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Tóm tắt

◊ Ở các nước phương Tây, hầu hết bệnh sốt rét đều xảy ra ở người đi du lịch; do đó, việc chẩn đoán có thể bị bỏ lỡ
nếu tiền sử du lịch không được đề cập.

◊ Bệnh nhân thường có các triệu chứng cơ năng không đặc hiệu chẳng hạn như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, đau đầu
và đau cơ.

◊ Xét nghiệm giọt máu mỏng nhuộm Giemsa vẫn là xét nghiệm chẩn đoán được lựa chọn.

◊ Khi chẩn đoán bệnh sốt rét được xác nhận, cần bắt đầu điều trị ngay, vì việc chậm trễ có thể gây tiến triển bệnh
và các biến chứng.

◊ Việc điều trị cần được thực hiện cùng với chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.
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Định nghĩa
Bệnh sốt rét là một bệnh do ký sinh trùng gây ra bởi protozoa thuộc chi Plasmodium. Có năm loài được cho là lây nhiễm
cho người; Plasmodium faciparum là loài đe dọa tính mạng nặng nhất.[1] Kí sinh trùng được truyền một cách tự nhiên
sang người thông qua vết cắn của muỗi Anopheles cái nhưng có khả năng lây bệnh thông qua truyền máu hay cấy ghép
tạng.[2] [3] [4] Bệnh phân bố khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, và phần lớn bệnh xảy ra ở những khu vực này.
Người đi du lịch chiếm phần lớn bệnh ở các nước phương Tây.

Dịch tễ học
Trên quy mô toàn cầu, 91 quốc gia vẫn còn lưu hành dịch bệnh sốt rét vào năm 2016. Ước tính có khoảng 216 triệu ca
bệnh sốt rét trên toàn cầu vào năm 2016 dẫn đến khoảng 445.000 ca tử vong. Xấp xỉ 90% trong tổng số ca bệnh sốt rét
và 91% trong tổng số ca tử vong vì sốt rét xảy ra tại châu Phi cận Sahara, và phần lớn ca tử vong (99%) là do nhiễm
Plasmodium falciparum.[7]

Xấp xỉ 1500 đến 2000 ca bệnh được báo cáo mỗi năm tại Hoa Kỳ, hầu hết đều ở người đi du lịch. Đã có báo cáo về lây
bệnh liên quan đến truyền máu và lây nhiễm tại chỗ thông qua muỗi, mặc dù hiếm gặp.[8] Có 1724 ca bệnh được báo
cáo tại Hoa Kỳ trong năm 2014, là tổng số ca bệnh theo năm cao thứ tư từ năm 1973. Trong số các ca bệnh này, 17%
được phân loại là nặng và 5 ca tử vong được báo cáo. P falciparum chiếm 66,1% số ca bệnh, với 13,3% số ca bệnh là do
P vivax, 5,2% do P ovale, và 2,7% do P malariae.[9] Tại Anh Quốc, 1618 ca bệnh do sốt rét từ người du lịch được báo
cáo trong năm 2016 (chủ yếu gây ra bởi P falciparum), cao hơn 15% so với năm 2015.[10]  [CDC: malaria maps]

Từ năm 2000, nhiều nỗ lực và đầu tư đã được thực hiện với các chương trình quốc tế để kiểm soát và mục tiêu loại trừ
bệnh sốt rét. Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét trên toàn cầu còn
90% vào năm 2030.[11]Vào năm 2016, 44 quốc gia đã báo cáo có ít hơn 10.000 ca bệnh và một số quốc gia đã được
chứng nhận không có bệnh sốt rét. WHO đã xác định 21 quốc gia có tiềkhảm năng loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2020.[7]

Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm nhạy cảm nhất với bệnh ở những vùng có dịch.[12] Hầu như tất cả các ca
sốt rét ở những vùng không có dịch đều do những người di chuyển từ vùng có dịch đem về, có thể là khách du lịch hay
người nhập cư đi thăm bạn bè hoặc người thân. Mỗi năm, có 25 đến 30 triệu người từ Hoa Kỳ và châu Âu du lịch đến các
vùng nhiệt đới, trong đó xấp xỉ 10.000 đến 30.000 mắc bệnh sốt rét.[13] Một nghiên cứu của Anh Quốc đã cho thấy số
ca bệnh có thể phòng ngừa từ sốt rét do Plasmodium falciparum đã giảm mạnh tại Anh Quốc.[14] Đôi khi, những người
sống gần sân bay cũng mắc bệnh sốt rét, thông qua muỗi trong khu vực đã bị nhiễm trùng khi hút máu từ một người
khách du lịch bị nhiễm, hoặc thông qua muỗi bị nhiễm trùng từ máy bay. Hiếm hơn, bệnh sốt rét có thể bị mắc thông qua
các chế phẩm máu bị nhiễm bệnh, với 93 ca bệnh đã được báo cáo xảy ra ở Hoa Kỳ từ 1963 đến 1999.[15]

Một ổ dịch đã được báo cáo ở Bang Bahia ở Brazil vào tháng 1 năm 2018. Vì đây không phải là một vùng lưu hành bệnh
sốt rét, nên trước đây biện pháp dự phòng sốt rét chưa được khuyến cáo; tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa
Dịch bệnh Hoa Kỳ hiện tại khuyến cáo khách du lịch đến thị trấn Wenceslau Guimarães của Bang Bahia cần thực hiện
biện pháp dự phòng chống sốt rét.[16]

Bệnh căn học
Bệnh sốt rét gây ra bởi protozoa từ chi Plasmodium và được truyền nhiễm sang người thông qua vết cắn của một trong 40
loài muỗi Anopheles cái.

Cũng có thể xảy ra nhiễm trùng thông qua tiếp xúc với máu hoặc sản phẩm máu bị nhiễm bệnh.[2] [3] [4]
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Năm loài Plasmodium gây bệnh ở người: P falciparum, P vivax, P ovale, P malariae, và P knowlesi. Phần lớn việc nhiễm
bệnh gây ra bởi P falciparum và P vivax, và P falciparum gây ra bệnh nặng nhất.[1]

Sự phân bố các bệnh này tùy thuộc vào các thông số về sinh thái và hành vi ảnh hưởng đến khả năng truyền nhiễm chúng
của muỗi.[17] Có một số ổ chứa ở động vật đã được tìm thấy; ví dụ như ở tinh tinh đối với P malariae và khỉ macaque ăn
cua (Macaca fascicularis) đối với P knowlesi.

• P falciparum phân bố rộng rãi ở các vùng nhiệt đới châu Phi cận Sahara, một số khu vực ở Đông Nam Á, châu Đại
Dương, và lưu vực Amazon của Nam Mỹ.[1]

• P vivax chủ yếu được tìm thấy ở hầu hết các vùng châu Á, châu Mỹ, một số vùng Đông Âu, và Bắc Phi.[18] Tuy
nhiên, hơn 80% số ca bệnh xảy ra ở ba quốc gia (Ethiopia, Ấn Độ, và Pakistan). P vivax có biên độ phân bố địa lý
rộng hơn P falciparum, vì nó có thể phát triển ở véc-tơ có nhiệt độ thấp hơn và có thể sống ở độ cao cao hơn và
khí hậu mát hơn. Giống như P ovale, nó có giai đoạn không hoạt động ở gan và có thể kích hoạt lại, gây ra việc tái
phát các triệu chứng cơ năng.

• P ovale được tìm thấy chủ yếu ở vùng miền trung và tây nhiệt đới của châu Phi và các hòn đảo Tây Thái Bình
Dương.[19]

• P malariae có độ phân bố tương tự như P falciparum nhưng có tỷ lệ bệnh thấp hơn.[20] [21] [22]
• P knowlesi được tìm thấy ở một số khu vực rừng của Đông Nam Á.

Điều tra dịch tễ học sử dụng các kỹ thuật định danh phân tử phát hiện rằng P simium, một loài liên quan chặt chẽ đến
(nhưng khác với) P vivax, là nguyên nhân gây ra nhiễm bệnh sốt rét bản địa ở những người sống gần các khu rừng Đại
Tây Dương ở Rio de Janeiro. Loài ký sinh trùng này trước đây được cho là ký sinh ở loài khỉ. Các ca nhiễm bệnh này
trước đây được chẩn đoán là nhiễm P vivax do có biểu hiện lâm sàng tương tự.[23]

Các yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh bao gồm di chuyển đến các vùng lưu hành dịch, thiếu điều trị dự phòng, thiếu màn chống
muỗi ở vùng lưu hành dịch, và những người nhập cư quay trở về từ vùng lưu hành dịch. Các yếu tố nguy cơ của nhiễm
bệnh nặng bao gồm sức đề kháng của chủ thể thấp (cụ thể là, những cá nhân sống ở vùng không lưu hành dịch), mang
thai, dưới 5 tuổi, suy giảm miễn dịch (ví dụ: bị nhiễm HIV) và tuổi cao.
[Fig-1]

Sinh lý bệnh học
Trong quá trình hút máu, một con muỗi Anopheles cái bị nhiễm sẽ truyền 8 đến 15 thoa trùng sốt rét, và các thoa trùng
này nhanh chóng xâm nhập tế bào gan. Việc sinh sản vô tính (sinh sản vô tính mô) diễn ra để hình thành một thể phân
liệt tiền hồng cầu. Phần này của vòng đời không gây triệu chứng cơ năng nào. Sau một khoảng thời gian, 30 đến 40 ngàn
thể hoa thị được giải phóng vào đường máu để xâm nhập vào hồng cầu sau khi dính liền thông qua thụ thể. Khoảng thời
gian trước khi thể hoa thị xâm nhập vào máu được gọi là giai đoạn tiền tắc nghẽn; nó vào khoảng 7 đến 30 ngày đối
với Plasmodium falciparum, nhưng có thể lâu hơn nhiều đối với P vivax hoặc P ovale bởi vì có thể có giai đoạn thể ngủ
không hoạt động trong gan.[24]

Hầu hết thể hoa thị sẽ trải qua sinh sản vô tính trong các tế bào máu để hình thành thể tư dưỡng, tiến hóa thành thể phân
liệt, mà sau đó sẽ đứt đểhá huỷ hồng cầu giải phóng thể hoa thị mới. Những thể hoa thị này sau đó sẽ xâm lấn hồng cầu
mới và chu kỳ 48 giờ (72 giờ đối với P malariae và 24 giờ đối với P knowlesi) tiếp tục, đôi khi gây ra sốt theo chu kỳ.
Việc phá vỡ hồng cầu giải phóng các độc tố gây ra giải phóng cytokine từ đại thực bào, dẫn đến các triệu chứng cơ năng
của bệnh sốt rét.[25] Một số thể merrozoite trưởng thành biến đổi thành thể lớn hơn gọi là thể giao bào, được nhân bản
hữu tính nếu chúng được muỗi ăn.

Kết quả của việc nhiễm bệnh tùy thuộc vào loài gây nhiễm, tuổi của bệnh nhân và mức độ sức đề kháng của chủ thể.[12]
[25] Bệnh nặng thường thấy với P falciparum, với việc ẩn cư (việc kết dính của thể tư dưỡng trưởng thành vào nội mạc
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các mạch máu nhỏ), chuyển thể hoa thị (sự hình thành khối hồng cầu bị lây nhiễm và không bị lây nhiễm), biến dạng tế
bào hồng cầu bị tổn thương (ở hồng cầu bị lây nhiễm và không bị lây nhiễm), đáp ứng cytokine, và mức độ ký sinh trùng
trong máu cao (liên quan đến nhiều đường dẫn xâm nhập vào hồng cầu của P falciparum), tất cả đều có khả năng làm
tăng tỷ lệ tử vong.

Minh họa về chu kỳ sống của ký sinh trùng thuộc chi Plasmodium, là tác nhân gây bệnh sốt rét

Thư viện Hình ảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh/

Alexander J da Silva, PhD/Melanie Moser; đã được phép sử dụng

Phân loại

Phân loài
Có 5 loài Plasmodium ảnh hưởng đến con người:[1]

• Plasmodium falciparum, loài này có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong
• Những loài không thuộc falciparum: P vivax, P ovale, P malariae, và P knowlesi, tất cả những loài này thường gây

bệnh nhẹ hơn.

6 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 06, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Việc truyền tải phù hợp các thông điệp và cung cấp dịch vụ phòng ngừa cho người du lịch cần được ưu tiên.[29]Muỗi
anopheles thường cắn vào buổi tối và ban đêm. Do đó, mọi người cần được tư vấn tự bảo vệ bản thân tránh lây nhiễm
bằng cách tránh các hoạt động ngoài trời sau khi trời tối, sử dụng thuốc chống côn trùng, mặc áo dài tay và quần, và sử
dụng màn có chất chống muỗi. Một nghiên cứu Cochrane cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận thuốc bôi hay
thuốc xịt vào không khí giúp phòng ngừa bệnh sốt rét ở các vùng lưu hành bệnh sốt rét. Có một số bằng chứng rằng mặc
quần áo có chất chống muỗi có thể giảm nguy cơ bệnh sốt rét đến 50% khi không có màn có chất chống muỗi có tác dụng
lâu dài; tuy nhiên, các phát hiện đó sử dụng nghiên cứu liên quan đến người tị nạn, do đó không rõ kết quả có áp dụng với
dân số nói chung hay không.[37]

Những người chưa được miễn dịch đi đến các vùng lưu hành dịch cần thực hiện biện pháp dự phòng chống sốt rét. 
[CDC: malaria - choosing a drug to prevent malaria] Plasmodium falciparum kháng chloroquine đang là một vấn đề ngày
càng gia tăng và ảnh hưởng đến tất cả các khu vực trừ Trung Mỹ phía tây Kênh đào Panama, Haiti, Cộng hòa Dominica,
và một số vùng Trung Đông.

Những người đi đến các khu vực có P falciparum nhạy cảm với chloroquine có thể sử dụng chloroqine hoặc
hydrochloroquine, uống 1 tuần trước khi đi, hàng tuần (vào cùng một ngày mỗi tuần) trong chuyến đi, và trong 4 tuần sau
khi rời khỏi vùng lưu hành dịch.

Những người đi đến các khu vực có P falciparum kháng chloroquine cần được kê một trong các chế độ điều trị dự phòng
sau đây:

• atovaquone/proguanil: uống 1 đến 2 ngày trước khi đi, uống hàng ngày trong chuyến đi, và trong 7 ngày sau khi rời
vùng lưu hành dịch

• doxycycline: uống 1 đến 2 ngày trước khi đi, uống hàng ngày trong chuyến đi, và trong 4 tuần sau khi rời vùng lưu
hành dịch

• mefloquine: uống 2 đến 3 tuần trước khi đi, uống hàng tuần trong chuyến đi, và trong 4 tuần sau khi rời vùng lưu
hành dịch.

P falciparum kháng mefloquine xảy ra dọc biên giới Thái Lan với Myanmar (trước đây là Burma) và Cambodia; các tỉnh
phía tây của Cambodia; các bang phía đông của Myanmar và, gần đây, là biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc; biên
giới của Lào và Myanmar; các vùng lân cận biên giới Thái Lan - Cambodia; và miền nam Việt Nam. Những người đi đến
các khu vực có P falciparum kháng mefloquine có thể được kê atovaquone/proguanil hoặc doxycycline. Các báo cáo rời
rạc về P falciparum kháng atovaquone/proguanil bắt đầu từ châu Phi, nhưng hiện tượng kháng thuốc hiện hiếm gặp.[38]
[39] [40]

Một nghiên cứu Cochrane phát hiện rằng mefloquine có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ bệnh sốt rét, mặc dù bằng
chứng không phải từ những người đi du lịch quốc tế ngắn hạn. Không có báo cáo thường xuyên về các phản ứng phụ
nghiêm trọng của mefloquine so với atovaquone/proguanil hay doxycycline. Tuy nhiên, bệnh nhân có xu hướng ngừng
uống mefloquine do có phản ứng phụ nhiều hơn so với những người uống atovaquone/proguanil, và có xu hướng ngừng
uống mefloquine tương đương với những người uống doxycycline. Các phản ứng phụ về thần kinh chẳng hạn như mất
ngủ, lo âu, trầm cảm, và nằm mơ bất thường xảy ra thường xuyên hơn với mefloquine.[41]

Những người du lịch sắp đến các vùng lưu hành dịch P ovale cần được cảnh báo về các triệu chứng cơ năng và triệu
chứng thực thể có thể xảy ra của bệnh sốt rét. Chỉ những người đã ở lâu ở những vùng có tỷ lệ nhiễm cao (ví dụ: tây
Thái Bình Dương) mới cần được tư vấn áp dụng biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm với primaquine (điều trị trong 14
ngày sau khi rời khỏi vùng lưu hành dịch). Những người đi đến các khu vực có nguy cơ thấp về P vivax có thể đi mà
không cần biện pháp dự phòng. Tuy nhiên, những người đi đến các khu vực có nguy cơ cao về P vivax (ví dụ: Papua New
Guinea, quần đảo Solomon) cần biện pháp dự phòng cả trước và sau phơi nhiễm bằng primaquine.[42]P knowlesi được
tìm thấy ở một số vùng ở Đông Nam Á, và biện pháp dự phòng đối với khu vực này tương tự như đối với các khu vực có
P vivax.

Đã có nhiều bằng chứng hơn về tính an toàn của điều trị dự phòng thực hiện ở tất cả các giai đoạn mang thai dựa trên các
nghiên cứu đối với bệnh nhân sống ở vùng lưu hành dịch.[43] There is good evidence for clinically important benefits on
anaemia and parasitaemia in the mother, and on birth weight in infants, with a range of prophylaxis regimens from studies
in endemic areas.
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Độ an toàn của mefloquine ở phụ nữ mang thai là dựa trên loạt ca bệnh và các dữ liệu kết quả mang thai hạn chế, nhưng
nó cho thấy đặc điểm về an toàn tương đương ở các nghiên cứu dân số vùng lưu hành dịch. Một nghiên cứu Cochrane
đối với hơn 8000 phụ nữ mang thai phát hiện rằng mefloquine hiệu quả và an toàn về khía cạnh kết quả mang thai bất
lợi (bao gồm cân nặng nhẹ khi sinh, sinh non, bỏ thai, thai lưu, và dị tật bẩm sinh) so với biện pháp dự phòng sử dụng
sulfadoxine/pyrimethamine (ở những phụ nữ không bị nhiễm HIV) hay trimethoprim/sulfamethoxazole (ở những phụ nữ
bị nhiễm HIV), cả hai thuốc này đều được sử dụng phòng ngừa ở những vùng lưu hành dịch chẳng hạn như châu Phi.
Tuy nhiên, mefloquine có liên quan đến nguy cơ cao hơn đối với các phản ứng phụ như chóng mặt, nôn mửa, và mệt
mỏi.[44]

Ở những khu vực có báo cáo về kháng mefloquine, hiện tại chưa có thuốc điều trị dự phòng an toàn và hiệu quả với phụ
nữ mang thai, vì những khu vực này được xem là kháng nhiều thuốc. Trong những trường hợp đó, phụ nữ mang thai
được tư vấn không nên đi du lịch. Doxycycline được hầu hết các cơ quan chính phủ xem là chống chỉ định với phụ nữ
mang thai (mặc dù nó có thể được sử dụng là thuốc điều trị dự phòng trong 15 tuần đầu của thai kỳ khi các lựa chọn
khác không phù hợp). Atovaquone/proguanil cũng được khuyến cáo không sử dụng khi mang thai, mặc dù dữ liệu của các
thành phần đơn lẻ thì cho thấy không đáng ngại.[45]

Khám sàng lọc

Người tị nạn và nhập cư
Khám sàng lọc bệnh sốt rét thường được khuyến cáo thực hiện đối với những người tị nạn và nhập cư đến từ, hoặc đã
đi qua, vùng lưu hành dịch sốt rét trước khi và/hoặc sau khi đến một số quốc gia. Cần phải tham khảo hướng dẫn tại địa
phương.

Ngăn ngừa thứ cấp
Hầu hết các quốc gia đều yêu cầu báo cáo về bệnh sốt rét do đó các dữ liệu dịch tễ có thể được thu thập. Tại Hoa Kỳ, các
đơn vị chăm sóc y tế cần báo cáo tất cả các ca bệnh sốt rét đã được xét nghiệm xác nhận tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ
Hoa Kỳ đến cơ quan y tế địa phương hoặc của bang.

Bệnh sốt rét không lây nhiễm ở những vùng không lưu hành dịch, do không có véc-tơ muỗi thích hợp. Biện pháp dự
phòng đối với người thân là không cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các thành viên gia đình có thể đã đi cùng bệnh
nhân và cùng bị phơi nhiễm như họ và cũng có thể mắc bệnh sốt rét. Cần tư vấn những người này đi khám bác sĩ nếu họ
có triệu chứng cơ năng.

Cần tư vấn phù hợp liên quan đến biện pháp dự phòng chống sốt rét trong tương lai cho bệnh nhân để phòng ngừa mắc
bệnh trong tương lai. Nhìn nhận của bệnh nhân về biện pháp dự phòng chống sốt rét khác nhau tùy theo kinh nghiệm
trước đó của họ và thời gian lưu trú ở vùng lưu hành dịch.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ người Nigeria 42 tuổi đến gặp bác sĩ chăm sóc ban đầu với tiền sử 2 ngày sốt, ớn lạnh, và vã mồ hôi kèm
theo đau đầu và đau cơ. Bà bị sốt (38,6°C [101,4°F]) và nhịp tim nhanh, nhưng ngoài ra thì thăm khám không có gì
đặc biệt. Bác sĩ tạm chẩn đoán là cúm, và bà được tư vấn quay trở lại nếu không cải thiện. Hai ngày sau bà đến phòng
cấp cứu với triệu chứng tương tự và nôn mửa thường xuyên. Khi khám thấy bà khá ốm yếu, với nhiệt độ 38,8°C
(101,8°F), mạch 120 nhịp/phút, huyết áp 105/60 mmHg, và vàng da nhẹ. Thăm hỏi kĩ hơn phát hiện ra gần đây bà đi
thăm gia đình ở Nigeria trong 2 tháng, quay trở lại được 1 tuần trước khi biểu hiện bệnh. Bà không sử dụng biện pháp
dự phòng sốt rét.

Tiền sử ca bệnh #2

Một nam giới 28 tuổi đến gặp bác sĩ với tiền sử 5 ngày bị sốt, ớn lạnh, và rét run, không cải thiện khi dùng
paracetamol (acetaminophen), kèm theo tiêu chảy. Anh ta đã đi du lịch ở vùng Trung Mỹ trong 3 tháng, quay trở lại
cách đây 8 tuần. Anh ta bị muỗi đốt nhiều lần, và mặc dù ban đầu anh ta có áp dụng biện pháp dự phòng bệnh sốt rét,
nhưng sau đó dừng lại vì bị buồn nôn nhẹ. Anh ta không biết chi tiết thuốc dự phòng. Khi khám anh ta có nhiệt độ
38°C (100,4°F), và nhịp tim hơi nhanh với huyết áp 126/82 mmHg. Các thăm khám còn lại bình thường.

Các bài trình bày khác

Những triệu chứng cơ năng của bệnh sốt rét không đặc hiệu, và độ nặng của bệnh tùy thuộc một phần vào loài gây
nhiễm và sức đề kháng của chủ thể. Người lớn sống ở vùng lưu hành dịch có thể chỉ có các triệu chứng tối thiểu, do
có kháng thể IgG và khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào, và có dung nạp sinh lý đối với ký sinh trùng trong máu.
Tuy nhiên, những người không có sức đề kháng trước đó, phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi, và những người
có bệnh đồng mắc (ví dụ: nhiễm HIV) có nguy cơ mắc bệnh sốt rét nặng với Plasmodium falciparum cao hơn. Phụ nữ
mang thai cũng có nguy cơ sảy thai, thiếu máu và tăng ký sinh trùng trong máu. Các biến chứng của bệnh sốt rét nặng
bao gồm tổn thương não, có thể biểu hiện thành giảm thức tỉnh, rối loạn lan toả của chức năng não, hay co giật. Các
biến chứng khác bao gồm nhiễm toan chuyển hóa dẫn đến suy hô hấp, giảm chức năng thận, vàng da, thiếu máu nặng,
hạ đường huyết, DIC và sốc. Việc quan trọng là cần xem xét có nhiễm khuẩn huyết đồng mắc hay không nếu có hiện
tượng sốc hoặc có triệu chứng cơ năng hoặc triệu chứng thực thể chỉ điểm. Hạch to (thường là một biểu hiện âm tính
quan trọng) đã được báo cáo trong một báo cáo ca bệnh.[5] Bệnh không phải do falciparum thường không biến chứng,
nhưng đã có một số báo cáo bệnh nặng dù hiếm gặp.[6]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Việc chấn đoán căn bệnh có thể gây tử vong này dựa trên mức độ nghi ngờ cao ở bệnh nhân có triệu chứng cơ năng có
dấu hiệu và tiền sử đi lại phù hợp. Mặc dù bản đồ dịch tễ của đặc điểm địa phương bệnh sốt rét có thể hữu ích trong việc
xác định nguy cơ nhằm mục đích tư vấn trước khi đi lại liên quan đến biện pháp dự phòng, nhưng phương thức đó có thể
nguy hiểm trong bối cảnh chăm sóc bệnh nhân bị sốt trở lại từ vùng giáp khu vực sốt rét; các điều kiện thực tế có thể thay
đổi.

Chẩn đoán phân biệt khá rộng và bao gồm nhiều bệnh nhiễm trùng liên quan đến du lịch. Trong các tình huống không
có nhiều nguồn lực, một chẩn đoán giả định thường được đặt ra chỉ dựa trên các bối cảnh lâm sàng. Tuy nhiên, vì triệu
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chứng không đặc hiệu, nên chẩn đoán lâm sàng không có độ tin cậy cao. Do đó, khi có thể thực hiện xét nghiệm, việc xác
nhận nhiễm bệnh sốt rét cần được thực hiện sớm nhất có thể.

Việc điều trị tùy thuộc vào loài gây nhiễm, lượng ký sinh trùng, và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân; do đó, tiền sử, việc
thăm khám, và xét nghiệm cần tập trung xác định các yếu tố này.

Hầu hết các quốc gia đều yêu cầu báo cáo về bệnh sốt rét do đó các dữ liệu dịch tễ có thể được thu thập. Tại Hoa Kỳ, các
đơn vị chăm sóc y tế cần báo cáo tất cả các ca bệnh sốt rét đã được xét nghiệm xác nhận tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ
Hoa Kỳ đến cơ quan y tế địa phương hoặc của bang.

Tiền sử
Hầu hết bệnh nhân bị nhiễm Plasmodium falciparum có biểu hiện trong tháng đầu tiên sau khi phơi nhiễm; hầu hết tất
cả biểu hiện trong vòng 3 tháng sau phơi nhiễm. Nhiễm P vivax hoặc P ovale thường biểu hiện sau hơn 3 tháng từ khi
phơi nhiễm, và biểu hiện có thể chậm trễ trong hơn 1 năm hoặc hơn.[24]

Các triệu chứng cơ năng thường không đặc hiệu và giống với nhiều bệnh lây nhiễm khác. Sốt, hoặc tiền sử sốt, là
rất phổ biến. Lạnh run từng cơn cũng có thể gặp sau khi sốt và đổ mồ hôi. Các quy luật sốt hiếm khi có giá trị chẩn
đoán khi mới biểu hiện, nhưng có thể phát triển theo thời gian: sốt xảy ra cách nhau 48 đến 72 giờ có thể liên quan
đến nhiễm khuẩn P vivax, P ovale, hoặc P malariae. Các triệu chứng cơ năng rất thường gặp khác bao gồm đau đầu,
ốm yếu, đau cơ và đau khớp. Các triệu chứng cơ năng ít gặp hơn bao gồm chứng biếng ăn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu
chảy và đau bụng. Nhiều trẻ em chỉ có biểu hiện các triệu chứng cơ năng hô hấp giống bệnh cúm.[46] Kiểm tra tiền
sử cũng cần tập trung vào việc có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh nặng hay không (ví dụ: sức đề kháng chủ thể thấp,
mang thai, trẻ em <5 tuổi, suy giảm miễn dịch, cao tuổi).

Tiền sử đi lại đến vùng lưu hành dịch là yếu tố chẩn đoán chính ở bệnh nhân có biểu hiện sốt ở những quốc gia không
lưu hành dịch. Tuy nhiên, tiền sử đi lại lại rất hay bị bỏ qua. Tiền sử đi lại đến vùng lưu hành dịch bệnh sốt rét trong
vòng 12 tháng qua cần được lưu ý đến bệnh nhân có các triệu chứng cơ năng không đặc hiệu. Nếu tiền sử đi lại là
dương tính, cần hỏi bệnh nhân đã sử dụng biện pháp dự phòng chống sốt rét chưa. Nếu rồi, cần xác định xem bệnh
nhân đã sử dụng loại thuốc cụ thể nào và liệu đã uống thuốc đúng cách chưa. Vì báo cáo thường không đáng tin cậy,
việc sử dụng biện pháp dự phòng không loại trừ nguy cơ nhiễm bệnh sốt rét; tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến sự
lựa chọn chế độ điều trị nếu xác nhận bệnh sốt rét.

Khám lâm sàng
Cần đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Có rất ít triệu chứng thực thể để xác định bệnh sốt rét. Việc đánh giá
có biến chứng của sốt rét nặng hay không (biểu hiện gợi ý là vàng da, lú lẫn hoặc ý thức thay đổi, co giật, hạ huyết áp,
suy hô hấp, hoặc khó tiểu/thiểu niệu) hoặc có tình trạng nhiễm khuẩn nào xảy ra đồng thời hay không (biểu hiện bằng
các triệu chứng thực thể tiêu điểm như tiếng ran khi nghe phổi cho thấy bệnh viêm phổi chồng chéo) là rất quan trọng.
Các triệu chứng thực thế thường bao gồm chứng to gan lách (mặc dù không thường gặp ở các biểu hiện đầu tiên ở các
nước phát triển) và/hoặc xanh tái (có thể bị chứng thiếu máu)

Các xét nghiệm
Kính hiển vi quang học

• Việc phát hiện thấy ký sinh trùng bệnh sốt rét trong máu là rất quan trọng. Đối với những người có tay nghề
cao, xét nghiệm nhạy và đặc hiệu nhất có sẵn là kính hiển vi quang học phết máu nhuộm Giemsa, và đây là xét
nghiệm chẩn đoán được lựa chọn. Có thể thay nhuộm Giemsa bằng nhuộm Wright hoặc Field. Lúc nào có thể
sử dụng chất thay thế là quyết định của phòng thí nghiệm và có thể khác nhau tuỳ từng nơi. Giọt dày cho phép
sàng lọc một lượng máu tương đối lớn để kiểm tra ký sinh trùng, nhưng có thể khó xác định loài bởi tế bào
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hồng cầu bị dung giải và hình thái ký sinh trùng có thể bị biến dạng. Chế phẩm màng mỏng cho phép xác định
được loài ký sinh trùng và có ảnh hưởng đến lựa chọn điều trị. Có thể đánh giá tỷ lệ phần trăm ký sinh trùng
trong máu bằng cách sử dụng một công thức đơn giản nhưng có thể xảy ra tình trạng giọt dày âm tính giả và
cực thấp.[47] Nếu nghi ngờ cao mắc bệnh sốt rét, cần lặp lại xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày.
[Fig-3]

Xét nghiệm chẩn đoán nhanh (RDT)

• Xét nghiệm chẩn đoán nhanh là xét nghiệm dựa trên miễn dịch sắc ký giúp phát hiện sự hiện diện của kháng
nguyên ký sinh trùng trên một mẫu máu đầu ngón tay. Các loại khác nhau phát hiện ra protein-2 giàu histidine
(HRP-2) P falciparum cụ thể hoặc lactate dehydrogenase ký sinh trùng (pLDH) loài cụ thể.[48] Một số lượng
các xét nghiệm đã được đánh giá trên những người đi du lịch về, với giá trị độ đặc hiệu và độ nhạy cảm
cho P falciparum cao hơn 85% đến 90%.[48] Các vấn đề bao gồm không phát hiện ra loài nào khác ngoài P
falciparum và kết quả âm tính giả khi lượng ký sinh trùng thấp hơn.[48] [49] Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ
ra rằng thực hiện RDT có thể tương đương với chuyên gia kính hiển vi.[50] [51]

• Ưu điểm chính của RDT là nó cung cấp phương tiện chẩn đoán nhanh, đặc biệt tại những khu vực nguồn lực
y tế hạn chế nơi kính hiển vi không có sẵn hoặc chất lượng không đáng tin cậy. Kết hợp phương pháp này vào
các phác đồ điều trị có thể làm giảm đáng kể việc kê đơn thuốc chống sốt rét so với chỉ chẩn đoán lâm sàng
đơn thuần, mặc dù chưa chứng minh được nó giúp cải thiện tình trạng sức khoẻ.[52]

• Nhược điểm của RDT là không phân biệt được tình trạng lây nhiễm đang hoạt động hay là đã được điều trị.
Hơn nữa, ngay cả khi RDT dương tính, vẫn cần thực hiện dàn máu để xác nhận loài (không falciparum) và số
lượng ký sinh trùng để giúp hướng dẫn điều trị (falciparum).

• Lựa chọn giữa RDT và kính hiển vi phụ thuộc vào hoàn cảnh tại chỗ, bao gồm kỹ năng điều trị, số lượng bệnh
nhân, dịch tễ học của bệnh sốt rét, và khả năng sử dụng kính hiển vi để chẩn đoán các bệnh khác.[53] Một
nghiên cứu tổng quát đã chỉ ra rằng xét nghiệm pLDH có độ đặc hiệu cao hơn, trong khi xét nghiệm HRP-2
có độ nhạy tốt hơn và độ chính xác hơi cao hơn khi so sánh với nhau.[54] Nếu có thể, kết hợp cả hai loại xét
nghiệm có thể cho kết quả đáng tin cậy hơn.

Phản ứng khuếch đại chuỗi gien (PCR )

• PCR thường chỉ có sẵn ở các phòng thí nghiệm tham chiếu. Xét nghiệm này có thể được sử dụng để xác nhận
chẩn đoán bệnh sốt rét trong các trường hợp kính hiển vi cho kết quả âm tính nhưng nghi ngờ lâm sàng cao
mắc bệnh,[55] [56] hoặc để xác định loài khi không thể phân biệt được trên kính hiển vi quang học.

• PCR có thể có vai trò hữu ích trong chẩn đoán bệnh sốt rét khi mang thai, vì tình trạng ẩn cư ký sinh trùng
trong nhau thai có thể dẫn đến số lượng ký sinh trùng trong máu ngoại biên ở dưới ngưỡng kính hiển vi có thể
xác định được trong dàn máu.[57]

Xét nghiệm khuếch đại đẳng nhiệt thông qua cấu trúc vòng (LAMP)

• LAMP là một xét nghiệm phân tử thương mại mới. Xét nghiệm này nhạy hơn kính hiển vi hoặc RDT phát hiện
kháng nguyên, do đó đáng tin cậy hơn trong việc phát hiện ký sinh trùng trong máu thấp. Nó cung cấp kết quả
nhanh hơn kính hiển vi hoặc PCR, đòi hỏi đào tạo ít hơn, và ít tốn kém hơn so với PCR, và đã được đánh giá ở
cả bối cảnh có nhiều và ít nguồn lực.[58] [59] Nó vẫn được coi là một xét nghiệm mới nổi.

Các xét nghiệm cơ bản khác

• Các xét nghiệm cơ sở bao gồm công thức máu, xét nghiệm đông máu, xét nghiệm chức năng thận và gan,
glucose máu và phân tích nước tiểu. Ở ca bệnh sốt rét nặng, phân tích khí máu là cần thiết để loại trừ nhiễm
toan chuyển hoá hay lactic Xét nghiệm HIV luôn được chỉ định, bởi vì bệnh sốt rét có thể nặng hơn trong
trường hợp nhiễm HIV. Nếu nghi ngờ hiễm khuẩn phối hợp, cần yêu cầu thực hiện nuôi cấy máu, đờm và
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nước tiểu. Có thể chỉ định chọc dò tuỷ sống để loại trừ viêm màng não. Ngoài ra, có thể xem xét PCR dịch
ngoáy mũi họng để loại trừ nhiễm cúm, vốn có thể có biểu hiện y hệt.

[VIDEO: Diagnostic lumbar puncture in adults: animated demonstration ]

[CDC: DPDx laboratory identification of parasitic diseases of public health concern - malaria]

Chẩn đoán hình ảnh
Chụp X-quang ngực giúp loại trừ các chẩn đoán khác (ví dụ như viêm phổi, viêm phổi do Legionella, bệnh lao phổi)
khi khám cho bệnh nhân bị sốt sau khi đi nước ngoài về. Ngoài ra, chụp X-quang ngực được chỉ định nếu nghi ngờ bị
bệnh sốt rét nặng, đặc biệt khi có các triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể về hô hấp, hoặc nếu mức độ tỉnh
táo giảm (để loại trừ trường hợp sặc).

Chụp CT đầu là một xét nghiệm quan trọng để tìm kiểm các tổn thương khu trú hoặc xuất huyết nếu có các dấu hiệu
thần kinh khu trú, độ tỉnh táo giảm, hoặc co giật.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
đi đến vùng lưu hành dịch

• Mỗi năm, có 25 đến 30 triệu người từ Hoa Kỳ và châu Âu du lịch đến các vùng nhiệt đới, trong đó xấp xỉ 10.000
đến 30.000 mắc bệnh sốt rét.[13]

biện pháp dự phòng không phù hợp hoặc không có biện pháp dự phòng

• Tỷ lệ mắc mới Plasmodium falciparum ở những người du lịch mà không sử dụng thuốc dự phòng cao nhất ở Tây
Phi (52 ca bệnh/1000 năm tiếp xúc).[14] Tại Nam Mỹ, Ấn Độ, và Pakistan, có nguy cơ thấp là 1 ca bệnh trên
2000-3000 năm tiếp xúc.[26] [27] Biện pháp dự phòng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong.[28]

màn chống muỗi không được sử dụng ở vùng lưu hành dịch

• Màn chống muỗi được xử lý bằng pyrethroid được khuyến cáo sử dụng với người du lịch đến các vùng lưu hành
dịch, để giảm nguy cơ bị muỗi cắn.

người nhập cư trở về từ vùng lưu hành dịch

• Chiếm hai phần ba tổng số ca bệnh sốt rét từ người du lịch, với hầu hết bệnh nhân không sử dụng biện pháp dự
phòng bệnh sốt rét.[29] Điều này có thể do một số lý do: nếu những người này từ nhỏ đến lớn không sử dụng biện
pháp dự phòng thì họ không thấy việc đó quan trọng và không cân nhắc nó; họ có thể sử dụng biện pháp dự phòng
không đúng; họ có thể thấy nguy cơ là thấp, đặc biệt nếu chỉ thăm một thành phố lớn.

sức đề kháng chủ thể thấp (đối với bệnh nặng)

• Những người có sức đề kháng thấp hoặc không có sức đề kháng (cụ thể là, những người sống ở vùng không lưu
hành dịch) có nguy cơ cao nhất mắc bệnh và tiến triển thành bệnh nặng.[12]

mang thai (đối với bệnh nặng)

• Phụ nữ mang thai vẫn là một trong những nhóm bệnh nhân nhạy cảm nhất với bệnh ở các vùng lưu hành dịch.
Phụ nữ mang thai bị nhiễm P falciparum nhạy cảm với các biến chứng mang thai khi ký sinh trùng ẩn cư trong

12 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: Jun 06, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/f913fa26-b621-44cd-9b44-0725af3de53e
https://www.cdc.gov/dpdx/malaria/index.html
http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Chẩn đoán

nhau thai. Ngoài ra, tỷ lệ lưu hành bệnh của lây nhiễm P vivax và mật độ ký sinh trùng tăng lên trong thai kỳ, do sự
tăng hồng cầu của quá trình mang thai (P vivax xâm lấn duy nhất hồng cầu lưới).[25] [30]

<5 tuổi (đối với bệnh nặng)

• Trẻ em <5 tuổi là một trong những nhóm bệnh nhân nhạy cảm nhất với bệnh ở những vùng lưu hành dịch. Trẻ em
dễ bị mắc bệnh và cũng dễ bị biến chứng hơn.[31]

suy giảm miễn dịch (đối với bệnh nặng)

• Những người có bệnh đồng nhiễm, bao gồm nhiễm HIV, dễ bị nhiễm bệnh sốt rét nặng hơn.

tuổi cao (đối với bệnh nặng)

• Bệnh sốt rét có khả năng gây tử vong nếu không được điều trị ngay, vì các biến chứng đe dọa tính mạng có thể
tiến triển nhanh chóng ở những bệnh nhân mà ban đầu dường như khỏe mạnh, và thậm chí chỉ trì hoãn ngắn cũng
có thể làm tăng tỷ lệ bệnh nặng và tỷ lệ tử vong.[32] Điều này đặc biệt áp dụng với những nhóm có nguy cơ nhất
định, bao gồm người cao tuổi.[12] [33] [34]

Yếu
điều trị sắt (trẻ em)

• Mặc dù việc điều trị sắt để phòng ngừa bệnh thiếu máu ở trẻ em sống ở các vùng lưu hành dịch đã được cho là
làm tăng nguy cơ bệnh sốt rét (hoặc bệnh sốt rét nặng),[35] nhưng một nghiên cứu Cochrane đã phát hiện rằng
việc điều trị sắt không làm tăng nguy cơ bệnh sốt rét lâm sàng khi có các dịch vụ phòng ngừa và điều trị bệnh sốt
rét thường quy.[36]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
sự hiện diện các yếu tố nguy cơ mắc phải bệnh sốt rét (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm di chuyển đến khu vực lưu hành dịch, không điều trị dự phòng hoặc điều trị dự
phòng không đủ, và không sử dụng màn đã tẩm chất chống muỗi ở vùng lưu hành dịch.

sự hiện diện các yếu tố nguy cơ mắc bệnh nặng (thường gặp)

• Sức đề kháng của vật chủ thấp: bệnh nhân không lớn lên ở vùng lưu hành dịch hoặc trước đó chưa bị sốt rét dễ bị
bệnh nặng hơn.

• Khi mang thai: mọi loại bệnh sốt sét đều làm tăng nguy cơ sảy thai. Mang thai dẫn đến tỷ lệ ký sinh trùng trong
máu và chứng thiếu máu cao hơn khi nhiễm Plasmodium falciparum.

• <5 tuổi: so với người lớn, trẻ em ít than phiền về tình trạng ớn lạnh, chứng đau cơ, hay đau đầu, và dễ có các triệu
chứng cơ năng không đặc hiệu.

• Suy giảm miễn dịch: những người có các bệnh khác, bao gồm nhiễm HIV, nhạy cảm với việc nhiễm bệnh sốt rét
nặng.

• Người lớn khác: nhạy cảm với bệnh nặng, đặc biệt do suy giảm miễn dịch nhẹ đi kèm với tình trạng tuổi .

sốt hoặc tiền sử sốt (thường gặp)

• Sốt, hoặc tiền sử sốt, là rất phổ biến. Lạnh run từng cơn đặc trưng cũng có thể gặp sau khi sốt và đổ mồ hôi.
Thường đi kèm với nhịp tim nhanh.

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: Jun 06, 2018.

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

13

http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

• Các quy luật sốt hiếm khi có giá trị chẩn đoán khi mới biểu hiện, nhưng có thể phát triển theo thời gian: sốt xảy ra
cách nhau 48 đến 72 giờ có thể liên quan đến lây nhiễm P vivax, P ovale, hoặc P malariae. Ở phần lớn bệnh nhân
đều không có quy luật sốt cụ thể.

Các yếu tố chẩn đoán khác

đau đầu (thường gặp)

• Hiện tượng không đặc hiệu nhưng thường gặp.

Ốm yếu (thường gặp)

• Hiện tượng không đặc hiệu nhưng thường gặp.

đau cơ (thường gặp)

• Hiện tượng không đặc hiệu nhưng thường gặp.

Đau khớp (thường gặp)

• Hiện tượng không đặc hiệu nhưng thường gặp.

Chán ăn (thường gặp)

• Triệu chứng không đặc hiệu.

Tiêu chảy (thường gặp)

• Triệu chứng không đặc hiệu.

Co giật (không thường gặp)

• Gợi ý lây nhiễm falciparum, thường luôn là nguyên nhân gây bệnh nặng. Tuy nhiên, ốm sốt làm giảm ngưỡng co
giật ở những bệnh nhân bị bệnh động kinh đã biết.

buồn nôn và nôn (không thường gặp)

• Triệu chứng không đặc hiệu.

đau bụng (không thường gặp)

• Triệu chứng không đặc hiệu.

Xanh nhợt (không thường gặp)

• Thường xuất hiện chứng thiếu máu.

chứng to gan lách (không thường gặp)

• Các dấu hiệu thường gặp, mặc dù không thường gặp ở các biểu hiện ban đầu ở các nước phát triển.

Chứng vàng da (không thường gặp)

• Gợi ý lây nhiễm falciparum, thường luôn là nguyên nhân gây bệnh nặng.

ý thức thay đổi (không thường gặp)

• Gợi ý lây nhiễm falciparum, thường luôn là nguyên nhân gây bệnh nặng. Tuy nhiên, ốm sốt có thể gây lú lẫn ở
bệnh nhân cao tuổi.

Hạ huyết áp (không thường gặp)
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Sốt rét Chẩn đoán

• Gợi ý lây nhiễm falciparum, thường luôn là nguyên nhân gây bệnh nặng. Tình trạng sốc tuần hoàn có thể cho thấy
bị nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

vô niệu/thiểu niệu (không thường gặp)

• Gợi ý lây nhiễm falciparum, thường luôn là nguyên nhân gây bệnh nặng.

các triệu chứng hô hấp giống cúm (không thường gặp)

• Có thể xảy ra ở trẻ em không có các triệu chứng khác.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Giọt máu dày và mỏng nhuộm Giemsa

• Được coi là xét nghiệm lựa chọn để xác định ký sinh trùng.
• Dạng vô tính thường gặp nhất là thể tư dưỡng.

[Fig-4]
• Trong trường hợp Plasmodium falciparum, dạng thức hữu tính lây nhiễm qua

muỗi, còn được gọi là thể giao bào, thường được thấy và có thể tồn tại trong
máu ngay cả khi điều trị hiệu quả đã chấm dứt.
[Fig-3]

• Giọt dày thường nhạy trong việc phát hiện ký sinh trùng hơn là giọt mỏng,
bởi nó cho phép kiểm tra một lượng máu lớn hơn. Những người không có
miễn dịch có thể có triệu chứng với mật độ ký sinh trùng rất thấp mà ban đầu
không thể phát hiện ra. Do đó, nếu nghi ngờ lâm sàng cao, cần lặp lại việc
phết hàng ngày trong 3 lần. Phết máu mỏng cho phép xác định loại và đếm ký
sinh trùng trong máu (tỷ lệ phần trăm tế bào hồng cầu nhiễm ký sinh trùng),
cả hai tiêu chí này đều cần thiết để xác định cách điều trị thích hợp.
[Fig-5]

• Bản thân việc ký sinh trùng trong máu cao (>2% lượng hồng cầu nhiễm ký
sinh trùng) là một dấu hiệu của bệnh nặng hơn, mặc dù bệnh nặng có thể xảy
ra ở bất kỳ mức ký sinh trùng trong máu nào. Ngoài ra, sự hiện diện của thể
phân liệt và tiền phân liệt trên phết máu có thể cho thấy tình trạng của bệnh
nhân có nguy cơ đột ngột xấu đi.

phát hiện các dạng vô tính hoặc
hữu tính của ký sinh trùng bên
trong hồng cầu.
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Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm chẩn đoán nhanh (RDT)

• Các xét nghiệm dựa trên miễn dịch sắc ký này phát hiện sự có mặt của kháng
nguyên hoặc enzym bệnh sốt rét và thường đưa ra một dải nhìn thấy được sau
15 phút nếu dương tính.

• Các vấn đề bao gồm không phát hiện ra loài nào khác ngoài P falciparum và
kết quả âm tính giả khi lượng ký sinh trùng thấp hơn.[48] [49] Tuy nhiên,
một số nghiên cứu chỉ ra rằng thực hiện RDT có thể tương đương với chuyên
gia kính hiển vi.[50] [51]

• Ưu điểm chính của RDT là nó cung cấp phương tiện chẩn đoán nhanh, đặc
biệt tại những khu vực nguồn lực y tế hạn chế nơi kính hiển vi không có sẵn
hoặc chất lượng không đáng tin cậy. Kết hợp phương pháp này vào các phác
đồ điều trị có thể làm giảm đáng kể việc kê đơn thuốc chống sốt rét so với chỉ
chẩn đoán lâm sàng đơn thuần, mặc dù chưa chứng minh được nó giúp cải
thiện tình trạng sức khoẻ.[52]

• Nhược điểm của RDT protein-2 giàu histidine (HRP-2) là không có khả
năng phân biệt giữa tình trạng nhiễm trùng đang hoạt động hay đã được điều
trị gần đây. Các xét nghiệm khác sử dụng phương pháp phát hiện lactate
dehydrogenase (LDH) và HRP-2 có thể phân biệt tình trạng nhiễm trùng đang
hạot động hay đã được điều trị. Hơn nữa, ngay cả khi RDT dương tính, vẫn
cần thực hiện dàn máu để xác định loài (không phải do falciparum) và số
lượng ký sinh trùng để giúp hướng dẫn điều trị (do falciparum).

• Một nghiên cứu tổng quát phát hiện ra rằng xét nghiệm pLDH có độ đặc hiệu
cao hơn, trong khi xét nghiệm HRP-2 có độ nhạy cảm tốt hơn và độ chính
xác hơi cao hơn khi so sánh với nhau.[54] Nếu có thể, kết hợp cả hai loại xét
nghiệm có thể cho kết quả đáng tin cậy hơn.

• Một số ký sinh trùng P falciparum thiếu gen pfhrp2, có nghĩa là ký sinh trùng
đó không thể sản xuất HRP-2. Tỷ lệ lưu hành của đột biến này khác nhau
giữa các quốc gia và trong cùng một quốc gia, và đã được phát hiện ra ở Peru
và châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng kết quả RDT
nghi ngờ âm tính giả nên được kiểm tra thêm.[66]

• [CDC: DPDx training - malaria RDT training video]

phát hiện kháng nguyên hoặc
enzym ký sinh trùng

Công thức máu

• Tình trạng giảm tiểu cầu rất phổ biến khi nhiễm P falciparum, và số lượng
tiểu cầu có thể rất thấp. Mặc dù vậy, biến chứng chảy máu hiếm khi xảy ra.
Số lượng tiểu cầu thường hồi phục nhanh sau điều trị.

• Mức độ thiếu máu nhẹ là phổ biến ở tất cả các loài. Chứng thiếu máu nặng
thường gặp hơn ở trẻ em và do sự kết hợp của phá huỷ hồng cầu, tan máu tự
miễn, và rối loạn chức năng tuỷ.

• Lượng tế bào bạch cầu có thể cao, thấp hoặc bình thường.

có thể thấy tình trạng giảm
tiểu cầu, thiếu máu, số lượng
bạch cầu thay đổi

xét nghiệm đông máu

• Hiếm khi xảy ra biến chứng chảy máu.

thời gian prothombin có thể
kéo dài vừa phải

chất điện giải trong huyết thanh, urê và creatinine

• Sốt và thiếu dịch có thể dẫn tới giảm chức năng trước thận nhẹ, đáp ứng tốt
với bù nước.

• Natri thường thấp. Người ta đã đưa ra một số cơ chế để giải thích tình trạng
này.[67] Ví dụ: bổ sung dịch nhược trương, hội chứng tiết hoóc-môn chống
bài niệu không thích hợp (SIADH), mất muối do não, mất nước thông qua
mồ hôi và ống tiêu hoá, mất nước do thận, và hội chứng tế bào bệnh. Tuy
nhiên, các giả thuyết đóng góp này không đạt được sự đồng thuận.

• Ở sốt rét nặng có thể xảy ra suy thận do tắc nghẽn vi mạch, lọc haemoglobin
và myoglobin tự do, thiếu dịch, và hạ huyết áp, làm giảm lượng nước tiểu và
protein niệu.

thường bình thường hoặc bị
suy giảm nhẹ; có thể xảy ra suy
thận ở nhiễm trùng nặng
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Xét nghiệm Kết quả

LFT huyết thanh

• Chứng tăng bilirubin huyết thường không liên hợp. chứng vàng da thường
nhẹ, và bilirubin toàn phần huyết thanh thường <5 mg/dL (<86 micromol/L).
Tuy nhiên, có những lúc bilirubin có thể >50 mg/dL (>855 micromol/L).

• Aminotransferases gan thường tăng nhẹ, nhưng ALT không đạt mức thường
thấy ở viêm gan do vi-rút.

có thể thấy bilirubin tăng và
aminotransferase tăng

glucose huyết thanh

• Hạ đường huyết thường là do trung gian cytokine và sau đó có thể là do điều
trị bằng quinine. Nên theo dõi glucose máu thường xuyên.

• Ở bệnh nhân đái tháo đường, sốt có thể dẫn đến kiểm soát kém đường trong
máu.

hạ đường huyết hoặc tăng
đường huyết

Tổng phân tích nước tiểu

• Khi nhiễm P falciparum nặng, huyết tán nặng kết hợp với hoại tử ống thận
cấp tính làm suy thận cấp tính với tình trạng đái ra huyết cầu tố và protein
niệu.

có thể phát hiện protein từ
vết đến trung bình; có thể có
urobilinogen và bilirubin liên
hợp

Khí máu động mạch

• Ở bệnh sốt rét nặng, giảm oxy máu mô do tắc nghẽn vi mạch, biến dạng hồng
cầu suy yếu, thiếu máu, giảm thể tích máu lưu hành, và hạ huyết áp có thể
dẫn đến nhiễm axit lactic, góp phần vào làm giảm mức độ tỉnh táo.

có thể biểu hiện nhiễm toan
chuyển hoá hoặc lactic ở bệnh
nặng

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

PCR máu cho bệnh sốt rét

• Hữu ích đối với mẫu bệnh phẩm mà mức ký sinh trùng trong máu ở dưới
mức độ có thể phát hiện ra bằng xét nghiệm màng máu.[55] [56] Có thể có
vai trò hữu ích trong chẩn đoán bệnh sốt rét khi mang thai khi mà tình trạng
ẩn cư ký sinh trùng trong nhau thai có thể dẫn đến số lượng ký sinh trùng
trong máu ngoại biên ở dưới mức ngưỡng kính hiển vi có thể xác định được
trong dàn máu.[57]

• Chỉ có thể thực hiện ở các phòng thí nghiệm tham chiếu và nên dành riêng
cho các trường hợp cụ thể (ví dụ như phòng ngừa hoặc xác nhận kính hiển vi,
xác định loài, mang thai, hội chứng lách to tăng phản ứng trong sốt rét)

phát hiện ký sinh trùng ở mức
rất thấp; xác định loài nếu khó
phát hiện bằng kính hiển vi

X quang ngực

• Có thể chỉ điểm một chẩn đoán thay thế (ví dụ như viêm phổi, bệnh
Legionnaire, bệnh lao phổi).

• Có thể cho thấy biến chứng của sốt rét nặng hoặc nhiễm trùng máu ví dụ như
phù phổi do bù nước quá mức hoặc giải phóng cytokine tại chỗ dẫn đến hội
chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS).

có thể có biểu hiện của viêm
phổi, phù nề phổi hoặc ARDS.

Cấy máu

• Có thể hữu ích để tìm kiếm các nguyên nhân khác gây sốt khi nghi ngờ chẩn
đoán, hoặc thể hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

thông thường không phát triển
bất thường

Nuôi cấy nước tiểu

• Có thể hữu ích để tìm kiếm các nguyên nhân khác gây sốt khi nghi ngờ chẩn
đoán, hoặc thể hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

thông thường không phát triển
bất thường
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Xét nghiệm Kết quả

Cấy đờm

• Có thể hữu ích để tìm kiếm các nguyên nhân khác gây sốt khi nghi ngờ chẩn
đoán, hoặc thể hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

thông thường không phát triển
bất thường

Chọc dò tủy sống

• Có thể loại trừ khả năng bị viêm màng não do vi khuẩn.
• Đôi lúc protein CSF có thể tăng nhẹ và số lượng tế bào lympho CSF có thể

tăng nhẹ (thường <10, hiếm khi lên tới 50 tế bào/mL).

[VIDEO: Diagnostic lumbar puncture in adults: animated
demonstration ]

thường bình thường ở sốt rét
não; lactate CSF đôi lúc có thể
tăng

Xét nghiệm HIV

• Luôn được chỉ định, bởi bệnh sốt rét có thể nặng hơn trong trường hợp
nhiễm HIV. Ngoài ra, xu hướng toàn cầu là xét nghiệm HIV ở tất cả bệnh
nhân, bởi các nghiên cứu về tỷ lệ lưu hành bệnh cho thấy nhiều bệnh nhân
HIV dương tính không ý thức được tình trạng của mình, do đó nên tận dụng
mọi cơ hội để làm xét nghiệm.

có thể dương tính

PCR dịch ngoáy họng để kiểm tra cúm

• Rất hữu ích để loại trừ nhiễm cúm vốn có biểu hiện giống hệt.

thường âm tính ở bệnh sốt rét

Chụp CT đầu

• Một xét nghiệm quan trọng để tìm kiếm các tổn thương khu trú hoặc xuất
huyết nếu ý thức giảm hoặc co giật.

thường là bình thường

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm khuếch đại đẳng nhiệt thông qua cấu trúc vòng

• Xét nghiệm phân tử thương mại mới
• Nhạy hơn kính hiển vi hoặc RDT phát hiện kháng nguyên, do đó đáng tin cậy

hơn trong việc phát hiện bệnh khi lượng ký sinh trùng trong máu thấp.
• Cung cấp kết quả nhanh hơn kính hiển vi hoặc PCR, đòi hỏi đào tạo ít hơn,

và ít tốn kém hơn so với PCR, và đã được đánh giá ở cả bối cảnh có nhiều và
ít nguồn lực.[58] [59]

phát hiện ký sinh trùng ở mức
rất thấp

18 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: Jun 06, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/f913fa26-b621-44cd-9b44-0725af3de53e
http://bestpractice.bmj.com/procedural-videos/vi-vn/f913fa26-b621-44cd-9b44-0725af3de53e
http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Chẩn đoán

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt Dengue • Khởi phát triệu chứng cơ năng
đột ngột. Nhức đầu và đau hốc
mắt nặng hơn khi chuyển động
mắt là biểu hiện điển hình. Có
thể có phát ban ở khoảng một
nửa số bệnh nhân và có thể là
phát ban dạng chấm hoặc xuất
huyết.

• Thường gặp tình trạng giảm
bạch cầu và giảm tiểu cầu.

• PCR có thể phát hiện vi-rút
dengue trong huyết thanh ở giai
đoạn sớm của bệnh. Phân lập
vi-rút bằng nuôi cấy mô ít gặp
hơn. Có thể phát hiện các kháng
thể sau khi khỏi bệnh nhưng
không hữu ích trong giai đoạn
cấp tính.

Nhiễm vi-rút Zika • Cư trú tại/đi lại từ khu vực lưu
hành dịch Zika hoặc quan hệ
tình dục không an toàn với đối
tượng bị nhiễm bệnh.

• Đ ̣ăc trưng là ban sần, phát ban
ngứa.

• Có thể xuất hiện viêm màng kết
không có mủ hoặc sung huyết
kết mạc.

• Thường là không có triệu
chứng.

• Phản ứng chuỗi sao chép ngược
(RT-PCR) dương tính đối với
vi-rút Zika.

• Xét nghiệm huyết thanh dương
tính với vi-rút Zika.

Virút Chikungunya • Cư trú tại/đi lại từ vùng lưu
hành vi-rút chikungunya.

• Các triệu chứng khớp điển hình
(ví dụ như viêm đa khớp và
hội chứng ống cổ tay là thường
gặp).

• Tăng sắc tố da và các tổn
thương giữa các nếp da thường
gặp.

• Các triệu chứng về mắt (ví dụ
như chứng sợ ánh sáng, đau hốc
mắt, viêm kết mạc).

• ELISA/kháng thể huỳnh quang
gián tiếp dương tính đối với
kháng thể vi-rút chikungunya.

• RT-PCR dương tính với RNA
vi-rút chikungunya.

Sốt vàng • Lưu trú tại/đi đến vùng lưu
hành bệnh sốt vàng da.

• Thiếu miễn dịch sốt vàng da.
• Biến chứng xuất huyết.
• Bệnh hai pha (cụ thể là sốt cấp

tính kéo dài 2-6 ngày, sau đó là
giai đoạn thuyên giảm 24-48
giờ, và tiếp theo là một hình
thức bệnh nghiêm trọng hơn ở
một số bệnh nhân như vàng da,
suy thận, suy gan và biến chứng
xuất huyết).

• RT-PCR dương tính với RNA
vi-rút sốt vàng da ở giai đoạn
nhiễm vi-rút huyết (trong vòng 5
ngày khởi phát triệu chứng).

• Huyết thanh dương tính với
kháng thể vi-rút sốt vàng da và
tăng hiệu giá IgG ở giai đoạn
sau nhiễm vi-rút huyết (ngày 5
trở đi).

• Cả bệnh phẩm RT-PCR và huyết
thanh đều được khuyến cáo đối
lấy giữa các ngày 5 và 7.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt xuất huyết Nam Mỹ • Lưu trú tại/đi lại từ vùng lưu
hành dịch.

• Tiếp xúc với chất thải của
chuột.

• Biến chứng xuất huyết.

• RT-PCR dương tính với RNA
vi-rút Junin, vi-rút Guanarito,
vi-rút Machupo, vi-rút Chapare,
hoặc vi-rút Sabia.

• Huyết thanh dương tính với IgM
hoặc IgG với vi-rút Junin, vi-rút
Guanarito hoặc vi-rút Machupo.
Thường chỉ được yêu cầu khi
không có sẵn RT-PCR.

Viêm phổi • Các triệu chứng cơ năng hô
hấp nổi bật (ví dụ như ho, ho ra
máu, khó thở, đau ngực).

• Khám hô hấp có thể thấy tiếng
ran khu trú hoặc đông đặc. Cũng
thường gặp tình trạng giảm oxy
máu. Có thể có các triệu chứng
thực thể của tràn dịch màng
phổi (ví dụ như gõ đục, rì rào
phế nang giảm ở khu vực bị ảnh
hưởng).

• Cũng thường có tình trạng tăng
bạch cầu trung tính. CRP có thể
tăng lên rõ rệt.

• Chụp X-quang ngực có thể thấy
thâm nhiễm hoặc đông đặc có
hoặc không có tràn dịch.

• Nuôi cấy đờm có thể phát hiện
sinh vật gây bệnh.

• Ít gặp hơn, nuôi cấy máu có thể
dương tính với Streptococcus
pneumoniae.

• Xét nghiệm kháng nguyên tiết
niệu có thể có sẵn cho một số
sinh vật nhất định.

Bệnh cúm • Việc xem xét tình trạng dịch tễ
hiện tại (ví dụ như bệnh dịch,
dịch bệnh, các tháng mùa đông)
là rất quan trọng. Có thể đưa ra
tiền sử tiếp xúc người bị ốm.
Thời kỳ ủ bệnh ngắn (1 đến 2
ngày) với khởi phát đột ngột.
Các triệu chứng cơ năng đường
hô hấp trên nhẹ thường gặp (ví
dụ như ho không có đờm, viêm
họng, sổ mũi).

• Có thể thấy tiếng thở khò khè
hoặc tiếng ran khi nghe.

• Nuôi cấy vi-rút dịch ngoáy mũi
họng đang dần biến mất trên
thực hành. PCR, thường bao
gồm các vi-rút hô hấp khác,
thường được sử dụng, cung cấp
chẩn đoán nhanh và nhạy.

• Chẩn đoán huyết thanh dựa vào
thay đổi hiệu giá giữa các mẫu
cấp tính và hồi phục và thường
không hữu ích trong giai đoạn
cấp tính.

Sốt thương hàn (nhiễm thương
hàn)

• Thường gặp nhất ở tiểu lục địa
Ấn Độ Thời kỳ ủ bệnh từ 1 đến
3 tuần. Khởi phát từ từ bằng sốt
kéo dài. Ít gặp tình trạng rét run.
Thường gặp đau bụng và đau
đầu.

• Nhịp tim tương đối chậm không
đáng tin cậy. Có thể có phát ban
xuất huyết sần đỏ (hồng ban).

• Phân lập Salmonella typhi hoặc
S paratyphi trong nuôi cấy máu,
phân hoặc nước tiểu. Đôi khi
cần phải nuôi cấy tuỷ xương.

• Xét nghiệm Widal được sử dụng
rộng rãi nhưng có độ nhạy và độ
đặc hiệu thấp.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm trùng sinh mủ • Triệu chứng cơ năng và triệu
chứng thực thể tại chỗ phụ
thuộc vào vùng bị ảnh hưởng.
Cũng có thể có các triệu chứng
cơ năng toàn thân nổi bật với
nhiễm streptococcal nhóm A
(GAS) hoặc viêm thận bể thận.

• Tăng bạch cầu trung tính và
CRP tăng rõ rệt. Xét nghiệm
phụ thuộc vào vùng bị ảnh
hưởng.

Bệnh leptospira • Nếu có biểu hiện xung huyết
kết mạc thì có thể có ích. Có
thể xuất hiện các triệu chứng
cơ năng và triệu chứng thực thể
của viêm màng não (ví dụ như
đau đầu, cứng cổ, chứng sợ ánh
sáng). Bệnh Weil là hội chứng
to gan lách với chứng vàng da,
xuất huyết tạng và suy thận.

• Phát hiện đáp ứng IgM đặc hiệu
vào cuối tuần đầu tiên của bệnh.
PCR cũng có thể hữu ích.

• Phân lập xoắn khuẩn leptospira
trong máu hoặc CSF đòi hỏi
phương pháp đặc biệt và không
được thực hiện thường xuyên.

Nhiễm trùng tăng bạch cầu
đơn nhân

• Hội chứng lâm sàng thường gây
ra bởi vi-rút Epstein Barr (EBV).

• Đặc trưng bởi sốt, viêm họng,
và hạch to ở trẻ lớn và người
trẻ.

• Tăng tế bào lympho ngoại
vi được thấy ở 70% các ca
bệnh.[68] Tế bào lympho xuất
hiện không điển hình trên dàn
máu.

• Kháng thể heterophile dương
tính ở 90% tại một số thời
điểm, nhưng dương tính giả có
thể xảy ra.

• Huyết thanh cho các kháng thể
cụ thể có sẵn rộng rãi và rất
nhạy và đặc hiệu.

Chuyển đảo huyết thanh HIV • Tiền sử tiếp xúc tình dục không
an toàn hoặc lây nhiễm mắc
phải qua đường tình dục. Hạch
to và phát ban đỏ toàn thân.

• Xét nghiệm HIV dương tính (có
thể âm tính trong giai đoạn cửa
sổ).

• Giảm bạch cầu là thường gặp.

Áp-xe gan do amip • Tiền sử mắc bệnh lỵ trước đó ở
dưới 50% bệnh nhân. Thường
gặp hơn ở nam giới trẻ tuổi.

• Đau ở góc tư phía trên bên phải,
có thể gần đến vai phải. Có biểu
hiện chứng gan to nhẹ và tràn
dịch màng phổi bên phải.

• Tăng bạch cầu trung tính và
phosphatase kiềm tăng.

• Huyết thanh có thể có ích.
• Soi kính hiển vi phân có thể

thấy nang Entamoeba. Chất
được hút ra chứa thể tư dưỡng,
và PCR khá nhạy.

• Siêu âm bụng hoặc CT sẽ thấy
áp-xe.

• Chụp X-quang ngực có thể thấy
tràn dịch màng phổi.

Bệnh do Trypanosoma châu
Phi (bệnh ngủ)

• Tiền sử bị muỗi xê-xê đốt.
• Phát hiện thấy vết loét ở chỗ đốt

và hạch to. Có thể có phát ban
đỏ ngứa.

• Kính hiển vi cho thấy xuất hiện
trypomastigote trong máu ngoại
vi, dịch hạch bạch huyết, hoặc
CSF.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm rickettsia • Có thể có tiền sử bị ve đốt hoặc
đã từng đi săn.

• Đau đầu là biểu hiện nổi bật. Có
thể có eschar hoặc phát ban.

• Có khả năng bị giảm bạch cầu
và/hoặc LFT bất thường.

• Xét nghiệm huyết thanh dương
tính, nhưng kết quả sẽ không
sẵn có ở thời gian thực.

Bệnh Legionnaires • Mắc phải do hít phải hơi nước
chứa vi khuẩn hoặc, hiếm khi,
do hít phải một lượng nhỏ nước
uống nhiễm bẩn.

• Biểu hiện bao gồm các triệu
chứng hô hấp như ho (có thể ho
khan) và khó thở, sốt, gai rét, và
đau ngực. Các triệu chứng khác
bao gồm đau đầu, buồn nôn,
nôn, đau bụng, hoặc tiêu chảy.

• Nuôi cấy nhuộm Gram có thể
thấy trực khuẩn gram âm gợi ý
loài vi khuẩn Legionella.

• Nuôi cấy chất tiết đường hô hấp
dưới, dịch màng phổi, phổi, máu
hoặc mô hoặc dịch ngoài phổi
thấy tăng trưởng dương tính của
loài vi khuẩn Legionella.

• Chụp X-quang ngực cho thấy
thâm nhiễm thuỳ.

Bệnh lao phổi • Gần đây có đi lại đến vùng lưu
hành dịch, tiếp xúc với người
nhiễm TB.

• Nuôi cấy đờm bằng nhuộm trực
khuẩn kháng a-xít dương tính.

• Có thể quan sát được hang trên
chụp X-quang ngực.

Các tiêu chí chẩn đoán

Bệnh không biến chứng

Biểu hiện với các triệu chứng cơ năng của bệnh sốt rét và xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng dương tính (cụ thể là kính
hiển vi quang học hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh), nhưng không có các đặc điểm của bệnh sốt rét nặng (tiêu chí về
bệnh nặng ở dưới đây).[53]

Bệnh nặng

Bệnh nhân được phân loại là bị bệnh sốt rét nặng nếu có một trong các đặc điểm sau:[53]

Các đặc điểm lâm sàng

• Suy giảm ý thức (cụ thể là điểm hôn mê Glasgow <11 ở người lớn hoặc điểm hôn mê Blantyre <3 ở trẻ em)
• Mệt lử (cụ thể là yếu toàn thân đến nỗi bệnh nhân không thể đi lại hoặc tự ngồi dậy được mà không có sự giúp

đỡ)
• Co giật nhiều (hơn 2 lần trong 24 giờ)
• Thở sâu, suy hô hấp ( toan hô hấp)
• Truỵ hoặc sốc tuần hoàn - huyết áp tâm thu <80 mmHg ở người lớn và <70 mmHg ở trẻ em (sốc mất bù); thời

gian làm đầy mao mạch ≥3 giây hoặc chênh lệch nhiệt độ ở chân (chi giữa đến gần) mà không hạ huyết áp (sốc
bù)

• Triệu chứng thực thể lâm sàng của chứng vàng da
• Chảy máu nhiều (ví dụ như chảy máu tái phát hoặc kéo dài ở lợi, mũi, hoặc ở khu vực tĩnh mạch; nôn ra máu;

phân đen)
• Phù phổi (dựa trên hình ảnh XQuang, hoặc bão hoà oxy <92% thở khí phòng với nhịp thở >30 nhịp/phút thường

đi kèm với rút lõm ngực và tiếng ran khi nghe)
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Sốt rét Chẩn đoán

Kết quả xét nghiệm

• Hạ đường huyết (glucose máu <40 mg/dL [2,2 mmol/L])
• Nhiễm toan chuyển hoá (bicarbonate trong huyết tương <15 mEq/L [<15 mmol/L])
• Chứng thiếu máu sốt rét nặng (trẻ em <12 tuổi: Hb ≤5 g/dL hoặc haematocrit ≤15%; người lớn: Hb <7 g/dL hoặc

haematocrit <20%) với lượng ký sinh trùng >10.000/microlit
• Bilirubin huyết thanh >3 mg/dL [>50 micromol/L] với lượng ký sinh trùng > 100.000/microlit
• Tăng ký sinh trùng trong máu (>10%)
• Giảm chức năng thận (creatinine huyết thanh >3 mg/dL [265 micromol/L]).

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: Jun 06, 2018.

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

23

http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Bệnh sốt rét cần luôn được điều trị song song với tham vấn chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Hướng dẫn của địa phương
thường có thông tin liên lạc để tư vấn. Hầu hết các hướng dẫn tương tự nhau, nhưng có thể khác nhau chút ít tùy theo các
loại thuốc được cấp phép hoặc có sẵn. Phần sau đây dựa trên hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch
bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).[53] [69]

[WHO: guidelines for the treatment of malaria - third edition]

[CDC: malaria]

Tổng quan về điều trị
Việc điều trị sẽ tùy thuộc vào loài nhiễm, kết quả phết máu (% ký sinh trùng trong máu, sự hiện diện của tiền thể phân
liệt và thể tiền phân liệt) và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Cần cân nhắc đến độ nhạy tiềm năng của ký sinh trùng
với phương pháp điều trị được sử dụng, dựa trên dịch tễ học đã biết liên quan đến khu vực địa lý đã lây nhiễm bệnh.
Chưa nên điều trị đặc hiệu bệnh sốt rét cho đến khi xác nhận bệnh, từ những trường hợp ngoại lệ. Sau cùng, mục tiêu
của điều trị là loại bỏ lây nhiễm; giảm nguy cơ biến chứng bằng cách giảm lượng ký sinh trùng nhanh nhất có thể; và
tránh kháng thuốc khi sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.

Các thuốc gốc artemisinin chẳng hạn như artesunate và artemether là dẫn xuất của cây thanh hao (Artemisia annua).
Chúng có hiệu quả trị liệu khởi phát nhanh với việc diệt trừ ký sinh trùng ra khỏi máu, và hiện là thuốc chống sốt rét
hiệu quả nhất được biết đến. Nhằm phòng ngừa tái phát muộn và tình trạng kháng thuốc có thể xuất hiện, chúng cần
được dùng phối hợp với một thuốc khác;[70] không khuyến cáo áp dụng đơn trị liệu đường uống.[71] Điều trị thuốc
phối hợp dựa trên Artermisinin (ACT) cũng giảm sản sinh thể giao bào và do đó làm giảm nguy cơ truyền bệnh, đây
là điều quan trọng ở những vùng lưu hành dịch.[72] Có bằng chứng cho thấy chúng an toàn và hiệu quả với bệnh sốt
rét không biến chứng ở những vùng lưu hành dịch và ở những người du lịch chưa được miễn dịch.[73] [74] Cũng có
bằng chứng thuyết phục hỗ trợ việc sử dụng artesunate tiêm tĩnh mạch hơn là quinine tiêm tĩnh mạch đối với bệnh sốt
rét nặng.[53] Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia những thuốc này không có sẵn hoặc không được cấp phép (ví dụ tại Hoa
Kỳ, artesunate tiêm tĩnh mạch chỉ có ở đường dây nóng về bệnh sốt rét của CDC).  [CDC: malaria - artesunate]  Đã
có báo cáo về những người đi du lịch quay trở về mắc chứng huyết tán nặng, thường là xuất hiện muộn, được điều trị
bằng artemisinin.[75] [76] [77] Dựa trên phát hiện này, các trung tâm ở châu Âu đã đề xuất theo dõi mức haemoglobin
trong 4 tuần ở những bệnh nhân được điều trị bằng artsunate tiêm tĩnh mạch.[78]

Bệnh sốt rét do Plasmodium falciparum có thể gây tử vong nếu không được điều trị ngay, vì các biến chứng đe dọa
tính mạng có thể phát triển nhanh chóng ở những bệnh nhân mà ban đầu dường như khỏe mạnh, thậm chí chỉ trì hoãn
ngắn cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong.[32] Điều này đặc biệt đúng với một số nhóm có nguy cơ nhất
định bao gồm những người đi du lịch chưa được miễn dịch, phụ nữ mang thai, trẻ em và người cao tuổi.[12] [33]
[34] Hầu hết các cơ quan đều khuyến cáo người đi du lịch mắc bệnh sốt rét do P falciparum cần nhập viện để điều trị.
Nhiều nghiên cứu quan sát được thực hiện ở các trung tâm nghiên cứu đặc biệt đã cho thấy bệnh sốt rét do falciparum
có thể được điều trị ngoại trú, mặc dù tiêu chí cụ thể để điều trị ngoại trú an toàn khi không có chuyên gia hiện chưa
rõ ràng.[79] [80] [81] [82] Khi có kế hoạch điều trị ngoại trú, việc theo dõi hàng ngày bằng soi hiển vi tiêu bản đã
được gợi ý.[78]

Những bệnh nhân bị bệnh sốt rét biến chứng có thể được điều trị hiệu quả bằng liệu pháp thuốc chống sốt rét dạng
uống, nhưng liệu pháp đường tiêm được khuyến cáo sử dụng nếu có triệu chứng thực thể của bệnh sốt rét nặng, hoặc
nếu bệnh nhân không dung nạp liệu pháp đường uống. Việc chăm sóc nâng đỡ là một phần quan trọng của liệu pháp,
và thường cần thiết điều trị tại đơn vị chăm sóc tích cực một thời gian ở những ca sốt rét nặng.

24 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: Jun 06, 2018.

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

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241549127/en/
http://www.cdc.gov/MALARIA/
http://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/artesunate.html
http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Điều trị

Bệnh sốt rét không phải do falciparum, gây ra bởi Plasmodium vivax, P ovale, P malariae, hoặc P knowlesi, hiếm khi
đe dọa tính mạng và thường có thể được điều trị ngoại trú trừ khi có nhiều bệnh đồng nhiễm. Trong trường hợp lây
nhiễm P vivax hoặc P ovale, nồng độ men glocose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) cần được kiểm tra, vì liệu pháp
primaquine sẽ cần thiết để diệt trừ các thể ngủ, và chứng huyết tán có thể xảy ra ở những bệnh nhân thiếu hụt G6PD.

Nếu không thể xác định được loài, bệnh nhân cần được điều trị như nhiễm P falciparum.[69]

Phương thức chung đối với điều trị bệnh sốt rét nặng
Bệnh sốt rét nặng hầu hết gây ra bởi lây nhiễm falciparum. Bệnh nhân được phân loại là bị sốt rét nặng nếu họ có một
hoặc nhiều hơn các dấu hiệu sau đây.[53]

Các đặc điểm lâm sàng

• Suy giảm ý thức (cụ thể là điểm hôn mê Glasgow <11 ở người lớn hoặc điểm hôn mê Blantyre <3 ở trẻ em)
• Mệt lử (cụ thể là yếu toàn thân đến nỗi bệnh nhân không thể đi lại hoặc tự ngồi dậy được mà không có sự giúp

đỡ)
• Co giật nhiều (hơn 2 lần trong 24 giờ)
• Thở sâu, suy hô hấp ( toan hô hấp)
• Truỵ hoặc sốc tuần hoàn - huyết áp tâm thu <80 mmHg ở người lớn và <70 mmHg ở trẻ em (sốc mất bù); thời

gian làm đầy mao mạch ≥3 giây hoặc chênh lệch nhiệt độ ở chân (chi giữa đến gần) mà không hạ huyết áp
(sốc bù)

• Triệu chứng thực thể lâm sàng của chứng vàng da
• Chảy máu nhiều (ví dụ như chảy máu tái phát hoặc kéo dài ở lợi, mũi, hoặc ở khu vực tĩnh mạch; nôn ra máu;

phân đen)
• Phù phổi (dựa trên hình ảnh XQuang, hoặc bão hoà oxy <92% thở khí phòng với nhịp thở >30 nhịp/phút

thường đi kèm với rút lõm ngực và tiếng ran khi nghe)

Kết quả xét nghiệm

• Hạ đường huyết (glucose máu <40 mg/dL [2,2 mmol/l])
• Nhiễm toan chuyển hoá (bicarbonate trong huyết tương <15 mEq/L [<15 mmol/L])
• Chứng thiếu máu sốt rét nặng (trẻ em <12 tuổi: Hb ≤5 g/dL hoặc haematocrit ≤15%; người lớn: Hb <7 g/dL

hoặc haematocrit <20%) với lượng ký sinh trùng >10.000/microlit
• Bilirubin huyết thanh >3 mg/dL [>50 micromol/L] với lượng ký sinh trùng > 100.000/microlit
• Tăng ký sinh trùng trong máu (>10%)
• Giảm chức năng thận (creatinine huyết thanh >3 mg/dL [265 micromol/L]).

Ở những bệnh nhân chưa được miễn dịch (ví dụ: những người du lịch) và những người sống ở môi trường truyền
nhiễm thấp, khi ký sinh trùng trong máu >2% thì có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.[53]

Bệnh nhân bị bệnh nặng cần được điều trị tích cực bằng liệu pháp thuốc chống sốt rét dạng tiêm và chuyển sang đơn
vị chăm sóc tích cực để được theo dõi và hỗ trợ tích cực.[31] Liệu pháp thuốc dạng tiêm giảm khả năng hấp thu kém
và giảm lượng ký sinh trùng nhanh nhất có thể. Việc đổi truyền dịch làm tăng ký sinh trùng trong máu cao còn gây
tranh cãi và thường không khuyến cáo thực hiện. Việc chậm trễ thực hiện liệu pháp chống sốt rét có thể làm tăng tỷ lệ
mắc bệnh và tỷ lệ tử vong.[32] Phác đồ đặc hiệu chi tiết như dưới đây.

Liệu pháp hỗ trợ rất quan trọng và nhằm mục tiêu chống các biến chứng đề cập ở trên. Việc này bao gồm điều trị dịch
cẩn trọng, thường bằng việc chăm sóc thận; bảo vệ đường thở; kiểm soát co giật; và truyền các sản phẩm máu. Hạ
đường huyết có thể tồi tệ hơn nếu bị tăng insulin huyết do quinine gây ra, do đó cần được theo dõi chặt chẽ.
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Nhiễm P falciparum không biến chứng: không mang thai
Kháng chloroquine phổ biến ở khắp các vùng trên thế giới. Do đó, một trong những phác đồ thuốc uống đã được CDC
hoặc WHO chấp nhận được khuyến cáo sử dụng:[53] [69]

• điều trị phối hợp thuốc dựa trên artemisinin (ACT) trong 3 ngày; tùy điều kiện sẵn có, nhưng những phác đồ
sau đây được khuyến cáo áp dụng:

• artemether/lumefantrine
• dihydroartemisinin (also known as artenimol) plus piperaquine
• artesunate plus mefloquine
• artesunate kết hợp với amodiaquine
• artesunate kết hợp với sulfadoxine/pyrimethamine

• quinine (trong 3 đến 7 ngày, tùy theo địa điểm) kết hợp với 1 trong những thuốc sau: doxycycline hoặc
tetracycline hoặc clindamycin (trong 7 ngày)

• atovaquone/proguanil (trong 3 ngày)
• mefloquine (2 liều)

Tất cả phác đồ, trừ các phác đồ thuốc mefloquine, đều được khuyến cáo sử dụng như nhau. Các phác đồ thuốc có
mefloquine chỉ nên được sử dụng nếu không có các lựa chọn khác lý do là vì tỷ lệ phản ứng phụ và những lo ngại về
các biến chứng thần kinh tâm thần kéo dài hoặc vĩnh viễn ngày càng tăng.[83]

Mặc dù WHO khuyến cáo các lựa chọn ACT nói trên như nhau, nhưng có một số bằng chứng từ các nghiên cứu ở
châu Phi cho thấy rằng dihydroartemisinin kết hợp với piperaquine làm giảm tỷ lệ thất bại điều trị nói chung khi so
sánh với artemether/lumefantrine, mặc dù tỷ lệ thất bại điều trị nhìn chung là thấp (cụ thể là <5%).[84] Ngoài ra, một
nghiên cứu so sánh hồi cứu ở Thụy Điển phát hiện rằng tỷ lệ các trường hợp thất bại khi điều trị muộn các ca bệnh
có triệu chứng bằng artemether/lumefantrine ở người lớn không được miễn dịch, đặc biệt là nam giới là cao. Hiệu quả
của thuốc này được cho thấy là 94,7%, so với 99,5% ở những phác đồ thuốc uống khác trong nghiên cứu này.[85]
Kháng dihydroartemisinin kết hợp với piperaquine đã được báo cáo ở Cambodia.[86]

Chưa có báo cáo về hiện tượng kháng chloroquine đáng kể về mặt lâm sàng ở các lây nhiễm mắc phải ở một số vùng
Trung Mỹ (phía tây Kênh đào Panama), Haiti và Cộng hòa Dominica, và một số vùng Trung Đông. Lây nhiễm mắc
phải ở những vùng này có thể được giả định là nhạy cảm với chloroquine và được điều trị bằng chloroquine (được ưu
tiên lựa chọn) hoặc hydroxychloroquine (tổng cộng 3 liều). Phương thức này không được phê duyệt ở Anh Quốc, ở đó
chloroquine không được khuyến cáo sử dụng cho việc điều trị P falciparum.

Ở những vùng mức độ nhiễm thấp, WHO khuyến cáo sử dụng liều đơn primaquine với ACT để giảm lây truyền bệnh,
trừ trường hợp phụ nữ mang thai, trẻ nhũ nhi <6 tháng, và phụ nữ đang nuôi con <6 tháng tuổi bằng sữa mẹ. Xét
nghiệm thiếu hụt G6PD không cần thiết với những bệnh nhân này.[53] Phác đồ này được cho là giúp làm giảm nhanh
chóng tình trạng nhiễm bệnh và số lượng thể giao bào có ở muỗi, và ở cấp độ dân số nó là thành phần hữu ích của các
chương trình diệt trừ và trước diệt trừ. Một nghiên cứu phát hiện rằng một liều đơn primaquine, khi dược sử dụng như
chất diệt thể giao bào, thường không gây độc tố nghiêm trọng, ngay cả với bệnh nhân thiếu hụt G6PD.[87]Một nghiên
cứu Cochrane phát hiện rằng một liều đơn thấp primaquine (bổ sung vào ACT) có hiệu quả tương đương với liều cao
hơn và làm giảm khả năng lây nhiễm của người sang muỗi vào ngày thứ 3-4 và 8. Chưa có bằng chứng về việc tăng
huyết tán ở liều lượng này; tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất ít bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD được nghiên cứu trong các
thử nghiệm này. Chưa rõ cách này có làm giảm lây truyền bệnh sốt rét trong cộng đồng hay không.[88]
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Nhiễm P falciparum biến chứng: không mang thai
Bệnh sốt rét nặng là một tình trạng y tế khẩn cấp. Cần cân nhắc nhập viện vào đơn vị chăm sóc tích cực. Những bệnh
nhân có ký sinh trùng trong máu cao, vàng da, thiếu máu, và giảm chức năng thận không nhất thiết cần chăm sóc tích
cực; tuy nhiên, những đặc điểm đó thường liên quan đến các biến chứng khác. Một số bệnh nhân có thể được điều
trị ở phòng bệnh kinh nghiệm hoặc đơn vị chăm sóc cao. Quyết định chuyển sang đơn vị chăm sóc tích cực cần được
trao đổi với một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.

Phác đồ được khuyến cáo đối với nhiễm falciparum nặng

• Cần sử dụng artesunate dạng tiêm cho đến khi bệnh nhân có thể dung nạp điều trị bằng thuốc uống (nhưng
trong ít nhất 24 giờ) và ký sinh trùng trong máu đã giảm còn <1% (thông thường tối thiểu 3 liều được đề xuất),
sau đó là 1 trong các phác đồ thuốc uống sau đây: một liều đầy đủ ACT sẵn có ở địa phương; atovaquone/
proguanil; doxycycline hoặc clindamycin, kèm theo hoặc không kèm theo quinine; hoặc mefloquine.[53] [69]

• Tại Hoa Kỳ, artesunate chỉ có tại đường dây nóng về bệnh sốt rét của CDC. Nếu việc chờ đợi thuốc làm chậm
trễ điều trị hơn 6 giờ, thì cần thực hiện tiêm tĩnh mạch quinine (nếu có) hoặc quinidine trong khi chờ đợi.[69] 
[CDC: malaria - artesunate]

Các phác đồ thay thế nếu phác đồ ưu tiên không có sẵn

• CDC khuyến cáo sử dụng quinine (nếu có) hoặc quinidine tiêm tĩnh mạch kết hợp với 1 trong các thuốc sau:
doxycycline hoặc clindamycin tiêm tĩnh mạch. Quinine được ưu tiên lựa chọn sử dụng vì nó được cho là ít độc
hại hơn quinidine.[53] Quinine hoặc quinidine tiêm tĩnh mạch cần được duy trì cho đến khi ký sinh trùng trong
máu <1% và bệnh nhân có thể dung nạp thuốc đường uống. Sau đó bệnh nhân có thể được chuyển sang liệu
pháp thuốc quinine dạng uống. Bệnh nhân cũng cần được chuyển sang thuốc doxycycline hoặc clindamycin
dạng uống ngay khi có thể uống được[69]

• WHO khuyến cáo sử dụng artemether tiêm bắp thì tốt hơn là quinine nếu không có artesunate dạng tiêm.[53]
Ở những vùng không có sẵn artesunate dạng tiêm, thì một liều đơn artesunate vào trực tràng có thể được thực
hiện với trẻ em <6 tuổi như là phương thức điều trị trước khi chuyển viện.[89]

Những bệnh nhân đang sử dụng thuốc quinidine hoặc quinine dạng tiêm cần sử dụng một liều nạp trừ khi họ đã sử
dụng quinidine, quinine, hoặc mefloquine trong vòng 12 giờ trước đó. Ngoài ra, họ cần được theo dõi về tình trạng hạ
đường huyết, hạ huyết áp và các thay đổi ECG (sự mở rộng của phức hợp QRS và kéo dài của khoảng QTc).

Ở những vùng mức độ nhiễm thấp, WHO khuyến cáo sử dụng liều đơn primaquine với ACT để giảm truyền bệnh,
trừ trường hợp phụ nữ mang thai, trẻ nhũ nhi <6 tháng, và phụ nữ đang nuôi con <6 tháng tuổi bằng sữa mẹ.[53]Một
nghiên cứu Cochrane phát hiện rằng một liều đơn thấp primaquine (bổ sung vào ACT) có hiệu quả tương đương với
liều cao hơn và làm giảm khả năng lây nhiễm của người sang muỗi vào ngày thứ 3-4 và 8. Chưa có bằng chứng về
việc tăng huyết tán ở liều lượng này; tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất ít bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD được nghiên cứu
trong các thử nghiệm này. Chưa rõ cách này có làm giảm lây truyền bệnh sốt rét trong cộng đồng hay không.[88]

Nhiễm không phải do falciparum: không mang thai
Phần lớn các lây nhiễm không phải do falciparum là không biến chứng. Lây nhiễm P malariae, P vivax, P ovale, hoặc P
knowlesi cần được điều trị bằng thuốc chloroquine dạng uống (ưu tiên lựa chọn) hoặc hydroxychloroquine dạng uống
trong tổng cộng 3 liều. P knowlesi, được tìm thấy ở một số vùng Đông Nam Á, nhân bản sau mỗi 24 giờ; do đó, việc
chẩn đoán nhanh và điều trị ngay tình trạng lây nhiễm là rất quan trọng.[90]

Thất bại điều trị (hoặc dự phòng) bằng chloroquine đối với sốt rét do P vivax đã được quan sát thấy ở ít nhất 24
quốc gia, đặc biệt ở Indonesia và Papua New Guinea.[91] Những bệnh nhân không đáp ứng điều trị tiêu chuẩn với
chloroquine cần sử dụng một trong những phác đồ thuốc uống thay thế sau đây:[53] [69]
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• ACT (except artesunate plus sulfadoxine/pyrimethamine)
• quinine kết hợp với 1 trong các thuốc sau: doxycycline hoặc tetracycline (trong 7 ngày)
• atovaquone/proguanil (trong 3 ngày).

Phác đồ điều trị P vivax và P ovale cần được tiếp tục với primaquine dạng uống trong 14 ngày để loại bỏ các giai đoạn
thể ngủ không hoạt động trong gan. Hoạt động diệt trừ thể ngủ của primaquine chủ yếu là chức năng của tổng liều
điều trị. WHO xác nhận rằng ở Đông Nam Á thì cần liều cao hơn, vì ở đó tỷ lệ tái phát cao hơn ở các khu vực khác,
và điều này cũng được phản ánh trong các khuyến cáo của CDC.[92] Phác đồ ngắn hơn 14 ngày đã được cho là có
liên quan tới tỷ lệ bệnh tái phát cao hơn.[93] Liều mỗi tuần một lần có thể hiệu quả tương đương với liều điều trị 14
ngày và có thể được dung nạp tốt hơn; tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo phác đồ này.

Primaquine có thể gây ra thiếu máu huyết tán ở những bệnh nhân thiếu hụt G6PD; do đó, bệnh nhân phải được khám
sàng lọc, nếu có thể, trước khi bắt đầu trị liệu. Có trên 180 biến thể gen G6PD khác nhau được thấy phổ biến ở các
vùng nhiệt đới, với tần suất gen dao động từ 3% đến 30%.[87] Cường độ của chứng huyết tán tùy thuộc vào mức độ
thiếu hụt G6PD, cũng như liều lượng và thời gian phơi nhiễm. Hai trong số các biến thể G6PD phổ biến nhất là biến
thể Địa Trung Hải (tìm thấy ở châu Âu, tây và trung Á, và bắc Ấn Độ) có liên quan đến các tình trạng thiếu hụt nặng
nhất, và biến thể A châu Phi (tìm thấy ở châu Phi cận Sahara và ở người Mỹ gốc Phi) liên quan đến tình trạng thiếu
hụt nhẹ nhất.[87] Các phác đồ chữa trị triệt để (liều mỗi tuần một lần) đã được sử dụng ở những bệnh nhân sốt rét
do P vivax và các biến thể G6PD nhẹ. Vì chứng huyết tán tự giới hạn, nên tăng hồng cầu sau mỗi liều sẽ bù đắp cho
chứng huyết tán và lượng hồng cầu trẻ hóa dần sẽ tăng tính kháng với hiệu ứng huyết tán của thuốc. WHO khuyến
cáo các lựa chọn sau đây:[94]

• Những bệnh nhân được xác nhận thiếu hụt G6PD: cân nhắc liều cao hơn mỗi tuần một lần trong 8 tuần kèm
theo theo dõi chặt chẽ chứng huyết tán.

• Những bệnh nhân chưa rõ tình trạng G6PD và không thể thực hiện xét nghiệm: đánh giá nguy cơ và lợi ích của
việc bổ sung primaquine trước khi kê đơn.

Primaquine không nên được sử dụng với người đang mang thai trong trường hợp không phát hiện thiếu hụt G6PD
trong bào thai, mà có thể gây ra chứng huyết tán.[95]

Tổng quan về điều trị với người đang mang thai
Điều trị bệnh sốt rét với người đang mang thai phải được thực hiện cùng với một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.

Sốt rét ở người mang thai có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn ở trẻ nhũ nhi và người mẹ. Phụ
nữ mang thai có nguy cơ cao hơn mắc bệnh sốt rét nặng, thiếu máu, và tử vong. Các tế bào hồng cầu bị lây nhiễm P
falciparum cô lập trong nhau thai, phá vỡ trao đổi dinh dưỡng giữa mẹ và bào thai. Các tác dụng xấu với bào thai bao
gồm nguy cơ bỏ thai, thai lưu, và nhẹ cân khi sinh cao hơn.[57] [96]

Chưa có đủ thông tin về tính an toàn, hiệu quả, và các đặc tính dược động học của hầu hết các thuốc chống sốt rét ở
người mang thai, đặc biệt là việc sử dụng trong ba tháng đầu thai kỳ. Các thuốc được xem là an toàn sử dụng trong
thai kỳ bao gồm ACT, quinine (hoặc quinidine), clindamycin, chloroquine và hydroxychloroquine.[53] Nên tránh
sử dụng primaquine do có nguy cơ huyết tán là hậu quả của thiếu hụt G6PD không được phát hiện ở bào thai.[97]
Atovaquone/proguanil không được khuyến cáo sử dụng, do thiếu dữ liệu về tính an toàn trong thai kỳ. Tetracycline
cũng không được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ. Mefloquine có thể được sử dụng ở ba tháng thứ hai và thứ ba của
thai kỳ.[53]

Việc lựa chọn phác đồ tùy thuộc vào ba tháng nào của thai kỳ, loài kí sinh trùng gây bệnh, và việc lây nhiễm có biến
chứng hay không biến chứng.
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Lây nhiễm P falciparum không có biến chứng: mang thai
Ba tháng đầu thai kỳ:

• Khuyến cáo sử dụng quinine kết hợp với clindamycin trong 7 ngày.[53] Dữ liệu quan sát đối với sử dụng
quinine trong ba tháng đầu thai kỳ cho thấy tỷ lệ thai lưu, sảy thai, và sinh non cao gấp hai lần so với
artemether/lumefantrine. Những dữ liệu này cho thấy cần có nghiên cứu về vai trò của quinine khi được sử
dụng là thuốc điều trị bậc một trong những tháng đầu thai kỳ trong tương lai.

• ACT cũng có thể được xem là lựa chọn thay thế nếu quinine kết hợp với clindamycin không sẵn có hoặc nếu
điều trị thất bại. Khi không có đủ dữ liệu về tính an toàn của các thuốc có gốc artemisinin trong ba tháng đầu
thai kỳ, các nhà phát triển hướng dẫn không thể đưa ra các khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng nó. Tuy
nhiên, đánh giá tính an toàn từ các dữ liệu hồi cứu trên hơn 700 phụ nữ có sử dụng ACT trong ba tháng đầu
thai kỳ chưa cho thấy phản ứng phụ nào của các thuốc gốc artemisinin đối với thai kỳ hay đối với sức khỏe
của bào thai hay trẻ sơ sinh.[53]

Ba tháng giữa và cuối thai kỳ:

• Các bằng chứng hiện tại cho thấy rằng ACT nên được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét do falciparum không
có biến chứng ở ba tháng giữa và cuối của thai kỳ.[53] [98] Kinh nghiệm với việc sử dụng các thuốc có gốc
artemisinin trong ba tháng giữa và cuối thai kỳ ngày càng khả quan, không có phản ứng phụ nào được báo cáo
ở mẹ hay trẻ nhỏ.[99] [100] [101] [102] Cụ thể là, dihydroartemisinin kết hợp với piperaquine và artemether/
lumefantrine có hồ sơ về tính an toàn và phản ứng phụ tốt hơn so với các ACT khác. Dihydroartemisinin kết
hợp với piperaquine cũng đã được sử dụng trong các trường hợp thử nghiệm như phương thức điều trị phòng
ngừa thành từng đợt ở phụ nữ mang thai theo chính sách của WHO đối với các môi trường truyền bệnh cao,
cho thấy hiệu quả và tính an toàn cao.

• Liều phối hợp ACT hiệu quả nhất với trường hợp mang thai hiện vẫn chưa chắc chắn. Tổng nồng độ độ thuốc
ACT thấp hơn đạt được khi so sánh với phụ nữ không mang thai và hiệu quả thấp hơn đã được báo cáo trong
một số trường hợp khi so với artesunate tiêm tĩnh mạch.[96] Thể tích phân bổ gia tăng và các thay đổi sinh
lý khác xảy ra khi mang thai làm thay đổi chuyển hóa thuốc, do đó cần có thêm các nghiên cứu dược động
học hồi cứu để cải thiện việc điều trị. Việc này đặc biệt quan trọng ở những khu vực mà hiện tượng kháng
artemisinin đang gia tăng, khi đó mức độ trị liệu kém sẽ đẩy mạnh kháng thuốc và dẫn tới thất bại điều trị.

• Thuốc quinine kết hợp với clindamycin dạng uống là lựa chọn thay thế được khuyến cáo khi không thể sử dụng
ACT. Mức glucose trong máu cần được theo dõi thường xuyên vì có thể xảy ra hạ đường huyết tái phát khi
điều trị bằng quinine.[53]

• Mefloquine được coi là an toàn với điều trị bệnh sốt rét trong ba tháng giữa và cuối của thai kỳ và có thể được
sử dụng kèm hoặc không kèm thuốc có gốc artemisinin.[53] Các phác đồ thuốc mefloquine chỉ nên được sử
dụng nếu các lựa chọn khác không sẵn có do tỷ lệ phản ứng phụ và lo ngại về các biến chứng thần kinh tâm
thần kéo dài hoặc vĩnh viễn ngày càng tăng.[69] [83]

Nhiễm P falciparum biến chứng: mang thai
Bệnh sốt rét nặng cần được điều trị tích cực bước đầu bằng thuốc đường tiêm. Artesunate là phương pháp điều trị
được lựa chọn đối với bệnh sốt rét nặng ở tất cả các tháng của thai kỳ.[53] Sau đó có thể sử dụng một phác đồ tiếp
tục theo đường uống phù hợp.

Quinidine tiêm tĩnh mạch (quinine tiêm tĩnh mạch cũng có thể được sử dụng thay thế quinidine; tuy nhiên, nó không
có tại Hoa Kỳ) kết hợp với clindamycin tiêm tĩnh mạch là một lựa chọn thay thế. Quinidine tiêm tĩnh mạch cần được
tiếp tục cho đến khi ký sinh trùng trong máu <1% và bệnh nhân có thể dung nạp thuốc đường uống.[69] Bệnh nhân
cần sử dụng liều nạp trừ khi họ đã được sử dụng quinidine, quinine hay mefloquine trong vòng 12 giờ trước đó.[69]
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Mức glucose trong máu cần được theo dõi thường xuyên vì có thể xảy ra hạ đường huyết tái phát khi trị liệu bằng
quinine.

WHO khuyến cáo sử dụng artemether tiêm bắp (được ưu tiên lựa chọn hơn quinine) nếu không có thuốc artesunate
dạng tiêm.[53]

Nhiễm không phải do falciparum: mang thai
Phần lớn các ca bệnh không phải do falciparum là không biến chứng.

Chloroquine (hoặc lựa chọn thay thế hydroxychloroquine) được khuyến cáo cho các trường hợp mắc bệnh nhạy
cảm với chloroquine ở tất cả các tháng thai kỳ.[53] [69] ACT là phương pháp điều trị được lựa chọn trong ba tháng
đầu đối với các ca bệnh nhạy cảm với chloroquine hoặc kháng chloroquine.[53] Bệnh sốt rét do P vivax kháng
chloroquine cần được điều trị bằng quinine trong ba tháng đầu của thai kỳ.[53] Các lựa chọn khác cho các ca bệnh
kháng chloroqine bao gồm quinine kết hợp với clindamycine, hoặc mefloquine.[69]

Bệnh nhân bị lây nhiễm P vivax hoặc P ovale cần được duy trì biện pháp dự phòng chloroquine một lần hàng tuần cho
đến sau khi sinh.[53]

Bệnh sốt rét do falciparum tái phát
Bệnh sốt rét do P falciparum có thể tái phát do điều trị thất bại hoặc tái nhiễm. Điều trị thất bại có thể là do kháng
thuốc hoặc điều trị không đủ (ví dụ như nôn mửa, liều dưới mức tối ưu, tuân thủ kém). Cần xác nhận điều trị thất bại
về mặt ký sinh trùng, với kính hiển vi hoặc RDT dựa trên LDH nếu có thể. Tái phát sốt và bệnh ký sinh trùng trong
máu trong vòng 28 ngày điều trị thường là do điều trị thất bại, và khuyến cáo sử dụng ACT thay thế hiệu quả trong
khu vực. Tái phát sau 28 ngày có thể do điều trị thất bại hoặc nhiễm mới, và khuyến cáo sử dụng ACT đầu tay. Tuy
nhiên, tái sử dụng mefloquine trong vòng 60 ngày của đợt điều trị đầu tiên thường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm
thần kinh, và nên sử dụng chế độ điều trị không chứa mefloquine.[53] Tái điều trị bằng ACT như cũ cho thấy hiệu
quả tương tự với ACT thay thế hoặc quinine kết hợp với clindamycin ở thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát giai đoạn
III.[103]

Cần tư vấn chuyên gia để hướng dẫn điều trị những bệnh nhân này.

Kháng artemisinin
Kháng artemisinin lâm sàng được định nghĩa là sự thanh thải ký sinh trùng chậm sau khi điều trị bằng ACT. Trong
khi tình trạng kháng một phần/tương đối này không nhất thiết dẫn đến thất bại điều trị (miễn là thuốc sử dụng hiệu
quả), nó có thể dẫn đến phát triển tình trạng kháng toàn bộ hoặc thanh thải ký sinh trùng chậm. PfKelch13 (K13),
một chất chỉ điểm phân tử thể hiện tình trạng kháng artemisin, đã được xác định, và việc thu thập dữ liệu về việc
phân phối chất chỉ điểm này về mặt địa lý đang giúp cải thiện quá trình theo dõi tình trạng kháng arteminisin toàn cầu.
Mặc dù vậy, ACT vẫn được coi là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với bệnh sốt rét do falciparum không biến
chứng.[104]

Đã có báo cáo về một chủng P falciparum kháng thuốc tại Việt Nam vào cuối năm 2017.[105] Chủng này được xác
định là kháng với dihydroartemisinin kết hợp với piperaquine, và được xác định lần đầu tiên tại Cambodia năm 2008.
Từ đó nó đã lan rộng đến đông bắc Thái Lan, nam Lào và giờ đây là nam Việt Nam. Chủng này đáp ứng cao với
artesunate kết hợp với mefloquine.

[Antimalarial drug resistance in the Greater Mekong subregion: how concerned should we be?]

[World Health Organization: malaria threats map]
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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 )

Cấp tính ( tóm tắt )

Plasmodium falciparum: bệnh không biến
chứng, ban đầu có thể dùng thuốc đường
uống

lây nhiễm xuất phát từ khu
vực nhạy cảm với chloroquine:
không mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine

lây nhiễm bắt nguồn từ khu
vực kháng chloroquine: không
mang thai

1 điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường uống

thêm primaquine (ở khu vực lây nhiễm thấp)

Mang thai 1 điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường uống

P falciparum: bệnh nặng hoặc ban đầu
không thể uống thuốc được

không mang thai 1 phác đồ điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường
tiêm

thêm chuyển sang liệu pháp chống sốt rét đường uống

thêm primaquine (ở khu vực lây nhiễm thấp)

thêm chăm sóc hỗ trợ ± chăm sóc tích cực

Mang thai 1 phác đồ điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường
tiêm

thêm chuyển sang liệu pháp chống sốt rét đường uống

thêm chăm sóc hỗ trợ + tích cực

P ovale

không mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine kết hợp với
primaquine

Mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine hoặc ACT

P vivax

lây nhiễm xuất phát từ khu
vực nhạy cảm với chloroquine:
không mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine kết hợp với
primaquine

lây bệnh từ vùng nhạy cảm với
chloroquine: mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine hoặc ACT
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Cấp tính ( tóm tắt )

lây nhiễm bắt nguồn từ khu
vực kháng chloroquine: không
mang thai

1 phác đồ chống sốt rét đường uống bao gồm
primaquine

lây bệnh từ khu vực kháng
chloroquine: mang thai

1 quinine ± clindamycin, hoặc ACT, hoặc mefloquine

P malariae hoặc P knowlesi

không mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine

Mang thai 1 chloroquine hoặc ACT

Tiếp diễn ( tóm tắt )

P falciparum: lây nhiễm tái phát

1 tham vấn với chuyên gia và điều trị lại
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Plasmodium falciparum: bệnh không biến
chứng, ban đầu có thể dùng thuốc đường
uống

lây nhiễm xuất phát từ khu
vực nhạy cảm với chloroquine:
không mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: trẻ em: 10 mg base/kg
uống theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/
kg ở sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg base/kg;
người lớn: 600 mg base uống theo liều đơn ban
đầu, sau đó là 300 mg base sau 6, 24 và 48 giờ

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: trẻ em: 10 mg base/kg uống
theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/kg
sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg /kg; người
lớn: 620 mg base uống theo liều đơn, tiếp theo là
310 mg base sau 6, 24 và 48 giờ

» Mặc dù tình trạng kháng chloroquine phổ biến rộng
rãi ở hầu hết các vùng trên thế giới, cho đến nay
không có báo cáo về tình trạng kháng chloroquine
đáng kể về mặt lâm sàng ở những ca bệnh mắc phải ở
các vùng trung Mỹ (phía tây kênh đào Panama), Haiti
và Cộng hoà Dominica, và một số nơi ở Trung Đông

»  Những nhiễm trùng mắc phải ở các vùng này
được giả định là nhạy cảm với chloroquine và
được điều trị bằng chloroquine (được ưu tiên) hoặc
hydroxychloroquine bằng tổng cộng 3 liều.[69]

» Phương thức này không được phê duyệt ở Anh
Quốc, ở đó chloroquine không được khuyến cáo sử
dụng cho việc điều trị P falciparum.

lây nhiễm bắt nguồn từ khu
vực kháng chloroquine: không
mang thai

1 điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» artemether/lumefantrine: trẻ em và người lớn:
(viên 20/120 mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một
liều sau 8 giờ tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày
trong 2 ngày, tổng cộng là 6 liều; trẻ em 5-15 kg:
1 viên một liều; trẻ em 15-24 kg: 2 viên một liều;
trẻ em 25-34 kg: 3 viên một liều; trẻ em ≥35 kg và
người lớn: 4 viên một liều

HOẶC

» dihydroartemisinin: trẻ em và người lớn: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng
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Cấp tính
-và-
» piperaquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» Artesunate: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng
-và-
» mefloquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» atovaquone/proguanil: trẻ em 5-8 kg: (viên
62,5/25 mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong
3 ngày; trẻ em 9-10 kg: (viên 62,5/25 mg) 3 viên
uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em 11-20
kg: (viên 250/100 mg) 1 viên uống mỗi ngày một
lần trong 3 ngày; trẻ em 21-30 kg (viên 250/100
mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày;
trẻ em 31-40 kg: (viên 250/100 mg) 3 viên uống
mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em >40 kg và
người lớn (viên 250/100 mg) 4 viên uống mỗi ngày
một lần trong 3 ngày

HOẶC

» quinine sulfate: trẻ em: 8,3 mg base/kg uống sau
mỗi 8 giờ trong 3 hoặc 7 ngày tùy theo khu vực;
người lớn: 542 mg base uống sau mỗi 8 giờ trong
3 hoặc 7 ngày tùy theo khu vực

--VÀ--
» Doxycycline: trẻ em ≥8 tuổi: 2,2 mg/kg uống
hai lần mỗi ngày trong 7 ngày; người lớn: 100 mg
uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày
-hoặc-
» tetracycline: trẻ em ≥8 tuổi: 25 mg/kg/ngày uống
chia thành 4 liều trong 7 ngày; người lớn: 250 mg
uống bốn lần mỗi ngày trong 7 ngày
-hoặc-
» clindamycin: trẻ em và người lớn: 20 mg base/kg/
ngày uống chia thành 3 liều trong 7 ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» mefloquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

» Kháng chloroquine đang lan rộng ở phần lớn các khu
vực trên thế giới (ngoại trừ Trung Mỹ phía tây kênh
đào Panama, Haiti và Cộng hoà Dominica, và một số
nơi ở Trung Đông).

» Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo dùng liệu
phát kết hợp dựa trên artemisinin (ACT), bao gồm
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Cấp tính
artemether/lumefantrine, dihydroartemisinin kết hợp
với piperaquine, và artesunate kết hợp mefloquine, làm
liệu pháp đầu tay trong 3 ngày.[53] Có bằng chứng cho
thấy rằng liệu pháp này an toàn và hiệu quả đối với
bệnh sốt rét không biến chứng ở vùng lưu hành dịch
và ở những người đi du lịch chưa được miễn dịch.[73]
[74] Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia các thuốc này không
được cấp phép hoặc không có sẵn.

» Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh
Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo dùng artermether/
lumefantrine hoặc atovaquone/proguanil trong 3
ngày. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng quinine kết hợp
với doxycycline hoặc tetracycline hoặc clindamycin.
Doxycycline hoặc tetracycline được ưu tiên dùng hơn
clindamycine do có nhiều dữ liệu hơn. Tuy nhiên, cần
tránh sử dụng doxycycline hoặc tetracycline ở trẻ em
dưới 8 tuổi. Một lựa chọn thay thế là mefloquine.[69]

» Các phác đồ thuốc mefloquine chỉ nên được sử dụng
nếu các lựa chọn khác không sẵn có do tỷ lệ phản ứng
phụ và lo ngại về các biến chứng thần kinh tâm thần
kéo dài hoặc vĩnh viễn ngày càng tăng.[69] [83]

» Đối với các trường hợp bệnh mắc ở Đông Nam
Á, điều trị bằng quinine cần kéo dài 7 ngày. Đối với
các lây nhiễm mắc phải ở các nơi khác, điều trị bằng
quinine cần kéo dài 3 ngày.[69]

thêm primaquine (ở khu vực lây nhiễm thấp)

Các lựa chọn sơ cấp

» primaquine: trẻ em và người lớn: 0,25 mg base/
kg uống theo liều đơn

» Ở những khu vực lây nhiễm thấp, Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) khuyến cáo uống một liều đơn
primaquine (với ACT) để giảm lây nhiễm, ngoại trừ
ở phụ nữ mang thai, trẻ em <6 tháng tuổi, và phụ nữ
đang cho con nhỏ <6 tháng tuổi bú.[53]

» Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm thiếu hụt
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) ở những
bệnh nhân này.[53] Một nghiên cứu phát hiện ra rằng
một liều đơn primaquine, khi được sử dụng như chất
diệt thể giao bào, thường không gây độc tố nghiêm
trọng, ngay cả với bệnh nhân thiếu hụt G6PD.[87]Một
nghiên cứu Cochrane phát hiện rằng một liều đơn thấp
primaquine (bổ sung vào ACT) có hiệu quả tương
đương với liều cao hơn và làm giảm khả năng lây
nhiễm của người sang muỗi vào ngày thứ 3-4 và 8.
Chưa có bằng chứng về việc tăng huyết tán ở liều
lượng này; tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất ít bệnh nhân
bị thiếu hụt G6PD được nghiên cứu trong các thử
nghiệm này. Chưa rõ cách này có làm giảm lây truyền
bệnh sốt rét trong cộng đồng hay không.[88]

Mang thai 1 điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường uống
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Cấp tính

Các lựa chọn sơ cấp

» quinine sulfate: người lớn: 542 mg base uống sau
mỗi 8 giờ trong 7 ngày
-và-
» clindamycin: người lớn: 20 mg base/kg/ngày
uống chia làm 3 liều trong 7 ngày

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

HOẶC

» dihydroartemisinin: người lớn: tư vấn chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» piperaquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» mefloquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» mefloquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

» Điều trị bệnh sốt rét với người đang mang thai phải
được thực hiện cùng với một chuyên gia về bệnh
truyền nhiễm.

» Ba tháng đầu: quinine kết hợp với clindamycin được
khuyến cáo trong 7 ngày. Có thể xem xét điều trị phối
hợp Artemisinin (ACT) nếu không có sẵn quinine kết
hợp với clindamycin hoặc nếu điều trị thất bại.[53]

» Ba tháng giữa và cuối: các bằng chứng hiện tại cho
rằng nên sử dụng ACT.[53] Khuyến cáo thay thế bằng
quinine kết hợp clindamycin khi không thể sử dụng
ACT.[53] Mefloquine được coi là an toàn để điều trị
bệnh sốt rét trong ba tháng giữa và cuối, và có thể
được sử dụng kèm hoặc không kèm thuốc có gốc
artemisinin.[53] [69] Các phác đồ thuốc mefloquine
chỉ nên được sử dụng nếu các lựa chọn khác không
sẵn có do tỷ lệ phản ứng phụ và lo ngại về các biến

36 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: Jun 06, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com


Sốt rét Điều trị

Cấp tính
chứng thần kinh tâm thần kéo dài hoặc vĩnh viễn ngày
càng tăng.[69] [83]

» Mức glucose trong máu cần được theo dõi thường
xuyên vì có thể xảy ra hạ đường huyết tái phát khi trị
liệu bằng quinine.

P falciparum: bệnh nặng hoặc ban đầu
không thể uống thuốc được

không mang thai 1 phác đồ điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường
tiêm

Các lựa chọn sơ cấp

» Artesunate: trẻ em và người lớn: tư vấn chuyên
gia để được hướng dẫn về liều tiêm tĩnh mạch,
chuyển sang liệu pháp uống phù hợp ngay khi bệnh
nhân có thể dung nạp và ký sinh trùng trong máu
<1%

HOẶC

» quinine sulfate: trẻ em: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều; người lớn: 20 mg muốn/
kg liều nạp đường tiêm tĩnh mạch trên 4 giờ,
sau đó là 10 mg muối/kg mỗi 8 giờ; chuyển sang
quinine đường uống ngay khi bệnh nhân có thể
dung nạp và ký sinh trùng trong máu <1%
-hoặc-
» quinidine gluconate: trẻ em và người lớn: 6,25
mg base/kg liều nạp tiêm tĩnh mạch sau 1-2 giờ,
sau đó là 0,0125 mg base/kg/phút truyền liên tục
trong ít nhất 24 giờ; chuyển sang quinine đường
uống ngay khi bệnh nhân có thể dung nạp và ký
sinh trùng trong máu <1%

--VÀ--
» Doxycycline: trẻ em ≥8 tuổi và <45 kg: 2,2 mg/
kg tiêm tĩnh mạch mỗi 12 giờ nếu bệnh nhân
không dung nạp liệu pháp uống; trẻ em ≥45 kg và
người lớn: 100 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 12 giờ nếu
bệnh nhân không dung nạp liệu pháp uống; chuyển
sang liệu pháp uống ngay khi bệnh nhân có thể
dung nạp
-hoặc-
» clindamycin: trẻ em và người lớn: 10 mg base/
kg liều nạp tiêm tĩnh mạch, sau đó là 5 mg base/
kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ nếu bệnh nhân không
dung nạp liệu pháp uống; chuyển sang liệu pháp
uống ngay khi bệnh nhân có thể dung nạp

Các lựa chọn thứ cấp

» artemether: trẻ em và người lớn: tư vấn chuyên
gia để được hướng dẫn về liều tiêm bắp
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» Bệnh nhân mắc bệnh nặng cần được điều trị tích cực
bằng thuốc chống sốt rét dạng tiêm[31] Thuốc dạng
tiêm cũng có thể sử dụng cho những bệnh nhân không
dung nạp thuốc uống. Việc chậm trễ sử dụng thuốc
chống sốt rét có thể làm tăng tỷ lệ bệnh nặng và tỷ lệ
tử vong.[32]

» Có bằng chứng thuyết phục hỗ trợ việc sử dụng
artesunate dạng tiêm hơn là quinine tiêm tĩnh mạch
đối với bệnh sốt rét nặng.[53] Cần sử dụng cho đến
khi bệnh nhân có thể uống thuốc dạng uống (nhưng
trong ít nhất 24 giờ) và mức ký sinh trùng trong máu
giảm còn <1% (thường đề xuất tối thiểu 3 liều), sau
đó là một phác đồ uống phù hợp.[53] [69] Tại Hoa Kỳ,
thuốc này chỉ có tại đường dây nóng về bệnh sốt rét
của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh
(CDC). Nếu việc chờ đợi thuốc làm chậm trễ điều trị
hơn 6 giờ, thì cần thực hiện tiêm tĩnh mạch quinine
(nếu có) hoặc quinidine trong khi chờ đợi.[69]  [CDC:
malaria - artesunate]

» Nếu không có sẵn artesunate dạng tiêm, CDC
khuyến cáo dùng quinine tiêm tĩnh mạch (nếu có sẵn)
hoặc quinidine kết hợp với 1 trong những thuốc sau:
doxycycline hoặc clindamycin tiêm tĩnh mạch.[69]
Quinine được ưu tiên lựa chọn sử dụng vì nó được
cho là ít độc hại hơn quinidine.[53] Quinine hoặc
quinidine tiêm tĩnh mạch cần được duy trì cho đến
khi ký sinh trùng trong máu <1% và bệnh nhân có thể
dung nạp liệu pháp đường uống. Sau đó bệnh nhân
có thể được chuyển sang phác đồ điều trị thuốc uống
phù hợp.[69] Cần dùng một liều nạp quinine hoặc
quinidine trừ khi bệnh nhân đã sử dụng quinidine,
quinine hoặc mefloquine trong 12 giờ trước đó. Ngoài
ra, bệnh nhân cần được theo dõi tình trạng hạ đường
huyết, hạ huyết áp và các thay đổi ECG (mở rộng
phức hợp QRS và kéo dài khoảng QTc).

» Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử
dụng artemether tiêm bắp (được ưu tiên lựa chọn
hơn quinine) nếu không có thuốc artersunate dạng
tiêm.[53] Ở những nơi artesunate dạng tiêm không có
sẵn, có thể dùng một liều đơn artesunate vào trực tràng
với trẻ em <6 tuổi như là phương thức điều trị trước
khi chuyển viện.

thêm chuyển sang liệu pháp chống sốt rét đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» artemether/lumefantrine: trẻ em và người lớn:
(viên 20/120 mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một
liều sau 8 giờ tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày
trong 2 ngày, tổng cộng là 6 liều; trẻ em 5-15 kg:
1 viên một liều; trẻ em 15-24 kg: 2 viên một liều;
trẻ em 25-34 kg: 3 viên một liều; trẻ em ≥35 kg và
người lớn: 4 viên một liều

HOẶC
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Sốt rét Điều trị

Cấp tính

» dihydroartemisinin: trẻ em và người lớn: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng
-và-
» piperaquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

HOẶC

» atovaquone/proguanil: trẻ em 5-8 kg: (viên
62,5/25 mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong
3 ngày; trẻ em 9-10 kg: (viên 62,5/25 mg) 3 viên
uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em 11-20
kg: (viên 250/100 mg) 1 viên uống mỗi ngày một
lần trong 3 ngày; trẻ em 21-30 kg (viên 250/100
mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày;
trẻ em 31-40 kg: (viên 250/100 mg) 3 viên uống
mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em >40 kg và
người lớn (viên 250/100 mg) 4 viên uống mỗi ngày
một lần trong 3 ngày

HOẶC

» quinine sulfate: trẻ em 8,3 mg base/kg uống ba
lần mỗi ngày trong 3 đến 7 ngày phụ thuộc vào địa
điểm; người lớn: 542 mg base uống ba lần mỗi
ngày trong 3 đến 7 ngày phụ thuộc vào địa điểm

--VÀ--
» clindamycin: trẻ em và người lớn: 20 mg base/kg/
ngày uống chia thành 3 liều trong 7 ngày
-hoặc-
» Doxycycline: trẻ em ≥8 tuổi: 2,2 mg/kg uống hai
lần mỗi ngày; người lớn: 100 mg uống hai lần mỗi
ngày trong 7 ngày

HOẶC

» clindamycin: trẻ em và người lớn: 20 mg base/kg/
ngày uống chia thành 3 liều trong 7 ngày

HOẶC

» Doxycycline: trẻ em ≥8 tuổi: 2,2 mg/kg uống hai
lần mỗi ngày; người lớn: 100 mg uống hai lần mỗi
ngày trong 7 ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» mefloquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

» Sau khi điều trị ban đầu bằng tiêm tĩnh mạch, cần
tiếp tục và hoàn thành điều trị bằng một liệu pháp
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Cấp tính
chống sốt rét đường uống hiệu quả, một khi bệnh nhân
có thể dung nạp liệu pháp đường uống.[53] [69]

» Các ví dụ về liệu pháp uống phù hợp được liệt kê
dưới đây.[53] [69] Các liệu pháp thuốc khác có thể
được khuyến cáo; tham khảo các phác đồ và hướng
dẫn địa phương về các liệu pháp và liều thuốc khuyến
cáo.

» Liệu trình điều trị khi được thực hiện là toàn bộ quá
trình điều trị cho liệu pháp tiêm tĩnh mạch và đường
uống kết hợp. Đối với các trường hợp bệnh mắc phải
từ Đông Nam Á, điều trị bằng quinine cần kéo dài 7
ngày. Đối với các bệnh mắc phải ở các nơi khác, điều
trị bằng quinine cần kéo dài 3 ngày.

thêm primaquine (ở khu vực lây nhiễm thấp)

Các lựa chọn sơ cấp

» primaquine: trẻ em và người lớn: 0,25 mg base/
kg uống theo liều đơn

» Ở những khu vực lây nhiễm thấp, Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) khuyến cáo uống một liều đơn
primaquine (với ACT) để giảm lây nhiễm, ngoại trừ
ở phụ nữ mang thai, trẻ em <6 tháng tuổi, và phụ nữ
đang cho con nhỏ <6 tháng tuổi bú.[53]

» Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm thiếu hụt
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) ở những
bệnh nhân này.[53] Một nghiên cứu phát hiện rằng
một liều đơn primaquine, khi dược sử dụng để diệt thể
giao bào, thường không gây độc tố nghiêm trọng, ngay
cả với bệnh nhân thiếu hụt G6PD.[87]Một nghiên cứu
Cochrane phát hiện rằng một liều đơn thấp primaquine
(bổ sung vào ACT) có hiệu quả tương đương với liều
cao hơn và làm giảm khả năng lây nhiễm của người
sang muỗi vào ngày thứ 3-4 và 8. Chưa có bằng chứng
về việc tăng huyết tán ở liều lượng này; tuy nhiên, cần
lưu ý rằng rất ít bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD được
nghiên cứu trong các thử nghiệm này. Chưa rõ cách
này có làm giảm lây truyền bệnh sốt rét trong cộng
đồng hay không.[88]

thêm chăm sóc hỗ trợ ± chăm sóc tích cực

» Liệu pháp hỗ trợ rất quan trọng và nhằm mục tiêu
điều trị biến chứng. Việc này bao gồm bù dịch cẩn
thận, thường bằng việc hỗ trợ thận; bảo vệ đường thở;
kiểm soát co giật; và truyền các sản phẩm máu. Tiêm
nhanh dịch ở trẻ em có thể làm tăng tỷ lệ tử vong và
do đó nên tránh.[106] Hạ đường huyết có thể nặng
hơn nếu bị tăng insulin huyết do quinine gây ra, do đó
cần được theo dõi chặt chẽ.

» Bệnh sốt rét nặng do falciparum là một tình trạng y
tế khẩn cấp. Cần cân nhắc nhập viện vào đơn vị chăm
sóc tích cực. Những bệnh nhân tăng quá nhiều ký sinh
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trùng trong máu, vàng da, thiếu máu, và giảm chức
năng thận không nhất thiết cần chăm sóc tích cực; tuy
nhiên, những đặc điểm đó thường liên quan đến các
biến chứng khác. Một số bệnh nhân có thể đnhiềuiều
trị ở phòng bệnh kinh nghiệm hoặc đơn vị chăm sóc
cao cấp. Quyết định chuyển sang đơn vị chăm sóc tích
cực cần được trao đổi với một chuyên gia về bệnh
truyền nhiễm.

Mang thai 1 phác đồ điều trị bằng thuốc chống sốt rét đường
tiêm

Các lựa chọn sơ cấp

» Artesunate: người lớn: tư vấn chuyên gia để được
hướng dẫn về liều tiêm tĩnh mạch; chuyển sang
liệu pháp uống phù hợp ngay khi bệnh nhân có thể
dung nạp và ký sinh trùng trong máu <1%

HOẶC

» quinine sulfate: người lớn: 20 mg muối/kg liều
nạp tiêm tĩnh mạch trên 4 giờ, sau đó là 10 mg
muối/kg mỗi 8 giờ; chuyển sang quinine đường
uống ngay khi bệnh nhân có thể dung nạp và ký
sinh trùng trong máu <1%
-hoặc-
» quinidine gluconate: người lớn: 6,25 mg base/
kg liều nạp tiêm tĩnh mạch trên 1-2 giờ, sau đó là
0,0125 mg base/kg/phút truyền liên tục trong ít
nhất 24 giờ; chuyển sang quinine đường uống ngay
khi bệnh nhân có thể dung nạp và ký sinh trùng
trong máu <1%

--VÀ--
» clindamycin: người lớn: 10 mg base/kg liều nạp
tiêm tĩnh mạch, sau đó là 5 mg base/kg tiêm tĩnh
mạch mỗi 8 giờ nếu bệnh nhân không dung nạp
liệu pháp uống; chuyển sang liệu pháp uống ngay
khi bệnh nhân có thể dung nạp

Các lựa chọn thứ cấp

» artemether: người lớn: tư vấn chuyên gia để được
hướng dẫn về liều tiêm bắp

» Điều trị bệnh sốt rét với người đang mang thai phải
được thực hiện cùng với một chuyên gia về bệnh
truyền nhiễm.

» Nhiễm P falciparum có biến chứng cần được điều
trị tích cực ban đầu bằng liệu pháp tiêm. Artesunate
dạng tiêm là biện pháp điều trị được lựa chọn đối với
sốt rét nặng trong tất cả các giai đoạn thai kỳ.[53] Tại
Hoa Kỳ, thuốc này chỉ có tại đường dây nóng về bệnh
sốt rét của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch
bệnh (CDC).  [CDC: malaria - artesunate]
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» Một phương án thay thế là quinine đường tiêm tĩnh
mạch (nếu có) hoặc quinidine kết hợp clindamycin
đường tiêm tĩnh mạch (doxycycline không được
khuyến cáo ở phụ nữ mang thai). Quinine được ưu
tiên lựa chọn sử dụng vì nó được cho là ít độc hại
hơn quinidine.[53] Quinine hoặc quinidine tiêm tĩnh
mạch cần được duy trì cho đến khi ký sinh trùng trong
máu <1% và bệnh nhân có thể dung nạp thuốc đường
uống.[69] Sau đó bệnh nhân có thể chuyển sang phác
đồ uống phù hợp. Cần dùng một liều nạp quinine hoặc
quinidine trừ khi bệnh nhân đã uống quinidine, quinine
hoặc mefloquine trong 12 giờ trước đó. Ngoài ra, bệnh
nhân cần được theo dõi tình trạng hạ đường huyết,
hạ huyết áp và các thay đổi ECG (mở rộng phức hợp
QRS và kéo dài khoảng QTc).

» Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo dùng
artemether tiêm bắp hơn là quinine nếu không có sẵn
artesunate dạng tiêm.[53]

thêm chuyển sang liệu pháp chống sốt rét đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» quinine sulfate: người lớn: 542 mg base dạng
uống ba lần mỗi ngày trong 3 hoặc 7 ngày tùy theo
khu vực
-và-
» clindamycin: người lớn: 20 mg base/kg/ngày
uống chia làm 3 liều trong 7 ngày

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

» Sau khi điều trị ban đầu bằng tiêm tĩnh mạch, cần
tiếp tục và hoàn thành điều trị bằng một liệu pháp
chống sốt rét đường uống hiệu quả, một khi bệnh nhân
có thể dung nạp liệu pháp đường uống.[53] [69]

» Các ví dụ về liệu pháp uống phù hợp được liệt kê
dưới đây.[53] [69] Quinine kết hợp clindamycin được
khuyến cáo trong ba tháng đầu; tuy nhiên, khuyến cáo
sử dụng artemether/lumefantrine trong ba tháng giữa
và cuối, với quinine kết hợp clindamycine làm phương
án thay thế.

» Mức glucose trong máu cần được theo dõi thường
xuyên vì có thể xảy ra hạ đường huyết tái phát khi trị
liệu bằng quinine.

» Liệu trình điều trị khi được thực hiện là toàn bộ quá
trình điều trị cho liệu pháp tiêm tĩnh mạch và đường
uống kết hợp. Đối với các trường hợp bệnh mắc phải
từ Đông Nam Á, điều trị bằng quinine cần kéo dài 7
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ngày. Đối với các bệnh mắc phải ở các nơi khác, điều
trị bằng quinine cần kéo dài 3 ngày.

thêm chăm sóc hỗ trợ + tích cực

» Những bệnh nhân mang thai bị bệnh nặng cần được
điều trị tích cực bằng thuốc chống sốt rét đường tiêm
và chuyển vào đơn vị chăm sóc tích cực để được theo
dõi và hỗ trợ chặt chẽ.[31] Việc chậm trễ điều trị
chống sốt rét có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ
tử vong.[32]

» Liệu pháp hỗ trợ rất quan trọng và nhằm mục tiêu
điều trị biến chứng. Việc này bao gồm kiểm soát
dịch thận trọng, thường bằng việc hỗ trợ thận; bảo vệ
đường thở; kiểm soát co giật; và truyền các sản phẩm
máu. Hạ đường huyết có thể nặng hơn nếu bị tăng
insulin huyết do quinine gây ra, do đó cần được theo
dõi chặt chẽ.

P ovale

không mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine kết hợp với
primaquine

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: trẻ em: 10 mg base/kg
uống theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/
kg ở sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg base/kg;
người lớn: 600 mg base uống theo liều đơn ban
đầu, sau đó là 300 mg base sau 6, 24 và 48 giờ
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: trẻ em: 10 mg base/kg uống
theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/kg
sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg /kg; người
lớn: 620 mg base uống theo liều đơn, tiếp theo là
310 mg base sau 6, 24 và 48 giờ
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.
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» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Primaquine cần được thêm vào phác đồ trong tất cả
các bối cảnh truyền nhiễm để phòng ngừa tái phát,
vì nó giúp diệt trừ thể ngủ. Huyết tán do primaquine
gây ra có thể gặp ở những bệnh nhân bị thiếu hụt
G6PD; do đó, không khuyến cáo sử dụng ở những
người bị thiếu hụt G6PD, trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
phụ nữ đang cho con bú với trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
hoặc phụ nữ đang cho con bú với trẻ lớn hơn trừ khi
họ được xác định là không bị thiếu hụt G6PD. Liều
mỗi tuần một lần trong 8 tuần có thể được cân nhắc
với những người thiếu hụt G6PD nếu họ được theo
dõi chứng huyết tán chặt chẽ. Nếu tình trạng G6PD
của một bệnh nhân chưa được biết rõ (hoặc không
thể thực hiện xét nghiệm), việc quyết định điều trị
bằng primaquine cần dựa trên đánh giá nguy cơ và lợi
ích.[94]

Mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine hoặc ACT

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: người lớn: 600 mg base
uống theo liều đơn ban đầu, sau đó là 300 mg base
sau 6, 24, và 48 giờ, và mỗi tuần một lần trong
thời gian mang thai sau đó

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

HOẶC

» dihydroartemisinin: người lớn: tư vấn chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» piperaquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: người lớn: 620 mg base
uống theo liều đơn, sau đó là 310 mg base sau 6,
24, và 48 giờ

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Chloroquine (hoặc lựa chọn thay thế
hydroxychloroquine) được khuyến cáo cho các trường
hợp mắc bệnh nhạy cảm với chloroquine ở tất cả các
tháng thai kỳ.[53] [69]
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» Điều trị thuốc phối hợp Artemisinin (ACT) là cách
điều trị được lựa chọn sau ba tháng đầu thai kỳ.[53]

» Primaquine không nên được sử dụng trong thai
kỳ trong trường hợp không xác định được thiếu hụt
G6PD ở bào thai, vì có thể gây ra chứng huyết tán.[95]

» Bệnh nhân cần được duy trì biện pháp dự phòng
chloroquine mỗi tuần một lần cho đến khi sinh.

P vivax

lây nhiễm xuất phát từ khu
vực nhạy cảm với chloroquine:
không mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine kết hợp với
primaquine

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: trẻ em: 10 mg base/kg
uống theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/
kg ở sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg base/kg;
người lớn: 600 mg base uống theo liều đơn ban
đầu, sau đó là 300 mg base sau 6, 24 và 48 giờ
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: trẻ em: 10 mg base/kg uống
theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/kg
sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg /kg; người
lớn: 620 mg base uống theo liều đơn, tiếp theo là
310 mg base sau 6, 24 và 48 giờ
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Primaquine cần được thêm vào phác đồ trong tất cả
các bối cảnh truyền nhiễm để phòng ngừa tái phát,
vì nó giúp diệt trừ thể ngủ. Huyết tán do primaquine
gây ra có thể gặp ở những bệnh nhân bị thiếu hụt
G6PD; do đó, không khuyến cáo sử dụng ở những
người bị thiếu hụt G6PD, trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
phụ nữ đang cho con bú với trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
hoặc phụ nữ đang cho con bú với trẻ lớn hơn trừ khi
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Cấp tính
họ được xác định là không bị thiếu hụt G6PD. Liều
mỗi tuần một lần trong 8 tuần có thể được cân nhắc
với những người thiếu hụt G6PD nếu họ được theo
dõi chứng huyết tán chặt chẽ. Nếu tình trạng G6PD
của một bệnh nhân chưa được biết rõ (hoặc không
thể thực hiện xét nghiệm), việc quyết định điều trị
bằng primaquine cần dựa trên đánh giá nguy cơ và lợi
ích.[94]

lây bệnh từ vùng nhạy cảm với
chloroquine: mang thai

1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine hoặc ACT

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: người lớn: 600 mg base
uống theo liều đơn ban đầu, sau đó là 300 mg base
sau 6, 24, và 48 giờ, và mỗi tuần một lần trong
thời gian mang thai sau đó

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (20/120 mg
thuốc viên) 1 liều ban đầu sau đó thêm một liều
sau 8 giờ và tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày
trong 2 ngày, tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên cho
người lớn)

HOẶC

» dihydroartemisinin: người lớn: tư vấn chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» piperaquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: người lớn: 620 mg base
uống theo liều đơn, sau đó là 310 mg base sau 6,
24, và 48 giờ

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Chloroquine (hoặc lựa chọn thay thế
hydroxychloroquine) được khuyến cáo cho các trường
hợp mắc bệnh nhạy cảm với chloroquine ở tất cả các
tháng thai kỳ.[53] [69]

» Điều trị thuốc phối hợp Artemisinin (ACT) là cách
điều trị được lựa chọn sau ba tháng đầu thai kỳ.[53]

» Primaquine không nên được sử dụng trong thai
kỳ trong trường hợp không xác định được thiếu hụt
G6PD ở bào thai, vì có thể gây ra chứng huyết tán.[95]

» Bệnh nhân cần được duy trì biện pháp dự phòng
chloroquine mỗi tuần một lần cho đến khi sinh.
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Sốt rét Điều trị

Cấp tính

lây nhiễm bắt nguồn từ khu
vực kháng chloroquine: không
mang thai

1 phác đồ chống sốt rét đường uống bao gồm
primaquine

Các lựa chọn sơ cấp

» artemether/lumefantrine: trẻ em và người lớn:
(viên 20/120 mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một
liều sau 8 giờ tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày
trong 2 ngày, tổng cộng là 6 liều; trẻ em 5-15 kg:
1 viên một liều; trẻ em 15-24 kg: 2 viên một liều;
trẻ em 25-34 kg: 3 viên một liều; trẻ em ≥35 kg và
người lớn: 4 viên một liều
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

HOẶC

» dihydroartemisinin: trẻ em và người lớn: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng

--VÀ--
» piperaquine: trẻ em và người lớn: tham khảo ý
kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều dùng

--VÀ--
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

HOẶC

» quinine sulfate: trẻ em: 8,3 mg base/kg uống sau
mỗi 8 giờ trong 3 hoặc 7 ngày tùy theo khu vực;
người lớn: 542 mg base uống sau mỗi 8 giờ trong
3 hoặc 7 ngày tùy theo khu vực

--VÀ--
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

--VÀ--
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Cấp tính
» Doxycycline: trẻ em ≥8 tuổi: 2,2 mg/kg uống
hai lần mỗi ngày trong 7 ngày; người lớn: 100 mg
uống hai lần mỗi ngày trong 7 ngày
-hoặc-
» tetracycline: trẻ em ≥8 tuổi: 25 mg/kg/ngày uống
chia thành 4 liều trong 7 ngày; người lớn: 250 mg
uống bốn lần mỗi ngày trong 7 ngày

HOẶC

» atovaquone/proguanil: trẻ em 5-8 kg: (viên
62,5/25 mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong
3 ngày; trẻ em 9-10 kg: (viên 62,5/25 mg) 3 viên
uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em 11-20
kg: (viên 250/100 mg) 1 viên uống mỗi ngày một
lần trong 3 ngày; trẻ em 21-30 kg (viên 250/100
mg) 2 viên uống mỗi ngày một lần trong 3 ngày;
trẻ em 31-40 kg: (viên 250/100 mg) 3 viên uống
mỗi ngày một lần trong 3 ngày; trẻ em >40 kg và
người lớn (viên 250/100 mg) 4 viên uống mỗi ngày
một lần trong 3 ngày
-và-
» primaquine: trẻ em >6 tháng tuổi: 0,25 đến 0,5
mg base/kg uống mỗi ngày một lần trong 14 ngày;
người lớn: 30 mg base uống mỗi ngày một lần
trong 14 ngày
Có thể cân nhắc 0,75 mg base/kg (trẻ em) hoặc 45
mg (người lớn) mỗi tuần một lần trong 8 tuần ở
những bệnh nhân bị thiếu hụt G6PD.

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Thất bại điều trị (hoặc dự phòng) bằng chloroquine
đối với sốt rét do P vivax đã được quan sát thấy ở ít
nhất 24 quốc gia, đặc biệt ở Indonesia và Papua New
Guinea.[91]

» Những bệnh nhân không đáp ứng với điều trị tiêu
chuẩn bằng chloroquine cần sử dụng một trong những
phác đồ đường uống thay thế dưới đây.[53] [69] Các
liệu pháp thuốc khác có thể được khuyến cáo; tham
khảo các phác đồ và hướng dẫn địa phương về các
liệu pháp và liều thuốc khuyến cáo.

» Việc sử dụng doxycycline hoặc tetracycline cần tránh
đối với trẻ em <8 tuổi.

» Primaquine cần được thêm vào phác đồ trong tất cả
các bối cảnh truyền nhiễm để phòng ngừa tái phát,
vì nó giúp diệt trừ thể ngủ. Huyết tán do primaquine
gây ra có thể gặp ở những bệnh nhân bị thiếu hụt
G6PD; do đó, không khuyến cáo sử dụng ở những
người bị thiếu hụt G6PD, trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
phụ nữ đang cho con bú với trẻ nhũ nhi <6 tháng tuổi,
hoặc phụ nữ đang cho con bú với trẻ lớn hơn trừ khi
họ được xác định là không bị thiếu hụt G6PD. Liều
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Cấp tính
mỗi tuần một lần trong 8 tuần có thể được cân nhắc
với những người thiếu hụt G6PD nếu họ được theo
dõi chứng huyết tán chặt chẽ. Nếu tình trạng G6PD
của một bệnh nhân chưa được biết rõ (hoặc không
thể thực hiện xét nghiệm), việc quyết định điều trị
bằng primaquine cần dựa trên đánh giá nguy cơ và lợi
ích.[94]

» Đối với các trường hợp bệnh mắc ở Đông Nam
Á, điều trị bằng quinine cần kéo dài 7 ngày. Đối với
các lây nhiễm mắc phải ở các nơi khác, điều trị bằng
quinine cần kéo dài 3 ngày.

lây bệnh từ khu vực kháng
chloroquine: mang thai

1 quinine ± clindamycin, hoặc ACT, hoặc mefloquine

Các lựa chọn sơ cấp

» quinine sulfate: người lớn: 542 mg base dạng
uống ba lần mỗi ngày trong 3 hoặc 7 ngày tùy theo
khu vực

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

HOẶC

» dihydroartemisinin: người lớn: tư vấn chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» piperaquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

Các lựa chọn thứ cấp

» quinine sulfate: người lớn: 542 mg base dạng
uống ba lần mỗi ngày trong 3 hoặc 7 ngày tùy theo
khu vực
-và-
» clindamycin: người lớn: 20 mg base/kg/ngày
uống chia làm 3 liều trong 7 ngày

HOẶC

» mefloquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Thất bại điều trị (hoặc dự phòng) bằng chloroquine
đối với sốt rét do P vivax đã được quan sát thấy ở ít
nhất 24 quốc gia, đặc biệt ở Indonesia và Papua New
Guinea.[91]
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Cấp tính
» Bệnh sốt rét do P vivax kháng chloroquine cần được
điều trị bằng quinine trong ba tháng đầu của thai
kỳ.[53]

» Điều trị thuốc phối hợp Artemisinin (ACT) là cách
điều trị được lựa chọn sau ba tháng đầu thai kỳ.[53]

» Các lựa chọn khác cho các ca bệnh kháng chloroqine
bao gồm quinine kết hợp với clindamycine, hoặc
mefloquine.[69] Mefloquine có thể được sử dụng ở ba
tháng giữa và cuối thai kỳ.[53]

» Các phác đồ thuốc mefloquine chỉ nên được sử dụng
nếu không có các lựa chọn khác lý do là vì tỷ lệ phản
ứng phụ và những lo ngại về các biến chứng thần kinh
tâm thần kéo dài hoặc vĩnh viễn ngày càng tăng.[69]
[83]

» Mức glucose trong máu cần được theo dõi thường
xuyên vì có thể xảy ra hạ đường huyết tái phát khi trị
liệu bằng quinine.

» Primaquine không nên được sử dụng trong thai
kỳ trong trường hợp không xác định được thiếu hụt
G6PD ở bào thai, vì có thể gây ra chứng huyết tán.[95]

» Đối với các trường hợp bệnh mắc ở Đông Nam
Á, điều trị bằng quinine cần kéo dài 7 ngày. Đối với
các lây nhiễm mắc phải ở các nơi khác, điều trị bằng
quinine cần kéo dài 3 ngày.

P malariae hoặc P knowlesi

không mang thai 1 chloroquine hoặc hydroxychloroquine

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: trẻ em: 10 mg base/kg
uống theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/
kg ở sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg base/kg;
người lớn: 600 mg base uống theo liều đơn ban
đầu, sau đó là 300 mg base sau 6, 24 và 48 giờ

Các lựa chọn thứ cấp

» hydroxychloroquine: trẻ em: 10 mg base/kg uống
theo liều đơn ban đầu, tiếp theo là 5 mg base/kg
sau 6, 24 và 48 giờ, tổng liều 25 mg /kg; người
lớn: 620 mg base uống theo liều đơn, tiếp theo là
310 mg base sau 6, 24 và 48 giờ

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Nhiễm trùng cần được điều trị bằng chloroquine
(được ưu tiên lựa chọn) hoặc hydrochloroquine trong
tổng cộng 3 liều.
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Cấp tính
» P knowlesi, được tìm thấy ở một số vùng Đông Nam
Á, nhân bản sau mỗi 24 giờ; do đó, việc chẩn đoán
nhanh và điều trị ngay tình trạng nhiễm trùng là rất
quan trọng.[90]

Mang thai 1 chloroquine hoặc ACT

Các lựa chọn sơ cấp

» chloroquine phosphate: người lớn: 600 mg base
uống theo liều đơn ban đầu, sau đó là 300 mg base
sau 6, 24, và 48 giờ

HOẶC

» artemether/lumefantrine: người lớn: (viên 20/120
mg) 1 liều ban đầu, sau đó thêm một liều sau 8 giờ,
tiếp theo là 1 liều hai lần mỗi ngày trong 2 ngày,
tổng cộng 6 liều (1 liều = 4 viên ở người lớn)

HOẶC

» dihydroartemisinin: người lớn: tư vấn chuyên gia
để được hướng dẫn về liều dùng
-và-
» piperaquine: người lớn: tư vấn chuyên gia để
được hướng dẫn về liều dùng

» Hiếm khi đe dọa tính mạng và thường có thể được
điều trị ngoại trú trừ khi có các bệnh đồng nhiễm.

» Chloroquine (hoặc lựa chọn thay thế
hydroxychloroquine) được khuyến cáo cho các trường
hợp mắc bệnh nhạy cảm với chloroquine ở tất cả các
tháng thai kỳ.[53] [69]

» Điều trị thuốc phối hợp Artemisinin (ACT) là cách
điều trị được lựa chọn sau ba tháng đầu thai kỳ.[53]

» P knowlesi, được tìm thấy ở một số vùng Đông Nam
Á, nhân bản sau mỗi 24 giờ; do đó, việc chẩn đoán
nhanh và điều trị ngay tình trạng nhiễm trùng là rất
quan trọng.[90]

Tiếp diễn

P falciparum: lây nhiễm tái phát

1 tham vấn với chuyên gia và điều trị lại

» Cần tư vấn chuyên gia để hướng dẫn điều trị những
bệnh nhân này.

» Bệnh sốt rét do P falciparum có thể tái phát do điều
trị thất bại hoặc tái nhiễm. Điều trị thất bại có thể là
do kháng thuốc hoặc điều trị không đủ (ví dụ như nôn
mửa, liều dưới mức tối ưu, tuân thủ kém).
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Tiếp diễn
» Cần xác nhận điều trị thất bại về mặt ký sinh trùng,
với kính hiển vi hoặc RDT dựa trên LDH, nếu có
thể.[53]

» Tái phát sốt và ký sinh trùng trong máu xuất hiện lại
trong vòng 28 ngày điều trị thường là do điều trị thất
bại, và liệu pháp ACT thay thế mà có hiệu quả trong
khu vực được khuyến cáo sử dụng.[53]

» Tái phát sau 28 ngày có thể do điều trị thất bại hoặc
lây nhiễm mới, và khuyến cáo sử dụng ACT đầu tay.
Tuy nhiên, tái sử dụng mefloquine trong vòng 60 ngày
của đợt điều trị đầu tiên thường làm tăng nguy cơ mắc
các bệnh tâm thần kinh, và nên sử dụng phác đồ điều
trị không chứa mefloquine.[53]

» Tái điều trị bằng ACT như cũ cho thấy hiệu quả
tương tự với ACT thay thế hoặc quinine kết hợp với
clindamycin ở thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát
giai đoạn III.[103]
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Giai đoạn đầu

Vắc-xin bệnh sốt rét RTS,S/AS01
Một vắc-xin Plasmodium falciparum đã được phát triển trong thập kỷ vừa qua và đã tạo ra một sản phẩm hữu ích về mặt
lâm sàng trong một nghiên cứu giai đoạn 3.[107] Mục tiêu của vắc-xin là để sử dụng ở những vùng lưu hành dịch nguy
cơ cao, nhằm tạo miễn dịch chủ động cho trẻ em từ 6 tuẩn tuổi đến 17 tháng. Vắc-xin sốt rét RTS,S/AS01 là một protein
cirumsporozoite P falciparum hợp nhất với một hệ thống bổ trợ phức tạp sinh miễn dịch ở trẻ nhũ nhi và trẻ em. Vắc-xin
yêu cầu dùng trong bốn liều: ba liều đầu tiên được sử dụng cách nhau một tháng, liều thứ tư sử dụng cách liều thứ ba 18
tháng. Trong một giai đoạn nghiên cứu kéo dài 4 năm, ở trẻ em từ 5-17 tháng tuổi được tiêm vắc-xin, mức độ hiệu quả
là 39% (ngăn ngừa bệnh sốt rét lâm sàng) và 31,5% (ngăn ngừa bệnh sống rét nặng). Hiệu quả của vắc-xin ngăn ngừa
nhập viện do mọi nguyên nhân là 14,9%. Mức độ bảo vệ này làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong nếu được
phổ biến ở các vùng lưu hành bệnh sốt rét. Vắc-xin này đã được chứng thực bởi Cơ quan Dược châu Âu theo Điều 58,
xác nhận rằng, theo đánh giá của họ, chất lượng của vắc-xin, và, từ góc độ điều hành, hồ sơ nguy cơ-lợi ích của vắc-xin
này là có lợi. Hiện vẫn chưa chắc chắn về phạm vi bảo vệ được thể hiện trong thí nghiệm giai đoạn 3 có thể được nhân
rộng trong bối cảnh hệ thống y tế thường xuyên, đặc biệt là theo lịch tiêm phòng bốn liều. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
hiện đang tích cực làm việc để thực hiện thí điểm chương trình. Ghana, Malawi và Kenya sẽ tham gia vào chương trình
thí điểm để đưa vắc-xin vào sử dụng tại một số khu vực trong năm 2018.[108]

Vắc-xin thoa trùng Plasmodium falciparum (PfSPZ)
PfSPZ là liều vắc-xin thoa trùng sốt rét tổng đã được báo cáo dễ dung nạp, an toàn, và hiệu quả ở các thử nghiệm giai
đoạn đầu.[109] [110] Nó đã được cấp phép từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

DSM265
Một thuốc chống sốt rét mới làm ức chế dehydrogenase dihydroorotate ký sinh trùng (DHODH) vốn rất cần thiết để tổng
hợp sinh học pyrinmidine. Nó có tính chọn lọc cao với Plasodium DHODH, và cho thấy mức độ hoạt động trong ống
nghiệm ngăn ngừa các giai đoạn gan và máu của P falciparum. Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, giai đoạn I phát hiện
ra rằng một liều đơn DSM625 được dung nạp tốt và hiệu quả đối với điều trị dự phòng.[111] Một nghiên cứu ngẫu nhiên
giai đoạn Ia/Ib phát hiện rằng mặc dù DSM625 an toàn và thanh thải ký sinh trùng, việc thanh thải nhanh hơn khi dùng
mefloqunie.[112] Cần thêm các thử nghiệm sâu hơn.

Tafenoquine
Tafenoquine, một chất tương tự primaquine, là một thuốc 8-aminoquinoline hiệu quả chống lại tất cả các giai đoạn của
P falciparum và P vivax. Trong một nghiên cứu, khi sử dụng kèm với chloroquine làm giảm đáng kể tỷ lệ tái phát so với
sử dụng chloroquine một mình, mà không làm tăng tác dụng phụ.[113] Tafenoquine có thời gian bán thải dài (cụ thể là
2-3 tuần) và do đó nó được sử dụng là liều đơn. Việc này có thể cải thiện việc tuân thủ của bệnh nhân và tỷ lệ chữa trị
triệt để khi so với liều primaquine 14 ngày; tuy nhiên, nó thuộc về cùng phân loại thuốc với primaquine và do đó có cùng
phản ứng phụ liên quan (ví dụ phản ứng phụ đường tiêu hóa, chứng huyết tán ở bệnh nhân bị thiếu hụt men glucose-6-
phosphate dehydrogenase).[114] Do tafenoquine có hiệu quả chống nhiều loài, nên nó trở nên rất hữu ích ở nhiều khu vực
trên thế giới chẳng hạn như Papua New Guinea và Đông Nam và đông Á trong tương lai. Hiện tại, vai trò của nó trong
điều trị dự phòng chưa được chứng minh; tuy nhiên, nó có thể trở thành một loại thuốc quan trọng trong điều trị bệnh sốt
rét khi có thêm thông tin về tính an toàn của nó. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã công nhận đây
là liệu pháp đột phá, mặc dù hiện tại nó chưa được cấp phép ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Atovaquone/proguanil (liều hàng tuần đối với biện pháp dự phòng)
Các nghiên cứu giai đoạn 1 ở người cho thấy rằng liều lượng atovaquone/proguanil hàng tuần có thể hiệu quả trong việc
phòng ngừa lây nhiễm P falciparum ở người đi du lịch.[115] Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc dừng biện pháp dự
phòng atovaquone/proguanil sau khi quay về từ vùng lưu hành dịch, thay vì tiếp tục liệu pháp trong 7 ngày sau khi rời
những vùng đó, có thể là đủ để phòng ngừa bệnh.[116] Nếu các thử nghiệm giai đoạn 3 chứng minh các phát hiện này,
điều này có thể có lợi ích quan trọng xét về tuân thủ và chi phí.
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Khuyến nghị

Giám sát

Một khi đã bắt đầu điều trị, bệnh nhân nhiễm Plasmodium falciparum thường cải thiện nhanh trong vài ngày. Cần tiến
hành xét nghiệm dàn máu hàng ngày cho đến khi không xác định được ký sinh trùng trong máu bằng kính hiển vi.
Cần theo dõi mọi bất thường trong phòng xét nghiệm để đảm bảo xử lý được. Khi xuất viện, cần tư vấn bệnh nhân
kết thúc sử dụng các loại thuốc chính được kê. Thường là không cần thiết tiến hành theo dõi tiếp bằng dàn máu sau
khi điều trị trừ khi các triệu chứng cơ năng tái diễn. Ngoài ra, thường không cần thiết phải theo dõi bệnh nhân thường
xuyên trừ khi có biến chứng của bệnh sốt rét (ví dụ như thiếu máu, giảm chức năng thận) hoặc phát hiện ra các bệnh
khác (ví dụ như nhiễm HIV).

Cần kiểm tra haemoglobin 2-4 tuần sau khi bắt đầu điều trị ở những bệnh nhân được điều trị bằng artesunate tiêm
tĩnh mạch để kiểm tra xem có bị chứng huyết tán khởi phát muộn hay không.[53]

Để phòng ngừa tái phát, bệnh nhân bị nhiễm P vivax hoặc P ovale cần được kê đơn liều primaquine trong 14 ngày, liều
này sẽ điều trị các thể ngủ. Thường không cần thiết phải thực hiện xét nghiệm dàn máu theo dõi sau khi điều trị.

Sau khi điều trị lây nhiễm P malariae hoặc P knowlesi, không cần theo dõi thêm.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần được cảnh báo rằng đôi khi bệnh có thể tái phát, có thể là do điều trị thất bại (ví dụ: do kháng thuốc
hoặc hấp thu thấp). Cuối cùng, họ cần được tư vấn gặp bác sĩ khẩn cấp để xét nghiệm phết máu nếu triệu chứng cơ
năng tái phát, đặc biệt là sốt).

[WHO: malaria fact sheet]

[CDC: malaria and travelers]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Tổn thương thận cấp tính ngắn hạn cao

Thường do mất nước và giảm thể tích máu lưu hành, nhưng cũng có thể do hoại tử ống thận cấp trong trường hợp
bệnh nặng.

Thường có thể đảo ngược nếu được điều trị thích hợp và được chú ý theo dõi tình trạng dịch, nhưng có thể cần hỗ trợ
thận.

Giảm đường huyết ngắn hạn trung bình
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Thường gặp trong trường hợp bệnh nặng và có thể tồi tệ hơn khi điều trị quinine. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao
nhất.

Mức độ glucose trong máu cần được kiểm tra sau mỗi 4 giờ.

Có thể được điều trị hoặc phòng ngừa bằng dịch dextrose 5% đến 10%.

Nhiễm toan chuyển hóa ngắn hạn trung bình

Xảy ra thứ phát do giảm oxy máu mô gây ra bởi tình trạng giảm thể tích máu lưu hành, hạ huyết áp và thiếu máu. Thở
sâu có độ nhạy 91% và độ đặc hiệu 83% đối với nhiễm toan chuyển hóa tiềm ẩn, nhưng xét nghiệm khí máu động
mạch sẽ xác nhận chẩn đoán.[122]

Cân bằng dịch cẩn trọng là rất quan trọng, nhưng cần cẩn thận không làm tổn thương phù phổi, có thể xảy ra do tăng
tính thấm mao mạch phổi.

Thiếu máu nặng ngắn hạn trung bình

Thường gặp nhất ở trẻ nhỏ do hiện tượng phân giải hồng cầu trực tiếp, chứng huyết tán tự miễn và rối loạn chức năng
tủy. Dễ dàng được phát hiện bằng xét nghiệm và được điều trị bằng truyền máu cẩn trọng.

Đông máu nội mạch rải rác (DIC) ngắn hạn thấp

Chảy máu lợi, chảy máu cam, và chấm xuất huyết trong trường hợp bệnh nặng. Hiện tượng nôn ra máu và/hoặc phân
đen hiếm gặp hơn.

sốt tiểu đen ngắn hạn thấp

Chứng huyết tán nội mạch gây tình trạng đái ra huyết cầu tố (được gọi là sốt tiểu đen) có thể xảy ra trong quá trình
điều trị bệnh sốt rét. Nó thường gặp nhiều ở những bệnh nhân bị sốt rét nặng được điều trị bằng quinine hoặc
mefloquine, mặc dù đã có những ca bệnh được báo cáo ở bệnh nhân bị bệnh không có biến chứng điều trị bằng các
thuốc chống sốt rét khác.[123]

nhiễm khuẩn huyết ngắn hạn thấp

Nhiễm khuẩn huyết xảy ra đồng thời cần được cân nhắc khi có hiện tượng sốt dai dẳng hoặc suy giảm thần kinh cho
dù đã áp dụng liệu pháp chống sốt rét phù hợp, hoặc nếu các triệu chứng thực thể tiêu điểm của lây nhiễm tiến triển.

co giật hoặc các biến chứng CNS khác biến thiên trung bình
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Xảy ra trong trường hợp bệnh nặng và có thể do nhiều yếu tố (rối loạn chuyển hóa, hạ đường huyết, thiếu máu). Có
thể khởi phát từ từ hoặc đột ngột. Biểu hiện với tình trạng rối loạn chức năng não chẳng hạn như lú lẫn, ý thức suy
giảm, hoặc co giật. Xem xét thực hiện chọc dò tủy sống để loại trừ khả năng viêm màng não do vi khuẩn mắc đồng
thời.

[VIDEO: Diagnostic lumbar puncture in adults: animated demonstration ]

Co giật cần được chấm dứt ngay và có thể yêu cầu sử dụng liều nạp thuốc chống co giật nếu tái phát. Các yếu tố bất
thường cần được điều trị (ví dụ: rối loạn điện giải, rối loạn glucose, giảm tưới máu, giảm oxy máu). Bệnh nhân sẽ cần
được chăm sóc tích cực.

Hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) biến thiên trung bình

Phù phổi trong trường hợp bệnh nhân có tiên lương xấu và tỷ lệ tử vong cao và xảy ra cùng với các đặc điểm của hội
chứng suy hô hấp.

Tiên lượng

Có khoảng 445.000 trường hợp tử vong vì bệnh sốt rét trên toàn cầu trong năm 2016. Phần lớn các trường hợp tử
vong xảy ra ở khu vực châu Phi (91%), sau đó là vùng Đông Nam Á (6%). Phần lớn các ca tử vong (99%) là do nhiễm
Plasmodium falciparum.[7]

Xấp xỉ 90% người đi du lịch mắc bệnh sốt rét sẽ không có triệu chứng cho đến khi họ trở về nhà.[117] Chậm trễ trong
chẩn đoán và điều trị làm tăng tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong vì bệnh liên quan đến sốt rét; bệnh sốt rét có thể tiến triển từ giai
đoạn không có triệu chứng đến tử vong trong thời gian ngắn 36 đến 48 giờ.[117] Tỷ lệ tử vong do bệnh sốt rét được điều
trị ở người đi du lịch không được miễn dịch chủ yếu là do P falciparum và ở mức 0,4% đến 10%.[118] Đến 80% số bệnh
nhân bị bệnh sốt rét thể não sẽ hồi phục sau khi điều trị, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn tới 15% đến 20%.[119] [120] Tỷ lệ
tử vong thấp hơn đáng kể ở những người đi du lịch 'thăm bạn bè và họ hàng' (VFR). Nguy cơ tử vong cao nhất ở những
người cao tuổi, khách du lịch, phụ nữ mang thai, trẻ em (đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi), và những bệnh nhân ở những
vùng hiếm không thường xuyên có sốt rét.[121]

Tái phát thực sự có thể xảy ra trong tới 15% số ca bệnh P vivax hoặc P ovale nếu không được sử dụng thuốc có hoạt tính
chống lại giai đoạn thể ngủ. Các phác đồ điều trị tính đến khả năng này bằng việc bao gồm liệu pháp primaquine kèm
chloroquine.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

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

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

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