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Tóm tắt

◊ Dịch bệnh bùng phát ở Châu Á, Châu Phi và Đông Nam châu Âu với đợt bùng phát ở Tây Ban Nha vào năm
2016.

◊ Nên sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp và bệnh nhân phải được cách ly.

◊ Biểu hiện dưới dạng bệnh nặng, khởi phát đột ngột với các triệu chứng ban đầu giống cúm, mắt đỏ và chấm xuất
huyết, sau đó là các dấu hiệu xuất huyết vào khoảng ngày thứ 4.

◊ Điều trị hỗ trợ là chăm sóc tiêu chuẩn, mặc dù một số bệnh nhân có thể hưởng lợi từ phương pháp điều trị bằng
ribavirin.
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Định nghĩa
Sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF) là một tình trạng nhiễm vi-rút gây tử vong do vi-rút CCHF gây ra đã được báo
cáo ở nhiều vùng của Châu Phi, Châu Á, Đông Âu và Trung Đông.[1] [2] Vi-rút này thuộc chi Nairovirus trong họ
Bunyaviridae và gây ra bệnh nặng ở người, với tỷ lệ tử vong được báo cáo từ 3% đến 30%.[1] [3] Phạm vi địa lý của vi-
rút CCHF lớn nhất trong số các vi-rút truyền bệnh do ve có thể ảnh hưởng đến con người. Đây là loại arbovirus lan rộng
nhất trong số các loại arbovirus quan trọng về mặt y tế, chỉ sau mỗi vi-rút dengue.[3] Con người bị nhiễm bệnh qua vết ve
cắn, thông qua tiếp xúc với người bệnh ở giai đoạn nhiễm CCHF cấp tính hoặc từ gia súc nhiễm vi-rút huyết (thông qua
tiếp xúc với máu hoặc mô).[1] [2] [3]

Dịch tễ học
'Sốt xuất huyết Crimea' đã được mô tả lần đầu tiên từ năm 1944 đến năm 1945 khi có khoảng 200 quân nhân Liên Xô bị
nhiễm bệnh trong khi giúp nông dân ở Crimea trong Thế Chiến II.[2] [4] Vào đầu những năm 1950, các nhà khoa học ở
Congo gọi là 'sốt xuất huyết Congo' và hơn một thập kỷ sau đó bệnh này đã được đặt tên là bệnh sốt xuất huyết Crimea-
Congo (CCHF).[5]

Trong nửa sau thế kỷ 20, các đợt bùng phát CCHF xảy ra ở Châu Á, Châu Phi và Đông Nam Âu.[3] Kể từ năm 2000, các
đợt bùng phát mới đã được ghi nhận ở Pakistan,[6] Iran,[7] Senegal,[8] Albania,[9] Kosovo,[10] Bulgaria,[11] Thổ Nhĩ
Kỳ,[12] Hy Lạp,[13] Kenya,[14] Mauritania,[15] Kazakhstan,[16] Tajikistan,[17] Ấn Độ,[18] [19] và vào năm 2016 ở Tây
Ban Nha.[20] [21]

Hầu hết các ca bệnh xảy ra ở người lớn tiếp xúc với ve trong quá trình làm việc (nông nghiệp và/hoặc chăn nuôi). Do đó,
phân bố giới khác nhau giữa các quốc gia phụ thuộc vào sự tham gia của phụ nữ vào công việc nông nghiệp. Ví dụ: nông
dân chiếm gần 90% số ca bệnh trong đợt bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào năm 2007,[22] [23] với tỉ lệ nam-nữ là
1:1.[22] Nhân viên y tế là nhóm bị ảnh hưởng nhiều thứ hai.[1]

Mặc dù bằng chứng về huyết thanh của vi-rút CCHF đã được báo cáo ở Ai Cập, Pháp, Hungary, Bồ Đào Nha và Benin
nhưng chưa có ca bệnh nào ở người được ghi nhận ở các quốc gia này.[23]

Tỷ lệ mắc Sốt xuất huyết Crimean Congo khá tương đương với tỷ lệ phân bố trên toàn thế giới của loài bọ ve Hyalomma,
với các phân tích hệ thống phát sinh loài cho thấy mối quan hệ giữa các chủng từ các đợt bùng phát xa.
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Bản đồ phân bố CCHF

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)

Bệnh căn học
Vi-rút CCHF là một vi-rút RNA mạch đơn của họ Bunyaviridae (chi Nairovirus), và có liên quan với vi-rút hanta và vi-
rút gây sốt Rift Valley. Vi-rút CCHF lan truyền trong chu kỳ ve-động vật có xương sống-ve gây bệnh động vật và có bằng
chứng cho thấy vi-rút gây bệnh ở động vật. Con người bị nhiễm bệnh qua vết cắn của ve, do tiếp xúc với bệnh nhân bị
CCHF trong giai đoạn cấp tính hoặc do tiếp xúc với máu hoặc các mô từ vật nuôi bị nhiễm vi rút huyết.[3] [24]

Ở những vùng lưu hành dịch, khảo sát kháng thể ở gia súc đã xác nhận tỷ lệ hiện mắc cao ở gia súc và cừu. Những loài
động vật hoang dã nhỏ hơn như nhím Âu và thỏ rừng, đóng vai trò là vật chủ cho các giai đoạn chưa trưởng thành của vật
chủ trung gian ve, thường biểu hiện nhiễm vi-rút CCHF nhiều hơn.[2] Chim có thể đóng vai trò trong việc vận chuyển ve
nhiễm vi-rút CCHF giữa các quốc gia<br />[25] Sự xâm nhập của bọ ve Hyalomma vào Anh Quốc đã được đánh giá sau
vụ dịch bùng phát tại Tây Ban Nha năm 2016.[26]

Sự lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể từ những bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Nhân viên
y tế và những người tiếp xúc trong gia đình có nguy cơ nhiễm bệnh nếu họ tiếp xúc với chất dịch cơ thể của bệnh nhân
nhiễm bệnh mà không có dụng cụ bảo vệ thích hợp.
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Nhiều chủng vi-rút CCHF đã được báo cáo.[27] [28] Tất cả các chủng, trừ một chủng là AP92, gây ra bệnh có triệu
chứng.

Sinh thái học vi-rút sốt xuất huyết Crimea-Congo

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)

Sinh lý bệnh học
Thời gian ủ bệnh của vi-rút CCHF kéo dài từ 1 đến 9 ngày, tuy nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ thời gian ủ bệnh được báo cáo là 30
ngày.[29] Sau khi nhiễm truyền, vi-rút CCHF ban đầu nhân lên trong các mô tại chỗ, bao gồm các tế bào hình tua, trước
khi di chuyển đến các hạch bạch huyết khu vực và lan tràn nhờ bạch cầu đơn nhân đến các mô và cơ quan bao gồm gan,
lách và hạch bạch huyết. Sự di chuyển của các đại thực bào mô dẫn đến nhiễm trùng thứ phát ở các tế bào nhu mô tiếp
nhận. Tế bào lympho vẫn không bị nhiễm vi rút, nhưng trong suốt quá trình nhiễm bệnh, có thể bị phá hủy số lượng lớn
qua quá trình tế bào chết theo chương trình giống như xảy ra với các dạng khác của sốc nhiễm khuẩn.[30] [31]

Vi mạch không bền vững và suy giảm khả năng cầm máu là dấu hiệu nhiễm vi-rút CCHF. Suy giảm khả năng cầm máu
có thể là kết quả của rối loạn chức năng tiểu cầu, tế bào nội mô và/hoặc yếu tố đông máu. Giảm các yếu tố đông máu có
thể do rối loạn chức năng gan và/hoặc rối loạn đông máu nội mạch rải rác, thường ghi nhận thấy ở trường hợp nhiễm vi-
rút CCHF. Ngoài ra, thể tạng xuất huyết có thể xảy ra qua tổn thương trực tiếp của tế bào nội mô và tiểu cầu, và/hoặc gián
tiếp qua quá trình miễn dịch và viêm.[32] [33] [34] Những thay đổi này dường như do sự giải phóng các chất trung gian
tiền viêm như chemokine và cytokine khỏi đại thực bào và bạch cầu đơn nhân nhiễm vi-rút.[35] [36] Tổn thương mô có
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thể là kết quả của hoại tử trực tiếp ở tế bào nhiễm bệnh hoặc gián tiếp thông qua quá trình tế bào chết theo chương trình
của các tế bào miễn dịch. Các tế bào gan đặc biệt bị ảnh hưởng khi nhiễm vi-rút CCHF.[30] [37]

Tải lượng vi-rút CCHF đã được chứng minh nhất quán là có tương quan với đầu ra của bệnh nhân. Tải lượng vi-rút
>10^8 bản sao/mL đã được chứng minh có liên quan chặt chẽ với bệnh nặng và tử vong.[38] [39] [40]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Hiện tại không có loại vắc-xin nào được cấp phép sử dụng trên người.

Khuyến cáo sử dụng các biện pháp phòng ngừa sau đây cho người trong vùng lưu hành dịch CCHF:

• Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các biện
pháp phòng ngừa ve cắn sau đây:[41] [46]

• Mặc quần áo che được càng nhiều cơ thể càng tốt (ví dụ: áo dài tay và quần dài); có thể xử lý quần áo bằng
permethrin hoặc thuốc diệt ve đã được phê duyệt khác (hóa chất dùng để diệt ve)

• Kiểm tra toàn bộ cơ thể hàng ngày và loại bỏ ve ngay khi dính vào; quần áo màu sáng cho phép dễ dàng
phát hiện ve

• Sử dụng thuốc trừ sâu bọ được phê duyệt lên da (nếu >2 tháng tuổi); có thể sử dụng DEET (N,N-diethyl-3-
methylbenzamide), picaridin và IR3535 cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi có chỉ dẫn

• Kiểm soát tình trạng nhiễm ve bất kỳ khi nào có thể; tránh những khu vực có nhiều ve và mùa chúng hoạt
động nhiều nhất.

• Quy trình chăn nuôi và hoạt động giết mổ động vật được xem là có nguy cơ cao và có thể làm tăng khả năng phơi
nhiễm vi-rút CCHF. Khi làm việc với động vật, đặc biệt ở các vùng đã từng xảy ra bùng phát vi-rút CCHF, khuyến
cáo nên:[41] [43] [47]

• Cá nhân mặc thiết bị bảo hộ (bao gồm găng tay và mặt nạ có bảo vệ mắt) để tránh bị phơi nhiễm với máu
hoặc mô có khả năng bị nhiễm bệnh

• Thuốc diệt ve được sử dụng trong các cơ sở sản xuất gia súc để giảm nguy cơ lây truyền sang người lao
động

• Tránh giết mổ động vật bị bệnh để tiêu thụ, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch bệnh

Nhân viên y tế có thể phải tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh nên:

• Mặc quần áo bảo hộ
• Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và khử trùng thích hợp
• 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
• Thông báo cho cán bộ y tế nếu bạn đã tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân nhiễm bệnh.

Hầu hết con đường lây truyền vi-rút CCHF từ người sang người đều thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể
nhiễm bệnh. Do đó, khuyến cáo rằng trong khi chăm sóc bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ hoặc được ghi nhận nhiễm vi-rút
CCHF, nên thực hiện ngay các phòng ngừa vật lý cụ thể (bao gồm sử dụng găng tay, áo choàng, tấm che mặt và mặt nạ).
Đối với các thủ thuật có thể tạo khí dung, nhân viên y tế nên cân nhắc dùng khẩu trang N95 hoặc FFP2 (Tiêu chuẩn châu
Âu [EN] 61010-1).[30] [48]Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra vết thương do kim châm, cần luôn sẵn có các thùng đựng đồ
sắc nhọn và cũng nên cân nhắc sử dụng thiết bị được thiết kế an toàn.[30] [48]

WHO có hướng dẫn chi tiết về PPE (trang bị bảo hộ cá nhân):

[WHO: steps to put on personal protective equipment]

[WHO: steps to remove personal protective equipment]
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Ngăn ngừa thứ cấp
CCHF là bệnh cần khai báo. Cần cách ly bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm bệnh và tất cả các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh
nhân phải mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).

Ribavirin đường uống đã được sử dụng để dự phòng sau phơi nhiễm CCHF.[75] [81] Nhìn chung, thuốc này dung nạp tốt
và nên cân nhắc dùng cho các nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao như vết thương do kim đâm.[48] [82] [83]WHO
ủng hộ khuyến cáo này.[80]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người phụ nữ 17 tuổi đến bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ với bệnh sử sốt, khó chịu, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, nôn mửa
và chảy máu cam trong 5 ngày. Cô đến từ một ngôi làng nông thôn ở đông bắc Anatolia và làm việc với gia súc. Cô
không tiếp xúc với bệnh, không đi du lịch gần đây và không có bệnh lý nền. Khi nhập viện, nhiệt độ của cô là 38,3ºC,
có triệu chứng chảy máu cam, sung huyết kết mạc và ấn đau khi khám bụng Số lượng bạch cầu (WBC) là 1,1 x 10^9/
L, haemoglobin là 93 g/L (9,3 g/dL), số lượng tiểu cầu là 106 x 10^9/L. Vào ngày nằm viện thứ 2, WBC của cô giảm
xuống 0,5 x 10^9/L , nồng độ hemoglobin giảm xuống 53 g/L (5,3 g/dL) và số lượng tiểu cầu giảm xuống 89 x 10^9/
L. Các vết thâm tím và tụ máu lớn ở nếp gấp khuỷu xuất hiện tại các vị trí lấy máu trước đó. Men gan có biểu hiện
tăng AST (3195 IU/L), ALT (1443 IU/L), lactate dehydrogenase (8190 IU/L) và creatinine phosphokinase (1427 IU/
L). Thời gian prothrombin cũng tăng ở mức 22,9 giây, thời gian prothrombin từng phần hoạt hóa (aPTT) 65 giây và
chỉ số bình thường hóa quốc tế (INR) là 1,23. Bệnh nhân được truyền một đơn vị khối hồng cầu và có chút cải thiện
chủ quan. Vào ngày nằm viện thứ 3, bệnh nhân được ghi nhận có nổi hạch nách hai bên và gan to nhẹ, sờ mềm CCHF
được coi là chẩn đoán có thể có và bệnh nhân được cho uống ribavirin. Vào ngày thứ tư dùng ribavirin, bệnh nhân có
cải thiện lâm sàng, WBC ở mức 4,5 x 10^9/L và số lượng tiểu cầu là 100 x 10^9/L. Cô tiếp tục cải thiện chậm, mặc
dù mệt mỏi và khó chịu kéo dài. Triệu chứng sốt thuyên giảm vào ngày nằm viện thứ 6 và bệnh nhân được cho ra viện
vào ngày thứ 8 khi các thông số huyết học cải thiện và cải thiện lâm sàng. Bệnh nhân hoàn tất 10 ngày điều trị bằng
ribavirin. Ba tuần sau khi nhập viện, một mẫu máu được gửi đi tiến hành xét nghiệm phản ứng chuỗi sao chép ngược
(RT-PCR) của vi-rút CCHF trả về kết quả dương tính.

Tiền sử ca bệnh #2

Một y tá 27 tuổi có vết thương do kim đâm trong khi lấy máu cho một bệnh nhân nhiễm CCHF nặng. Cô ấy không
được cho dùng ribavirin để dự phòng sau phơi nhiễm. Ba ngày sau khi xảy ra sự cố, cô ấy bị sốt và ngày hôm sau đến
phòng cấp cứu với tình trạng đau đầu dữ dội và đau cơ. Cô ấy có số lượng tiểu cầu là 80 x 10^9/L, WBC là 2,5 x
10^9/L, PT 13 giây, aPTT 35 giây, creatine kinase 123 IU/L, ALT là 67 IU/L và AST là 129 IU/L. Chức năng thận
và các dấu hiệu sinh tồn khác quan sát được đều bình thường, ngoại trừ cơn sốt (38.2 độ C) Cô ấy được nhập viện
và cách ly với chẩn đoán nghi ngờ nhiễm CCHF và bắt đầu điều trị bằng ribavirin. Ngày hôm sau cô bị tiêu chảy và
nôn mửa, bắt đầu truyền dịch qua đường tĩnh mạch và số lượng tiểu cầu của cô giảm xuống 40 x 10^9/L. Ngày hôm
sau, cô than phiền về tình trạng chảy máu ở nướu (chân răng) và được ghi nhận là có vết bầm máu ở mạn sườn và tại
chỗ tiêm. Xét nghiệm RT-PCR vi-rút CCHF của cô ấy được phòng thí nghiệm tham khảo báo cáo dương tính. ALT
và AST của cô đã tăng lên tương ứng là 489 IU/L và 790 IU/L, tiểu cầu giảm xuống còn 13 x 10^9/L, PT tăng (22
giây) và aPTT tăng (46 giây). Cô được truyền 2 đơn vị tiểu cầu và 1 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh Tình trạng
của cô ấy xấu đi trong 24 giờ tiếp theo với tình trạng lú lẫn ngày càng tăng và bằng chứng về xuất huyết tiêu hóa thấp
và vết bầm máu ngày càng gia tăng. Số lượng tiểu cầu duy trì ở khoảng 10- 20 x 10^9/L khi tiếp tục truyền tiểu cầu
(2 đơn vị), PT và aPTT tiếp tục tăng (26 giây, 100 giây) mặc dù đã truyền 3 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. ALT
đã tăng lên 1809 IU/L và AST >2000 IU/L. Creatinin tăng lên 214.8 micromol/L (2.43 mg/dL) và cô ấy được chuyển
sang chăm sóc tích cực với mức độ chăm sóc cao hơn và lọc máu ở ngày thứ 5. Chức năng hô hấp suy giảm với bằng
chứng của ARDS và chảy máu phổi xảy ra ở ngày thứ 6, cần phải thông khí nhân tạo, sau đó xuất hiện sốc nhiễm
khuẩn cần dùng thuốc vận mạch. Cô ấy bị suy đa phủ tạng tiến triển và tử vong vào ngày thứ 7 của bệnh.
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Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
CCHF là bệnh cần khai báo. Phải báo cáo ngay mọi ca bệnh nghi ngờ cho sở y tế địa phương hoặc tiểu bang. Bất kỳ
phòng thí nghiệm lâm sàng nào xử lý mẫu cũng cần được thông báo. Định nghĩa ca bệnh nhiễm CCHF có thể khác nhau
tùy theo từng quốc gia tùy thuộc vào trang thiết bị chẩn đoán sẵn có và danh sách dài các chẩn đoán phân biệt.

Cách ly và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Bunyavirus có tính lây nhiễm cao và được truyền từ người sang người sau khi tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ
thể nhiễm bệnh. Do đó, khuyến cáo rằng khi chăm sóc bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ hoặc được ghi nhận nhiễm vi-
rút CCHF, nên thực hiện ngay các dự phòng vật lý cụ thể. Một nghiên cứu sau đợt bùng phát dịch CCHF ở Thổ Nhĩ
Kỳ báo cáo không có tình trạng lây truyền CCHF qua không khí sang nhân viên y tế.[49] Các biện pháp phòng ngừa
tiêu chuẩn bao gồm vệ sinh bàn tay và sử dụng găng tay, áo choàng, tấm che mặt và mặt nạ. Mặc dù những biện pháp
này thường đủ để bảo vệ, nhưng nếu thủ thuật có thể tạo khí dung, nhân viên y tế nên cân nhắc đeo khẩu trang N95
hoặc FFP2 (Tiêu chuẩn châu Âu [EN] 61010-1).[30] [48]

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra vết thương do kim châm, cần luôn sẵn có các thùng đựng đồ sắc nhọn và cũng nên cân
nhắc sử dụng thiết bị được thiết kế an toàn.[30] [48]

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hướng dẫn chi tiết về PPE:

[WHO: steps to put on personal protective equipment]

[WHO: steps to remove personal protective equipment]

Tiền sử
Tiền sử chi tiết giúp làm rõ mức độ nguy cơ đối với CCHF, 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 có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, gần đây đi du
lịch đến các vùng lưu hành dịch cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng. Tiền sử phơi nhiễm với ve, và việc có sử
dụng các phương pháp phòng ngừa ve cắn hay không, cũng có thể giúp đánh giá nguy cơ. 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, đặc biệt
nếu họ không sử trang bị bảo hộ thích hợp.

Thời gian ủ bệnh của vi-rút CCHF kéo dài từ 1 đến 9 ngày, tuy nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ thời gian ủ bệnh được báo cáo là
30 ngày.[29] Bệnh nhân ban đầu có biểu hiện tiền triệu không đặc hiệu, thường kéo dài dưới 1 tuần. Các triệu chứng
thường bao gồm sốt cao, đau đầu, tình trạng khó chịu, đau khớp, đau cơ, buồn nôn, đau bụng, và tiêu chảy hiếm
gặp.[36] Trước khi tử vong thường xuất hiện thể tạng xuất huyết, sốc và suy đa phủ tạng toàn thân từ 1 đến 2 tuần sau
khi khởi phát các triệu chứng. Bệnh này đã được báo cáo diễn ra nhẹ hơn ở trẻ em.[30] [50]

Khám lâm sàng
Các dấu hiệu ban đầu thường bao gồm sốt, hạ huyết áp, viêm kết mạc và phát ban trên da (nổi ban hoặc đốm xuất
huyết). Sau đó, bệnh nhân có thể xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết tiến triển bao gồm xuất huyết kết mạc, đái máu,
nôn ra máu và đi ngoài phân đen. Những bệnh nhân này có thể tiến triển thành đông máu nội mạch rải rác (DIC) và
sốc tuần hoàn.[30] [50]
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Xác định ca bệnh
Mặc dù cách xác định ca bệnh nhiễm CCHF có thể khác nhau giữa các nơi, nhưng có thể sử dụng hướng dẫn sau đây
làm hướng dẫn chung.[51]

• Ca bệnh nghi ngờ:

• Tiền sử:

• Sốt, đau cơ, tình trạng khó chịu, tiêu chảy
• Tiền sử phơi nhiễm với ve hoặc tiếp xúc với người hoặc động vật nhiễm CCHF
• Cư trú hoặc đi lại đến vùng lưu hành dịch CCHF.

• Khám lâm sàng:

• Ban chấm hoặc nốt xuất huyết hoặc xuất huyết.

• Ca bệnh có thể:

• Phát hiện ca bệnh nghi ngờ, cùng với
• Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng men gan và nồng độ lactate dehydrogenase.

• Ca bệnh được khẳng định:

• Tăng nồng độ kháng thể IgM CCHF hoặc PCR dương tính trong máu hoặc dịch cơ thể của bệnh nhân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh cũng đưa ra định nghĩa ca bệnh chung dành cho bệnh sốt xuất huyết
do vi-rút.[52]

Các xét nghiệm ban đầu
Xét nghiệm phân tử:

• Nên được chỉ định ở tất cả các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm CCHF trong khi bệnh nhân được cách ly. Phản ứng
khuếch đại gen chuỗi sao chép ngược (RT-PCR) là một xét nghiệm nhanh rất nhạy, mặc dù phải chú ý cẩn thận
đến khả năng cho ra kết quả dương tính giả. Việc phát triển các xét nghiệm RT-PCR một bước trong thời gian
thực gặp khó khăn do sự đa dạng cao của trình tự bộ gen vi - rút.[30] [53] [54] [55]

Xét nghiệm bệnh sốt rét:

• Được chỉ định trong các vùng lưu hành dịch sốt rét hoặc khi có tiền sử du lịch tới vùng lưu hành dịch 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.

Các xét nghiệm khác
Xét nghiệm huyết thanh:

• Chuyển đảo huyết thanh với phát hiện kháng thể IgM của vi-rút CCHF hoặc tăng chuẩn độ kháng thể ≥4 lần
giữa hai mẫu máu liên tiếp là bằng chứng cho tình trạng nhiễm gần đây.[15] [16] Chẩn đoán huyết thanh có
hiệu lực vài ngày sau khi khởi phát bệnh; tuy nhiên, đáp ứng kháng thể hiếm khi quan sát thấy ở các ca tử
vong.[56]
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• ELISA thường được sử dụng và có độ nhạy cao hơn 90%. Phương pháp này đã được báo cáo nhạy hơn so với
xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (IFA).[57] Tất cả các kháng nguyên tự nhiên phải được xử lý ở phòng xét
nghiệm an toàn sinh học cấp (BSL)-4 và chiếu xạ trước khi sử dụng.

• Kháng thể IgM và IgG thường được phát hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 5 sau khi khởi phát các triệu chứng.
Chuẩn độ IgM đạt tối đa ở tuần thứ 2 đến tuần thứ 3 sau khi khởi phát bệnh và thường trở về bình thường
trong 4 tháng. Vẫn có thể phát hiện kháng thể IgG trong nhiều năm.[58]

Công thức máu:

• Bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu và giảm lympo bào rõ rệt ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh; tuy nhiên, đây
không phải là biểu hiện mang tính chẩn đoán. Sau đó thường là tăng bạch cầu đa nhân trung tính, cùng với số
lượng tiểu cầu trở về bình thường. Thiếu máu không thường thấy ở giai đoạn sớm của bệnh nhưng có thể xuất
hiện ở giai đoạn muộn của bệnh. Tăng bạch cầu có thể kéo dài và xuất hiện các hình thái chưa trưởng thành.
Bệnh nhân bị bệnh nặng có thể biểu hiện giảm tiểu cầu tiến triển, một biểu hiện của DIC.

Các xét nghiệm đông máu:

• Những biểu hiện bất thường có thể bao gồm thời gian máu chảy kéo dài, thời gian prothrombin kéo dài và thời
gian thromboplastin từng phần hoạt hóa kéo dài; tăng sản phẩm thoái hóa fibrin; và giảm fibrinogen.

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 đến tổn thương mô toàn thân hơn là tổn thương tế bào gan.

Chức năng thận:

• Có thể tăng và có thể cho thấy tổn thương thận cấp. Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn
mửa. Phân tích nước tiểu có thể thấy hồng cầu niệu hoặc protein niệu.

Điện giải đồ máu:

• Có thể bất thường và có thể chỉ ra tổn thương thận cấp. Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và
nôn mửa. Có ích trong việc hướng dẫn điều chỉnh điện giải và truyền dịch thay thế.

Lactate dehydrogenase:

• Nồng độ cao hơn 4 mmol/L (36 mg/dL) có thể là chỉ điểm cho tình trạng giảm tưới máu dai dẳng và nhiễm
khuẩn huyết.[30]

Creatinine phosphokinase:

• Nồng độ cao hơn hai lần so với giới hạn trên của khoảng bình thường có thể cho thấy tình trạng căng cơ toàn
thân.

Phân lập vi-rút:

• Nuôi cấy vi-rút là xét nghiệm xác định; tuy nhiên, vi-rút cần từ 2 đến 10 ngày để phát triển có nghĩa là xét
nghiệm mất quá nhiều thời gian để áp dụng được trên lâm sàng.[58]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
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sinh sống hoặc gần đây du lịch đến vùng lưu hành dịch CCHF

• Trong trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốt cao và có các triệu chứng giống cúm, đặc biệt nếu có bất kỳ yếu tố
nguy cơ nào khác, cần nhanh chóng cân nhắc đến tình trạng nhiễm vi-rút CCHF nếu gần đây di du lịch đến một
quốc gia bị ảnh hưởng bởi vi-rút CCHF.

• 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.

tiền sử phơi nhiễm với ve

• Việc lây truyền sang người chủ yếu là do vết cắn của ve bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ nhiễm CCHF khá tương đương với
tỷ lệ phân bố trên toàn thế giới của loài ve Hyalomma.

tiếp xúc với dịch cơ thể nhiễm bệnh

• 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.

Phơi nhiễm nghề nghiệp

• Nhân viên y tế tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh có nguy cơ cao.
• Nhân viên y tế trong và ngay bên ngoài khu vực bùng phát dịch bệnh nên thực hiện biện pháp phòng ngừa kiểm

soát nhiễm khuẩn tiêu chuẩn.[41]

tiếp xúc với động vật 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.
• Lây truyền có thể xảy ra do tiếp xúc với máu của động vật hoặc trong khi lột da động vật; do đó, người chăn nuôi

động vật ở các vùng lưu hành dịch cần thực hiện theo các biện pháp phòng ngừa. Động vật có nguy cơ cao bao
gồm: thỏ rừng, gia súc, cừu, dê, các loài động vật nhai lại hoang dã và nuôi khác, và đà điểu. Các loài chim khác
được coi là có nguy cơ thấp.[41] [42]

• Một báo cáo đồng thuận về các biện pháp phòng ngừa đã được công bố để phòng ngừa lây truyền liên quan đến
hiến tế động vật trong lễ tế sinh Eid al-Adha.[43]

Yếu
quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm bệnh

• Vi-rút CCHF đã được báo cáo lây truyền qua đường tình dục trong thời kì lui bệnh.[44] [45] Vi-rút có thể hiện
diện trong máu hoặc dịch cơ thể lên đến 90 ngày. Tuy nhiên, điều này chỉ dựa trên bằng chứng nghiên cứu ca bệnh.

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 tiền sử phơi nhiễm với ve; tiếp xúc với người hoặc động vật nhiễm CCHF; và
cư trú tại hoặc đi lại đến một vùng lưu hành dịch CCHF.

Sốt (thường gặp)
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• Đa số bệnh nhân được ghi nhận có biểu hiện sốt hoặc có tiền sử sốt khi đến khám, nhưng cũng không loại trừ
nhiễm CCHF giai đoạn sớm hoặc nhiễm thể nhẹ khi không có sốt. Sốt không theo một quy luật thời gian đều đặn
như sốt rét.

đau cơ (thường gặp)

• Có thể có cường độ lớn, tương tự như cúm nặng.

khó chịu (thường gặp)

• Nặng hơn các bệnh thường gặp như cúm.

chảy máu (thường gặp)

• Thường gặp nhất là triệu chứng chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng, mặc dù có thể chảy máu từ bất cứ đâu.
Kinh nguyệt kéo dài có thể là triệu chứng duy nhất.

ban dát hoặc ban xuất huyết (thường gặp)

• Ban đầu là một ban dát, sau đó tiến triển thành phát ban dạng đốm.

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau đầu (thường gặp)

• Dấu hiệu không đặc hiệu của giai đoạn đầu giống cúm.

Buồn nôn (thường gặp)

• Có thể gặp cùng với các triệu chứng giống cúm khác.

đau bụng (thường gặp)

• Có thể xảy ra sớm và sau đó khu trú ở góc phần tư trên bên phải (liên quan đến gan to).[41] Có thể thường gặp
hơn ở trẻ em.

Gan to (thường gặp)

• Có thể phát hiện ở những bệnh nhân mắc bệnh vừa đến nặng.

Lách to (thường gặp)

• Có thể phát hiện ở những bệnh nhân nặng.

Ngủ gà (thường gặp)

• Xảy ra sau 2 đến 4 ngày; có thể là dấu hiệu của bệnh nặng.[41]

Tiêu chảy (không thường gặp)

• Không thường xảy ra ở người lớn, nhưng có thể là triệu chứng phổ biến hơn ở trẻ em.

Hạ huyết áp (không thường gặp)

• Có thể gặp khi bệnh tiến triển.

viêm kết mạc (không thường gặp)

• Viêm kết mạc xuất huyết cấp tính. Cũng cần tìm các dấu hiệu xuất huyết khác.

Đau khớp (không thường gặp)
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• Không có đặc điểm đau khớp đặc trưng

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Phản ứng khuếch đại chuỗi gen sao chép ngược (RT-PCR)

• Nên được chỉ định ở tất cả các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm CCHF trong khi
bệnh nhân đang được cách ly.

• Trả kết quả 24 đến 48 giờ trước khi có kết quả xét nghiệm huyết thanh.
• Ở các nước phát triển, xét nghiệm chỉ có thể thực hiện ở các phòng thí

nghiệm khu vực hoặc quốc gia có các trang thiết bị loại 4.
• Nếu kết quả âm tính, cần phải làm lại xét nghiệm trong vòng 48 giờ do tải

lượng vi-rút thấp và có thể không phát hiện được ở giai đoạn sớm của bệnh.
Các xét nghiệm có kết quả âm tính nên được làm lại để loại trừ chẩn đoán
nếu mức độ nghi ngờ cao (hoặc để khẳng định khỏi bệnh).

dương tính với RNA vi-rút
CCHF

Xét nghiệm sốt rét

• Được chỉ định trong các vùng lưu hành sốt rét hoặc khi có tiền sử du lịch tới
vùng lưu hành 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.

• Có thể dương tính nếu đồng nhiễm.

âm tính

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Huyết thanh học

• Chuyển đảo huyết thanh với phát hiện kháng thể IgM của vi-rút CCHF hoặc
tăng chuẩn độ kháng thể ≥4 lần giữa hai mẫu máu liên tiếp là bằng chứng cho
tình trạng nhiễm gần đây.[15] [16]

• ELISA thường được sử dụng và có độ nhạy cao hơn 90%. Phương pháp
này đã được báo cáo nhạy hơn so với xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang
(IFA).[57] Tất cả các kháng nguyên tự nhiên phải được xử lý ở phòng xét
nghiệm an toàn sinh học cấp (BSL)-4 và chiếu xạ trước khi sử dụng.

• Kháng thể IgM và IgG thường được phát hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ
5 sau khi khởi phát các triệu chứng. Chuẩn độ IgM đạt tối đa ở tuần thứ 2
đến tuần thứ 3 sau khi khởi phát bệnh và thường trở về bình thường trong 4
tháng. Vẫn có thể phát hiện kháng thể IgG trong nhiều năm.[58]

dương tính với vi-rút CCHF

Công thức máu

• Bệnh nhân có thể giảm số lượng tiểu cầu và giảm lympo 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, cùng với tăng số
lượng tiểu cầu trở lại. Tăng bạch cầu có thể kéo dài và biểu hiện các hình thái
chưa trưởng thành.

• 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 tiểu cầu; giảm lympo bào
rõ rệt; tăng bạch cầu; giảm
haemoglobin (nếu có biểu hiện
xuất huyết ở giai đoạn sau của
bệnh)
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Xét nghiệm Kết quả

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.

thời gian máu chảy kéo dài;
tăng sản phẩm thoái hóa fibrin;
giảm fibrinogen

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.

Tăng

Creatinine và urê huyết thanh

• Có thể chỉ điểm cho tổn thương thận cấp.
• Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa.

có thể tăng

Tổng phân tích nước tiểu

• Hồng cầu niệu hoặc protein niệu có thể gặp ở trường hợp nặng
• 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

điện giải đồ

• Có thể bất thường và có thể chỉ điểm cho tổn thương thận cấp.
• Đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa.
• Có ích trong hướng dẫn điều chỉnh điện giải và bù dịch.

có thể bị biến loạn

Lactate dehydrogenase

• Nồng độ cao hơn 4 mmol/L (36 mg/dL) có thể là chỉ điểm cho tình trạng
giảm tưới máu dai dẳng và nhiễm khuẩn huyết.[30]

có thể tăng

creatinine phosphokinase

• Nồng độ cao hơn hai lần so với giới hạn trên của khoảng bình thường có thể
cho thấy tình trạng căng cơ toàn thân.

có thể tăng

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt rét • Cư trú/hoặc du lịch từ vùng lưu
hành sốt rét.

• Điều trị dự phòng không đầy đủ
hoặc không điều trị dự phòng
sốt rét

• Khó phân biệt được với nhiễm
CCHF khi không tiến hành xét
nghiệm chẩn đoán.

• Phiến máu nhuộm Giemsa:
dương tính với các chủng
Plasmodium.

• Test chẩn đoán nhanh:
dương tính đối với các chủng
Plasmodium.

Nhiễm vi-rút Ebola • Không phân biệt triệu chứng
thực thể hoặc cơ năng.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi rút.

• Phản ứng khuếch đại chuỗi gen
phiên mã ngược (RT-PCR):
dương tính đối với virút Ebola.

• 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 Lassa • Không phân biệt triệu chứng
thực thể hoặc cơ năng.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi rút.

• Tiếp xúc với chuột ở vùng lưu
hành dịch.

• RT-PCR: dương tính với virút
Lassa.

Sốt thương hàn • Tiếp xúc với nước/thực phẩm
nhiễm bệnh, tiếp xúc đường
phân-miệng trực tiếp, tuổi &lt;5
hoặc &gt;50, suy dinh dưỡng,
vệ sinh kém và điều kiện chật
chội, bệnh mạn tính và đi lại
đến các vùng lưu hành dịch.

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

Bệnh leptospira • Không có các dấu hiệu hoặc
triệu chứng phân biệt; tuy nhiên,
tiền sử tiếp xúc có thể giúp ích
cho chẩn đoán.

• Tiếp xúc với nước hoặc đất bị
nhiễm bẩn bởi động vật gặm
nhấm bị nhiễm bệnh.[59]

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

• PCR: dương tính.
• Huyết thanh: dương tính.
• Các xét nghiệm khẳng định

thích hợp đối với vi-rút CCHF
được khuyến cáo thực hiện
trước hoặc cùng với các xét
nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ
bị nhiễm vi-rút CCHF.

Nhiễm cúm • Các dấu hiệu hoặc 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.

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.

Bệnh Rickettsia • Bao gồm bệnh sốt phát ban do
chuột, sốt ve đốt Châu Phi, và
sốt ban dịch tễ.[60]

• 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.
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Sốt xuất huyết Crimea-Congo Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm vi-rút vùng Tây sông
Nile

• Cư ngụ/du lịch từ vùng dịch tễ
vi-rút Tây Sông Nile.

• Rối loạn thị giác thường gặp.
• Hiếm khi gây bệnh lý thần kinh

xâm lấn (ví dụ: viêm não, viêm
màng não, hội chứng liệt mềm).

• Khó phân biệt với nhiễm vi-rút
CCHF nếu không tiến hành xét
nghiệm chẩn đoán.

• IgM đặc hiệu vi-rút Tây Sông
Nile trong huyết thanh hoặc dịch
não tủy: dương tính.

Sốt Rift Valley • Cư trú/đi lại từ vùng lưu hành
vi-rút sốt Thung lũng Rift.

• Tiếp xúc với muỗi hoặc động
vật nhiễm bệnh.

• RT-PCR: dương tính với vi-rút
sốt Thung lũng Rift.

Nhiễm vi-rút Marburg • Không phân biệt triệu chứng
thực thể hoặc cơ năng.

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi rút.

• Tiếp xúc với dơi, các hang động
hoặc mỏ khai thác.

• RT-PCR: dương tính với vi-rút
Marburg.

Sốt xuất huyết Omsk/Bệnh
Rừng Kyasanur

• Không có các dấu hiệu hoặc
triệu chứng phân biệt trong giai
đoạn đầu.

• Ảnh hưởng đến hệ thần kinh
trung ương có thể xảy ra ở giai
đoạn thứ hai.[61]

• Các đặc điểm dịch tễ học có thể
giúp phân biệt giữa các bệnh sốt
xuất huyết do vi rút.

• Xét nghiệm huyết thanh trong
máu hoặc dịch não tủy: dương
tính đối với tỉ lệ kháng thể IgM/
IgG.

Sốt vàng • Cư trú/đi lại từ vùng lưu hành
bệnh sốt vàng.

• Tiếp xúc với muỗi hoặc khỉ
nhiễm bệnh.

• Chứng vàng da thường gặp hơn
ở bệnh giai đoạn đầu.

• Nhịp tim chậm tương đối.

• Xét nghiệm huyết thanh (IgM
ELISA hoặc ức chế ngưng kết
hồng cầu): dương tính đối với
RNA vi-rút sốt vàng, tăng nồng
độ IgG.

Hantavirus • Cư trú/đi lại từ vùng lưu hành
hantavirus.

• Cư trú/đi tới khu vực rừng rậm
nơi có quần thể động vật gặm
nhấm lớn.

• Tiếp xúc với phân, nước tiểu
hoặc xác chết của động vật gặm
nhấm hoặc bị động vật gặm
nhấm cắn.

• Tổn thương phổi hoặc thận.

• Phát hiện được RNA của
hantavirus bằng RT-PCR.

• Khởi phát suy hô hấp nặng.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Não mô cầu • Phát ban có đặc trưng là chấm
xuất huyết và xuất hiện sớm hơn
so với nhiễm rickettsia, bắt đầu
ở trung tâm sau đó lan rộng ra
ngoại biên.

• Có khả năng xảy ra sốc nhiễm
khuẩn, DIC và hoại tử ngón tay
chân.

• Nuôi cấy máu (và đôi khi nuôi
cấy dịch não tủy): dương tính
với Neisseria meningitidis.

Bệnh Lyme • Tiền sử ve cắn.
• Quá trình mạn tính hơn và khởi

phát từ từ.
• Ban đỏ mạn tính di chuyển.
• Viêm khớp do bệnh Lyme.
• Dị cảm lan tỏa mạn tính.

• Chuẩn độ kháng thể huyết
thanh dương tính với Borrelia
burgdorferi: hiệu giá Lyme toàn
phần hoặc IgG và IgM dương
tính.

• Western blot (IgM/IgG): để
khẳng định định lượng dương
tính.[62]

Bệnh Brucella • Tiếp xúc với các sản phẩm từ
sữa chưa tiệt trùng.

• Cấy máu: mọc ra loài Brucella.
• các xét nghiệm huyết thanh

(ví dụ: ngưng kết Wright hoặc
ELISA)

• Công thức máu: giảm ba dòng.

Sốt Q (Coxiella burnetii) • Tiếp xúc với động vật nhiễm
bệnh, phơi nhiễm nghề nghiệp,
đi lại đến hoặc cư trú trong
vùng lưu hành dịch.

• Sốt cao (39°C đến 40°C
[102,2ºF đến 104ºF]).

• Có thể có dấu hiệu của viêm
phổi không điển hình.

• Phản ứng miễn dịch huỳnh
quang (IFA) của mô nhiễm
bệnh: dương tính.

Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu
khuẩn hoặc gram âm

• 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.

Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) • Bệnh lý sốt cấp tính có liên
quan đến nôn, tiêu chảy, đau cơ,
lưỡi đỏ như dâu tây, và phát ban
đỏ sau đó là bong vỡ.

• Nhiều bệnh nhân bị suy hô hấp
cấp, hạ huyết áp, và sốc.

• Bệnh này là do nhiễm khuẩn
tụ cầu (staphylococcus) hoặc
nhiễm liên cầu nhóm A.

• Phân lập tụ cầu khuẩn hoặc
định nhóm huyết thanh liên
cầu nhóm A sản sinh ra độc tố
TSS-1.
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Sốt xuất huyết Crimea-Congo Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt vẹt • Tiếp xúc với chim và động vật
có vú nhiễm bệnh.

• Biểu hiện hoặc triệu chứng
đường hô hấp trên và dưới
thường gặp hơn.

• Kháng thể miễn dịch vi huỳnh
quang (MIF): cặp huyết thanh
dương tính với kháng thể sốt
vẹt.

• Nuôi cấy đờm, dịch màng phổi,
dịch kết mạc hoặc máu đông:
dương tính với Chlamydia
psittaci.

Nhiễm khuẩn huyết do dịch
hạch

• Tiếp xúc với bọ chét, cư trú
hoặc đi lại đến một vùng lưu
hành bệnh dịch hạch và tiếp xúc
với động vật nhiễm bệnh.

• Cấy dương tính với Yersinia
pestis.

Rubella • Thông thường xuất hiện sốt nhẹ
và phát ban dát sần lan rộng tiến
triển trong khoảng 3 ngày. Cũng
có thể nổi hạch bạch huyết chắc
ở sau tai, sau cổ và các nhóm
hạch bạch huyết vùng chẩm;
viêm kết mạc; và đau khớp hoặc
viêm khớp.

• Kháng thể IgM đặc hiệu với vi-
rút Rubella hoặc các xét nghiệm
đặc hiệu khác đối với vi-rút
Rubella.

Nhiễm sởi • Phát ban dạng sởi màu đỏ hoặc
nâu lan ra từ đầu và cổ xuống
dưới, và kéo dài từ 3 đến 7 ngày.

• Biểu hiện thường thấy là viêm
mũi, ho, và viêm kết mạc.

• Hạt Koplik xuất hiện ở giai đoạn
sớm của bệnh.

• Huyết thanh dương tính với
kháng thể IgM kháng vi-rút sởi
là xét nghiệm ưa dùng.

• Tăng hiệu giá kháng thể IgG
kháng vi - rút sởi ở hai mẫu
bệnh phẩm máu lấy trong giai
đoạn cấp và giai đoạn lui bệnh.

• Phân lập được vi-rút sởi từ dịch
họng, dịch mũi họng, máu, hoặc
nước tiểu (thường chỉ thực hiện
bởi các phòng xét nghiệm tham
chiếu và y tế công cộng).

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu
huyết khối

• Giảm tiểu cầu và phát ban đỏ. • Phết lam máu ngoại vi phát hiện
thấy mảnh vỡ hồng cầu.

Hội chứng HELLP (phụ nữ
mang thai)

• Có thể bị nhầm lẫn với CCHF ở
bệnh nhân mang thai.

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

• Sốt không thường gặp.

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

• Nồng độ axit uric: thường tăng.

Hội chứng huyết tán tăng urê
máu

• Thường gặp hơn ở trẻ em, đặc
biệt ở trẻ <5 tuổi.

• Bệnh nhân có biểu hiện tiêu
chảy ra nhiều máu hơn và suy
thận.

• Có thể không sốt.

• Liên quan đến nhiễm khuẩn
Escherichia coli O157:H7, được
phát hiện trong phân.
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Các tiêu chí chẩn đoán

Chỉ số đánh giá mức độ nặng trên lâm sàng (SSI) của CCHF[63]

• Số lượng tiểu cầu (×10^3 tiểu cầu/mm^3)

• >150 = 0

• 150-50 = 1

• 49-20 = 2

• <20 = 3

• aPTT (giây)

• ≤34 = 0
• 35-45 = 1
• 46-59 = 2
• >60 = 3

• Nồng độ Fibrinogen (mg/dL)

• ≥180 = 0
• 179-160 = 1
• 159-120 = 2
• <120 = 3

• Chảy máu

• Không = 0
• Chấm xuất huyết = 1
• Vết bầm máu = 2
• Chảy máu = 3

• Ngủ gà

• Không = 0
• Có = 1

0-2 điểm = nhẹ

3-9 điểm = trung bình

10-13 điểm = nặng.

Điểm > 10 liên quan đến tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân >50%.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh: định nghĩa ca bệnh sốt xuất
huyết do vi-rút (VHF)[52]

Tiêu chuẩn lâm sàng
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Sốt xuất huyết Crimea-Congo Chẩn đoán

• Bệnh khởi phát cấp tính với:

• Sốt > 40°C (104°F) và

• Một hoặc nhiều biểu hiện lâm sàng sau:

• Đau đầu dữ dội

• Đau cơ

• Ban đỏ dát sẩn ở thân có bong vảy mịn sau khởi phát 3 - 4 ngày

• Nôn

• Tiêu chảy

• Đau bụng

• Xuất huyết không liên quan đến thương tích

• Giảm tiểu cầu.

Tiêu chuẩn xét nghiệm

• Một hoặc nhiều đặc điểm xét nghiệm sau:

• Phát hiện kháng nguyên vi-rút VHF trong máu bằng phương pháp phát hiện kháng nguyên ELISA

• Phân lập vi-rút VHF bằng nuôi cấy tế bào máu hoặc mô

• Phát hiện trình tự gen đặc hiệu VHF bằng phản ứng khuếch đại gen chuỗi sao chép ngược (RT-PCR) từ
máu hoặc mô

• Phát hiện kháng nguyên vi-rút VHF trong mô bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch.

Mối liên hệ dịch tễ học

• Một hoặc nhiều trường hợp phơi nhiễm sau đây trong vòng 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng:

• Tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể khác của bệnh nhân nhiễm VHF

• Làm việc trong phòng thí nghiệm xử lý các mẫu VHF

• Làm việc trong phòng thí nghiệm có xử lý dơi, động vật gặm nhấm hoặc linh trưởng từ các vùng lưu hành
dịch

• Cư trú/đi lại đến vùng lưu hành dịch VHF.

• Tiếp xúc với tinh dịch từ ca bệnh đã được khẳng định nhiễm VHF ở giai đoạn cấp hoặc giai đoạn hồi phục
trong vòng 10 tuần kể từ khi người đó khởi phát triệu chứng.

Phân loại trường hợp

• Ca bệnh nghi ngờ: đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng và có mối liên hệ về dịch tễ

• Ca bệnh được khẳng định: đáp ứng tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm
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Sốt xuất huyết Crimea-Congo Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị chính là phát hiện bệnh sớm cùng với cách ly hiệu quả và chăm sóc hỗ trợ sẵn có tại bệnh viện. Ribavirin có thể
được cân nhắc dùng ở một số bệnh nhân.

Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn
Hầu hết con đường lây truyền vi-rút CCHF từ người sang người đều thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch
cơ thể nhiễm bệnh. Do đó, khuyến cáo rằng trong khi chăm sóc bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ hoặc được ghi nhận
nhiễm vi-rút CCHF, nên thực hiện ngay các phòng ngừa vật lý cụ thể (bao gồm sử dụng găng tay, áo choàng, tấm che
mặt và mặt nạ). Đối với các thủ thuật có thể tạo khí dung, nhân viên y tế nên cân nhắc dùng khẩu trang N95 hoặc
FFP2 (Tiêu chuẩn châu Âu [EN] 61010-1).[30] [48]

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra vết thương do kim châm, cần luôn sẵn có các thùng đựng đồ sắc nhọn và cũng nên cân
nhắc sử dụng thiết bị được thiết kế an toàn.[30] [48]

Điều trị hỗ trợ
Điều trị hỗ trợ có thể đóng vai trò cứu mạng bệnh nhân, đặc biệt đối với những bệnh nhân nặng và những bệnh nhân
được nhập viện vào giai đoạn muộn của bệnh.

Điều trị hỗ trợ bao gồm truyền dịch và sử dụng thuốc giảm đau và/hoặc thuốc hạ sốt (ví dụ: paracetamol). Nên tránh
dùng aspirin và thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) khác vì nguy cơ xuất huyết.

Bệnh nhân nhiễm CCHF nặng sẽ cần nâng mức chăm sóc thành chăm sóc tích cực và thực hiện liệu pháp thay thế
thận và hỗ trợ thông khí khi cần và áp dụng các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn cần thiết.[64]

Xuất huyết nặng không thường gặp, nhưng là một biểu hiện của bệnh tiến triển thường dẫn đến tử vong. Nếu có sẵn,
nên tiến hành truyền tiểu cầu và huyết tương theo các quy trình tại cơ sở.

Liệu pháp kháng vi-rút
Ribavirin là loại thuốc kháng vi-rút duy nhất đã được sử dụng để điều trị các hội chứng sốt xuất huyết do vi-rút, bao
gồm sốt CCHF và Lassa.[65] [66] [67] Vi-rút trong họ Bunyaviridae thường nhạy với ribavirin.[68] Ribavirin đã được
chứng minh có hiệu quả chống vi-rút CCHF in vitro.[69] [70] [71] Trong thực hành lâm sàng, các nghiên cứu quan sát
đã phát hiện thấy ribavirin có hiệu quả, đặc biệt nếu được cho dùng trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh.[30] [72] [73]
[74] [75] [63] [76] Tuy nhiên, có những nghiên cứu trái ngược, bao gồm phân tích tổng hợp, đã cho thấy không có
khác biệt có ý nghĩa về mặt lâm sàng về tỷ lệ sống sót khi dùng ribavirin, dẫn đến có một số tranh luận về việc sử
dụng thuốc này trong nhiễm CCHF.[77] [78] [79]

Ribavirin nằm trong danh sách thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để điều trị bệnh sốt xuất huyết do
vi-rút. WHO khuyến cáo có thể sử dụng ribavirin để điều trị bệnh nhân nhiễm CCHF. Thuốc này cũng có thể được
cân nhắc dùng đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân có nguy cơ cao. Hiệu quả của nó vẫn chưa được chứng
minh bằng các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, và có nhiều quan điểm khác nhau về hiệu quả lâm sàng của thuốc
trong các tài liệu đã công bố. Tuy nhiên, với nhiều thử nghiệm hơn với sốt Lassa, dữ liệu quan sát từ sốt Lassa cho
thấy rằng ribavirin có hiệu quả nhất nếu được cho dùng trong 6 ngày đầu tiên bị bệnh.[80]

Biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm
Ribavirin đường uống đã được sử dụng để dự phòng sau phơi nhiễm CCHF.[75] [81] Nhìn chung, thuốc này dung
nạp tốt và nên cân nhắc dùng cho các nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao như vết thương do kim đâm.[48] [82]
[83]WHO ủng hộ khuyến cáo này.[80]
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Tổng quan về các chi tiết điều trị

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

bắt đầu ( tóm tắt )

Phơi nhiễm tiềm tàng

1 ribavirin

Cấp tính ( tóm tắt )

nhiễm khuẩn nghi nhờ hoặc khẳng định

1 Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn

thêm kiểm soát dịch và điện giải

thêm thuốc giảm đau/thuốc hạ sốt

bổ sung ribavirin

có xuất huyết/đông máu nội
mạch rải rác

thêm truyền tiểu cầu và huyết tương tưới đông lạnh
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

Phơi nhiễm tiềm tàng

1 ribavirin

Các lựa chọn sơ cấp

» ribavirin: trẻ em: hội chẩn với chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 35 mg/
kg uống như liều nạp (tối đa 2,5 g/liều), sau đó là
15 mg/kg (tối đa 1 g/liều) 8 giờ một lần trong vòng
10 ngày

» Ribavirin đường uống đã được sử dụng để dự phòng
sau phơi nhiễm CCHF.[75] [81]Nhìn chung, thuốc này
dung nạp tốt và nên cân nhắc dùng cho các nhân viên
y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao như vết thương do
kim đâm.[48] [82] [83]Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
ủng hộ khuyến cáo này.[80]

Cấp tính

nhiễm khuẩn nghi nhờ hoặc khẳng định

1 Cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn

» Hầu hết con đường lây truyền vi-rút CCHF từ người
sang người đều thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu
và dịch cơ thể nhiễm bệnh. Do đó, khuyến cáo rằng
trong khi chăm sóc bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ
hoặc được ghi nhận nhiễm vi-rút CCHF, nên thực hiện
ngay các phòng ngừa vật lý cụ thể (bao gồm sử dụng
găng tay, áo choàng, tấm che mặt và mặt nạ). Đối với
các thủ thuật có thể tạo khí dung, nhân viên y tế nên
cân nhắc dùng khẩu trang N95 hoặc FFP2 (Tiêu chuẩn
châu Âu [EN] 61010-1).[30] [48]

» Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra vết thương do kim
châm, cần luôn sẵn có các thùng đựng đồ sắc nhọn và
cũng nên cân nhắc sử dụng thiết bị được thiết kế an
toàn.[30] [48]

thêm kiểm soát dịch và điện giải

» Điều trị ban đầu nên dựa vào dấu hiệu sinh tồn ban
đầu Bệnh nhân người lớn thường cần ≥3-6 L dịch
truyền tĩnh mạch hoặc đường uống mỗi ngày để duy
trì thể tích máu tuần hoàn trong tình trạng liên tục mất
nước qua đường tiêu hóa.[80]

» Theo dõi và điều chỉnh tích cực nồng độ kali, rối
loạn axit-bazơ, và các rối loạn điện giải khác có thể
giúp ngăn ngừa các biến chứng loạn nhịp và chuyển
hóa đe dọa tính mạng.[80]
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Cấp tính
» Các nguyên tắc chung về xử trí trẻ em bị nhiễm vi-
rút CCHF giống như đối với người lớn, với trọng tâm
là chăm sóc hỗ trợ và bù dịch. Có thể cần bù dịch
bằng đường truyền trong xương và dưới da ở những
trẻ không thể dung nạp được việc bù nước đường
uống hoặc tiêm tĩnh mạch.[80]

thêm thuốc giảm đau/thuốc hạ sốt

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

» Nên được điều trị bước đầu bằng paracetamol (giảm
đau và sốt).[80]

» Thuốc giảm đau có chứa opioid (ví dụ như
morphine) sẽ tốt hơn nếu bị đau nặng hơn.[80]

» 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.

bổ sung ribavirin

Các lựa chọn sơ cấp

» ribavirin: trẻ em: hội chẩn với chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng; người lớn: 30 mg/
kg (tối đa 2000 mg/liều) truyền tĩnh mạch như liều
nạp, tiếp theo là 15 mg/kg (tối đa 1000 mg/liều)
mỗi 6 giờ trong 4 ngày, sau đó là 7,5 mg/kg (tối đa
500 mg/liều) mỗi 8 giờ trong 6 ngày

» Ribavirin là loại thuốc kháng vi-rút duy nhất đã được
sử dụng để điều trị các hội chứng sốt xuất huyết do vi-
rút, bao gồm sốt CCHF và Lassa.[65] [66] [67] Vi-rút
trong họ Bunyaviridae thường nhạy với ribavirin.[68]
Ribavirin đã được chứng minh có hiệu quả chống
vi-rút CCHF in vitro.[69] [70] [71] Trong thực hành
lâm sàng, các nghiên cứu quan sát đã phát hiện thấy
ribavirin có hiệu quả, đặc biệt nếu được cho dùng
trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh.[30] [72] [73] [74]
[75] [63] [76]

» Ribavirin nằm trong danh sách thuốc thiết yếu
của WHO có tác dụng điều trị bệnh sốt xuất huyết
do vi-rút và được WHO khuyến cáo sử dụng khi bị
CCHF.[80]
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Cấp tính

có xuất huyết/đông máu nội
mạch rải rác

thêm truyền tiểu cầu và huyết tương tưới đông lạnh

» Xuất huyết nặng không thường gặp, nhưng là một
biểu hiện của bệnh tiến triển thường dẫn đến tử vong.
Nếu có sẵn, nên tiến hành truyền tiểu cầu và huyết
tương theo các quy trình tại cơ sở.
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Liệu pháp miễn dịch
Một thử nghiệm đã phát hiện ra rằng liệu pháp miễn dịch, thông qua việc đưa đồng thời thụ động hai chế phẩm globulin
miễn dịch đặc hiệu khác nhau (CCHF-bulin tiêm bắp và CCHF-venin tiêm tĩnh mạch) được tạo ra từ huyết tương của
những người hiến máu sống sót sau khi nhiễm CCHF, và tăng cường bằng một liều vắc-xin ngừa CCHF, đã phục hồi cho
tất cả 7 bệnh nhân nhiễm CCHF nặng.[84] Các nghiên cứu viên sau đó đã đề xuất sử dụng chế phẩm tiêm tĩnh mạch để
điều trị CCHF.[85] Một nghiên cứu khác đã cho thấy cho dùng ngay siêu globulin miễn dịch kháng vi-rút CCHF có thể là
phương pháp điều trị thay thế, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao.[30] [86] Cần tiến hành những nghiên cứu
khác để xác định liệu những phương pháp điều trị này có vai trò trong xử trí CCHF hay không.

Favipiravir
Các nghiên cứu trên động vật cho thấy favipiravir có hiệu quả trong việc điều trị CCHF, đơn độc hoặc kết hợp với
ribavirin.[87]
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Khuyến nghị

Giám sát

Cải thiện về lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân được chấp nhận là tiêu chuẩn thích hợp để bệnh nhân xuất viện và
không cần kết quả PCR âm tính. Tiêu chuẩn chung cho bệnh nhân xuất viện là không có máu chảy, số lượng tiểu cầu
và bạch cầu bình thường, men gan có xu hướng giảm và xét nghiệm hóa sinh khác có xu hướng giảm và không có các
biến chứng khác như nhiễm trùng bệnh viện.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Bệnh nhân cần được thông báo rằng họ vẫn có thể có khả năng lây nhiễm khi xuất viện. Người chăm sóc và bạn tình
nên được hướng dẫn cách tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể của bệnh nhân trong vài tháng. Vi-rút CCHF lây
truyền qua đường tình dục đã được báo cáo,[44] [45] và vi-rút có thể hiện diện trong máu hoặc dịch cơ thể lên đến 90
ngày.

Trang thông tin giáo dục do Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) cung cấp:

[CDC: Crimean-Congo hemorrhagic fever fact sheet]

[WHO: Crimean-Congo haemorrhagic fever fact sheet]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Đông máu nội mạch rải rác ngắn hạn cao

Khiến bệnh nhân gặp các biến chứng chảy máu. Xuất huyết nặng không thường gặp, nhưng là một biểu hiện của bệnh
tiến triển thường dẫn đến tử vong. Nếu có thể, nên tiến hành truyền tiểu cầu và huyết tương theo các quy trình tại cơ
sở.[88]

Tổn thương thận cấp ngắn hạn trung bình

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 CCHF trực tiếp gây tổn thương thận ở các giai đoạn sau. Phát hiện sớm bằng cách theo dõi lượng nước tiểu
và hóa sinh máu cho phép xử trí kịp thời.

Tiên lượng

Tỷ lệ tử vong trên quần thể bệnh nhân được báo cáo dao động lớn trong khoảng từ 3% đến 30%.[1] [3] Những người
sống sót hồi phục chậm; cần phải tiến hành nghiên cứu khác để tìm hiểu về những biến chứng lâu dài.[47]Ngoài hội
chứng stress sau chấn thương, không có biến chứng muộn của tình trạng nhiễm vi-rút CCHF được xác định. Xác định
thấy rằng những người sống sót phục hồi chậm và có nguy cơ lây truyền bệnh trong thời gian lên đến 90 ngày. Tái phát
vẫn chưa được báo cáo.
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Viral haemorrhagic fever: sample testing advice

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

Bắc Mỹ

CDC health information for international travel (Yellow Book): viral hemorrhagic fevers

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2017

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

Crimean-Congo haemorrhagic fever: origins, reservoirs, transmission and guidelines

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

Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic fevers and similar human infectious
diseases of high consequence

Nhà xuất bản: Department of Health (UK) Xuất bản lần cuối: 2015

Bắc Mỹ

CDC health information for international travel (Yellow Book): viral hemorrhagic fevers

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2017

Hemorrhagic fever viruses as biological weapons: medical and public health management

Nhà xuất bản: Working Group on Civilian Biodefense Xuất bản lần cuối: 2002
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. WHO: steps to put on personal protective equipment (external link)

2. WHO: steps to remove personal protective equipment (external link)

3. CDC: Crimean-Congo hemorrhagic fever fact sheet (external link)

4. WHO: Crimean-Congo haemorrhagic fever fact sheet (external link)
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Hình 1: Bản đồ phân bố CCHF

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
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Hình 2: Sinh thái học vi-rút sốt xuất huyết Crimea-Congo

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
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