil để dự
phòng bệnh sốt rét. Không có những phát hiện bất thường khi khám ngoại trừ một số nốt muỗi đốt. Các dấu hiệu sinh
tồn khi nhập viện của cô ấy là: nhiệt độ 39,0℃, nhịp tim 110 lần/phút, huyết áp 120/75mmHg, nhịp thở 25 lần/phút,
và độ bão hoà oxy 99%.

Các bài trình bày khác

Những người chết vì nhiễm vi-rút Ebola có xu hướng biểu hiện các dấu hiệu lâm sàng sớm khi bị nhiễm bệnh, và tử
vong (do sốc và suy đa tạng) thường xảy ra vào giữa ngày 6 và ngày 16 của bệnh.[6] [13] [14] [15]

Các triệu chứng xuất huyết (ví dụ: chảy máu cam, chảy máu chân răng, ho ra máu, dễ bầm tím, xuất huyết kết mạc, đái
máu, chảy máu ở các vị trí tiêm hoặc tiêm tĩnh mạch) xuất hiện ở 30% đến 36% số bệnh nhân mắc bệnh trong các đợt
bùng phát trước đó;[11] [16] [17] tuy nhiên, triệu chứng này chỉ được báo cáo ở 5% đến 18% số bệnh nhân trong đợt
bùng phát năm 2014.[18] [19] Xuất huyết nặng thường chỉ được quan sát thấy trong các ca bệnh tử vong, và thường
xảy ra ở đường tiêu hóa (ví dụ đi ngoài phân máu, phân đen).[16] [20] [21] [22] Có thể không phát hiện chảy máu bên
trong nếu không có triệu chứng thực thể bên ngoài.

Các dấu hiệu khác cho thấy nhiễm trùng nặng hoặc tiến triển bao gồm nấc cục, hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, gan to,
lách to, lú lẫn và co giật.

Có đến một nửa số bệnh nhân có phát ban dát sẩn, có thể trở thành ban hoặc chấm xuất huyết ở bệnh nhân rối loạn
đông máu.[16] [23]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Nhiễm vi-rút Ebola là bệnh cần khai báo. Việc chẩn đoán xác định ca bệnh nhiễm vi-rút Ebola khá rộng và bao gồm một
danh sách dài các chẩn đoán phân biệt có thể thực hiện.

Đánh giá ban đầu đối với một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm vi-rút Ebola xoay quanh 2 yếu tố chính:

14 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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán

• Nguy cơ dịch tễ học (ví dụ như sống hoặc làm việc, hoặc đi đến, vùng lưu hành dịch bệnh trong 21 ngày trước
đó); và

• Đã hoặc đang sốt trong 24 giờ qua.

Cách ly và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Cần đánh giá nguy cơ kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau khi xác định rằng bệnh nhân có thể bị nhiễm bệnh, bác sĩ cần xác
định mức độ nhiễm khuẩn hiện tại của bệnh nhân. Ví dụ, không có biểu hiện nôn/tiêu chảy làm giảm nguy cơ; tuy
nhiên, tiêu chảy không kiểm soát sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm.

Khi một bệnh nhân có triệu chứng có thể có nguy cơ nhiễm bệnh thì bắt buộc phải thực hiện các thủ tục cách ly
phòng ngừa và sử dụng PPE cho đến khi tình trạng nhiễm được khẳng định hoặc loại trừ. Điều này vô cùng quan
trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây truyền trong khi chăm sóc bệnh nhân.[73] [74]

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) đã có hướng dẫn chi tiết về
PPE:

• [World Health Organization (WHO): personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak -
rapid advice guideline]

• [World Health Organization (WHO): steps to put on personal protective equipment (PPE)]
• [World Health Organization (WHO): steps to remove personal protective equipment (PPE)]
• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance on personal protective equipment (PPE) to be

used by healthcare workers during management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation
(PUIs) for Ebola]

CDC và WHO cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về kiểm soát nhiễm trùng cho nhân viên y tế ở Tây Phi:

• [World Health Organization (WHO): infection prevention and control (IPC) guidance summary]
• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): international infection control for healthcare workers (non-

US healthcare settings)]

Tiền sử
Khai thác tiền sử chi tiết giúp làm rõ mức độ nguy cơ đối với nhiễm vi-rút Ebola, cũng như đánh giá khả năng của các
nguyên nhân khác gây ra hội chứng sốt cấp tính.

Những người sống hoặc làm việc ở các vùng lưu hành dịch (ví dụ: Tây Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo) có nguy cơ
mắc bệnh cao. Tuy nhiên, những người mới trở về từ các vùng lưu hành dịch cũng là một nguồn lây đáng kể.

Hầu hết các bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm bệnh ở các nước phát triển thường là khách du lịch trở về và nhân viên y
tế đã chăm sóc các bệnh nhân trong các đợt bùng phát. Do đó, toàn bộ quá trình đi lại là thông tin cực kỳ quan trọng.
Tiền sử vừa mới trở về từ vùng lưu hành dịch là thông tin quan trọng. Kiến thức cập nhật về các vùng địa lý hiện
đang lưu hành dịch giúp làm rõ nguy cơ dịch tễ học của bệnh nhân.

Ngoài các nhân viên y tế, các nghề nghiệp khác có nguy cơ cao bao gồm những người làm việc với động vật linh
trưởng hoặc dơi từ các vùng lưu hành dịch hoặc các mẫu bệnh phẩm lâm sàng có nguy cơ cao.

Vì bệnh sốt rét vẫn là nguyên nhân gây sốt thường gặp nhất ở các khách du lịch trở về từ Tây Phi, nên cần phải đánh
giá các yếu tố nguy cơ gây bệnh sốt rét (ví dụ như sống/làm việc, hoặc đi đến khu vực lưu hành dịch bệnh; không
đủ hoặc không có thuốc điều trị dự phòng; không sử dụng chất diệt côn trùng hoặc mùng/màn).[75] Tuy nhiên, đồng
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nhiễm sốt rét đã xảy ra ở 5% bệnh nhân ở Tây Phi trong đợt dịch năm 2014, do đó cần cân nhắc khả năng nhiễm kép
ở tất cả các bệnh nhân.[76]

Nguy cơ phơi nhiễm
Những người tiếp xúc với bệnh nhân (bao gồm cả nhân viên y tế và thành viên trong gia đình) có nguy cơ nhiễm bệnh
nếu người đó tiếp xúc với các dịch cơ thể của bệnh nhân mà không có đồ bảo vệ thích hợp. Thời kỳ ủ bệnh là từ 2
đến 21 ngày (thường từ 3-12 ngày).[2] Thời kỳ ủ bệnh ở trẻ em có thể ngắn hơn.[3] Các tương tác thoáng qua, chẳng
hạn như đi ngang qua một người hoặc đi qua bệnh viện, không được xem là tiếp xúc gần.

Việc tiếp xúc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa là một người nào đó đã:[77]

• Ngủ trong cùng một nhà với bệnh nhân
• Tiếp xúc vật lý trực tiếp với bệnh nhân trong thời gian bị bệnh hoặc tại tang lễ
• Chạm vào dịch tiết cơ thể hoặc quần áo/khăn trải giường của bệnh nhân trong thời gian bệnh nhân bị bệnh
• Được bệnh nhân cho bú (trẻ nhỏ).

Định nghĩa ca bệnh
Các định nghĩa ca bệnh được cập nhật thường xuyên và khác nhau tùy thuộc vào tổ chức. Dưới đây là các định nghĩa
ca bệnh của WHO và CDC:

• [World Health Organization (WHO): case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases]
• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): case definition for Ebola virus disease (EVD)]

Các triệu chứng
Bệnh nhân không được coi là bị nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện các triệu chứng. Biểu hiện ban đầu không đặc
hiệu, khiến cho việc chẩn đoán sớm trên lâm sàng gặp khó khăn; tuy nhiên, các triệu chứng điển hình bao gồm:[5]

• Sốt
• mệt mỏi
• buồn nôn/ nôn
• Tiêu chảy
• Đau đầu
• Đau bụng
• Đau cơ
• Mệt lả
• Đau họng
• Chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân.

Các triệu chứng hay gặp nhất được báo cáo từ giai đoạn khởi phát triệu chứng đến giai đoạn phát hiện ca bệnh trong
đợt bùng phát dịch năm 2014 bao gồm: sốt (87,1% đến 89%), mệt mỏi (76,4%), chán ăn (64,5%), nôn mửa (67,6%),
tiêu chảy 65,6%), đau đầu (53,4%), đau bụng (44,3%) và chảy máu không rõ nguyên nhân (18%).[18] [22] Các triệu
chứng như đau ngực (10%), ho (7%) và đau họng (9%) cũng đã được báo cáo,[19] nhưng tổn thương trực tiếp ở phổi
hiếm khi được báo cáo.[78] Chứng đau cơ cũng đã được báo cáo (22%) và, trong các cơ sở có thể đo lường được thì
thường thấy tăng creatine kinase (36% đến 83%).[19] [76] [79] [80]

Ba giai đoạn của bệnh thường được ghi nhận, bắt đầu với một vài ngày sốt, đau đầu và đau cơ không đặc hiệu, và sau
đó là giai đoạn xuất hiện các triệu chứng của đường tiêu hóa trong đó nổi bật là tiêu chảy, nôn, triệu chứng vùng bụng
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và mất nước.[55] Trong tuần thứ hai, bệnh nhân có thể hồi phục, hoặc xấu đi với giai đoạn thứ ba của bệnh bao gồm
bất tỉnh, các biểu hiện thần kinh và xuất huyết. Giai đoạn này thường gây tử vong.[18]

Dữ liệu từ đợt bùng phát năm 2014 cho thấy trẻ em ít bị ảnh hưởng; tuy nhiên, điều này có thể bị nhầm lẫn bởi tỷ lệ
tử vong cao trước khi có một ca bệnh được ghi nhận, hoặc các yếu tố nhiễu do nhân viên y tế.[81] Trẻ em có các biểu
hiện tương tự như người lớn; tuy nhiên, trong các đợt bùng phát dịch trước đây, trẻ nhỏ được báo cáo có nhiều triệu
chứng về hô hấp (ví dụ ho, khó thở) và các triệu chứng về đường tiêu hóa hơn, nhưng ít có các dấu hiệu xuất huyết và
thần kinh hơn so với người lớn.[82] Không có nhiều dữ liệu về nhóm bệnh nhân này trong đợt bùng phát dịch năm
2014.[82] [83] Một nghiên cứu thuần tập trên 282 bệnh nhi ở Sierra Leone cho kết quả: nôn (60%), đau bụng (59%),
tiêu chảy (45%), và viêm kết mạc (38%) là các triệu chứng thường gặp, trong khi đó nấc (5%) và xuất huyết (2%) là
các triệu chứng hiếm gặp.[84] Một nghiên cứu khác tại Sierra Leone cho thấy ốm yếu, sốt và kiệt sức có ở hơn 63%
trẻ em, đồng thời tình trạng chán ăn, tiêu chảy và ho xuất hiện ở hơn 50%. Khoảng 25% trẻ trong số này không bị sốt
lúc nhập viện.[85]

Theo kinh nghiệm, trẻ em dưới 4 tuổi ban đầu có nhiều triệu chứng khó phát hiện ra trước khi sốt, và thường được
chẩn đoán muộn hơn trong thời gian bị bệnh.

Khám lâm sàng
Cần tiến hành khám lâm sàng toàn diện với mục đích loại trừ việc tập trung vào nhiễm trùng huyết đồng thời tìm
kiếm các dấu hiệu của sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: xung huyết kết mạc, phát ban đỏ hoặc các dấu hiệu chảy máu
khác).

Cần xem xét các dấu hiệu sinh tồn:

• Sốt: triệu chứng xuất hiện ở khoảng 90% số bệnh nhân,[18] [22] [86] cần nghi ngờ mắc bệnh nếu có sốt và có
yếu tố dịch tễ phù hợp. Mặc dù sốt là triệu chứng chính, tuy nhiên lại thường gặp bệnh nhân có nhiệt độ bình
thường tại thời điểm thăm khám. Có thể có sự dao động lớn về thân nhiệt trong suốt quá trình bị bệnh, đặc
biệt là ở trẻ em,[85] [87]trong đó ghi nhận thân nhiệt bình thường hoặc hạ thân nhiệt trong các giai đoạn sau
của các ca tử vong.[16] [17] [82] Một số bệnh nhân ban đầu chỉ có triệu chứng sốt nhẹ, hoặc nhiệt độ có thể
gần mức bình thường ở lần thăm khám đầu tiên.[88] Các quốc gia và các hướng dẫn sử dụng ngưỡng nhiệt độ
sốt khác nhau, và việc sử dụng ngưỡng nhiệt độ thấp hơn (ví dụ: ≥37,5°C) làm tăng độ nhạy trong việc phát
hiện các ca bệnh.[86] [89]Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng ngưỡng >38°C.[90]Tuy nhiên, trong một nghiên cứu
thuần tập lớn ở Sierra Leone, <30% số bệnh nhân bị sốt ≥38°C khi thăm khám, mặc dù 89% bệnh nhân có sốt
trong phần bệnh sử.[22]

• Huyết áp: huyết áp thấp là một đặc điểm cho thấy bệnh nặng và sốc. Điều này chưa được ghi nhận trong các
nghiên cứu thực địa, do thiếu thiết bị đo đạc ở các vùng lưu hành dịch.[16] Tuy nhiên, sốc nhiễm trùng có
thoát mạch và suy giảm vi tuần hoàn không phải là một đặc điểm chính của bệnh.

• Nhịp tim: nhịp tim chậm có thể xuất hiện trong các giai đoạn đầu của bệnh; tuy nhiên, nhịp nhanh có thể xuất
hiện trong giai đoạn muộn của nhiễm trùng nặng.[16]

• Nhịp thở: nhịp thở nhanh, cùng với nhịp tim nhanh có liên quan tới nhiễm trùng nặng hơn hoặc tiến triển,
và nó giống như sự bù trừ hô hấp trong nhiễm toan chuyển hóa hơn là vấn đề về hô hấp.[16] Tuy nhiên, tổn
thương hô hấp đã từng được mô tả.[78]

Các triệu chứng khác có thể bao gồm:[16]

• Phát ban dát sẩn: xuất hiện sớm trong thời gian bị bệnh ở khoảng 25% đến 52% số bệnh nhân,[16] mặc dù
tỷ lệ xuất hiện thấp hơn nhiều (1% đến 5%) trong đợt bùng phát dịch năm 2014.[18] [19] [80] Triệu chứng
thường được mô tả là ban đỏ và dát sẩn, không ngứa. Nó có thể bắt đầu xuất hiện cục bộ, sau đó lan toả và
hợp lại. Một số người đã mô tả triệu chứng này giống như ban dạng sởi. Về sau nó có thể trở thành ban hoặc

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

17

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

chấm xuất huyết ở những bệnh nhân có rối loạn đông máu.[23] Có thể khó phân biệt được ở bệnh nhân da sẫm
màu.

• Xuất huyết: các biểu hiện xuất huyết (ví dụ: chảy máu cam, chảy máu lợi, ho ra máu, dễ bầm tím, xuất huyết
kết mạc, đái máu, chảy máu ở các vị trí tiêm hoặc tiêm tĩnh mạch) xuất hiện ở 30% đến 36% số bệnh nhân
nhiễm bệnh trong các đợt bùng phát trước đó;[11] [16] [17] tuy nhiên, triệu chứng này chỉ được báo cáo ở 5%
đến 18% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18] [19] [20] [21] [22] Triệu chứng này ít gặp hơn ở trẻ
em.[84]

• Nấc cục: dấu hiệu của nhiễm trùng tiến triển, thường thấy trong 2 đến 3 ngày cuối cùng của nhiễm bệnh gây tử
vong. Ít gặp hơn ở trẻ em.[84] [85]

• Gan to: gan to, đau tức khi ấn, đã có báo cáo có thể sờ thấy mép gan dưới bờ sườn nhưng không phổ biến.
• Hạch to: đã có báo cáo các hạch bạch huyết to, nhưng không phổ biến.
• Các dấu hiệu thần kinh: suy giảm ý thức, bệnh não và co giật rất hiếm gặp, nhưng nếu có chứng tỏ có nhiễm

trùng tiến triển. Lú lẫn là dấu hiệu phổ biến hơn trong đợt bùng phát năm 2014.[80]Trẻ bị lú lẫn có thể do
nhiều yếu tố và có tiên lượng kém nếu có lú lẫn.[85] [87]

Các xét nghiệm ban đầu
Cần thu thập tất cả các mẫu bệnh phẩm theo các quy trình nghiêm ngặt. WHO và CDC đã công bố hướng dẫn về vấn
đề này:

• [World Health Organization (WHO): how to safely collect blood samples from persons suspected to be infected
with highly infectious blood-borne pathogens]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for collection, transport and submission of
specimens for Ebola virus testing]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for US laboratories for managing and testing
routine clinical specimens when there is a concern about Ebola virus disease]

Xét nghiệm chính khẳng định nhiễm vi-rút Ebola là phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) dương tính
đối với vi-rút Ebola.[91] Nên yêu cầu xét nghiệm này ở tất cả các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Ebola trong khi bệnh
nhân được cách ly. Ưu điểm của xét nghiệm này là trả kết quả từ 24 đến 48 giờ trước xét nghiệm ELISA. Hiện có
một số kit PCR thương mại khác nhau với độ nhạy, độ đặc hiệu và ngưỡng phát hiện khác nhau.[92] Ở phương Tây,
xét nghiệm chỉ có thể thực hiện ở các phòng thí nghiệm khu vực hoặc quốc gia có các trang thiết bị loại 4.[10] Trong
các môi trường lưu hành dịch và tại một số quốc gia, các phòng thí nghiệm loại 4 được thiết lập tại địa phương và
kết quả được trả sau 4 giờ kể từ khi mẫu bệnh phẩm được gửi đến. Có thể phát hiện được ARN vi-rút trong máu của
bệnh nhân bằng RT-PCR từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, cho đến 17 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng. Kết quả PCR
dương tính có nghĩa là bệnh nhân có khả năng lây nhiễm, đặc biệt nếu họ đang bị tiêu chảy, nôn mửa, hoặc chảy máu.
Nếu kết quả âm tính, cần phải làm lại xét nghiệm trong vòng 48 giờ do tải lượng vi-rút thấp và không thể phát hiện
trong giai đoạn sớm của bệnh. Phải làm lại các xét nghiệm có kết quả âm tính để loại trừ chẩn đoán nếu mức độ nghi
ngờ cao (hoặc khẳng định giải pháp điều trị bệnh).[91] Tải lượng vi-rút cao hơn tương ứng với kết quả bất lợi và tỷ lệ
tử vong tăng.[20] [21] [22] [62] [76] [91] [93]

Việc lựa chọn có làm xét nghiệm vi-rút Ebola hay không dựa vào tiền sử của bệnh nhân và nguy cơ nhiễm bệnh của
bệnh nhân theo quy trình điều trị dưới đây.
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Quy trình thực hiện chẩn đoán cho những trường hợp nghi ngờ nhiễm vi-rút Ebola

Do BMJ Evidence Centre xây dựng

Bệnh sốt rét vẫn là nguyên nhân gây sốt phổ biến nhất ở những người sống/làm việc, hoặc những người du lịch vừa
trở về từ vùng lưu hành dịch bệnh và cần được loại trừ.[94] Đồng nhiễm sốt rét đã xảy ra ở 5% bệnh nhân ở Tây Phi
trong đợt dịch năm 2014, do đó cần cân nhắc khả năng nhiễm kép ở tất cả các bệnh nhân.[76] Trong trường hợp kết
quả xét nghiệm chẩn đoán nhanh dương tính với bệnh sốt rét, cần phải điều trị nhiễm trùng đồng thời lưu ý nguy cơ
nhiễm vi-rút Ebola của bệnh nhân và khả năng nhiễm trùng kép. Cần xem xét tình trạng nhiễm vi-rút Ebola ở bệnh
nhân không đáp ứng với liệu pháp kháng sốt rét.

Khuyến cáo nên thực hiện các xét nghiệm xác nhận phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các
xét nghiệm phân biệt để phát hiện các tình trạng nghi ngờ khác nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

Các xét nghiệm khác
Theo phương thức truyền thống, không khuyến cáo làm xét nghiệm nào khác ngoài sàng lọc bệnh sốt rét và RT-PCR
do lo ngại việc khiến cho các nhân viên phòng thí nghiệm gặp nguy cơ. Tuy nhiên, hiện nay người ta nhận thấy rằng
có thể thực hiện các xét nghiệm khác an toàn theo các hướng dẫn khuyến cáo, miễn là phòng thí nghiệm được thông
báo trước về mẫu bệnh phẩm, và máu được đóng gói và bảo quản đúng cách ở giai đoạn cuối cùng phòng trường hợp
RT-PCR dương tính. Các quy trình tại địa phương cần phải rõ ràng về việc vận chuyển an toàn các bệnh phẩm đến các
phòng thí nghiệm địa phương và phòng xét nghiệm tham chiếu, cũng như việc xử lý an toàn khi tiếp nhận bệnh phẩm
trong phòng xét nghiệm địa phương.
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Các xét nghiệm sau đây cung cấp thêm thông tin có giá trị cho việc thăm khám và giúp hướng dẫn xử lý tiếp theo, và
nên được chỉ định thực hiện nếu có thể. Nếu các xét nghiệm bị hạn chế bởi vị trí địa lý hoặc cơ sở vật chất sẵn có, các
xét nghiệm quan trọng nhất cần chỉ định là xét nghiệm về chức năng thận, điện giải đồ máu và lactate máu (nếu có).

Chức năng thận và điện giải đồ máu:

• Creatinine hoặc urê huyết thanh tăng và điện giải đồ bất thường có thể là biểu hiện của tổn thương thận cấp
tính. Điều này có thể được quan sát thấy vào cuối tuần đầu tiên khi nhiễm bệnh.[95] Hạ kali máu hoặc tăng
kali máu do nôn mửa và tiêu chảy hoặc tổn thương thận cấp tính, được thấy ở khoảng 33% số ca bệnh trong
đợt bùng phát năm 2014.[76] Hạ canxi máu có liên quan tới bệnh gây tử vong. Cũng có thể quan sát thấy tình
trạng đái máu và protein niệu ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng. Thiểu niệu không đáp ứng với liệu pháp bù
dịch là dấu hiệu tiên lượng xấu.[16]

Lactate máu:

• Tăng lactate là một dấu ấn của giảm tưới máu và là một dấu hiệu của sốc. Chỉ số này hữu ích ở những bệnh
nhân nặng có các dấu hiệu nhiễm trùng huyết để xác định mức độ giảm tưới máu hệ thống và để hướng dẫn
liệu pháp bù dịch.[96] Tăng Lactate là một dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết gram âm vào ngày 15 ở một bệnh
nhân được điều trị tại Đức.[38]

ABG (Khí máu động mạch):

• PH máu động mạch hoặc tĩnh mạch và bicarbonate hữu ích ở những bệnh nhân nặng có các dấu hiệu nhiễm
khuẩn huyết để xác định mức độ giảm tưới máu hệ thống và để hướng dẫn liệu pháp bù dịch.[96]

Công thức máu:

• Bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu và giảm bạch cầu lympho rõ rệt ở các giai đoạn đầu khi nhiễm bệnh;
tuy nhiên, đây không phải là biểu hiện mang tính chẩn đoán. Thông thường sau đó là tăng bạch cầu trung
tính ở giai đoạn cuối của những bệnh nhân mà cuối cùng sẽ hồi phục, cùng với số lượng tiểu cầu trở về bình
thường. Tăng bạch cầu có thể kéo dài và xuất hiện các hình thái chưa trưởng thành. Các bệnh nhân nặng có
thể có giảm số lượng tiểu cầu tiến triển, như là một biểu hiện của đông máu nội mạch rải rác (DIC). Giảm
haemoglobin được báo cáo ở 24% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014,[76] và có liên quan đến xuất
huyết trong các đợt bùng phát trước đó.[16]

Các xét nghiệm đông máu:

• Thời gian prothrombin kéo dài (PT) hoặc thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT) kéo dài có liên
quan đến tình trạng bệnh nặng hơn và các biểu hiện chảy máu chẳng hạn như DIC. Đồng thời, đã phát hiện
bệnh nhân tử vong có nồng độ D-dimer cao gấp bốn lần trong ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 nhiễm bệnh so với
bệnh nhân sống sót.[97]

Xét nghiệm chức năng gan:

• Cả ALT và AST thường tăng lên; tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu cho thấy rằng AST tăng không tương xứng
với ALT, và điều này gợi ý tới tổn thương mô toàn thân hơn là tổn thương tế bào gan.[76] Tỷ lệ AST: ALT đạt
đỉnh điểm ở mức 15:1 vào các ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 nhiễm bệnh trong các ca tử vong khi so sánh với các
ca không tử vong, đạt đỉnh điểm ở mức 5:1.[8] [16] [97] Bilirubin, GGT và ALP thường tăng nhẹ. ALT tăng
cao và vàng da nghiêm trọng là dấu hiệu gợi ý một chẩn đoán khác (ví dụ: viêm gan do vi-rút).

Amylase huyết thanh:

20 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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán

• Amylase trong máu tăng đã được báo cáo trong một số nghiên cứu chứng tỏ có biểu hiện của viêm tụy, một
dấu hiệu nặng của bệnh.[16]

Glucose huyết thanh:

• Có thể có hạ đường huyết ở người lớn, nhưng thường không được báo cáo.[22] Tuy nhiên, tình trạng này phổ
biến ở trẻ em và là dấu hiệu nặng. Đây là nguyên nhân gây lú lẫn có thể hồi phục.[84] [85]

Cấy máu:

• Kết quả cấy máu âm tính rất hữu ích vì có thể loại trừ các nguyên nhân nhiễm bệnh khác không do vi-rút
(ví dụ: nhiễm trùng huyết, sốt thương hàn). Nhiễm khuẩn huyết gram âm, được cho là do thẩm lậu vi khuẩn
đường ruột, và là một biến chứng của bệnh gặp ở hai bệnh nhân.[98] [38] Tuy nhiên, một nghiên cứu tại Sierra
Leone, nơi thực hiện cấy máu từ các bệnh nhân được nhập viện điều trị Ebola cho thấy chỉ có một trong số 22
mẫu nuôi cấy có kết quả dương tính với mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm.[99] Do đó, nên cấy máu thường quy và/
hoặc vào thời điểm khởi phát các triệu chứng đường tiêu hóa hoặc khi triệu chứng lâm sàng khác xấu đi.

Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA) phát hiện kháng nguyên:

• Xét nghiệm chẩn đoán hữu ích với độ đặc hiệu cao; tuy nhiên, xét nghiệm này không sẵn có ở mọi nơi.
Thường cho kết quả dương tính từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 sau khi nhiễm bệnh và có thể cho các kết quả
thay đổi từ ngày 7 đến ngày 16.[43] Có thể được sử dụng để khẳng định chẩn đoán cùng với kết quả RT-PCR
dương tính.

Kháng thể IgM và IgG:

• Hữu ích trong giai đoạn muộn của bệnh. Kháng thể IgM có thể xuất hiện trong huyết thanh sớm nhất là ngày
thứ 2 sau nhiễm bệnh, nhưng có thể cho kết quả thay đổi cho đến ngày thứ 9. Kết quả này trở thành âm tính từ
ngày 30 đến ngày 168 sau khi khởi phát các triệu chứng. Phản ứng IgG phát triển từ ngày 6 đến ngày 18 và có
thể kéo dài trong nhiều năm. Kết quả IgM dương tính hoặc hiệu giá kháng thể IgG tăng là bằng chứng rõ ràng
cho thấy bệnh nhân bị nhiễm vi-rút Ebola gần đây.[43]

X quang ngực

• Hữu ích với những bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp. Thâm nhiễm phổi không phải là điển hình khi nhiễm
bệnh và gợi ý chẩn đoán khác (hoặc bệnh đi kèm). Có thể khó sắp xếp bệnh nhân trong một phòng cách ly và
nên đưa ra chỉ định một cách thận trọng để tránh lây bệnh.[100]

Xét nghiệm chẩn đoán nhanh
Xét nghiệm PCR nhanh đối với nhiễm vi-rút Ebola vẫn là một trở ngại chính cho việc cách ly hiệu quả và có mục
tiêu những bệnh nhân bị bệnh . Các xét nghiệm hiện tại phải mất trung bình là 4 giờ để thực hiện với một phòng thí
nghiệm an toàn sinh học cấp 3 hoặc 4 được trang bị đầy đủ có sẵn, nhưng có thể mất vài ngày mới gửi được kết quả
đến các vùng hẻo lánh. Điều này có nghĩa là, cho đến khi kết quả được khẳng định là âm tính, bệnh nhân có sốt không
nhiễm vi-rút Ebola vẫn bị cách ly và thường vô tình bị phơi nhiễm với vi-rút. Do đó, các xét nghiệm nhanh tại giường
bệnh có thể góp phần đáng kể vào việc kiểm soát nhiễm trùng tại các trung tâm điều trị.

[World Health Organization (WHO): interim guidance on the use of rapid Ebola antigen detection tests]

Một số công nghệ khác nhau đang được WHO đánh giá để sử dụng trong điều kiện tại thực địa. Các công nghệ này
bao gồm nhiều phân tích dựa trên RT-PCR đã được đơn giản hóa để sử dụng với thời gian quay vòng ngắn hơn là <1
giờ. WTO đã đưa ra Bộ Xét nghiệm Nhanh Kháng nguyên ReEBOV™ có tiềm năng để sử dụng; tuy nhiên, hiện tại
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bộ này chỉ được khuyến cáo sử dụng trong những tình huống đặc biệt. Các phương pháp thay thế là các xét nghiệm
phát hiện kháng nguyên dựa trên ELISA có thể cho kết quả nhanh hơn và đơn giản hơn với lợi thế là chỉ cần một giọt
máu. Bất lợi lớn nhất của phương pháp này là giảm độ nhạy, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh.[101] [102]
Công nghệ Nanopore (Vi lỗ) có thể cho phép phát hiện nhanh và giải trình tự gen dù lượng vi-rút rất thấp và có thể
được triển khai sử dụng như bộ dụng cụ phát hiện bỏ túi.[103] [104] Xét nghiệm nhanh giải trình tự gen vi-rút Ebola
sử dụng các công nghệ mới này trong đợt bùng phát dịch có thể cho phép hiểu biết về động lực vi-rút trong thời gian
thực.[105]

Công cụ chẩn đoán GeneXpert® đã được phát triển và thử nghiệm trong thực địa. Xpert® Ebola là một hệ thống dựa
trên hộp tự động đòi hỏi phải có kỹ năng phòng thí nghiệm ở mức tối thiểu. Một mẫu bệnh phẩm khử hoạt tính được
đặt vào một hộp sử dụng một lần, sau đó hộp này được đưa vào một máy kín. Chuẩn bị mẫu, khuếch đại và phát hiện
axit nucleic, và đưa ra kết quả là các quy trình tự động, giảm thiểu yêu cầu đào tạo nhân viên, nguy cơ lây nhiễm và lây
nhiễm chéo.[106]Xét nghiệm này đã được sử dụng trên thực địa trong đợt bùng phát năm 2018 ở Cộng hòa Dân chủ
Congo.

Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng và các kit khác nhau được phê duyệt theo từng quốc gia và cơ sở nơi bộ
kit đó sẽ được triển khai. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và WHO đưa ra khuyến cáo:

• [World Health Organization (WHO): Ebola vaccines, therapies, and diagnostics]
• [Food and Drug Administration (FDA): 2014 Ebola virus emergency use authorizations]

[World Health Organization (WHO): clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: a pocket guide for
the front-line health worker]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola diagnosis]

[Public Health England: Ebola virus disease - clinical management and guidance]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
sống hoặc làm việc, hoặc đến từ vùng lưu hành dịch bệnh trong vòng 21 ngày trước đó

• Những người sống hoặc làm việc ở các vùng lưu hành dịch (ví dụ: Tây Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo) có nguy cơ
mắc bệnh cao. Tuy nhiên, những người mới trở về từ các vùng lưu hành dịch cũng là một nguồn lây đáng kể. Hầu
hết các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh ở các nước phát triển thường là khách du lịch trở về từ vùng dịch và nhân
viên y tế chăm sóc các bệnh nhân trong các đợt bùng phát.

• Kiến thức cập nhật về các vùng địa lý hiện đang lưu hành dịch giúp làm rõ nguy cơ dịch tễ học của bệnh nhân.

tiếp xúc với dịch cơ thể nhiễm bệnh

• Sự lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc với dịch tiết cơ thể (ví dụ: mồ hôi, máu, phân, chất nôn,
nước bọt, dịch tiết sinh dục [bao gồm tinh dịch], và sữa mẹ) từ người nhiễm bệnh.[36] [41] Nồng độ vi-rút
trong các chất dịch này rất cao ở những bệnh nhân nặng. Thời kỳ ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày (thường từ 3-12
ngày).[2] Thời kỳ ủ bệnh ở trẻ em có thể ngắn hơn.[3]

• Những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh (bao gồm cả nhân viên y tế và thành viên trong gia đình) có
nguy cơ bị nhiễm bệnh nếu người đó tiếp xúc với chất dịch cơ thể của bệnh nhân bị bệnh mà không có thiết bị
bảo vệ thích hợp. Tiếp xúc với các thành viên của gia đình bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao hơn nếu đang bị
bệnh tiêu chảy, nôn, hoặc xuất huyết.[36]

22 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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

http://www.who.int/medicines/emp_ebola_q_as/en/
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/ucm161496.htm#ebola
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/diagnosis/index.html
https://www.gov.uk/government/collections/ebola-virus-disease-clinical-management-and-guidance
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán

• Dịch tiết cơ thể thậm chí vẫn còn có thể lây truyền vi-rút gây bệnh sau khi bệnh nhân đã tử vong. Kết quả là, nhiều
ca nhiễm bệnh xảy ra tại các cơ sở dịch vụ tang lễ truyền thống ở châu Phi, nơi những người đến viếng chạm vào
xác của người chết.[67] Các sự kiện tổ chức rộng khắp trong cộng đồng cũng ngày càng được ghi nhận là một yếu
tố góp phần lây nhiễm: một đám tang của lang y ở Sierra Leone vào năm 2015 có liên quan đến 300 ca bệnh.[39]
Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng các siêu tác nhân lây lan là nguyên nhân gây ra khoảng 61% số
ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch năm 2014.[40]

• Sự lây truyền qua đường tình dục đã được ghi nhận trong suốt thời gian bệnh hoạt động. Vẫn có thể phát hiện vi-
rút trong tinh dịch trong hơn 12 tháng sau khi khỏi bệnh, có thể do mô tinh hoàn là một nơi có đặc quyền miễn
dịch (chấp nhận kháng nguyên mà không giải phóng các đáp ứng viêm nhằm giảm thiểu tác động hủy hoại mô
do miễn dịch).[44] Điều này có nghĩa là lây truyền qua đường tình dục có thể kéo dài sau khi khỏi bệnh,[41] [42]
[43] [45] [46] và những trường hợp này đã được xác nhận trong đợt bùng phát năm 2014.[47] [48] [49]

Phơi nhiễm nghề nghiệp

• Nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh có nguy cơ bị nhiễm cao và hầu hết các dịch bệnh đều dẫn đến
nhiều trường hợp nhiễm bệnh cho các nhân viên y tế.

• Các vết thương do kim đâm từ người hiến tạng bị nhiễm bệnh có nguy cơ rất cao tùy thuộc vào dịch tiêm và bản
chất của vết thương. Sử dụng kim tiêm không tiệt trùng đã gây ra sự lây lan trong bệnh viện của đợt dịch bệnh đầu
tiên vào năm 1976.[24] Vô tình tiếp xúc với kim tiêm xảy ra ở các phòng thí nghiệm ở Anh, Nga và Đức. Thời
kỳ ủ bệnh trong những ca bệnh như vậy có thể ngắn hơn đáng kể so với đường lây từ người sang người.[10] [17]
[42]

• Các nghề nghiệp khác có nguy cơ cao bao gồm những người làm việc với động vật linh trưởng hoặc dơi từ các
vùng lưu hành dịch hoặc các mẫu bệnh phẩm có nguy cơ cao.

giết mổ hoặc tiêu thụ thịt động vật bị nhiễm bệnh (hoặc có khả năng bị nhiễm bệnh)

• Đường lây truyền này có thể là nguyên nhân lây truyền từ động vật sang người trong các đợt dịch bệnh lẻ tẻ.[68]

Yếu
khủng bố sinh học

• Vi-rút Ebola từ lâu đã được coi là một vũ khí khủng bố sinh học tiềm năng do tỷ lệ tử vong ca bệnh của vi-rút
này cao và dễ lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, mặc dù nó có tiềm năng như vậy nhưng không có bằng
chứng nào cho thấy vi-rút Ebola đã được sử dụng như một vũ khí.[69]

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 bao gồm: sinh sống, làm việc hoặc đến từ vùng lưu hành dịch trong vòng 21 ngày trước
đó; tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của người bị bệnh; phơi nhiễm nghề nghiệp; hoặc giết mổ/tiêu thụ thịt từ động vật
bị bệnh (hoặc có khả năng bị bệnh).

tiếp xúc với vi-rút Ebola trong vòng 21 ngày trước đó (thường gặp)

• Sự lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc với dịch tiết cơ thể (ví dụ: mồ hôi, máu, phân, chất nôn,
nước bọt, dịch tiết sinh dục [bao gồm tinh dịch], và sữa mẹ) từ người nhiễm bệnh.[36] [41] Nồng độ vi-rút
trong các chất dịch này rất cao ở những bệnh nhân nặng. Thời kỳ ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày (thường từ 3-12
ngày).[2] Thời kỳ ủ bệnh ở trẻ em có thể ngắn hơn.[3]
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• Những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh (bao gồm cả nhân viên y tế và thành viên trong gia đình) có
nguy cơ bị nhiễm bệnh nếu người đó tiếp xúc với chất dịch cơ thể của bệnh nhân bị bệnh mà không có thiết bị
bảo vệ thích hợp. Tiếp xúc với các thành viên của gia đình bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao hơn nếu đang bị
bệnh tiêu chảy, nôn, hoặc xuất huyết.[36]

• Các dịch tiết cơ thể thậm chí vẫn còn có thể gây nhiễm bệnh sau khi bệnh nhân đã tử vong. Kết quả là, nhiều
trường hợp bị bệnh xảy ra tại các những nơi tổ chức dịch vụ tang lễ truyền thống ở châu Phi, nơi những người đến
viếng chạm vào xác của người chết. Các sự kiện tổ chức rộng khắp trong cộng đồng ngày càng được ghi nhận là
một yếu tố đóng góp: một đám tang của lang y ở Sierra Leone vào năm 2015 có liên quan đến 300 ca bệnh.[39]
Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng các siêu tác nhân lây lan là nguyên nhân gây ra khoảng 61% số
ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch năm 2014.[40]

• Những người đi đến các vùng lưu hành dịch được coi là có nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Kiến thức cập nhật về các
vùng địa lý hiện đang lưu hành dịch giúp làm rõ nguy cơ dịch tễ học của bệnh nhân.

sốt (thường gặp)

• Khoảng 90% bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, và thường sốt >39,0°C theo kiểu giảm dần.[18] [86] Một số
bệnh nhân ban đầu chỉ có triệu chứng sốt nhẹ, hoặc nhiệt độ có thể gần mức bình thường ở lần thăm khám đầu
tiên.[88]

• Các quốc gia và các hướng dẫn sử dụng ngưỡng nhiệt độ sốt khác nhau, và việc sử dụng ngưỡng nhiệt độ thấp
hơn (ví dụ: ≥37,5°C) làm tăng độ nhạy trong việc phát hiện các ca bệnh.[86] [89]Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng
ngưỡng >38°C.[90]Tuy nhiên, trong một nghiên cứu thuần tập lớn ở Sierra Leone, <30% số bệnh nhân bị sốt
≥38°C khi thăm khám, mặc dù 89% bệnh nhân có sốt trong phần bệnh sử.[22]Một nghiên cứu khác tại Sierra
Leone cho thấy 25% trẻ em không có sốt trong bệnh sử hoặc không có nhiệt độ ≥38°C lúc nhập viện.[85]

• Được báo cáo ở 87% đến 89% số bệnh nhân trong đợt dịch bùng phát năm 2014.[18] [22]
• Các biểu hiện đủ để gây ra mối quan ngại về nhiễm bệnh trong bối cảnh dịch tễ thích hợp.
• Có thể có sự dao động lớn về thân nhiệt trong suốt quá trình bị bệnh, đặc biệt là ở trẻ em.[85] [87]Bệnh nhân

thường có thân nhiệt bình thường hoặc hạ thân nhiệt trong giai đoạn sau của bệnh gây tử vong.[16] [17] [82]

đau cơ (thường gặp)

• Đặc điểm thường gặp khi nhiễm bệnh, xuất hiện ở 80% số bệnh nhân trong các đợt bùng phát trước đó.[9] [17]
• Được báo cáo ở 22% đến 38% số bệnh nhân trong đợt dịch bùng phát năm 2014. Thường gặp tăng creatine kinase

là thường gặp (36% đến 83%).[18] [19] [76] [79] [80]
• Có thể liên quan đến đau khớp và kéo dài cho đến khi hồi phục.

Xung huyết kết mạc (thường gặp)

• Dấu hiệu nhiễm bệnh sớm ở khoảng 40% số ca bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm trong một số đợt bùng
phát.[17] [82] [107]

Các yếu tố chẩn đoán khác

mệt mỏi (thường gặp)

• Mệt mỏi nhiều và ngủ gà là đặc điểm thường gặp lên tới 90% số ca bệnh trong đợt bùng phát trước đó.[17] [82]
• Được báo cáo ở 76% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18]

Tiêu chảy (thường gặp)

• Đặc điểm thường gặp khi nhiễm bệnh, biểu hiện ở 88% số bệnh nhân trong một đợt bùng phát trước.[17]
• Được báo cáo ở 65% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18]
• Có thể có xuất huyết
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• Giường nằm dành cho bệnh nhân mắc bệnh tả có thể được sử dụng cho các ca bệnh tiêu chảy nặng ở các nước
kém phát triển.
[Fig-5]

buồn nôn/ nôn (thường gặp)

• Đặc điểm thường gặp khi nhiễm bệnh, xuất hiện ở 65% đến 70% số bệnh nhân ở các đợt bùng phát trước.[9] [17]
• Triệu chứng nôn được báo cáo ở 67% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18]
• Có thể nôn ra máu.

Đau đầu dữ dội (thường gặp)

• Đặc điểm không đặc hiệu ở giai đoạn đầu của bệnh, xuất hiện ở 10% đến 70% số bệnh nhân ở các đợt bùng phát
trước.[17] [82]

• Được báo cáo ở 53% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18]
• Hiếm gặp hội chứng màng não.

đau bụng hoặc ợ nóng (thường gặp)

• Được báo cáo ở 44% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18]
• Có thể khó phân biệt được ợ nóng với đau thắt dưới ngực trước hoặc khó nuốt. Chứng khó nuốt và ợ nóng có thể

là do viêm thực quản.

ho, khó thở, đau ngực (thường gặp)

• Đau ngực và ho được báo cáo ở 10% và 7% số bệnh nhân tương ứng trong đợt bùng phát năm 2014;[19] tuy
nhiên, tổn thương trực tiếp tại phổi hiếm khi được báo cáo.[78]

• Khó thở được báo cáo ở 20% đến 23% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18] [19]
• Các triệu chứng hô hấp thường gặp hơn ở trẻ em so với người lớn; tuy nhiên, dữ liệu để chứng minh điều này còn

hạn chế.[82] [83]Có 14% trẻ em có khó thở trong đợt bùng phát năm 2014.[85]

Đau họng (thường gặp)

• Viêm họng là triệu chứng không đặc hiệu, xuất hiện ở 10% đến 58% số bệnh nhân ở các đợt bùng phát trước.[17]
[82]

• Được báo cáo ở 9% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[19]
• Có thể gây ra khó nuốt, được báo cáo ở 26% đến 32% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18] [19]

mệt lả (thường gặp)

• Mệt lả nhiều là một dấu hiệu điển hình được báo cáo ở 73% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[80]

thở nhanh (thường gặp)

• Xuất hiện ở 31% số ca bệnh tử vong trong đợt bùng phát trước và không thấy ở bất kỳ người sống sót nào.[16]
[17]

• Được báo cáo ở 5% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[80]
• Có thể có toan chuyển hoá do urê huyết và giảm tưới máu.

phát ban dát sẩn (không thường gặp)

• Xuất hiện sớm trong thời gian mắc bệnh ở khoảng 25% đến 52% bệnh nhân trong các đợt bùng phát trước.[16]
• Được báo cáo bởi 1% đến 5% số bệnh nhân trong đợt dịch bùng phát năm 2014.[18] [19] [80]
• Thường được mô tả là ban đỏ, dát sẩn và không ngứa. Có thể bắt đầu xuất hiện cục bộ, sau đó khuếch tán, lan

rộng và suy biến. Một số bệnh nhân đã mô tả triệu chứng này như là một ban dạng sởi. Có thể trở nên ngứa hoặc
có chấm xuất huyết sau này ở những bệnh nhân có rối loạn đông máu.[23]
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• Có thể khó phân biệt được ở bệnh nhân da sẫm màu.

chảy máu (không thường gặp)

• Sự xuất hiện của triệu chứng này cho thấy nhiễm trùng tiến triển và sự xuất hiện của đông máu nội mạch rải rác.
• Các triệu chứng xuất huyết (ví dụ: chảy máu cam, chảy máu chân răng, ho ra máu, dễ bầm tím, xuất huyết kết mạc,

đái máu, chảy máu ở các vị trí tiêm hoặc tiêm tĩnh mạch) xuất hiện ở 30% đến 36% số bệnh nhân mắc bệnh trong
các đợt bùng phát trước đó;[11] [16] [17] tuy nhiên, triệu chứng này chỉ được báo cáo ở 5% đến 18% số bệnh
nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18] [19] [20] [21] [22]

• Thường chỉ quan sát thấy chảy máu trầm trọng trong các ca bệnh tử vong, và thường xảy ra ở đường tiêu hóa (ví
dụ như đi ngoài phân đen, phân có máu).[16] Trong đợt bùng phát trước đó, phân đen xuất hiện ở 8% số ca tử
vong và 16% số người sống sót.[17]

• Có thể không phát hiện chảy máu bên trong nếu không có triệu chứng thực thể bên ngoài.
• Biểu hiện chảy máu ít gặp hơn ở trẻ em.[84]

Gan to (không thường gặp)

• Trong đợt bùng phát trước đây, gan to, ấn tức, sờ mép gan mấp bé bờ sườn xuất hiện ở 2% số ca tử vong và 8% số
bệnh nhân sống sót.[17]

Bệnh hạch bạch huyết (không thường gặp)

• Hạch to cũng được báo cáo.[16]

nấc cục (không thường gặp)

• Dấu hiệu của nhiễm trùng tiến triển và tiên lượng xấu, thường thấy trong 2 đến 3 ngày cuối cùng của bệnh và gây
tử vong.[16]

• Có thể là do urê huyết, hạ kali máu, hạ natri máu, hạ canxi máu hoặc hạ cacbon đioxit máu do phải bù trừ hô hấp
vì nhiễm toan chuyển hoá.

• Trong đợt bùng phát trước đó, nấc cụt xảy ra ở 17% số ca bệnh tử vong và 5% số người sống sót.[17]
• Được báo cáo ở 11% số bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014.[18] [80]
• Ít gặp hơn ở trẻ em.[84] [85]

nhịp tim nhanh (không thường gặp)

• Có thể thấy ở các giai đoạn sau của bệnh gây tử vong.[16]

Hạ huyết áp (không thường gặp)

• Đặc điểm của bệnh trước khi tử vong và sốc. Đặc điểm này chưa được chứng minh trong các nghiên cứu thực địa
do thiếu thiết bị đo ở các vùng lưu hành dịch.[16]

• Tuy nhiên, sốc nhiễm trùng có thoát mạch và suy giảm vi tuần hoàn không phải là một đặc điểm chính của bệnh.

dấu hiệu thần kinh (không thường gặp)

• Lú lẫn được báo cáo ở 19% bệnh nhân trong đợt bùng phát năm 2014. Triệu chứng này có vẻ thường gặp hơn so
với các đợt bùng phát trước đó và là một yếu tố dự đoán tử vong.[87] [85] [80]Trẻ bị lú lẫn có thể do nhiều yếu tố
và có tiên lượng kém nếu có lú lẫn.[85] [87]

• Thường đi kèm cả chảy máu và hạ huyết áp khiến cho việc bù dịch trở nên khó khăn và nguy hiểm.
• Bệnh não có thể liên quan đến rối loạn điện giải, urê huyết, và giảm tưới máu não trong nhiễm bệnh giai đoạn

cuối.
• Co giật xảy ra ở 2% số ca tử vong trong một đợt bùng phát trước đó.[17]
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Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Phản ứng chuỗi sao chép ngược (RT-PCR)

• Nên được chỉ định ở tất cả các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Ebola trong khi
bệnh nhân được cách ly.[91]

• Trả kết quả từ 24 đến 48 giờ trước khi xét nghiệm ELISA.
• Hiện có một số bộ PCR thương mại khác nhau với độ nhạy, độ đặc hiệu và

hạn chế phát hiện khác nhau.[92]
• Ở phương Tây, xét nghiệm chỉ có thể thực hiện ở các phòng thí nghiệm khu

vực hoặc quốc gia có các trang thiết bị loại 4.[10] Trong các môi trường lưu
hành dịch và tại một số quốc gia, các phòng thí nghiệm loại 4 được thiết lập
tại địa phương và kết quả được trả sau 4 giờ kể từ khi bệnh phẩm được gửi
đến.

• Có thể phát hiện được ARN vi-rút trong máu của bệnh nhân bằng RT-PCR từ
ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, cho đến 17 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Kết quả PCR dương tính có nghĩa là bệnh nhân có khả năng lây nhiễm, đặc
biệt nếu họ bị tiêu chảy, nôn mửa, hoặc chảy máu.

• Nếu kết quả âm tính, cần phải làm lại xét nghiệm trong vòng 48 giờ do tải
lượng vi-rút thấp và không thể phát hiện sớm trong giai đoạn đầu bệnh. Các
xét nghiệm có kết quả âm tính nên được lặp lại để loại trừ chẩn đoán nếu
mức độ nghi ngờ cao (hoặc xác nhận giải pháp điều trị bệnh).[91]

• Tải lượng vi-rút cao hơn tương ứng với kết quả bất lợi và tỷ lệ tử vong
tăng.[20] [21] [22] [62] [76] [91] [93]

dương tính với ARN vi-rút
Ebola

Xét nghiệm sốt rét

• Tiêu bản máu đặc và máu đàn nhuộm Giemsa và các xét nghiệm chẩn đoán
nhanh là các xét nghiệm được lựa chọn để sàng lọc bệnh sốt rét.

• Kết quả âm tính nên việc nhiễm vi-rút Ebola có nhiều khả năng hơn trong bối
cảnh dịch tễ học phù hợp; tuy nhiên, đồng nhiễm sốt rét đã được thấy ở 5%
số bệnh nhân ở Tây Phi trong đợt dịch năm 2014, do đó cần cân nhắc khả
năng nhiễm kép ở tất cả các bệnh nhân.[76]

âm tính (có thể dương tính nếu
đồng nhiễm)
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Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Điện giải đồ máu

• Cần làm xét nghiệm quan trọng (nếu có) ở những nơi mà các xét nghiệm khác
bị hạn chế.

• Có thể chỉ điểm cho tổn thương thận cấp.[95]
• Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa.
• Hạ kali máu hoặc tăng kali máu do nôn mửa và tiêu chảy hoặc tổn thương

thận cấp tính, được thấy ở khoảng 33% số ca bệnh trong đợt bùng phát năm
2014.[76]

• Hạ canxi máu có thể gây tử vong.[16]
• Có ích trong việc hướng dẫn điều chỉnh điện giải và truyền dịch thay thế.

có thể bất thường

Creatinine và urê huyết thanh

• Cần làm xét nghiệm quan trọng (nếu có) ở những nơi mà các xét nghiệm khác
bị hạn chế.

• Có thể là biểu hiện của tổn thương thận cấp tính, một triệu chứng thường gặp
trong đợt bùng phát năm 2014,[22] [95] và gây tử vong.[76]

• Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa.

có thể tăng

Lactat máu

• Cần làm xét nghiệm quan trọng (nếu có) ở những nơi mà các xét nghiệm khác
bị hạn chế.

• Tăng lactate là một dấu ấn của giảm tưới máu và là một dấu hiệu của sốc. Chỉ
số này hữu ích ở những bệnh nhân nặng có các dấu hiệu nhiễm trùng huyết
để xác định mức độ giảm tưới máu hệ thống và để hướng dẫn liệu pháp bù
dịch.[96]

• Tăng Lactate là một dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết gram âm vào ngày 15 ở
một bệnh nhân được điều trị tại Đức.[38]

biến đổi

ABG

• PH máu động mạch hoặc tĩnh mạch và bicarbonate hữu ích ở những bệnh
nhân nặng có các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết để xác định mức độ giảm tưới
máu hệ thống và để hướng dẫn liệu pháp bù dịch.[96]

biến đổi

Công thức máu

• Bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu và giảm lympho bào rõ rệt ở giai
đoạn đầu khi nhiễm bệnh; tuy nhiên, đây không phải là biểu hiện mang tính
chẩn đoán. Thông thường sau đó là tăng bạch cầu trung tính ở giai đoạn cuối
của những bệnh nhân mà cuối cùng sẽ hồi phục, cùng với bình thường hóa
giảm tiểu cầu. Tăng bạch cầu có thể kéo dài và biểu hiện các hình thái chưa
trưởng thành.[16]

• Bệnh nhân bị bệnh nặng có thể có giảm số lượng tiểu cầu tiến triển, như là
một biểu hiện của đông máu nội mạch lan tỏa (DIC).

• Giảm haemoglobin được báo cáo ở 24% số bệnh nhân trong đợt bùng phát
năm 2014,[76] và có liên quan đến xuất huyết trong các đợt bùng phát trước
đó.[16]

giảm tiểu cầu, giảm bạch
cầu lympho rõ rệt; giảm
haemoglobin (nếu có biểu hiện
chảy máu)

Các xét nghiệm đông máu

• Thời gian prothrombin kéo dài (PT) hoặc thời gian thromboplastin từng phần
hoạt hóa (aPTT) kéo dài có liên quan đến tình trạng bệnh nặng hơn và các
biểu hiện chảy máu chẳng hạn như DIC.

• Bệnh nhân tử vong đã được phát hiện có nồng độ D-dimer cao gấp 4 lần
trong ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 của bệnh so với bệnh nhân sống sót.[97]

PT hoặc aPPT kéo dài, D-
dimer tăng (nếu có biểu hiện
chảy máu)
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Xét nghiệm Kết quả

Tổng phân tích nước tiểu

• Hồng cầu niệu hoặc protein niệu có thể gặp ở trường hợp nặng[16]
• Thiểu niệu không đáp ứng với bù dịch là dấu hiệu tiên lượng xấu.

có thể quan sát thấy hồng cầu
niệu hoặc protein niệu

Xét nghiệm chức năng gan

• Cả ALT và AST thường tăng lên; tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu cho thấy
rằng AST tăng không tương xứng với ALT, và điều này gợi ý tới tổn thương
mô toàn thân hơn là tổn thương tế bào gan.[76]

• Tỷ lệ AST: ALT đạt đỉnh điểm ở mức 15:1 vào các ngày thứ 6 đến ngày thứ
8 của bệnh trong các ca bệnh tử vong khi so sánh với các ca bệnh không tử
vong, đạt đỉnh điểm ở mức 5:1.[8] [16] [97]

• Bilirubin, GGT và ALP thường tăng nhẹ. ALT tăng cao và vàng da nghiêm
trọng gợi ý một chẩn đoán khác (ví dụ: viêm gan do vi-rút).

tỷ lệ AST:ALT cao; bilirubin,
GGT và ALP có thể tăng nhẹ

Amylase huyết thanh

• Amylase huyết thanh tăng đã được báo cáo trong một số nghiên cứu và chỉ ra
có biểu hiện của viêm tụy, một dấu hiệu của nhiễm trùng nặng.[16]

có thể tăng

glucose huyết thanh

• Có thể có hạ đường huyết ở người lớn, nhưng thường không được báo
cáo.[22] Tuy nhiên, tình trạng này phổ biến ở trẻ em và là dấu hiệu nặng. Đây
là nguyên nhân gây lú lẫn có thể hồi phục.[84] [85]

có thể thấp

Cấy máu

• Cấy máu âm tính rất hữu ích do có thể loại trừ các nguyên nhân nhiễm trùng
không do vi-rút khác (ví dụ: nhiễm khuẩn huyết, sốt thương hàn).

• Nhiễm khuẩn huyết gram âm, được cho là do thẩm lậu vi khuẩn đường ruột,
và là một biến chứng của bệnh gặp ở hai bệnh nhân.[98] [38] Tuy nhiên, một
nghiên cứu tại Sierra Leone, nơi thực hiện cấy máu từ các bệnh nhân được
nhập viện điều trị Ebola cho thấy chỉ có một trong số 22 mẫu nuôi cấy có kết
quả dương tính với mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm.[99]

• Do đó, nên cấy máu thường quy và/hoặc vào thời điểm khởi phát các triệu
chứng đường tiêu hóa hoặc khi triệu chứng lâm sàng khác xấu đi.

âm tính

Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA) phát hiện kháng
nguyên

• Xét nghiệm chẩn đoán hữu ích với độ đặc hiệu cao; tuy nhiên, xét nghiệm này
không sẵn có ở mọi nơi. Có thể được sử dụng để xác nhận chẩn đoán cùng
với kết quả RT-PCR dương tính.

• Hầu hết có khả năng đưa ra kết quả dương tính từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6
sau khi nhiễm bệnh và có thể cho kết quả biến đổi trong khoảng rộng từ ngày
7 đến ngày 16.[43]

dương tính đối với kháng thể
vi-rút Ebola

Kháng thể IgM và IgG

• Hữu ích trong giai đoạn muộn của bệnh
• Kháng thể IgM có thể xuất hiện trong huyết thanh sớm nhất là ngày thứ 2 sau

nhiễm vi-rút, nhưng có thể cho kết quả biến đổi cho đến ngày thứ 9. Kết quả
này trở thành âm tính từ ngày 30 đến ngày 168 sau khi khởi phát các triệu
chứng. Phản ứng IgG phát triển từ ngày 6 đến ngày 18 và có thể kéo dài trong
nhiều năm.[43]

• Kết quả IgM dương tính hoặc hiệu giá kháng thể IgG tăng là bằng chứng rõ
ràng cho thấy bệnh nhân bị nhiễm vi-rút Ebola gần đây.

dương tính

X quang ngực

• Hữu ích với những bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp.
• Thâm nhiễm phổi không phải là điển hình của nhiễm trùng này và gợi ý chẩn

đoán khác (hoặc bệnh đi kèm).

âm tính
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Xét nghiệm Kết quả
• Có thể khó sắp xếp bệnh nhân trong một phòng cách ly nên cần đưa ra chỉ

định một cách thận trọng để tránh lây bệnh.[100]

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

Xét nghiệm nhanh tại giường bệnh

• Xét nghiệm PCR nhanh đối với nhiễm vi-rút Ebola vẫn là một trở ngại chính
cho việc cách ly có hiệu quả và có mục tiêu của những bệnh nhân nghi ngờ.
Các xét nghiệm hiện tại phải mất trung bình là 4 giờ để thực hiện trong một
phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, nhưng kết quả có thể mất vài ngày
mới được gửi đến các vùng hẻo lánh. Điều này có nghĩa là, cho đến khi kết
quả được khẳng định là âm tính, bệnh nhân có thể bị sốt do vi-rút khác, cũng
được cách ly cùng các bệnh nhân nhiễm vi-rút Ebola bị cách ly và thường vô
tình bị phơi nhiễm với vi-rút này.

• Do đó, các xét nghiệm tại giường bệnh có thể góp phần đáng kể vào việc
kiểm soát nhiễm trùng tại các trung tâm điều trị.

• Một số công nghệ khác nhau đang được WHO đánh giá để sử dụng trong
điều kiện tại thực địa. Các công nghệ này bao gồm các phân tích dựa trên RT-
PCR đã được đơn giản hóa hơn để sử dụng với thời gian quay vòng ngắn hơn
là <1 giờ. WTO đã liệt kê Bộ Xét nghiệm Nhanh Kháng nguyên ReEBOV™
có tiềm năng để sử dụng; tuy nhiên, hiện tại bộ này chỉ được khuyến cáo sử
dụng trong những tình huống đặc biệt.  [World Health Organization (WHO):
interim guidance on the use of rapid Ebola antigen detection tests]

• Các phương pháp thay thế là các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên dựa trên
ELISA có thể cho kết quả nhanh hơn và đơn giản hơn với lợi thế là chỉ cần
một giọt máu. Bất lợi lớn nhất của phương pháp này là giảm độ nhạy, đặc
biệt là trong giai đoạn đầu của bệnh.[101]

• Công nghệ Nanopore (Vi lỗ) có thể cho phép phát hiện nhanh và giải trình tự
gen dù lượng vi-rút rất thấp và có thể được triển khai sử dụng như bộ dụng
cụ phát hiện bỏ túi.[103] [104] [105]

• Công cụ chẩn đoán GeneXpert® (Xpert® Ebola) đã được thử nghiệm trong
lĩnh vực này và là một hệ thống dựa trên hộp tự động, đòi hỏi phải có kỹ
năng phòng thí nghiệm tối thiểu. Một mẫu bệnh phẩm khử hoạt tính được
đặt vào một hộp sử dụng một lần, sau đó hộp này được đưa vào máy kín.
Chuẩn bị mẫu, khuếch đại và phát hiện axit nucleic, và đưa ra kết quả là các
quy trình tự động, giảm thiểu yêu cầu đào tạo nhân viên, nguy cơ lây nhiễm
và lây nhiễm chéo.[106]Xét nghiệm này đã được sử dụng trên thực địa trong
đợt bùng phát năm 2018 ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

• Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt một xét
nghiệm nhanh, sử dụng một lần để phát hiện Zaire ebolavirus. Đây là xét
nghiệm nhanh tìm kháng nguyên từ máu chích ngón tay sử dụng cho trường
hợp khẩn cấp, là xét nghiệm đầu tiên sử dụng đầu đọc hoạt động bằng pin có
thể cho kết quả bên ngoài phòng thí nghiệm.[108]

• Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng và các bộ kit khác nhau được
phê duyệt theo từng quốc gia và cơ sở y tế mà bộ kit đó sẽ được triển khai.
WHO và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra
khuyến cáo:  [World Health Organization (WHO): Ebola vaccines, therapies,
and diagnostics]   [Food and Drug Administration (FDA): 2014 Ebola virus
emergency use authorizations]

dương tính với vi-rút Ebola
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Nhiễm vi-rút Ebola Chẩn đoán

Chẩn đoán phân biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt rét • Nguyên nhân phổ biến nhất của
sốt không đặc hiệu ở những
người đi du lịch trở về.[94]

• Điều trị dự phòng sốt rét không
đầy đủ hoặc không có thuốc.

• Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Đồng nhiễm sốt rét đã xảy ra ở
5% bệnh nhân ở Tây Phi trong
đợt dịch năm 2014, do đó cần
cân nhắc khả năng nhiễm kép ở
tất cả các bệnh nhân.[76]

• Tiêu bản máu đặc và máu đàn
nhuộm Giemsa: dương tính đối
với các loài Plasmodium.

• Xét nghiệm chẩn đoán nhanh:
dương tích với các loài
Plasmodium (lưu ý: không phải
lúc nào cũng phát hiện thấy P
ovale bằng một số xét nghiệm
chẩn đoán nhanh).

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm vi-rút Marburg • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp
xúc với dơi, hang động, hoặc
hầm mỏ).[109]

• Phản ứng chuỗi polymerase sao
chép ngược (RT-PCR): dương
tính với ARN vi-rút Marburg.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Sốt xuất huyết Crimean-Congo
(CCHF)

• Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi-rút (ví dụ: giết
mổ đ ̣ông v ̣ât, ve đốt ho ̣ăc tiếp
xúc với đ ̣ông v ̣ât).[110]

• RT-PCR: dương tính với ARN
vi-rút CCHF.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Sốt Lassa • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp
xúc với chuột ở các vùng lưu
hành dịch).[111]

• RT-PCR: dương tính với ARN
vi-rút Lassa.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Sốt Rift Valley • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh
sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ:
tiếp xúc với muỗi, xử lý gia súc,
sử dụng chất dịch/mô động vật
sống).

• RT-PCR: dương tính với RNA
vi-rút sốt Rift Valley.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt vàng • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp
xúc với muỗi, tiêm chủng không
đầy đủ).

• RT-PCR: dương tính với ARN
vi-rút sốt vàng da.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm thương hàn • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Cấy máu hoặc phân: dương tính
với Salmonella enterica.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm Rickettsia • Bao gồm bệnh sốt phát ban do
chuột, sốt ve đốt Châu Phi, và
sốt ban dịch tễ.[112]

• Eschar là đặc trưng.
• Có thể xuất hiện sưng hạch bạch

huyết.
• Phát ban rải rác.

• Huyết thanh học: dương tính đối
với các loài Rickettsia.

• PCR Eschar: dương tính với các
loài Rickettsia.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Sốt Dengue • Không có dấu hiệu và triệu
chứng để phân biệt.

• Huyết thanh học: IgM hoặc IgG
dương tính.

• Phát hiện protein phi cấu trúc
(NS1): dương tính.

• Phản ứng chuỗi sao chép ngược
(RT-PCR): dương tính.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm sởi • Không được tiêm chủng.
• Không có các dấu hiệu và triệu

chứng để phân biệt trong giai
đoạn tiền triệu.

• Các đốm Koplik (các đốm đỏ
với chấm trắng-xanh nhạt ở
trung tâm) trên niêm mạc miệng.

• Phát ban điển hình bắt đầu từ
mặt và lan ra khắp người.

• Huyết thanh: dương tính với vi-
rút sởi.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Bệnh leptospira • Không có các dấu hiệu và triệu
chứng đặc hiệu; tuy nhiên, tiền

• PCR: dương tính.
• Huyết thanh: dương tính.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

sử phơi nhiễm có thể giúp ích
cho chẩn đoán.

• Tiếp xúc với nước hoặc đất bị
nhiễm bẩn bởi động vật gặm
nhấm bị nhiễm bệnh.[113]

• Thường gặp hơn ở khu vực có
khí hậu nhiệt đới.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm cúm mùa • Các dấu hiệu và triệu chứng hô
hấp (như ho, nghẹt mũi) thường
gặp hơn.

• Nuôi cấy vi-rút hoặc PCR: phát
hiện vi-rút cúm mùa hoặc RNA
vi-rút.

• Công thức máu: bình thường.
• Khuyến cáo nên thực hiện xét

nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Viêm dạ dày ruột • Nếu khai thác tiền sử dịch tễ
chính xác, nó có thể là biểu hiện
của nhiễm vi-rút Ebola. Tuy
nhiên, các đặc điểm như phát
ban, xung huyết kết mạc và mệt
lả rất hiếm gặp ở viêm dạ dày
ruột.

• Cấy phân, PCR, hoặc xét
nghiệm kháng nguyên nhanh:
dương tính.

• Khuyến cáo nên thực hiện xét
nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Nhiễm khuẩn huyết • Nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn
không rõ nguồn gốc thường
gặp ở các nước đang phát triển.
Thường là nhiễm trùng sâu ổ
bụng, nhiễm trùng tiết niệu cao,
viêm nội tâm mạc, hoặc viêm
xương tủy.

• Thường không bị tiêu chảy.

• Cấy máu: dương tính.
• Khuyến cáo nên thực hiện xét

nghiệm khẳng định phù hợp
đối với nhiễm virút Ebola trước
hoặc đồng thời với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm virút Ebola.

Các tiêu chí chẩn đoán

Định nghĩa ca bệnh

Định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho các bệnh vi-rút Ebola và Marburg:[77]

• [World Health Organization (WHO): case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases]
Định nghĩa ca bệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) dành cho bệnh vi-rút Ebola (EVD):[74]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): case definition for Ebola virus disease (EVD)]
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Các điểm chính trong điều trị là phát hiện bệnh sớm cùng với cách ly hiệu quả và chăm sóc hỗ trợ sẵn có tại bệnh viện.
[Fig-6]

Tỷ lệ tử vong ca bệnh cao có thể liên quan đến việc chăm sóc hỗ trợ ở các khu vực nông thôn, có nguồn lực hạn chế, nơi
xảy ra các đợt bùng phát dịch, và phản ánh những khó khăn mà bệnh nhân ở những nơi này gặp phải khi tiếp cận dịch vụ
chăm sóc y tế cơ bản tại cơ sở y tế quá tải.[18] [20]
[Fig-7]

[Fig-8]

Các ca bệnh du nhập vào các nước phát triển như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Na Uy, Ý, Thụy Sĩ, Anh, và Hoa Kỳ cho thấy
một tình trạng khác với chăm sóc hỗ trợ toàn diện có sẵn ở các nước này, bao gồm hỗ trợ các cơ quan nội tạng trong các
đơn vị chăm sóc tích cực.[38] [114] Mặc dù vậy, vì thiếu các biện pháp điều trị đặc hiệu nên vẫn có các trường hợp tử
vong xảy ra ngay cả ở các nước phát triển, nơi có sự chăm sóc hỗ trợ tốt nhất.[89] [115] [116]

Trước đây đã có một cuộc tranh luận mạnh mẽ về việc chuyển bệnh nhân có bệnh tiến triển và tiên lượng xấu tới đơn
vị chăm sóc đặc biệt nơi có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cao. Người ta cho rằng việc không chăm sóc hỗ trợ đầy đủ
cho những người nghi ngờ (nhưng chưa được xác nhận) nhiễm bệnh có thể dẫn đến việc chăm sóc không đạt tiêu chuẩn
đối với những bệnh nhân này, ví dụ sau đó họ được xác nhận là mắc bệnh có thể điều trị được như bệnh sốt rét. Giờ đây
rõ ràng là việc chăm sóc hỗ trợ đầy đủ có thể làm giảm tỷ lệ tử vong, với tỷ lệ sống sót được báo cáo là 81,5% ở những
bệnh nhân được điều trị ngoài khu vực Tây Phi, và phải cung cấp loại hình chăm sóc này bất cứ khi nào có thể.[117]
[118] [119] Các quy trình điều trị của bệnh viện địa phương nên xem xét giải quyết tình hình này đối với những bệnh
nhân nghi ngờ nhiễm bệnh trước khi có thể chuyển sang đơn vị chăm sóc tích cực, và đối với những người đã được
chuyển đến đó.[96] [116] [118] [120] [121]

Trẻ em cần được kiểm soát bởi các đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn về nhi khoa. Công tác lập kế hoạch chăm sóc
trẻ em ở các cơ sở không lưu hành dịch rất phức tạp và luôn khuyến khích các bác sĩ chuyên ngành hồi sức sớm tham gia
bất cứ khi nào có thể.[122] [123] [124]

Tăng tỉ lệ nhân viên lâm sàng-bệnh nhân giúp làm giảm tỷ lệ tử vong. Khuyến cáo ít nhất một nhân viên lâm sàng (y tá,
điều dưỡng, y sĩ, bác sĩ) chăm sóc bốn bệnh nhân để đánh giá bệnh nhân ba lần một ngày.[125]

Nhiễm vi-rút Ebola là bệnh cần khai báo.

Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn
Những bệnh nhân được xác định là có nguy cơ nhiễm bệnh theo định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) hoặc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cần được cách ly ngay lập tức trong một phòng
có phòng tắm riêng:

• [World Health Organization (WHO): case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): case definition for Ebola virus disease (EVD)]

Tất cả nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân phải mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp với các quy trình đã
được công bố. Tất cả các đồ vật nhiễm mầm bệnh (ví dụ như quần áo, khăn trải giường) phải được coi là có khả năng
lây nhiễm. WHO và CDC có hướng dẫn chi tiết về PPE:
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• [World Health Organization (WHO): personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak -
rapid advice guideline]

• [World Health Organization (WHO): steps to put on personal protective equipment (PPE)]

• [World Health Organization (WHO): steps to remove personal protective equipment (PPE)]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance on personal protective equipment (PPE) to be
used by healthcare workers during management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation
(PUIs) for Ebola]

WHO và CDC cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về kiểm soát nhiễm trùng cho nhân viên y tế ở Tây Phi:

• [World Health Organization (WHO): infection prevention and control (IPC) guidance summary]
• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): international infection control for healthcare workers (non-

US healthcare settings)]

Phải thu thập và gửi đi các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm (ví dụ: RT-PCR Ebola, công thức
máu, creatinine và urê huyết thanh, chức năng gan, khí máu động mạch, các xét nghiệm đông máu, cấy máu và các xét
nghiệm thăm dò đối với các bệnh khác như bệnh sốt rét) theo các quy trình của địa phương và quốc gia. Cần lựa chọn
các xét nghiệm một cách thận trọng để giảm nguy cơ lây bệnh cho nhân viên phòng thí nghiệm và nhân viên y tế khác.
Đặt đường truyền trung tâm sớm trong thời gian nằm viện (nếu có thể) để lấy máu và bù dịch, đồng thời giảm thiểu
nguy cơ thương tích do kim đâm.[126] WHO và CDC có hướng dẫn chi tiết về việc lấy mẫu bệnh phẩm:

• [World Health Organization (WHO): how to safely collect blood samples from persons suspected to be infected
with highly infectious blood-borne pathogens]

• [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for collection, transport and submission of
specimens for Ebola virus testing]
[Fig-9]

bù dịch và điện giải
Tần suất nôn mửa và tiêu chảy cao nghĩa là bệnh nhân bị mất nước và giảm thể tích tuần hoàn, đặc biệt nếu xuất hiện
muộn. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong ca bệnh ở mức cao trong các đợt bùng phát dịch khi giám
sát lâm sàng cơ bản (ví dụ: nhiệt độ, nhịp thở, nhịp mạch, huyết áp và cân bằng dịch vào/ra) là rất cần thiết, nhưng
thường gặp khó khăn trong các môi trường thiếu nguồn lực.

Đa số bệnh nhân đều cần bù dịch qua đường tĩnh mạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch Ringer lactate nhưng
có thể sử dụng các dung dịch bù nước dạng uống cho những bệnh nhân dung nạp được qua đường uống và không có
mất nước nặng.[20] [76]
[Fig-10]

[Fig-11]

Các dấu hiệu tưới máu kém cho biết bù dịch qua đường uống không đủ hoặc không hiệu quả và bệnh nhân cần được
chuyển ngay sang bù dịch đường tĩnh mạch. Có thể dùng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên hoặc trung tâm hoặc
đường truyền trong xương.[125]

Lượng dịch truyền tĩnh mạch cần được đánh giá dựa trên kết quả khám lâm sàng (ví dụ: mức độ mất nước, dấu hiệu
sốc) và lượng dịch mất đi (ví dụ: lượng tiêu chảy và/hoặc nôn mửa). Có thể cần thay thế lượng dịch lớn (lên đến 10
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L/ngày) ở những bệnh nhân bị sốt có tiêu chảy.[38] [127] [128] Cũng có thể phải bù một lượng lớn kali (ví dụ 5-10
mmol [5-10 mEq/L] kali clorid/giờ).[22] [114] [129]

Cần phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên để đánh giá đáp ứng và ngăn ngừa quá tải dịch. Cần phải kiểm tra bệnh
nhân thường xuyên xem có dấu hiệu sốc, mất nước hoặc quá tải dịch hay không và điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho
phù hợp. Cần phải theo dõi các dấu hiệu sinh tồn một cách có hệ thống (ví dụ: nhịp tim, huyết áp, lượng nước tiểu,
mất dịch qua đường tiêu hóa) ít nhất ba lần một ngày để phát hiện giảm thể tích tuần hoàn.[125]

Loperamid uống có thể sử dụng trong trường hợp tiêu chảy nặng, nhưng cần có thêm bằng chứng để xác định vai trò
của thuốc và WHO hiện không khuyến cáo sử dụng.[130] [131] [132] [133]

Sự sẵn có của các xét nghiệm tại chỗ trong cơ sở cách ly giúp giám sát tình trạng sinh hóa của bệnh nhân một cách
hiệu quả hơn và giảm các nguy cơ liên quan đến vận chuyển mẫu bệnh phẩm.[96] Cần theo dõi điện giải đồ hàng ngày
và bổ sung nếu cần.[20] Có thể phải theo dõi thường xuyên hơn với bệnh nhân đang được truyền một lượng dịch lớn
qua tĩnh mạch hoặc nếu tình trạng sinh hóa bất thường nghiêm trọng. Nồng độ lactate trong máu cao có thể là một
biểu hiện đáng tin cậy chứng tỏ sự giảm tưới máu và có thể giúp hướng dẫn trong liệu pháp bù dịch.[96]

Nên tham khảo các hướng dẫn của WHO về các khuyến cáo cụ thể trong vấn đề bù dịch và điện giải cũng như duy trì
chế độ dinh dưỡng hợp lý trong giai đoạn nhiễm bệnh cấp tính và giai đoạn lui bệnh.

[World Health Organization (WHO): manual for the care and management of patients in Ebola care units/community
care centres - interim emergency guidance]

[World Health Organization (WHO): clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: a pocket guide for
the front-line health worker]

Điều trị triệu chứng
Sốt và đau:

• Paracetamol là lựa chọn đầu tay. Thuốc giảm đau có chứa opioid (ví dụ như morphine) sẽ tốt hơn nếu bị đau
nặng hơn. Nên tránh các thuốc kháng viêm không chứa steroid (gồm aspirin) vì có thể làm tăng nguy cơ xuất
huyết và có khả năng gây độc thận.[133]

Các triệu chứng đường tiêu hóa:

• Cần bù dịch cho bệnh nhân nôn và tiêu chảy như khuyến cáo ở trên.

• Khuyến cáo dùng thuốc chống nôn đường uống hoặc tĩnh mạch (ví dụ: ondansetron, metoclopramide) cho bệnh
nhân có buồn nôn/nôn.[133]

• Khuyến cáo dùng kẽm ở trẻ em bị tiêu chảy.[133]

• Cần đánh giá và điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa nếu có.[133]

• Đã sử dụng thành công các hệ thống xử lý phân trong đợt bùng phát năm 2014 tại Tây Phi ở bệnh nhân tiêu
chảy nặng. Chúng dễ sử dụng, hiệu quả trong phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng.[98]

Ợ nóng/nuốt khó/đau bụng:

• Bệnh nhân có thể được lợi từ việc sử dụng thuốc kháng axit thích hợp hoặc thuốc ức chế bơm proton (ví dụ
omeprazole).[133]

Co giật:
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• Mặc dù không phổ biến nhưng co giật là một dấu hiệu bệnh tiến triển và là mối lo ngại cho nhân viên y tế
vì tăng nguy cơ tiếp xúc với các dịch cơ thể của bệnh nhân. Cần phải nhận biết và xử trí các nguyên khác
khác gây co giật (ví dụ: nhiệt độ cao, giảm tưới máu, rối loạn điện giải, hạ đường huyết). Có thể sử dụng
benzodiazepine để cắt cơn giật, đồng thời sử dụng một loại thuốc chống động kinh (ví dụ: phenobarbital) để
phòng co giật tái phát.[133] Nếu không có thuốc tiêm tĩnh mạch, có thể tiêm trong cơ hoặc đặt hậu môn.

Kích động:

• Mặc dù không phổ biến nhưng kích động có thể liên quan đến bệnh não, hoặc có thể là một tác động trực tiếp
của vi-rút đối với não, và có thể xảy ra khi bệnh tiến triển. Việc sử dụng thuốc an thần một cách thận trọng (ví
dụ: haloperidol hoặc benzodiazepine) là cần thiết để giữ cho bệnh nhân bình tĩnh và ngăn ngừa vết thương do
kim đâm đối với nhân viên y tế.[133]

Suy hô hấp:

• Cung cấp oxy để duy trì SpO2 ≥90%. Cần đánh giá và điều trị tình trạng viêm phổi, quá tải dịch, thở khò khè
và suy tim xung huyết nếu có.[133]

Có thể cần tiêm trong xương ở một số bệnh nhân.
[Fig-12]

Nhiễm trùng huyết/sốc nhiễm khuẩn
Cần thực hiện nhanh việc xác định nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng bằng các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

Kiểm soát theo các nguyên tắc tương tự như đối với nhiễm khuẩn huyết. Cần tuân thủ hướng dẫn địa phương, nhưng
phải bao gồm:[134]

• Thuốc kháng sinh phổ rộng trong giờ đầu tiên sau khi gửi bệnh phẩm cấy máu

• Bù dịch nhanh qua đường tĩnh mạch và đánh giá đáp ứng (ít nhất trong vòng 30 phút)

• Xử trí đường thở thích hợp và cung cấp oxy

• Đặt sonde tiểu để theo dõi lượng nước tiểu; và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và dấu hiệu lâm sàng khác.

Thuốc kháng sinh phổ rộng được sử dụng ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng để nhắm mục tiêu vào việc di chuyển
các sinh vật đường ruột. Điều này không được củng cố bởi bất kỳ bằng chứng nào, và cấy máu rất khó thực hiện một
cách an toàn ở các bệnh nhân nhiễm bệnh. Ở một số môi trường, đặc biệt là ở các vùng lưu hành dịch, nơi ít có khả
năng tiếp cận các xét nghiệm chẩn đoán, bệnh nhân thường được cho dùng thuốc kháng sinh phổ rộng như một phần
trong quy trình điều trị.

Nồng độ lactate trong máu là một công cụ hữu ích để giúp đánh giá sự truyền dịch và đáp ứng với hồi sức.

Nếu không đáp ứng với điều trị ban đầu, nên cân nhắc sử dụng thuốc co mạch, tốt nhất là thông qua catheter tĩnh
mạch trung tâm trong một đơn vị chăm sóc tích cực, nơi việc giám sát xâm lấn cho phép điều chỉnh cân bằng dịch,
điện giải và axit-bazơ.[96] [121]

Cần cân nhắc khả năng xuất huyết, đặc biệt ở những bệnh nhân có chảy máu da hoặc niêm mạc.

Cần tham khảo hướng dẫn của WHO để xem các khuyến nghị cụ thể về kiểm soát nhiễm trùng huyết/sốc nhiễm
trùng.
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[World Health Organization (WHO): manual for the care and management of patients in Ebola care units/community
care centres - interim emergency guidance]

[World Health Organization (WHO): clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: a pocket guide for
the front-line health worker]

Chảy máu/xuất huyết
Chảy máu nhiều xảy ra không thường xuyên, nhưng là một biểu hiện của nhiễm trùng tiến triển mà thường gây tử
vong.

Nếu có sẵn, nên truyền máu toàn phần tươi hoặc tiểu cầu và huyết tương theo các phác đồ tại địa phương, các chỉ số
lâm sàng và xét nghiệm (nếu có) (ví dụ: haemoglobin, thể tích khối hồng cầu, INR).[133] [135]

Vitamin K và axit tranexamic là các lựa chọn điều trị hợp lý ở bệnh nhân đang chảy máu.[133]

Rối loạn chức năng cơ quan
Rối loạn chức năng đa cơ quan là đặc điểm thường gặp của bệnh tiến triển, bao gồm cả tổn thương thận cấp tính,
viêm tụy, suy thượng thận và tổn thương gan. Thường gặp tổn thương gan (ví dụ: viêm gan); tuy nhiên, vàng da không
phải là một đặc điểm thường gặp.[61] Thường gặp rối loạn chức năng thận, nhưng có thể đảo ngược bằng liệu pháp
bù dịch đầy đủ trong giai đoạn đầu.[61] Ở bệnh nhân vô niệu không đáp ứng với liệu pháp bù dịch, sử dụng liệu pháp
lọc máu ngoài thận, mặc dù không có dữ liệu thử nghiệm củng cố tính hiệu quả của biện pháp can thiệp này. 3 trong
số 5 bệnh nhân bị bệnh nặng ở Châu Âu và Bắc Mỹ bị suy đa tạng được điều trị bằng cả thở máy xâm nhập và liệu
pháp lọc máu ngoài thận đã tử vong.[38] [89] [114] [116] [136]

Máu toàn phần hoặc huyết tương giai đoạn lui bệnh
Có rất ít bằng chứng từ các đợt bùng phát trước đó chứng tỏ rằng việc truyền máu từ những bệnh nhân giai đoạn lui
bệnh có thể có lợi trong giai đoạn cấp tính của bệnh và có thể giảm tỷ lệ tử vong.[9] [137] Sử dụng huyết tương giai
đoạn lui bệnh có khả năng dễ thực hiện hơn và mang lại hiệu quả cao hơn so với sử dụng máu toàn phần.[138] [139]
WHO đã ban hành hướng dẫn tạm thời về việc sử dụng máu/huyết tương giai đoạn hồi phục. Các thử nghiệm thực
hiện ở Guinea không thể hiện được lợi ích sống sót ở bệnh nhân điều trị bằng huyết tương giai đoạn hồi phục, mặc dù
việc điều trị có vẻ an toàn và không ghi nhận các biến chứng nặng.[140] [141]

[World Health Organization (WHO): use of convalescent whole blood or plasma collected from patients recovered from
Ebola virus disease for transfusion, as an empirical treatment during outbreaks]

[World Health Organization (WHO): ethics of using convalescent whole blood and convalescent plasma during the
Ebola epidemic]

Đồng nhiễm sốt rét
Cần kiểm tra và điều trị bệnh sốt rét bằng liệu pháp chống sốt rét thích hợp nếu có biểu hiện trong khi vẫn lưu ý đến
nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm vi-rút Ebola và khả năng nhiễm bệnh kép. Ở những môi trường lưu hành dịch, điều trị
bệnh sốt rét thường được đưa ra như một phần của quy trình kiểm soát bệnh thông thường, dù có hoặc không có xác
nhận nhiễm bệnh.

Phụ nữ mang thai
Tỷ lệ tử vong ca bệnh được báo cáo cao hơn (lên đến 96%) ở phụ nữ mang thai so với phụ nữ không mang thai trong
các đợt bùng phát dịch trước đây.[142]
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Kiểm soát y tế đối với phụ nữ mang thai nói chung cũng giống như đối với bất kỳ người nào khác bị nhiễm bệnh.
Xuất huyết khi đẻ và sảy thai tự nhiên dường như phổ biến ở phụ nữ bị nhiễm bệnh; do đó, kiểm soát sản khoa nên
tập trung vào việc theo dõi và điều trị sớm các biến chứng xuất huyết.[21] [142] [143] [144] [145] Kinh nghiệm trong
đợt bùng phát năm 2014 cho thấy rằng đôi khi có thể đạt được kết quả tốt.[146]

Nước ối đã được chứng minh có chứa vi-rút, kể cả khi mức độ được tìm thấy là không thể phát hiện trong máu. Vì
vậy, các khuyến cáo đối với việc sinh con bao gồm tránh khởi phát chuyển dạ, đặc biệt là vỡ màng ối.[146]

Khuyến cáo sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đối với nhân viên y tế chăm sóc cho phụ nữ mang thai cũng giống như
đối với nhân viên y tế chăm sóc cho người trưởng thành không mang thai. Không có dữ liệu khuyến cáo về phương
thức sinh con. Những phụ nữ bị nhiễm bệnh hoặc bị nghi ngờ nhiễm bệnh không nên cho con bú sữa mẹ trừ khi sữa
mẹ đã được chứng minh có PCR âm tính đối với vi-rút Ebola. WHO, CDC, và Cơ quan Y tế Công cộng của Anh
Quốc đã cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc chăm sóc cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

[World Health Organization (WHO): Ebola virus disease in pregnancy: screening and management of Ebola cases,
contacts and survivors]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for screening and caring for pregnant women with Ebola
virus disease for healthcare providers in US hospitals]

[Public Health England (PHE): Ebola in pregnancy - information for healthcare workers]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): care of a neonate born to a mother who is confirmed to have
Ebola, is a person under investigation, or has been exposed to Ebola]

Giao tiếp với gia đình
Cách ly tại bệnh viện ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân, bao gồm tăng tỷ lệ trầm cảm, lo âu, tức giận, sợ hãi và
cô đơn. Nhân viên y tế cần tạo điều kiện cho bệnh nhân giao tiếp với gia đình và bạn bè (ví dụ: sử dụng điện thoại di
động hoặc internet) để giảm bớt gánh nặng tâm lý mà không tăng nguy cơ nhiễm trùng.[125]

Các liệu pháp thử nghiệm
Ủy ban đạo đức do WHO triệu tập đã phê duyệt sử dụng năm liệu pháp can thiệp trong các đợt bùng phát năm
2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo: ZMapp, remdesivir, REGN3470-3471-3479 (một hỗn hợp kháng thể đơn dòng),
favipirivir và mAb114.[147]Vắc-xin rVSV-ZEBOV cũng được sử dụng. Hãy xem mục Mới xuất hiện để biết thêm
thông tin về các liệu pháp thử nghiệm.

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola treatment]

[Public Health England: Ebola virus disease - clinical management and guidance]

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 Đ
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Cấp tính ( tóm tắt )

tất cả các bệnh nhân

1 Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn

thêm kiểm soát dịch và điện giải

thêm thuốc giảm đau/thuốc hạ sốt

thêm thuốc chống nôn

thêm cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng

thêm cân nhắc sử dụng máu toàn phần hoặc huyết
tương giai đoạn lui bệnh

có ợ nóng/nuốt khó/đau bụng thêm thuốc kháng axit hoặc chất ức chế bơm proton

bị tiêu chảy thêm Điều trị hỗ trợ

Có co giật thêm benzodiazepine hoặc thuốc chống co giật

Có kích động thêm thuốc an thần

bị suy hô hấp thêm Oxy

Có nhiễm trùng huyết/sốc
nhiễm trùng

thêm điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm + bù dịch +
thuốc co mạch + kiểm soát đường thở

Rối loạn chức năng cơ quan thêm chăm sóc hỗ trợ

bị chảy máu/xuất huyết nhiều thêm truyền dịch, vitamin K và/hoặc axit tranexamic

Có bị bệnh sốt rét thêm liệu pháp chống sốt rét

Mang thai thêm theo dõi và điều trị sớm các biến chứng
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Cấp tính

tất cả các bệnh nhân

1 Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn

» Những bệnh nhân được xác định là có nguy cơ
nhiễm bệnh theo định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) hoặc Trung tâm Kiểm soát và Phòng
chống Dịch bệnh (CDC) cần được cách ly ngay lập tức
trong một phòng có phòng tắm riêng.[74] [77]

» Tất cả nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân
phải mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù
hợp với các quy trình đã được công bố.  [World
Health Organization (WHO): personal protective
equipment for use in a filovirus disease outbreak - rapid
advice guideline]   [Centers for Disease Control and
Prevention (CDC): guidance on personal protective
equipment (PPE) to be used by healthcare workers
during management of patients with confirmed Ebola
or persons under investigation (PUIs) for Ebola]

» Tất cả các đồ vật bị nhiễm bệnh (ví dụ như quần
áo, khăn trải giường) phải được coi là có khả năng lây
nhiễm.

» Phải thu thập và gửi đi các mẫu bệnh phẩm để xét
nghiệm trong phòng thí nghiệm (ví dụ: RT-PCR Ebola,
công thức máu, creatinine và urê huyết thanh, chức
năng gan, khí máu động mạch, các xét nghiệm đông
máu, cấy máu và các xét nghiệm thăm dò đối với các
bệnh khác như bệnh sốt rét) theo các quy trình của
địa phương và quốc gia. Cần lựa chọn các xét nghiệm
một cách thận trọng để giảm nguy cơ lây bệnh cho
nhân viên phòng thí nghiệm và nhân viên y tế khác. 
[World Health Organization (WHO): how to safely
collect blood samples from persons suspected to be
infected with highly infectious blood-borne pathogens] 
[Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
guidance for collection, transport and submission of
specimens for Ebola virus testing]

» Đặt đường truyền trung tâm sớm trong thời gian
nằm viện (nếu có thể) để lấy máu và bù dịch, đồng
thời giảm thiểu nguy cơ thương tích do kim đâm.[126]

» Khuyến cáo ít nhất một nhân viên lâm sàng (y tá,
điều dưỡng, y sĩ, bác sĩ) chăm sóc bốn bệnh nhân để
đánh giá bệnh nhân ba lần một ngày.[125]

» Nhân viên y tế cần tạo điều kiện cho bệnh nhân giao
tiếp với gia đình và bạn bè (ví dụ: sử dụng điện thoại
di động hoặc internet) để giảm bớt gánh nặng tâm lý
mà không tăng nguy cơ nhiễm trùng.[125]

» Nhiễm vi-rút Ebola là bệnh cần khai báo.

thêm kiểm soát dịch và điện giải
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Nhiễm vi-rút Ebola Điều trị

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

» Đa số bệnh nhân đều cần bù dịch qua đường tĩnh
mạch bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch Ringer
lactate nhưng có thể sử dụng các dung dịch bù nước
dạng uống cho những bệnh nhân dung nạp được qua
đường uống và không có mất nước nặng.[20] [76]Có
thể dùng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên hoặc
trung tâm hoặc đường truyền trong xương.[125]

» Lượng dịch truyền tĩnh mạch cần được đánh giá dựa
trên kết quả khám lâm sàng (ví dụ: mức độ mất nước,
dấu hiệu sốc) và lượng dịch mất đi (ví dụ: lượng tiêu
chảy và/hoặc nôn mửa). Có thể cần thay thế lượng
dịch lớn (lên đến 10 L/ngày) ở những bệnh nhân bị sốt
có tiêu chảy.[38]

» Cần phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên để đánh
giá đáp ứng và ngăn ngừa quá tải dịch. Cần phải kiểm
tra bệnh nhân thường xuyên xem có dấu hiệu sốc, mất
nước hoặc quá tải dịch hay không và điều chỉnh tốc
độ truyền dịch cho phù hợp. Cần phải theo dõi các dấu
hiệu sinh tồn một cách có hệ thống (ví dụ: nhịp tim,
huyết áp, lượng nước tiểu, mất dịch qua đường tiêu
hóa) ít nhất ba lần một ngày để phát hiện giảm thể tích
tuần hoàn.[125]

» Sự sẵn có của các xét nghiệm tại chỗ trong cơ sở
cách ly giúp giám sát tình trạng sinh hóa của bệnh
nhân một cách hiệu quả hơn và giảm các nguy cơ liên
quan đến vận chuyển mẫu bệnh phẩm.[96] Cần theo
dõi điện giải đồ hàng ngày và bổ sung nếu cần.[20]
Có thể phải theo dõi thường xuyên hơn nếu bệnh nhân
đang được truyền một lượng dịch lớn qua tĩnh mạch
hoặc nếu tình trạng sinh hóa bất thường nghiêm trọng.

» Có thể cần thay thế một lượng lớn kali (ví dụ 5-10
mmol [5-10 mEq/L] kali clorid/giờ).[22] [114] [129]

» Nồng độ lactate trong máu cao có thể là một biểu
hiện đáng tin cậy chỉ ra sự giảm tưới máu và có thể
giúp hướng dẫn trong liệu pháp bù dịch.[96]

» Nên tham khảo các hướng dẫn của WHO về các
khuyến cáo cụ thể trong vấn đề bù dịch và điện giải
cũng như duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý trong giai
đoạn nhiễm bệnh cấp tính và giai đoạn lui bệnh.

»   [World Health Organization (WHO): clinical
management of patients with viral haemorrhagic fever:
a pocket guide for the front-line health worker]

»   [World Health Organization (WHO): manual for the
care and management of patients in Ebola care units/
community care centres - interim emergency guidance]

thêm thuốc giảm đau/thuốc hạ sốt
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Cấp tính
Biện pháp điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ
bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: trẻ em: 10-15 mg/kg qua đường
uống/trực tràng mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa 75
mg/kg/ngày; người lớn: 500-1000 mg qua đường
uống/trực tràng mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa 4000
mg/ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» morphine sulfate: trẻ em: 0,2 đến 0,4 mg/kg uống
mỗi 4-6 giờ khi cần, hoặc 0,05 đến 0,1 mg/kg tiêm
tĩnh mạch mỗi 4-6 giờ khi cần; người lớn: 2,5 đến
10 mg uống/tiêm tĩnh mạch mỗi 4 giờ khi cần

» Paracetamol là lựa chọn đầu tay (khi bị đau và
sốt).[133]

» Thuốc giảm đau có chứa opioid (ví dụ như
morphine) sẽ tốt hơn nếu bị đau nặng hơn.[133]

» Nên tránh các thuốc kháng viêm không chứa steroid
(gồm aspirin) vì có liên quan đến tăng nguy cơ xuất
huyết và có khả năng gây độc thận.

» Thuốc giảm đau có thể giúp điều trị chứng khó nuốt,
nếu có.

thêm thuốc chống nôn

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

Các lựa chọn sơ cấp

» metoclopramide: trẻ em: tham khảo ý kiến
chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng; người
lớn: 10 mg dùng qua đường uống/đường tĩnh mạch
mỗi 8 giờ một lần, tối đa 30 mg/ngày

HOẶC

» ondansetron: trẻ em: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 4-8
mg dùng qua đường uống/đường tĩnh mạch mỗi
8-12 giờ một lần khi cần thiết, tối đa 24 mg/ngày

» Khuyến cáo dùng thuốc chống nôn đường uống hoặc
tĩnh mạch (ví dụ ondansetron, metoclopramide)[133]

thêm cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng

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

» Ở một số cơ sở y tế, đặc biệt là trong các vùng lưu
hành dịch, nơi ít có khả năng tiếp cận các xét nghiệm
chẩn đoán, bệnh nhân thường được cho dùng thuốc
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Nhiễm vi-rút Ebola Điều trị

Cấp tính
kháng sinh phổ rộng như một phần trong quy trình
điều trị.

thêm cân nhắc sử dụng máu toàn phần hoặc huyết
tương giai đoạn lui bệnh

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

» Có rất ít bằng chứng từ các đợt bùng phát trước đó
chứng tỏ rằng việc truyền máu từ những bệnh nhân
giai đoạn lui bệnh có thể có lợi trong giai đoạn cấp
tính của bệnh và có thể giảm tỷ lệ tử vong.[9] [137]
Sử dụng huyết tương giai đoạn lui bệnh có khả năng
dễ thực hiện hơn và mang lại hiệu quả cao hơn so với
sử dụng máu toàn phần.[138] [139]

» Các thử nghiệm thực hiện ở Guinea không thể hiện
được lợi ích sống sót ở bệnh nhân điều trị bằng huyết
tương giai đoạn hồi phục, mặc dù việc điều trị có vẻ
an toàn và không ghi nhận các biến chứng nghiêm
trọng.[140] [141]

» WHO đã ban hành hướng dẫn tạm thời về việc sử
dụng máu/huyết tương giai đoạn lui bệnh.

»   [World Health Organization (WHO): use of
convalescent whole blood or plasma collected
from patients recovered from Ebola virus disease
for transfusion, as an empirical treatment during
outbreaks]

»   [World Health Organization (WHO): ethics of using
convalescent whole blood and convalescent plasma
during the Ebola epidemic]

có ợ nóng/nuốt khó/đau bụng thêm thuốc kháng axit hoặc chất ức chế bơm proton

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

Các lựa chọn sơ cấp

» omeprazole: trẻ em ≥10 tuổi và người lớn: 20 mg
qua đường uống một lần mỗi ngày

» Bệnh nhân có thể được lợi từ việc sử dụng thuốc
kháng axit thích hợp hoặc thuốc ức chế bơm proton
(ví dụ omeprazole).[133] Thuốc giảm đau có thể giúp
điều trị chứng khó nuốt.

bị tiêu chảy thêm Điều trị hỗ trợ

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

Các lựa chọn sơ cấp

» Kẽm: trẻ em <6 tháng tuổi: 10 mg uống mỗi
ngày một lần trong 10-14 ngày; trẻ em ≥6 tuổi: 20
mg uống mỗi ngày một lần trong 10-14 ngày
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Cấp tính
» Khuyến cáo dùng kẽm ở trẻ em bị tiêu chảy.[133]

» Cần đánh giá và điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa
nếu có.[133]

» Đã sử dụng thành công các hệ thống xử lý phân
trong đợt bùng phát năm 2014 tại Tây Phi ở bệnh nhân
tiêu chảy nặng. Chúng dễ sử dụng, hiệu quả trong
phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng.[98]

Có co giật thêm benzodiazepine hoặc thuốc chống co giật

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

Các lựa chọn sơ cấp

» diazepam: trẻ em: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 5-10 mg
ban đầu dùng qua đường tĩnh mạch/tiêm bắp, lặp
lại mỗi 10-15 phút một lần khi cần thiết, tối đa 30
mg/tổng liều dùng
-hoặc-
» diazepam đặt hậu môn: trẻ em: tham khảo ý kiến
chuyên gia để được hướng dẫn về liều dùng; người
lớn: 0,2 mg/kg đặt hậu môn dùng liều đơn, liều thứ
hai có thể được dùng trong 4-12 giờ nếu cần thiết

--VÀ/HOẶC--
» Phenobarbital: trẻ em: tham khảo ý kiến chuyên
gia để có hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 10
mg/kg ban đầu dùng qua đường tĩnh mạch, sau đó
dùng 5 mg/kg mỗi 30-60 phút một lần cho đến khi
kiểm soát được các cơn co giật, tổng liều nạp tối
đa là 30 mg/kg

» Mặc dù không phổ biến nhưng co giật là một đặc
điểm của bệnh tiến triển và gây nguy hiểm cho nhân
viên y tế vì chúng làm tăng nguy cơ tiếp xúc với dịch
tiết cơ thể của bệnh nhân.

» Cần phải nhận biết và xử trí các nguyên khác khác
gây co giật (ví dụ: nhiệt độ cao, giảm tưới máu, rối
loạn điện giải, hạ đường huyết).

» Có thể sử dụng một loại benzodiazepine (ví dụ:
diazepam qua tĩnh mạch/tiêm bắp hoặc trực tràng) để
loại bỏ cơn co giật trong khi vẫn kê một thuốc chống
co giật (ví dụ: phenobarbital) để điều trị cơn co giật tái
phát.[133]

Có kích động thêm thuốc an thần

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

Các lựa chọn sơ cấp

» diazepam: trẻ em: tham khảo ý kiến chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 5 mg
qua đường uống/tĩnh mạch dùng liều đơn
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Nhiễm vi-rút Ebola Điều trị

Cấp tính
HOẶC

» haloperidol: trẻ em: tham khảo ý kiến chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 5 mg
tiêm bắp dùng liều đơn

» Mặc dù không phổ biến nhưng kích động có thể liên
quan đến bệnh não, hoặc có thể là một tác động trực
tiếp của vi-rút lên não, và có thể xảy ra khi bệnh tiến
triển.

» Việc sử dụng thuốc an thần một cách thận trọng (ví
dụ: haloperidol hoặc benzodiazepine) là cần thiết để
giữ cho bệnh nhân bình tĩnh và ngăn ngừa vết thương
do kim đâm đối với nhân viên y tế.[133]

» Liều nhắc lại phải dựa trên đáp ứng lâm sàng.

bị suy hô hấp thêm Oxy

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

» Cung cấp oxy để duy trì SpO2 ≥90%. Cần đánh giá
và điều trị tình trạng viêm phổi, quá tải dịch, thở khò
khè và suy tim xung huyết nếu có.[133]

Có nhiễm trùng huyết/sốc
nhiễm trùng

thêm điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm + bù dịch +
thuốc co mạch + kiểm soát đường thở

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

» Cần thực hiện nhanh việc xác định nhiễm trùng
huyết hoặc sốc nhiễm trùng theo các tiêu chí đã đề ra.
Xử trí theo các nguyên tắc tương tự như đối với nhiễm
khuẩn huyết thông thường. Cần tuân theo hướng
dẫn tại địa phương nhưng cần có: thuốc kháng sinh
phổ rộng trong giờ đầu tiên sau khi cấy máu; bù dịch
nhanh qua đường tĩnh mạch có đánh giá đáp ứng (ít
nhất trong vòng 30 phút); kiểm soát đường thở phù
hợp và sử dụng oxy; và đặt sonde tiểu để theo dõi
lượng nước tiểu; và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và
dấu hiệu lâm sàng khác.[134]

» Nồng độ lactate trong máu là một công cụ hữu ích để
giúp đánh giá sự truyền dịch và đáp ứng với hồi sức.

» Nếu không đáp ứng với điều trị ban đầu, nên cân
nhắc sử dụng thuốc co mạch, tốt nhất là thông qua
catheter tĩnh mạch trung tâm trong một đơn vị chăm
sóc tích cực, nơi việc giám sát xâm lấn cho phép điều
chỉnh cân bằng dịch, điện giải và axit-bazơ.[96] [121]

» Cần cân nhắc khả năng xuất huyết, đặc biệt ở những
bệnh nhân có chảy máu da hoặc niêm mạc.

» Cần tham khảo hướng dẫn của WHO để xem các
khuyến nghị cụ thể về kiểm soát nhiễm trùng huyết/
sốc nhiễm trùng.
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Cấp tính
»   [World Health Organization (WHO): clinical
management of patients with viral haemorrhagic fever:
a pocket guide for the front-line health worker]

»   [World Health Organization (WHO): manual for the
care and management of patients in Ebola care units/
community care centres - interim emergency guidance]

Rối loạn chức năng cơ quan thêm chăm sóc hỗ trợ

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

» Rối loạn chức năng đa cơ quan là đặc điểm thường
gặp của bệnh tiến triển, bao gồm tổn thương thận cấp
tính, viêm tụy, suy thượng thận và tổn thương gan.

» Tổn thương gan (ví dụ: viêm gan) là thường gặp; tuy
nhiên, vàng da không phải là một đặc điểm thường
gặp.[61]

» Thường gặp rối loạn chức năng thận ở giai đoạn
tiến triển, nhưng có thể đảo ngược bằng bù dịch đầy
đủ trong giai đoạn ban đầu.[61] Ở bệnh nhân vô niệu
không đáp ứng với liệu pháp bù dịch, sử dụng liệu
pháp lọc máu ngoài thận, mặc dù không có dữ liệu thử
nghiệm củng cố tính hiệu quả của biện pháp can thiệp
này. 3 trong số 5 bệnh nhân bị bệnh nặng ở Châu Âu
và Bắc Mỹ bị suy đa tạng được điều trị bằng cả thở
máy xâm nhập và liệu pháp lọc máu ngoài thận đã tử
vong.[38] [89] [114] [116] [136]

bị chảy máu/xuất huyết nhiều thêm truyền dịch, vitamin K và/hoặc axit tranexamic

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

Các lựa chọn sơ cấp

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

HOẶC

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

» Chảy máu nhiều xảy ra không thường xuyên, nhưng
là một biểu hiện của nhiễm trùng tiến triển mà thường
gây tử vong.

» Nếu có sẵn, nên truyền máu toàn phần tươi hoặc tiểu
cầu và huyết tương theo các phác đồ tại địa phương,
các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm (nếu có) (ví dụ:
haemoglobin, thể tích khối hồng cầu, INR).[133] [135]

» Vitamin K và axit tranexamic là các lựa chọn điều trị
hợp lý ở bệnh nhân đang chảy máu.[133]

Có bị bệnh sốt rét thêm liệu pháp chống sốt rét

48 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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/patient-care-CCUs/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/patient-care-CCUs/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/patient-care-CCUs/en/
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Điều trị

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

» Cần kiểm tra và điều trị bệnh sốt rét bằng liệu pháp
chống sốt rét thích hợp nếu có biểu hiện trong khi vẫn
lưu ý đến nguy cơ bệnh nhân bị nhiễm vi-rút Ebola
và khả năng nhiễm bệnh kép. Ở những môi trường
lưu hành dịch, điều trị bệnh sốt rét thường được đưa
ra như một phần của quy trình kiểm soát bệnh thông
thường, dù có hoặc không có xác nhận nhiễm bệnh.

Mang thai thêm theo dõi và điều trị sớm các biến chứng

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

» Kiểm soát y tế đối với phụ nữ mang thai nói chung
cũng giống như đối với bất kỳ người nào khác bị
nhiễm bệnh.

» Xuất huyết khi đẻ và sảy thai tự nhiên dường như
phổ biến ở phụ nữ bị nhiễm bệnh; do đó, kiểm soát
sản khoa nên tập trung vào việc theo dõi và điều trị
sớm các biến chứng xuất huyết.[21] [142] [143] [144]
[145] Kinh nghiệm trong đợt bùng phát năm 2014 cho
thấy rằng đôi khi có thể đạt được kết quả tốt.[146]

» Khuyến cáo sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đối với
nhân viên y tế chăm sóc cho phụ nữ mang thai cũng
giống như đối với nhân viên y tế chăm sóc cho người
trưởng thành không mang thai.

» Không có dữ liệu khuyến nghị về phương thức sinh
con. Những phụ nữ bị nhiễm bệnh hoặc bị nghi ngờ
nhiễm bệnh không nên cho con bú sữa mẹ trừ khi sữa
mẹ đã được chứng minh có PCR âm tính đối với vi-rút
Ebola.

» Nước ối đã được chứng minh có chứa vi-rút, kể cả
khi mức độ được tìm thấy là không thể phát hiện trong
máu. Vì vậy, các khuyến cáo đối với việc sinh con bao
gồm tránh khởi phát chuyển dạ, đặc biệt là vỡ màng
ối.[146]

» WHO và CDC đã cung cấp hướng dẫn cụ thể
về việc chăm sóc cho phụ nữ mang thai:  [World
Health Organization (WHO): Ebola virus disease in
pregnancy: screening and management of Ebola cases,
contacts and survivors]   [Centers for Disease Control
and Prevention (CDC): guidance for screening and
caring for pregnant women with Ebola virus disease for
healthcare providers in US hospitals]

» Cơ quan Y tế Công cộng của Anh Quốc (PHE) đồng
thời cũng đưa ra hướng dẫn:  [Public Health England
(PHE): Ebola in pregnancy - information for healthcare
workers]

» CDC cũng đã cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc
chăm sóc cho trẻ sơ sinh của những người mẹ bị bệnh:
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Cấp tính
[Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
care of a neonate born to a mother who is confirmed to
have Ebola, is a person under investigation, or has been
exposed to Ebola]
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Giai đoạn đầu

Các liệu pháp thử nghiệm
Các phương pháp điều trị thử nghiệm đối với nhiễm vi-rút Ebola đang được phát triển; tuy nhiên, các phương pháp này
chưa được thử nghiệm đầy đủ về tính an toàn hay hiệu quả.[148] [149] [150] Vì đây là lĩnh vực đang phát triển nhanh,
cần phải tham vấn tài liệu hướng dẫn mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).  [World Health Organization (WHO):
Ebola R&D landscape of clinical candidates and trials]  Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
đang làm việc để giúp tiến hành phát triển và tạo khả năng sẵn sàng cung cấp các sản phẩm y tế.  [US Food and Drug
Administration: Ebola response updates from FDA]

Vắc-xin rVSV-ZEBOV
rVSV-ZEBOV (còn gọi là rVSV-ZEBOV-GP hoặc V920) là vắc-xin sống giảm độc lực của vi-rút viêm miệng có mụn
nước và 1 trong số các gen của nó được thay thế bằng gen vi-rút Ebola. Các thử nghiệm giai đoạn I đã xác nhận tính an
toàn của loại vắc-xin này, mặc dù đau khớp dường như là một tác dụng phụ thường gặp, tự khỏi.[151] [152] [153] [154]
Thử nghiệm STRIVE (Thử nghiệm tại Sierra Leone về một loại vắc-xin kháng Ebola - Sierra Leone Trial to Introduce
a Vaccine against Ebola) là một thử nghiệm lâm sàng kết hợp giai đoạn II và giai đoạn III để đánh giá tính an toàn và
hiệu quả của rVSV-ZEBOV, đã thấy rằng sau khi chủng ngừa trên 7998 người tham gia không có trường hợp nào bị
bệnh Ebola.[155] Ở Guinea người ta đã tiến hành một thử nghiệm nhãn mở, phân nhóm ngẫu nhiên, tiêm chủng vòng,
trong thử nghiệm này những người đã tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ nhiễm vi-rút Ebola đã được tiêm vắc-xin với một
liều đơn tiêm bắp rVSV-ZEBOV. Bệnh nhân trong nhánh điều trị được tiêm vắc-xin ngay lập tức, mặc dù việc tiêm vắc-
xin bị chậm 21 ngày ở nhánh đối chứng. Nghiên cứu cho thấy rVSV-ZEBOV có hiệu quả bảo vệ cao. Không có bệnh
nhân nào được tiêm vắc-xin có biểu hiện nhiễm vi-rút Ebola trong thời gian 10 ngày trở lên sau khi lựa chọn ngẫu nhiên
trong nhánh điều trị ngay; tuy nhiên, các ca bệnh lại xảy ra ở những bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin trong nhóm so
sánh.[156] Vắc-xin này đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu đưa vào chương trình PRIME và được FDA cấp
danh hiệu Liệu pháp Điều trị Đột phá. rVSV-ZEBOV đã được sử dụng trong đợt bùng phát năm 2018 tại Cộng hòa Dân
chủ Congo.[157] [158]

Favipiravir
Trước đây có tên là T-705, favipiravir là thuốc kháng vi-rút thử nghiệm gây ức chế có chọn lọc ARN polymerase phụ
thuộc ARN của vi-rút. Nó chống lại vi-rút cúm, vi-rút West Nile, vi-rút sốt vàng, vi-rút gây bệnh tay-chân-miệng, cũng như
các flavivirus, arenavirus, bunyavirus và alphavirus khác. Thuốc này hiện đang được chấp thuận sử dụng ở Nhật Bản để
đối phó với đại dịch cúm, nhưng được biết đến là có hiệu quả chống lại vi-rút Ebola ở các mô hình chuột.[159] Các thử
nghiệm giai đoạn II trên người ở Guinea sử dụng liều cao hơn liều dùng điều trị bệnh cúm. Thử nghiệm JIKI, một thử
nghiệm không ngẫu nhiên, đa trung tâm được thực hiện ở Guinea trong giai đoạn 2014-2015 cho thấy khả năng dung nạp
tốt ở liều cao hơn trong môi trường thiếu nguồn lực, cũng như lợi ích tiềm năng ở những bệnh nhân có tải lượng vi-rút
thấp.[160] Favipirivir đã được sử dụng trong đợt bùng phát năm 2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Remdesivir (GS-5734)
Tiền chất của chất tương tự adenine nucleotide có hoạt tính mạnh chống lại một loạt các filovirus trong các mô hình gây
nhiễm tế bào ở động vật linh trưởng. Các nghiên cứu ban đầu đã chứng minh tính hiệu quả tuyệt vời như một phương
pháp điều trị cho các động vật linh trưởng không phải con người bị nhiễm vi-rút Ebola.[161] Thuốc đã được sử dụng ở
Anh cho một ca bị viêm não - màng não do vi-rút Ebola tái phát muộn. Bệnh nhân hồi phục sau thời gian điều trị kéo dài
14 ngày kết hợp với dùng corticosteroid liều cao. Thuốc này dường như là một chất có triển vọng cho các nghiên cứu sâu
hơn. Remdesivir đã được sử dụng trong đợt bùng phát năm 2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

ZMapp
Kết hợp thử nghiệm gồm 3 kháng thể đơn dòng nhân tính hóa được nhắm mục tiêu vào 3 epitope glycoprotein vi-rút
Ebola, biểu hiện ở cây thuốc lá.[148] [162] [163] ZMapp được phát hiện là mang tính bảo vệ khi cho dùng ở động vật
linh trưởng không phải là con người từ 24 đến 48 giờ sau khi nhiễm bệnh. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng thuốc này
có thể cứu chữa các động vật linh trưởng không phải con người khi bắt đầu điều trị trong thời gian lên đến 5 ngày sau khi
nhiễm bệnh.[164] Một thử nghiệm đối chứng, ngẫu nhiên trên 72 bệnh nhân tại các cơ sở ở Liberia, Sierra Leone, Guinea
và Hoa Kỳ cho thấy mặc dù việc sử dụng ZMapp cùng với tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại dường như có mang lại lợi ích
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so với chỉ dùng hình thức chăm sóc tiêu chuẩn hiện tại, kết quả không đáp ứng ngưỡng thống kê đã được xác định trước
về tính hiệu quả và cần phải tiến hành nghiên cứu thêm.[165] Không ghi nhận mối lo ngại lớn nào về tính an toàn trong
thử nghiệm này, và chỉ có một tác dụng phụ nghiêm trọng (tăng huyết áp) được thấy là có liên quan đến việc truyền thuốc.
ZMapp đã được sử dụng trong đợt bùng phát năm 2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. REGN3470-3471-3479, một cách
kết hợp khác của ba kháng thể đơn dòng kháng lại các epitope khác nhau của glycoprotein vi-rút Ebola, cũng được phê
duyệt để sử dụng trong đợt bùng phát gần nhất.

mAb114
Kháng thể đơn dòng IgG1 ở người nhắm đến glycoprotein của Zaire ebolavirus. Kháng thể này đã được phân lập từ một
người sống sót của đợt bùng phát năm 1995 tại Kikwit (Cộng hòa Dân chủ Congo) và được phát triển bởi Viện Y tế
Quốc gia Hoa Kỳ-nơi đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I đầu tiên ở người kiểm tra tính an toàn và khả năng
dung nạp của thuốc.[166] Thuốc này sử dụng với liều duy nhất; tuy nhiên, chưa có dữ liệu về tính hiệu quả ở người.
mAb114 được sử dụng trong đợt bùng phát năm 2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo trên cơ sở "compassionate use" (sử
dụng các thuốc chưa được cấp phép (đang trong thử nghiệm lâm sàng hoặc trong quá trình xin cấp phép) cho bệnh nhân
nặng, đe dọa đến tính mạng mà đáp ứng kém với các thuốc đã được cấp phép hiện tại).

Các vắc-xin khác
Có một vắc-xin khác đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I ở Anh, trong đó sử dụng chiến lược tiêm nhắc
lại để tăng cường miễn dịch và sử dụng 2 véc-tơ vi-rút khác nhau với liều lượng khác nhau (Ad26-EBOV và MVA-
EBOV).[167] [168] ChAd3-ZEBOV là một véc-tơ adenovirus có nguồn gốc từ tinh tinh được chèn gen vi-rút Ebola. Thử
nghiệm giai đoạn II ngẫu nhiên có đối chứng-giả dược cho thấy đáp ứng kháng thể ở 71% đến 84% người nhận vắc-xin
hoạt động với tiêm vắc-xin ChAd3-ZEBOV hoặc rVSV-ZEBOV, so với 3% người nhận giả dược sau 1 tháng. Đáp ứng
chủ yếu duy trì trong 12 tháng.[169]

TKM-100802 (siRNA)
Còn được gọi là KM-Ebola. Bao gồm kết hợp các ARN can thiệp nhỏ nhằm vào ARN polymerase-L vi-rút Ebola, được
lập công thức với công nghệ hạt nano lipid. Đã được chứng minh là mang tính bảo vệ ở loài linh trưởng không phải con
người, và có hiệu quả kháng vi-rút Marburg ở chuột lang và khỉ.[162] [170] [171] [172] Cơ quan Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép mở rộng việc sử dụng thuốc này theo ứng dụng Thuốc thử nghiệm mới (IND).
Khi sử dụng các quy trình khẩn cấp, thuốc được dùng cho một số nhóm nhỏ bệnh nhân.[137] [148] Tuy nhiên, một thử
nghiệm lâm sàng nhánh đơn giai đoạn II bắt đầu ở Sierra Leone vào tháng Ba năm 2015 đã được ngưng lại vào tháng Sáu
năm 2015, sau khi có 19 bệnh nhân đăng ký, vì thiếu lợi ích lâm sàng.[173]

ZMab
Một sản phẩm thử nghiệm gồm 3 kháng thể đơn dòng trực tiếp kháng lại các glycoprotein vỏ của vi-rút Ebola do Phòng
thí nghiệm Vi sinh học Quốc gia (Winnipeg, Canada) phát triển, thông qua Cơ quan Y tế Công cộng của Canada. Không
được sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), nhưng thuốc đã được sử dụng ở một số bệnh nhân nguy
kịch dù thuốc chưa được cấp phép. Theo các báo cáo về sự xuất hiện nhanh chóng của các đột biến vi-rút Ebola đề kháng
ở động vật linh trưởng tử vong chậm sau khi điều trị bằng các chế phẩm kháng thể đơn dòng, đã phát sinh các mối quan
ngại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chi tiết các bệnh nhân được điều trị bằng những sản phẩm này.[174]

MIL-77
Chứa 3 kháng thể đơn dòng được bào chế ở Trung Quốc bằng phương pháp nuôi cấy dòng tế bào buồng trứng của chuột
hamster Trung Quốc (CHO) thuộc loài động vật có vú. Chế phẩm thử nghiệm này đã được sử dụng cho hai bệnh nhân
người Anh và cả hai đều sống sót mặc dù chưa được cấp phép và công nhận sử dụng.[175]

BCX-4430
Phát hiện một chế phẩm thử nghiệm tương tự adenosine có hoạt tính chống lại vi-rút Ebola ở động vật gặm nhấm. Cơ
chế hoạt động được cho là do sự ức chế polymerase ARN phụ thuộc ARN của vi-rút. Hoạt động chống lại flavivirus,
bunyavirus, arenavirus và paramyxovirus. Thuốc này đã được chứng minh là mang tính bảo vệ ở loài linh trưởng không
phải con người và động vật gặm nhấm, ngay cả khi được dùng 48 giờ sau khi nhiễm bệnh.[176] Một thử nghiệm an toàn
giai đoạn I đang được tiến hành.
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FX06
Một bệnh nhân rất nặng ở Đức đã được cung cấp 3 liều FX06, peptid có nguồn gốc fibrin bên cạnh liệu pháp thay thế
thận và chăm sóc tích cực chất lượng cao.[114] Thuốc này hiện đang được đánh giá là phương pháp điều trị bổ sung có
tiềm năng đối với nhiễm trùng huyết có thoát quản ở mô hình động vật. Thuốc này cũng đã được đánh giá ở con người
như là một phương pháp điều trị tiềm năng để ngăn ngừa thương tổn do tái tưới máu gây ra sau quá trình tái tưới máu
mạch vành tim mà không có tác dụng phụ bất lợi lớn.[177] [178] Thuốc này đã được sử dụng trên 2 bệnh nhân dù chưa
được cấp phép; tuy nhiên, vẫn chưa đi đến kết luận gì.

AVI-7537
Một loại thuốc chứa các phosphorodiamidate morpholino oligome (PMO) đổi mã nhắm mục tiêu đến gen VP24 của vi-
rút Ebola. Thuốc này đã được chứng minh là đem lại lợi ích sống còn cho động vật linh trưởng không phải con người
bị nhiễm bệnh.[179] AVI-6002 là thuốc thử nghiệm bao gồm 2 PMO (AV-7537 và AV-7539, nhắm đến gen VP35).
AV-6002 đã trải qua các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn I.[137] [148] [180]

Interferon
Interferon đã được sử dụng trong quá khứ nhưng chưa được chứng minh tính hiệu quả.[137] Một nghiên cứu giai đoạn II
đang được thực hiện với số lượng bệnh nhân đăng ký hạn chế tính cho đến thời điểm hiện tại.

Brincidofovir
Trước đây có tên là CMX-001, brincidofovir là một loại thuốc kháng vi-rút thử nghiệm hiện đang trải qua các thử nghiệm
giai đoạn III để điều trị cytomegalovirus và adenovirus. Thuốc cũng cho thấy hoạt tính chống lại vi-rút Ebola in vitro.[137]
[148] [181] Nhà sản xuất tuyên bố rằng sẽ không còn tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc để điều trị vi-
rút Ebola do tình trạng giảm các ca nhiễm mới ở Liberia, và thuốc này đã không còn được ưu tiên để sử dụng trong điều
trị vi-rút Ebola.[182]

Các loại thuốc khác
Các chất trị liệu được sử dụng để điều trị các bệnh khác, như clomifene và chloroquine, làm ức chế sự tương tác của vi-
rút Ebola với tế bào người trong các mô hình, nhưng hiện không có thử nghiệm nào được đăng ký. Amiodarone đã được
chứng minh là ngăn cản sự xâm nhập vào tế bào của filovirus, và đã được sử dụng cho các bệnh nhân nặng dù chưa được
cấp phép trong một cơ sở điều trị ở Sierra Leone.[149] [183] [184] Atorvastatin kết hợp với irbesartan có hoặc không
có clomifene đã được sử dụng để điều trị một số bệnh nhân ở Sierra Leone; tuy nhiên, hiện không có dữ liệu lâm sàng.
Aptamer (phân tử ADN hoặc ARN được chọn in vitro và có khả năng gắn kết một loạt các phân tử axit nucleic và axit
phi nucleic có ái lực và độ đặc hiệu cao) đang được nghiên cứu để điều trị nhiễm vi-rút Ebola.[185] Các chất ức chế phân
tử nhỏ đối với nhiễm vi-rút Ebola cũng đang được nghiên cứu.[186] WHO ưu tiên dùng thuốc amodiaquine chống sốt
rét để thử nghiệm ở động vật linh trưởng không phải con người. Một hợp chất ARN thử nghiệm, có cấu hình đặc biệt,
rintatolimod, cho kết quả khả quan chống lại vi-rút Ebola ở mô hình động vật.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

53

http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Liên lạc theo dõi
TÁ

I 
K

H
Á

M

Khuyến nghị

Theo dõi
Không có yêu cầu cụ thể về việc theo dõi sau khi xuất viện; tuy nhiên, những bệnh nhân đủ điều kiện có thể được yêu
cầu lấy máu từ 28 ngày sau khi xuất viện để được sử dụng trong điều trị bệnh nhân đang bị bệnh[209]

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Giáo dục:

• Tờ thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp  [World Health Organization (WHO): Ebola virus
disease fact sheet]

• Tờ thông tin được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cung cấp  [Centers for Disease
Control and Prevention (CDC): Ebola (Ebola virus disease) fact sheet]

• Không nên nhập khẩu thịt thú rừng từ châu Phi vào các nước khác  [Centers for Disease Control and
Prevention (CDC): facts about bushmeat and Ebola]

• Các vật nuôi gia đình không được cho là có nguy cơ gây nhiễm bệnh đáng kể  [World Health Organization
(WHO): Ebola virus disease and household pets]

• Bệnh nhân cần được hướng dẫn về khả năng hồi phục sức khoẻ và khả năng xảy ra các biến chứng dài hạn.

Sức khỏe tình dục:

• WHO cung cấp hướng dẫn về thực hành tình dục an toàn cho những người sống sót và bạn tình của họ: 
[World Health Organization (WHO): interim advice on the sexual transmission of the Ebola virus disease]

• Phụ nữ không nên cho con bú khi bị bệnh,[41] trừ khi kiểm tra trong sữa mẹ cho kết quả PCR âm tính đối với
vi-rút Ebola. Tuy nhiên, nếu trẻ sơ sinh có triệu chứng thì nguy cơ của việc không cho bú có thể lớn hơn nguy
cơ của việc cho bú. Hướng dẫn chi tiết hơn có ở đây:  [Infant feeding in the context of ebola]

• WHO khuyến cáo rằng nam giới nên được xét nghiệm tinh dịch mỗi tháng một lần từ 3 tháng sau khi khởi phát
triệu chứng, kiêng quan hệ tình dục hoặc sử dụng bao cao su cho đến khi hai lần xét nghiệm tinh dịch liên tiếp
cách nhau 1 tháng cho kết quả âm tính (hoặc ít nhất 12 tháng sau khi hết triệu chứng).[44]

Du lịch:

• WHO và CDC có hướng dẫn dành cho khách du lịch:  [World Health Organization (WHO): travel and transport
risk assessment]   [Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola - travel notices]

[World Health Organization (WHO): Ebola virus disease]

[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola (Ebola virus disease)]
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Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Tổn thương thận cấp ngắn hạn cao

Thường xảy ra khi bệnh nặng. Có thể là do mất nước ban đầu, nhưng có thể là hậu quả của đông máu nội mạch rải rác
hoặc vi-rút Ebola trực tiếp gây bệnh thận ở các giai đoạn sau.[16] [61] [76] Phát hiện sớm bằng cách theo dõi lượng
nước tiểu và hóa sinh máu cho phép xử trí kịp thời.

Nhiễm trùng huyết/sốc nhiễm trùng ngắn hạn cao

Hiện vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân trong nhiễm vi-rút Ebola. Nhiều yếu tố có thể góp phần, bao gồm: nhiễm khuẩn
huyết, có thể thông qua hệ vi khuẩn đường ruột; tác động trực tiếp của vi-rút; đông máu nội mạch rải rác; và xuất
huyết.[61] Kiểm soát theo các nguyên tắc tương tự như đối với nhiễm khuẩn huyết.[134]

Đông máu nội mạch rải rác ngắn hạn cao

Khiến bệnh nhân gặp các biến chứng chảy máu. Chảy máu nhiều xảy ra không thường xuyên, nhưng là một biểu hiện
của bệnh nhiễm trùng tiến triển thường gây tử vong. Nếu có sẵn, nên truyền máu toàn phần tươi hoặc tiểu cầu và huyết
tương theo các phác đồ tại địa phương, các chỉ số lâm sàng và xét nghiệm (nếu có) (ví dụ: haemoglobin, thể tích khối
hồng cầu, INR).[133] [135]

sảy thai/mẹ tử vong ngắn hạn cao

Phụ nữ mang thai có tỷ lệ sảy thai cao, và tình trạng nhiễm bệnh thường gây tử vong ở những phụ nữ này.[21] [142]
[143] [144]

các biến chứng muộn trong giai đoạn hồi phục biến thiên thấp

Những bệnh nhân sống sót thường có các đặc điểm hồi phục kéo dài như suy nhược, giảm cân và đau khớp do đi lại
nhiều. Bong vảy da và rụng tóc tạm thời cũng xảy ra thường xuyên.

Các biểu hiện muộn trong giai đoạn hồi phục thường không phổ biến nhưng có thể bao gồm viêm tinh hoàn, viêm tủy,
viêm tuyến mang tai, viêm tụy, viêm gan, rối loạn tâm thần và mất thính giác/ù tai.[17] Những người sống sót cũng có
nguy cơ bị viêm màng bồ đào (trước, sau hoặc lan tỏa), có thể dẫn đến các biến chứng cấu trúc thứ phát, suy giảm thị
lực hoặc mù lòa.[199] Một nghiên cứu hồi cứu, cắt ngang, không đối chứng cho thấy khoảng 28% người sống sót có
biểu hiện viêm màng bồ đào liên quan đến vi-rút Ebola, và 3% người sống sót mắc bệnh thần kinh thị giác liên quan
đến vi-rút Ebola. Ở những bệnh nhân bị viêm màng bồ đào, có 38,5% bệnh nhân bị mù.[200] Một người sống sót đã
bị viêm màng bồ đào cấp tính với phát hiện vi-rút Ebola có thể tồn tại 14 tuần sau khi khởi phát bệnh và 9 tuần sau khi
đào thải hết vi-rút khỏi máu.[201] Tình trạng đục thủy tinh thể trắng một bên và tổn thương võng mạc mới xuất hiện
sau khi phân bố giải phẫu các sợi trục thần kinh thị giác cũng đã được báo cáo.[203]

Một nhân viên y tế ngoại quốc có biểu hiện viêm não-màng não do vi-rút Ebola 9 tháng sau lần đầu nhiễm vi-rút Ebola
nặng vào năm 2015 (RT-PCR của CSF và huyết tương dương tính với vi-rút Ebola) . Thực hiện giải trình tự gen đầy
đủ, so sánh vi-rút ban đầu trong máu so với vi-rút trong CSF sau 10 tháng, cho thấy không có thay đổi nào về các vùng
mã hóa. Tác giả của nghiên cứu này kết luận rằng họ không thể nhận ra liệu vi-rút có còn tồn tại tiềm ẩn và sẽ tái hoạt
động hoặc tiếp tục nhân lên hay không, nhưng có thể xác nhận rằng thông qua giải trình tự, không có biến thể thoát
miễn dịch nào xuất hiện[204]Xuất hiện một ca bệnh viêm não và viêm đa khớp khởi phát muộn.[205]

Nguyên nhân của các biểu hiện này không rõ ràng nhưng có thể liên quan đến hiện tượng miễn dịch phức tạp hoặc sự
tồn tại dai dẳng của vi-rút Ebola ở những nơi có tính miễn dịch cao.
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Tiên lượng

Biểu hiện lâm sàng của bệnh Ebola khác nhau đáng kể giữa các loài vi-rút khác nhau và mức độ chăm sóc y tế. Loài có
khả năng gây chết người nhất là Zaire ebolavirus, có tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân được báo cáo là lên tới 90%.
Tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân trung bình là khoảng 50% ở đa số các trung tâm điều trị trong đợt dịch năm 2014
ở Tây Phi, mặc dù các tỷ lệ đã thay đổi từ 25% đến 90% trong các đợt bùng phát khác trước đó.[2] Hầu hết các dịch bệnh
xảy ra ở những môi trường có nguồn lực kém, ít có chăm sóc hỗ trợ; do đó, tỷ lệ tử vong ca bệnh ở các môi trường khác
có thể <40%.[96]

Trẻ nhỏ (<5 tuổi) và người lớn trên 40 tuổi có tỷ lệ tử vong cao hơn so với trẻ vị thành niên và người lớn trẻ tuổi. Phụ
nữ có tỷ lệ sống sót cao hơn một chút so với nam giới.[187] Tải lượng vi-rút cao, tổn thương thận cấp tính và ảnh hưởng
thần kinh cũng là những yếu tố tiên lượng xấu.[18] [6] [20] [21] [22] [82] [83] [95] [122] [123] [124]

Một nghiên cứu quan sát từ một đợt bùng phát dịch vào năm 1995 cho thấy tỷ lệ tử vong ca bệnh giảm đáng kể từ 93%
xuống còn 69% từ giai đoạn ban đầu đến giai đoạn cuối cùng của đợt bùng phát dịch.[188] Điều này cho thấy những ca
bệnh sau này đã được phát hiện sớm hơn, và có thể nhận được chất lượng chăm sóc cao hơn.

Phụ nữ mang thai có tỷ lệ sảy thai cao, và tình trạng nhiễm bệnh thường gây tử vong ở những phụ nữ này.[21] [142]
[143] [144]

Đang chờ dữ liệu về tác động của nhiễm HIV lên tiên lượng. Một nghiên cứu cho thấy nhiễm vi-rút GB C, một pegivirus
điều chỉnh miễn dịch hiện ở tỷ lệ lên đến 28% người Tây Phi, có liên quan đến tỷ lệ sống thêm cao hơn ở người mắc
bệnh nhiễm vi-rút Ebola cấp tính.[189]

Diễn biến bệnh
Những bệnh nhân tử vong có xu hướng biểu hiện các dấu hiệu lâm sàng sớm khi bị nhiễm, đồng thời tử vong thường do
sốc và suy đa tạng, thường xảy ra giữa ngày 6 và ngày 16 trong thời gian bị bệnh.[6] [13] [14] [15] Những bệnh nhân đã
hồi phục chỉ có biểu hiện sốt trong vài ngày có cải thiện thường là từ ngày 6 đến ngày 11.[95]

Các yếu tố tiên lượng
Các nghiên cứu quan sát cho thấy các bệnh nhân tử vong có các biểu hiện nhiễm trùng tiến triển (ví dụ như mệt lả, suy
giảm ý thức, hạ huyết áp, các dấu hiệu thần kinh) sớm hơn so với những bệnh nhân sống sót với ngày sống sót trung bình
quan sát được là 9 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng.[6] [13] Tổn thương thận cấp tính và tải lượng vi-rút cao hơn
tương ứng với kết quả bất lợi và tỷ lệ tử vong tăng.[20] [21] [22] [62] [91] [93] Các dấu ấn sinh học là yếu tố tiên lượng
cần được nghiên cứu thêm.[13] [76] [95]

Hồi phục và khỏi bệnh
Bệnh nhân sống qua tuần thứ hai trong thời gian bị bệnh có >75% cơ hội sống sót.[16] Bệnh nhân thường được phép
ra khỏi cơ sở cách ly khi họ đi lại được, tự chăm sóc bản thân, không còn các triệu chứng đáng kể (ví dụ tiêu chảy, nôn
mửa, chảy máu), và có 2 kết quả phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) âm tính đối với vi-rút Ebola cách
nhau 48 giờ.[91] Tình trạng nhân lên của vi-rút trong tinh dịch có thể tiếp tục diễn ra trong hơn một năm rưỡi sau khi hồi
phục.[41] [42] [43] [190] [45] [46] [48] [49] [191] [192] Có 62% nam giới phát hiện vi-rút này trong tinh dịch từ 4 đến
6 tháng sau nhiễm trùng cấp tính.[190] Một nghiên cứu khác cho thấy 63% nam giới có kết quả xét nghiệm dương tính
với vi-rút trong tinh dịch tới 12 tháng hoặc lâu hơn sau khi hồi phục, với giai đoạn dài nhất là 565 ngày từ khi được phép
ra khỏi đơn vị điều trị đến giai đoạn thu thập mẫu bệnh phẩm.[191] Cũng phát hiện vi-rút này trong tinh dịch lên đến
548 ngày sau khi khởi phát bệnh ở 5% nam giới.[192] Sự phát tán vi-rút Ebola trong tinh dịch có thể thành từng đợt; một
nghiên cứu đã báo cáo sự tái xuất hiện RNA vi-rút Ebola trong tinh dịch của 30 bệnh nhân nam sau hai lần có kết quả xét
nghiệm âm tính liên tiếp.[193] Các nghiên cứu về bộ gen tại Liberia đã xác nhận vi-rút lây truyền qua đường tình dục từ
nam giới sang bạn tình.[47] Vi-rút Ebola cũng đã được phát hiện trong dịch âm đạo.[50] Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
khuyến cáo rằng nam giới nên được xét nghiệm tinh dịch mỗi tháng một lần từ 3 tháng sau khi khởi phát triệu chứng,
kiêng quan hệ tình dục hoặc sử dụng bao cao su cho đến khi hai lần xét nghiệm tinh dịch liên tiếp cách nhau 1 tháng cho
kết quả âm tính (hoặc ít nhất 12 tháng sau khi hết triệu chứng).[44] Ngay cả trong trường hợp không có vi rút trong máu,
nhưng cũng đã phát hiện vi-rút trong mồ hôi (cho đến ngày 40), nước tiểu (cho đến ngày 30), dịch kết mạc (cho đến ngày
22), phân (cho đến ngày 19), và sữa mẹ (cho đến ngày 17).[194]
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Những bệnh nhân sống sót thường có thời gian hồi phục kéo dài điển hình là đau khớp (76% đến 77%), mệt mỏi (69%),
các triệu chứng ở mắt (14% đến 60%), đau đầu (48% đến 54%), đau bụng (54%), thiếu máu (50%), rối loạn da (49%) và
triệu chứng thính giác (24%).[195] [196] [197]Một nghiên cứu tiến cứu theo thời gian so sánh những người sống sót có
kháng thể kháng vi-rút Ebola với những người tiếp xúc gần không có kháng thể (nhóm chứng) trong thời gian 12 tháng đã
phát hiện ra rằng có sáu triệu chứng thường gặp ở những người sống sót so với những người trong nhóm chứng: đi tiểu
thường xuyên (14,7% so với 3,4%); đau đầu (47,6% so với 35,6%); mệt mỏi (18,4% so với 6,3%); đau cơ (23,1% so với
10,1%); giảm trí nhớ (29,2% so với 4,8%); và đau khớp (47,5% so với 17,5%). Nhiều người sống sót cũng có các biểu
hiện bất thường ở ngực, bụng, thần kinh và cơ xương.[198]

Các biểu hiện muộn trong quá trình hồi phục có thể bao gồm viêm tinh hoàn, viêm tủy, viêm tuyến mang tai, viêm tụy,
viêm gan và rối loạn tâm thần.[17] Những người sống sót cũng có nguy cơ bị viêm màng bồ đào (trước, sau hoặc lan tỏa),
có thể dẫn đến các biến chứng cấu trúc thứ phát, suy giảm thị lực hoặc mù lòa.[199] Một nghiên cứu hồi cứu, cắt ngang,
không đối chứng cho thấy khoảng 28% người sống sót có biểu hiện viêm màng bồ đào liên quan đến vi-rút Ebola, và
3% người sống sót mắc bệnh thần kinh thị giác liên quan đến vi-rút Ebola. Ở những bệnh nhân mắc viêm màng bồ đào,
38,5% bệnh nhân được phát hiện bị mù (thị lực >20/400).[200] Một người sống sót đã bị viêm màng bồ đào cấp tính với
phát hiện vi-rút Ebola có thể tồn tại 14 tuần sau khi khởi phát bệnh và 9 tuần sau khi đào thải hết vi-rút khỏi máu.[201]
[202] Tình trạng đục thủy tinh thể trắng một bên và tổn thương võng mạc mới xuất hiện sau khi phân bố giải phẫu các
sợi trục thần kinh thị giác cũng đã được báo cáo.[203] Nguyên nhân của các biểu hiện này không rõ ràng nhưng có thể
liên quan đến hiện tượng miễn dịch phức tạp hoặc sự tồn tại dai dẳng của vi-rút Ebola ở các địa điểm có tính miễn dịch
cao. Khuyến cáo nên kiểm tra thường xuyên những người sống sót trong ít nhất 18 tháng sau khi hồi phục.[192]

Có khả năng những người sống sót sau khi bị nhiễm sẽ được miễn dịch suốt đời với cùng chủng vi-rút Ebola. Do đó,
những bệnh nhân đã hồi phục có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân đang bị bệnh. Tuy nhiên, hiểu
biết của chúng tôi về nhiễm vi-rút lâu dài tại những nơi cư trú vẫn còn chưa đầy đủ. Một nhân viên y tế ở nước ngoài có
biểu hiện viêm não-màng não do vi-rút Ebola (RT-PCR trong dịch não tuỷ và huyết tương dương tính với vi-rút Ebola)
9 tháng sau khi hồi phục do nhiễm vi-rút Ebola tiên phát nặng vào năm 2015.[204] Xuất hiện một ca bệnh viêm não và
viêm đa khớp khởi phát muộn,[205] vì thời gian lây bệnh có thể kéo dài hơn 1 năm sau hồi phục ở những bệnh nhân còn
sống.[206] Khả năng nhiễm vi-rút kéo dài và sự xuất hiện trở lại muộn của các triệu chứng lâm sàng có thể sẽ làm thay
đổi cách tiếp cận dịch tễ và lâm sàng đối với những người sống sót mắc bệnh sau đó. Theo lý thuyết, đây cũng là mối
quan ngại về việc kiểm soát phụ nữ mang thai ngay khi hồi phục sau nhiễm Ebola cấp tính.

Những người sống sót và trẻ mồ côi của những người đã tử vong phải chịu sự kỳ thị và tẩy chay ở nhiều cộng đồng. Điều
này có thể liên quan đến các vấn đề tâm lý.[207] [208]
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Ebola virus disease: screening and testing activity

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2016

Viral haemorrhagic fever: sample testing advice

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2016

Quốc tế

How to safely ship human blood samples from suspected Ebola or Marburg cases within a
country by road, rail and sea

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2017

Implementation and management of contact tracing for Ebola virus disease

Nhà xuất bản: World Health Organization; Centers for Disease Control and
Prevention

Xuất bản lần cuối: 2015

Interim guidance on the use of rapid Ebola antigen detection tests

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Exit screening at airports, ports and land crossings: interim guidance for Ebola virus disease

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2014

Laboratory diagnosis of Ebola virus disease: interim guideline

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2014

Travel and transport risk assessment: Ebola - interim guidance for public health authorities
and the transport sector

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2014

Infection prevention and control (IPC) guidance summary: Ebola guidance package

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2014

Bắc Mỹ

Guidance for collection, transport and submission of specimens for Ebola virus testing

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2018

Guidance for U.S. laboratories for managing and testing routine clinical specimens when there
is a concern about Ebola virus disease

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2015
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Nhà xuất bản: Institute of Development Studies; University of Sussex; University
of Exeter; London School of Hygiene and Tropical Medicine

Xuất bản lần cuối: 2018

Management of hazard group 4 viral haemorrhagic fevers and similar human infectious
diseases of high consequence

Nhà xuất bản: Public Health England Advisory Committee on Dangerous
Pathogens

Xuất bản lần cuối: 2015

Ebola virus disease: clinical management and guidance

Nhà xuất bản: Public Health England Xuất bản lần cuối: 2015

Guidance paper Ebola Treatment Centre (ETC): pregnant & lactating women

Nhà xuất bản: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Xuất bản lần cuối: 2014

Ebola guidance for emergency departments

Nhà xuất bản: The College of Emergency Medicine; Public Health England Xuất bản lần cuối: 2014

Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high
consequence

Nhà xuất bản: European Centre for Disease Prevention and Control Xuất bản lần cuối: 2014

Public health management of healthcare workers returning from Ebola-affected areas

Nhà xuất bản: European Centre for Disease Prevention and Control Xuất bản lần cuối: 2014

Public health management of persons having had contact with Ebola virus disease cases in the
EU

Nhà xuất bản: European Centre for Disease Prevention and Control Xuất bản lần cuối: 2014

Assessing and planning medical evacuation flights to Europe for patients with Ebola virus
disease and people exposed to Ebola virus
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H
Ư

Ớ
N

G
 D

Ẫ
N

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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

59

http://www.ebola-anthropology.net/
https://www.gov.uk/government/publications/viral-haemorrhagic-fever-algorithm-and-guidance-on-management-of-patients
https://www.gov.uk/government/publications/viral-haemorrhagic-fever-algorithm-and-guidance-on-management-of-patients
https://www.gov.uk/government/collections/ebola-virus-disease-clinical-management-and-guidance
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/news/etc-preg-guidance-paper.pdf
https://www.rcem.ac.uk/docs/College%20Guidelines/5a.%20Ebola%20guidance%20for%20emergency%20department.pdf
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-management-healthcare-workers-returning-ebola-affected-areas
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-management-persons-having-had-contact-ebola-virus-disease-cases-eu
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/public-health-management-persons-having-had-contact-ebola-virus-disease-cases-eu
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/assessing-and-planning-medical-evacuation-flights-europe-patients-ebola-virus
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/assessing-and-planning-medical-evacuation-flights-europe-patients-ebola-virus
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-measures-ebola-virus-disease-entry-and-exit
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-measures-ebola-virus-disease-entry-and-exit
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Hướng dẫn
H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N

Quốc tế

Clinical care for survivors of Ebola virus disease

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2016

Clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: a pocket guide for the front-
line health worker

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2016

Ebola virus disease in pregnancy: screening and management of Ebola cases, contacts and
survivors

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Guidance for immunization programmes in the African Region in the context of Ebola

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Rapid guidance on the decommissioning of Ebola care facilities

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Manual for the care and management of patients in Ebola care units/community care centres
- interim emergency guidance

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2015

Use of convalescent whole blood or plasma collected from patients recovered from Ebola virus
disease for transfusion, as an empirical treatment during outbreaks

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2014

Filovirus haemorrhagic fever guideline

Nhà xuất bản: Medecins Sans Frontieres Xuất bản lần cuối: 2008
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Guidance on personal protective equipment to be used by healthcare workers during
management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation for Ebola who
are clinically unstable or have bleeding, vomiting, or diarrhea in U.S. hospitals, including
procedures for donning and doffing PPE

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2015

Interim guidance for U.S. hospital preparedness for patients under investigation (PUIs) or
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Ebola clinical care guidelines

Nhà xuất bản: Canadian Critical Care Society Xuất bản lần cuối: 2014
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Infection prevention and control guidelines for Ebola virus disease (EVD)
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. BMJ Best Practice podcast: Ebola - medical guidance and lessons from West Africa with Dr Tom Fletcher (external
link)

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola transmission (external link)

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): infection control for viral haemorrhagic fevers in the African
health care setting (external link)

4. World Health Organization (WHO): aide-memoire for infection prevention and control in a health care facility
(external link)

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): the buddy system (external link)

6. World Health Organization (WHO): personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak - rapid
advice guideline (external link)

7. World Health Organization (WHO): steps to put on personal protective equipment (PPE) (external link)

8. World Health Organization (WHO): steps to remove personal protective equipment (PPE) (external link)

9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance on personal protective equipment (PPE) to be used by
healthcare workers during management of patients with confirmed Ebola or persons under investigation (PUIs) for
Ebola (external link)

10. World Health Organization (WHO): Ebola: infection prevention and control (external link)

11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola prevention (external link)

12. World Health Organization (WHO): infection prevention and control (IPC) guidance summary (external link)

13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): international infection control for healthcare workers (non-US
healthcare settings) (external link)

14. World Health Organization (WHO): case definition recommendations for Ebola or Marburg virus diseases (external
link)

15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): case definition for Ebola virus disease (EVD) (external link)

16. World Health Organization (WHO): how to safely collect blood samples from persons suspected to be infected with
highly infectious blood-borne pathogens (external link)

17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for collection, transport and submission of specimens
for Ebola virus testing (external link)
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18. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for US laboratories for managing and testing routine
clinical specimens when there is a concern about Ebola virus disease (external link)

19. World Health Organization (WHO): interim guidance on the use of rapid Ebola antigen detection tests (external
link)

20. World Health Organization (WHO): Ebola vaccines, therapies, and diagnostics (external link)

21. Food and Drug Administration (FDA): 2014 Ebola virus emergency use authorizations (external link)

22. World Health Organization (WHO): clinical management of patients with viral haemorrhagic fever: a pocket guide
for the front-line health worker (external link)

23. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola diagnosis (external link)

24. Public Health England: Ebola virus disease - clinical management and guidance (external link)

25. World Health Organization (WHO): Ebola surveillance in countries with no reported cases of Ebola virus disease
(external link)

26. World Health Organization (WHO): Ebola virus disease in pregnancy: screening and management of Ebola cases,
contacts and survivors (external link)

27. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): guidance for screening and caring for pregnant women with
Ebola virus disease for healthcare providers in US hospitals (external link)

28. Public Health England (PHE): Ebola in pregnancy - information for healthcare workers (external link)

29. World Health Organization (WHO): manual for the care and management of patients in Ebola care units/
community care centres - interim emergency guidance (external link)

30. World Health Organization (WHO): use of convalescent whole blood or plasma collected from patients recovered
from Ebola virus disease for transfusion, as an empirical treatment during outbreaks (external link)

31. World Health Organization (WHO): ethics of using convalescent whole blood and convalescent plasma during the
Ebola epidemic (external link)

32. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): care of a neonate born to a mother who is confirmed to have
Ebola, is a person under investigation, or has been exposed to Ebola (external link)

33. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola treatment (external link)

34. World Health Organization (WHO): Ebola R&D landscape of clinical candidates and trials (external link)

35. US Food and Drug Administration: Ebola response updates from FDA (external link)

36. World Health Organization (WHO): Ebola virus disease fact sheet (external link)

N
G

U
Ồ

N
 T

R
Ợ

 G
IÚ

P T
R

Ự
C

 T
U

Y
Ế

N

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: Sep 03, 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 2020. Giữ mọi bản quyền.

63

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/laboratories/safe-specimen-management.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/laboratories/safe-specimen-management.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/160265/1/WHO_EVD_HIS_EMP_15.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/160265/1/WHO_EVD_HIS_EMP_15.1_eng.pdf
http://www.who.int/medicines/emp_ebola_q_as/en/
http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/EmergencySituations/ucm161496.htm#ebola
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/clinical-management-patients/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/diagnosis/index.html
https://www.gov.uk/government/collections/ebola-virus-disease-clinical-management-and-guidance
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-surveillance/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-surveillance/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/pregnancy-guidance/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/pregnancy-guidance/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/guidance-maternal-health.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/guidance-maternal-health.html
https://www.gov.uk/government/publications/information-for-healthcare-workers-ebola-in-pregnancy
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/patient-care-CCUs/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/patient-care-CCUs/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/135591/1/WHO_HIS_SDS_2014.8_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/135591/1/WHO_HIS_SDS_2014.8_eng.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ethics-convalescent-blood/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ethics-convalescent-blood/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/hospitals/neonatal-care.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/hospitals/neonatal-care.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/treatment/index.html
http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/EbolaR_D_public-report_updt2015.pdf?ua=1
http://www.fda.gov/EmergencyPreparedness/Counterterrorism/MedicalCountermeasures/ucm410308.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
http://bestpractice.bmj.com


Nhiễm vi-rút Ebola Nguồn trợ giúp trực tuyến
N

G
U

Ồ
N

 T
R

Ợ
 G

IÚ
P 

T
R

Ự
C

 T
U

Y
Ế

N

37. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola (Ebola virus disease) fact sheet (external link)

38. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): facts about bushmeat and Ebola (external link)

39. World Health Organization (WHO): Ebola virus disease and household pets (external link)

40. World Health Organization (WHO): interim advice on the sexual transmission of the Ebola virus disease (external
link)

41. Infant feeding in the context of ebola (external link)

42. World Health Organization (WHO): travel and transport risk assessment (external link)

43. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola - travel notices (external link)

44. World Health Organization (WHO): Ebola virus disease (external link)

45. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Ebola (Ebola virus disease) (external link)

46. World Health Organization (WHO): implementation and management of contact tracing for Ebola virus disease
(external link)

47. World Health Organization (WHO): how to conduct safe and dignified burial of a patient who has died from
suspected or confirmed Ebola virus disease (external link)
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Hình 3: Các nhân viên y tế trong thiết bị bảo vệ cá nhân tại một trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone, 2014
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Hình 5: Giường dành cho bệnh nhân mắc bệnh tả có lỗ ở giữa để kiểm soát những bệnh nhân bị tiêu chảy ồ ạt tại trung
tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Catherine F. Houlihan, MSc, MB ChB, MRCP, DTMH; đã được cho phép sử dụng
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Hình 6: Các buổi đi buồng đa ngành tại trung tâm điều trị Ebola Save The Children ở Kerrytown, Sierra Leone (đại diện
của Bộ Y tế, đại diện Lực lượng Y tế Cuba, và một bác sĩ lâm sàng ở Anh)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng
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Hình 7: Các điều kiện chung tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014
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Hình 8: Khu vực buồng bệnh tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Chris Lane, MSc; đã được cho phép sử dụng
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Hình 9: Các nhân viên y tế trong thiết bị bảo vệ cá nhân tại một trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone, 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Ths Chris Lane (Tổ chức Y tế Công cộng Anh/Tổ chức Y tế Thế giới); đã cho phép sử dụng
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Hình 10: Giải pháp bù dịch đường uống tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Chris Lane, MSc; đã được cho phép sử dụng
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Hình 11: Đặt đường truyền tĩnh mạch ở người lớn mắc bệnh vi-rút Ebola (Tây Phi)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng
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Hình 12: Đặt đường truyền trong xương ở người lớn mắc bệnh vi-rút Ebola nặng (Tây Phi)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng
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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,
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