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Tóm tắt

◊ Thường biểu hiện như là một viêm màng não tiến triển, đe dọa đến tinh mạng, xảy ra mạn tính hoặc bán cấp.

◊ Thường gặp nhất ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch và thường từ bệnh lý toàn thân.

◊ Dịch não tủy (CSF) thường tăng tế bào lympho, tăng nồng độ protein và giảm nồng độ glucose.

◊ Viêm màng não do nấm thường gặp nhất do Cryptococcus neoformans gây ra.

◊ Cần nhanh chóng chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh để điều trị thuốc kháng nấm.

◊ Các biến chứng bao gồm co giật, nhồi máu não, não úng thủy và tăng áp lực dịch não tủy mà không có não úng
thủy.
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Định nghĩa
Viêm màng não là bệnh viêm màng mềm. Tất cả các căn nguyên nấm quang trọng đều có khả năng gây viêm màng não.
Tỷ lệ mắc bệnh viêm màng não do nấm trên thế giới ngày càng tăng do ngày càng có nhiều bệnh nhân bị ức chế miễn
dịch do thuốc và do nhiễm HIV. Viêm màng não do nấm cryptococcus, histoplasma, coccidiosis, và candida sẽ được thảo
luận cụ thể trong chuyên đề này.[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Dịch tễ học
Nhiều căn nguyên nấm cơ hội như nấm Candida và Cryptococcus neoformans gây bệnh trên thế giới. Ngược lại, bệnh
nấm lưu hành thành dịch như nấm histoplasma và coccidioidomycosis, và, trong phạm vi nhỏ hơn, Cryptococcus gattii, chỉ
tập trung vào các vùng địa lý nhất định.[7] [8] [9] [10] [11] [12]C neoformans là căn nguyên gây bệnh không đồng nhất
về mặt hình thái, và di truyền đóng vai trò quan trọng trong độc lực của cryptococcus trong nhiễm trùng ở người.[13]

Vào những năm 1980, C neoformans là nhiễm trùng cơ hội quan trọng ở Hoa Kỳ, Châu Âu, và Úc, xảy ra ở 5% đến 10%
số người nhiễm AIDS. Từ những năm 1990, tỷ lệ mắc bệnh nấm cryptococcosis liên quan đến HIV giảm ở Hoa Kỳ, phần
lớn là do sử dụng thuốc kháng vi-rút sớm và có hiệu quả. Tỷ lệ mắc mới hàng năm ở người nhiễm AIDS ở Atlanta giảm
từ 66 trên 1000 vào năm 1992 đến 7 trên 1000 trong năm 2000.[14] Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, bệnh do nấm
cryptococcosis vẫn là nguyên nhân chính trong tỉ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong ở người nhiễm AIDS.[15] [16] Viêm màng
não do cryptococcus vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân nhiễm HIV, đáng kể là ở Thái Lan, Uganda,
Malawi, và Nam Phi, với nguy cơ tử vong ước tính là 17% sau 2 tuần và 34% sau 10 tuần.[17] Nguy cơ tử vong liên quan
đến cân nặng cơ thể thấp, tuổi già, thiếu máu (Hb <75 g/L [<7,5 g/dL]), số lượng bạch cầu ngoại biên cao, số lượng tế
bào nấm cao, và thay đổi trạng thái tâm lý .[17] Viêm màng não do cryptococcus liên quan đến HIV là gánh nặng đáng kể
ở Châu Phi cận Sahara và được xem là thước đo đánh giá sự thất bại của chương trình điều trị HIV;[18] Hiện nay đó là
nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não mắc phải từ cộng đồng ở nhiều nơi của Châu Phi cận Sahara.[19] [20] Cũng
có xu hướng lo lắng về xu hướng đồng nhiễm bệnh lao và cryptococcosis cùng gây viêm màng não ở một số vùng trên thế
giới, nơi mà dễ dàng bị bỏ qua hoặc chẩn đoán sai.[21]

Ước tính tỷ lệ mắc bệnh nấm cryptococcosis không do HIV tăng thêm 1 ca bệnh trên 100.000 người mỗi năm vào những
năm 1990, phần lớn do ngày càng có nhiều trường hợp ghép tạng và những phát triển trong liệu pháp ức chế miễn dịch
để điều trị bệnh ung thư và các bệnh toàn thân khác.[22] Nhìn chung, viêm màng não do nấm gây ra các biến chứng ở
10% bệnh nhân bị ung thư, mặc dù họ có thể không tiến triển thành các triệu chứng viêm màng não điển hình.[23] Nguy
cơ nhiễm bệnh nấm cryptococcosis cao hơn ở bệnh nhân có bệnh máu ác tính.[24] Từ năm 1999, ở Vancouver Island,
Canada, một đợt bùng phát với trên 100 ca bệnh nhiễm C gattii xảy ra ở bệnh nhân không có ức chế miễn dịch đáng
kể.[25] [26]

Bệnh nấm Histoplasmosis có tính lưu hành dịch địa phương ở Ohio và Mississippi Valley, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bệnh lý này
cũng xảy ra rộng rãi ở Trung và Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á và nhiều nơi ở nam Châu Âu.[7] Các nghiên cứu sử dụng
test da histoplasmin ở những người âm tính với test tuberculin để xác định tính đặc hữu vùng đã kết luận rằng hơn 80%
người lớn trẻ tuổi từ các các bang giáp với Ohio và sông Mississippi đã từng bị nhiễm nấm Histoplasma capsulatum trước
đây.[27] Phơi nhiễm ở mức thấp với H capsulatum ở người khỏe mạnh phần lớn không có triệu chứng. Hầu hết các ca
bệnh histoplasmosis ở Châu Âu được 'du nhập' từ vùng lưu hành dịch.[8] Người ta ghi nhận về lâm sàng có 5% đến 10%
các ca nhiễm bệnh histoplasmosis toàn thân tiến triển có triệu chứng của tổn thương hệ thống thần kinh trung ương[28]
mà nhiễm HIV là yếu tố nguy cơ.

Người ta chỉ thấy coccidioidomycosis ở bán cầu Tây, phần lớn ở tây nam Hoa Kỳ và tây bắc Mexico.[9] [29] [30] Mỗi
năm ở Hoa Kỳ có khoảng 100.000 đến 150.000 ca bệnh nhiễm nấm coccidioidomycosis. Tỷ lệ mắc bệnh nguyên phát và
sau đó lan tỏa toàn thân vẫn tiếp tục tăng, một phần là do sự phát triển dân số, di cư và ngày càng có nhiều vật chủ bị suy
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giảm miễn dịch.[31] [32] [33] Điều trị kháng virut sớm giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh nấm coccidioidomycosis liên quan đến
HIV.[34] [35]

Tỷ lệ nhiễm của tất cả các chủng nấm candidiasis xâm lấn ngày càng tăng. Viêm màng não do nấm candida là nguyên
nhân gây viêm màng não thường gặp ở trẻ nhũ nhi sinh non và trẻ nhỏ dưới 1 tháng tuổi.[36] [37] Trong một nghiên cứu
hồi cứu 10 năm ở Hoa Kỳ, viêm màng não do nấm candida ở trẻ sơ sinh xảy ra ở 0,4% trường hợp nhập khoa hồi sức
sơ sinh.[38] Nhiễm nấm candida huyết ở người lớn hiếm khi có viêm màng não, và các vấn đề liên quan đến màng nào
chiếm dưới 15% ca bệnh nhiễm nấm candida lan tỏa khi khám nghiệm tử thi.[39] [40] Viêm màng não do nấm candida
thường gặp nhất sau khi đặt shunt vào hệ thống thần kinh trung ương hoặc mở thông não thất.[41] [42] Quan sát thấy tỷ
lệ cao nhất ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi. Bệnh nấm candida ở hệ thần kinh trung ương liên quan đếnphẫu thuật thần kinh có
thể gia tăng,[43] có lẽ liên quan đến việc kê đơn kháng sinh dự phòng cho cuộc phẫu thuật thần kinh.

Vào tháng 9 năm 2012, đã có báo cáo về một đợt bùng phát nhiễm nấm và viêm màng não do nấm gây nguy hiểm do
Exserohilum rostratum từ việc sử dụng dược phẩm có chứa loại nấm này để điều trị (các lọ methylprednisolone).[44]
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và các sở y tế địa phương tại Hoa Kỳ đã điều tra về sự kiện này. Cuộc
điều tra đã truy tìm dấu vết của căn nguyên gây bệnh chính, nấm E rostratum, phân lập từ mẫu xét nghiệm của bệnh nhân,
dẫn đến 3 lô thuốc methylprednisolone acetate do một nhà thuốc trong khu vực sản xuất. Tổng cộng có 753 ca bệnh được
báo cáo ở 20 tiểu bang, với 64 ca tử vong.[45]

Bệnh căn học
Cryptococcus neoformans và Cryptococcus gattii là thực vật hoại sinh môi trường, là loại nấm men trong các mẫu xét
nghiệm lâm sàng.[46]C neoformans có ở khắp nơi trên thế giới và được phân lập từ đất bị nhiễm phân chim, nhất là chim
bồ câu. C neoformans (tuýp huyết thanh A và D) thường gây nhiễm trùng ở người bị suy giảm miễn dịch. Ngược lại, C
gattii (tuýp huyết thanh B và C) chủ yếu gây nhiễm trùng ở những người có sức đề kháng bình thường, chủ yếu ở vùng
nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là ở Úc và Papua New Guinea. C gattii có liên quan đến một vài loại cây bạch đàn.

Histoplasma capsulatum là nấm lưỡng hình theo nhiệt tồn tại dưới dạng nấm sợi trong môi trường và dạng nấm men nội
bào nhỏ trong các mẫu xét nghiêm lâm sàng.[7]H capsulatum có trong đất và được phân lập từ rơm chuồng gia cầm, hang
động, những vùng có dơi và chuồng chim.

Các loài coccidioides cũng là nấm lưỡng hình theo nhiệt.[29] [30]Nấm coccidioides immitis và coccidioides posadasii gây
bệnh như nhau về mặt lâm sàng. Ở vùng lưu hành dịch, trong đất ở vùng nửa khô hạn và sa mạc, những sợi nấm mà có
vách ngăn thì vách dày thêm, các bào từ đốt lan truyền qua đường không khí. Trong vật chủ dễ mắc bệnh, các hạt hình
cầu đa nhân phát triển, trưởng thành và vỡ, giải phóng ra các nội bào tử vi khuẩn và làm tăng số lượng các hạt hình cầu.

Các loài nấm candida là một phần của hệ thực vật bình thường ở người, chỉ gây bệnh khi da hoặc hàng rào niêm mạc
ngăn nhiễm trùng và/ hoặc đáp ứng miễn dịch bảo vệ bị suy giảm. Hiện nay candida albicans là nguyên nhân hàng đầu gây
viêm màng não do nấm, mặc dù có thể các loài nấm Candida khác không phải albican gây bệnh nấm thần kinh cũng tăng
cao.[47]

Viêm màng não do nấm aspergillus hiếm khi gặp. Nấm aspergillus xâm lấn các xoang quanh mũi có thể gây viêm màng
cứng - sọ não phì đại. Hiếm có báo cáo về các ca bệnh viêm màng nhện tủy sống và viêm màng não sau khi viêm đĩa đệm
do tiêm corticosteroid ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống do tai biến y khoa ở những bệnh nhân có sức đề kháng bình
thường. Đã có báo cáo về viêm màng não cấp tính và mạn tính cũng như viêm não - màng não trong các nghiên cứu ca
bệnh, trong đó gần một nửa không biết nguyên nhân gây ức chế miễn dịch.[48]
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Mucormycosis (zygomycosis) là bệnh nấm xâm lấn và gây chết có thể gây biến chứng nhiễm trùng xoang ở bệnh nhân bị
ức chế miễn dịch, dẫn đến xâm lấn mạch bạch tại chỗ, hoại tử mô, và lan sang các hốc, xoang, và não; hiếm có báo cáo về
viêm màng não mạn tính có ổ mucormycosis nội sọ

Sinh lý bệnh học
Ngoại trừ nấm Candida, nhiều căn nguyên nấm khác được cho là mắc phải qua đường hô hấp. Viêm màng não, dù đơn
độc hoặc có liên quan đến nhiễm trùng toàn thân, là do lan tỏa theo đường máu từ phổi gây ra. Điều này có thể xảy ra sau
nhiễm trùng nguyên phát, hoặc sau giai đoạn nhiễm trùng âm ỉ đã được kiểm soát, khi sức đề kháng của vật chủ bị ức
chế. Việc phòng ngừa Cryptococcus neoformans và bệnh nấm lưu hành dịch liên quan đến khả năng kích hoạt đáp ứng
miễn dịch của bạch cầu hạt, và tùy theo sự đề kháng qua trung gian tế bào bao gồm tế bào T CD4 và T CD8 (Kiểu giải
phóng cytokine Th1).[49]

Nhiễm Cryptococcal có thể qua đường hô hấp khi hít phải các nấm men hoặc bào tử nấm. Nhiễm trùng phổi nguyên phát
thường không có triệu chứng. Sự tái kích hoạt nhiễm trùng tiềm tàng có thể quan trọng trong viêm màng não do nấm
cryptococcus liên quan đến HIV.[50] Các vi sinh vật này có ái lực đặc biệt để lan tỏa đến não. Điều này có thể liên quan
đến sự sản xuất melanin do cản trở quá trình đại thực bào tiêu diệt sự oxy hóa, ngăn cản L-dopa ở não bởi cryptococcal
laccase enzyme.[51]

Trong bệnh nấm histoplasmosis, sự lan tỏa trong đường máu thông qua hệ lưới nội mô do các đại thực bào có chứa ký
sinh trùng. Có nhiều báo cáo về bệnh nấm histoplasmosis ở bệnh nhân không trở lại các vùng lưu hành dịch trong nhiều
năm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự tái kích hoạt nhiễm trùng tiềm tàng. Trong các vùng lưu hành dịch, mối
liên quan giữa tầm quan trọng của việc tái kích hoạt với nhiễm trùng nguyên phát tiến triển là không rõ ràng.[52]

Viêm màng não do nấm coccidioides xảy ra trong khoảng một nửa bệnh nhân mắc bệnh toàn thân. Sau khi nhiễm trùng
nguyên phát ban đầu, lan tỏa đến não, nếu điều đó xảy ra, thường mất vài tuần đến vài tháng. Ở những bệnh nhân có triệu
chứng và có nguy cơ cao, tỷ lệ lan tỏa có thể >15%.[10]

Viêm màng não do nấm Candida có thể xảy ra như là biến chứng của nhiễm nấm candidaemia huyết, nhất là ở trẻ sơ sinh
và trẻ nhũ nhi sinh non. Bệnh lý này cũng liên quan đến chấn thương đầu và phẫu thuật thần kinh. Ngược với bệnh nấm
cryptococcosis và bệnh nấm lưu hành thành dịch, yếu tố nguy cơ chính của bệnh nấm candidiasis xâm lấn ở người lớn là
giảm bạch cầu trung tính.[49]

Phân loại

Căn nguyên nấm nguyên phát và thứ phát
Không có sự phân loại chính thức về viêm màng não do nấm. Thường phân loại viêm màng não do nấm theo tác nhân gây
bệnh. Có thể phân loại căn nguyên nấm gây viêm màng não thành căn nguyên nguyên phát và thứ phát mặc dù sự phân
biệt này không rõ ràng. Viêm màng não do cryptococcus là dạng viêm màng não do nấm thường gặp nhất.

Căn nguyên nguyên phát có khả năng gây bệnh ở bệnh nhân có sức đề kháng bình thường, mặc dù bệnh thường gặp nhất
là ở bệnh nhân bị ức chế miễn dịch.

Mầm bệnh nguyên phát bao gồm:

• Nấm cryptococcus neoformans
• Coccidioides immitis
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Viêm màng não do nấm Thông tin cơ bản

• Nấm histoplasma capsulatum.

Căn nguyên nấm thứ phát hay căn nguyên cơ hội xảy ra trong trường hợp có rối loạn chức năng miễn dịch hoặc các bất
thường giải phẫu học bao gồm:

• Candida
• Aspergillus
• Các loại nấm khác (vi dụ như Fusarium).
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Viêm màng não do nấm Phòng ngừa
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Ngăn ngừa sơ cấp
Nhìn chung, không thể tránh phơi nhiễm với các mầm bệnh nấm, nhưng cần tránh các trường hợp có khả năng dẫn đến
phơi nhiễm kéo dài (ví dụ như tiếp xúc với phân chim bồ câu [Cryptococcus neoformans] hoặc đất cày trong vùng lưu
hành dịch cao [Cryptococcus immitis, Histoplasma capsulatum]), nhất là bệnh nhân bị ức chế miễn dịch.

Điều trị kháng virut sớm và hiệu quả ở bệnh nhân nhiễm HIV có thể phòng ngừa tái phát viêm màng não do nấm.

Khi không điều trị thuốc kháng virut được, biện pháp dự phòng nấm chủ yếu là dùng fluconazole hoặc itraconazole giúp
giảm tỷ lệ viêm màng não do nấm cryptococcus ở bệnh nhân nhiễm HIV tiến triển, nhưng không có hiệu quả rõ ràng
trên tỷ lệ tử vong chung.[59] Một nghiên cứu về biện pháp dự phòng ban đầu ở bệnh nhân nhiễm HIV tiến triển vẫn tiếp
tục ở Đông Phi. Hiện nay, điều trị ARV vẫn là biện pháp dự phòng tốt nhất để phòng ngừa bệnh viêm màng não do nấm
cryptococcus liên quan đến HIV. Tỷ lệ lưu hành kháng nguyên cryptococcus là 3% hoặc cao hơn ở những bệnh nhân có
số lượng tế bào CD4 <100/microlitre thì có chỉ định điều trị kháng nấm trước khi điều trị ARV.[60]

Khuyến cáo sử dụng dự phòng nấm histoplasmosis với itraconazole ở bệnh nhân nhiễm HIV với số lượng tế bào CD4
<150 tế bào/microlitre trong các vùng lưu hành dịch nơi mà có tỷ lệ mắc bệnh >10 ca bệnh trên 100 bệnh nhân-năm.[61]
Dự phòng với itraconazole cũng có thể thích hợp ở bệnh nhân bị ức chế miễn dịch khác trong các trường hợp cụ thể.

Một chương trình ghép tạng ở vùng lưu hành dịch sử dụng dự phòng bằng fluconazole cho bệnh nhân có nguy cơ nhiễm
bệnh nấm coccidioidomycosis cao (kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính trước ghi ghép tạng, hoặc tiền sử nhiễm
bệnh nấm coccidioidomycosis).[62] Tuy nhiên, không thực hiện rộng rãi biện pháp này ở người nhận ghép tạng đặc.
Thường không khuyến nghị biện pháp dự phòng ban đầu bằng thuốc kháng nấm ở bệnh nhân nhiễm HIV sống trong vùng
lưu hành dịch.[63]

Chỉ định dự phòng ban đầu đối với bệnh nấm candida xâm lấn trong nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.[64] Có thể chỉ
định dự phòng ban đầu ở bệnh nhân bị giảm bạch cầu trung tính kéo dài hoặc tủy xương có nguy cơ cao, và người nhận
ghép tạng đặc cũng như những bệnh nhân trong khoa hồi sức tích cực có nguy cơ mắc bệnh cao. Sử dụng fluconazole, và
thuốc chống nấm nhóm -azole với hoạt tính chống nhiễm nấm khác, đã được sử dụng trong những trường hợp này. Ở trẻ
nhũ nhi có cân nặng khi sinh rất thấp (<1,5 kg), điều trị dự phòng với fluconazole và nystatin đường uống được xem là
cách hiệu quả để phòng ngừa nhiễm trùng nấm ở trẻ sơ sinh.[65]
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Viêm màng não do nấm Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 35 tuổi có nguồn gốc từ Châu Phi cận Saharan có biểu hiện đau đầu và sốt 3 tuần. Hỏi bệnh sử
thấy anh ta bị tiêu chảy từng đợt và sụt 10 kg trong năm qua. Điểm Glasgow là 15, huyết động ổn định, và khi khám
chỉ thấy triệu chứng sốt 38,5°C (100,4°F) và nấm miệng.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nữ 25 tuổi có biểu hiện đau đầu ngày càng nặng trong 3 đến 4 tuần cùng với lú lẫn, buồn nôn và ói
mửa, nhìn đôi trong 1 tuần. Khám thấy bệnh nhân buồn ngủ, nhưng có thể hợp tác khi khám. Khám thần kinh: liệt
dây thần kinh sọ não số 6 bên trái, giảm thị lực và phù gai thị. Khám các cơ quan khác chưa thấy bất thường.

Các bài trình bày khác

Bệnh nhân bị viêm màng não do do nấm cũng có thể biểu hiện thay đổi tính cách, buồn ngủ, co giật, buồn nôn
và/hoặc ói mửa, mất thính giác, sốt nhưng không đau đầu dữ dội. Cụ thể, bệnh nhân bị viêm màng não do nấm
cryptococcal có thể biểu hiện với các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ như đau đầu nhiều, buồn nôn hoặc nôn mửa, mất thị
giác, và thay đổi trạng thái tâm lý. Các dấu hiệu não úng thủy xảy ra ở những bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng
não do coccidiosis cả khi đến khám hoặc khi có biến chứng muộn.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán dựa vào mối tương quang giữa triệu chứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm. Thông thường, có thể điều trị
theo kinh nghiệm trước khi có chẩn đoán xác định. Các xét nghiệm chính bao gồm chụp hình não, phân tích dịch não tủy
(CSF), và cấy máu. Nếu lặp lại xét nghiệm dịch não tủy, máu và nước tiểu vẫn không xác định được, cần làm giải phẫu
bệnh nấm và cấy dịch não, dịch màng não, và dịch não thất.[28]

Tiền sử lâm sàng
Viêm màng não do cryptococcus

• Có thể biểu hiện theo nhiều cách; các đặc điểm lâm sàng không đặc hiệu.
• Viêm não - màng não là biểu hiện thường gặp nhất của bệnh nấm cryptococcosis.
• Người nhiễm HIV và người nhận ghép tạng là nhóm có nguy cơ cao, nhưng cũng có thể biểu hiện ở người lớn

và trẻ em có sức đề kháng bình thường.[66]
• Thường biểu hiện đau đầu tiến triển (70% đến 90%), và sốt (50% đến 90%) trong vài tuần.[53] [54]
• Các triệu chứng gồm buồn nôn, nôn, thay đổi hành vi, buồn ngủ, và co giật.
• Nhìn đôi và sau đó là giảm thị lực phản ánh sự tiến triển của áp lực nội sọ tăng.
• Ho và khó thở không thường gặp và nếu có thì cho thấy phổi bị tổn thương.
• Tỷ lệ tiến triển các triệu chứng có thể tùy theo sức đề kháng của vật chủ, do đó, một số bệnh nhân không suy

giảm miễn dịch nghiêm trọng biểu hiện tình trạng mạn tính hơn.
• Tỷ lệ mắc mới cao và tỷ lệ tử vong cao hơn khi có liên quan đến hội chứng viêm phục hồi miễn dịch sau khi

bắt đầu điều trị ARV.[67]
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Viêm màng não do nấm Chẩn đoán
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Viêm màng não do nấm histoplasma:

• Sốt, đau đầu, và cổ cứng do viêm màng não bán cấp hoặc mạn tính.[28]
• Các triệu chứng thần kinh khu trú do tổn thương não hoặc tủy sống khu trú và hội chứng đột quỵ.[28]
• Thay đổi hành vi và trạng thái tinh thần thứ phát do viêm não.[28]
• Bệnh nhân có tổn thương thần kinh trung ương liên quan đến nhiễm trùng toàn thân có thể có sốt cao, sụt cân,

và loét miệng.

Viêm màng não do coccidioides:

• Đau đầu, sốt, buồn nôn, nôn, và thay đổi hành vi.
• Biến chứng thường gặp nhất của viêm màng não do coccidioidesis là não úng thủy, có thể xảy ra ngay hoặc

biến chứng muộn.[10]
• Các triệu chứng của não úng thủy bao gồm đau đầu, buồn nôn, nhìn nhòe hoặc nhìn đôi, rối loạn phối hợp

hoặc dáng đi, mất trí nhớ, lú lẫn, thay đổi tính cách, và tiểu không tự chủ.
• Cũng có thể biểu hiện từ triệu chứng thần kinh khu trú thứ phát đến nhồi máu não do viêm động mạch có kích

thước từ nhỏ đến trung bình.

Viêm màng não do nấm Candida:

• Viêm màng não do nấm candida ở người lớn có thể biểu hiện với các triệu chứng cấp tính hoặc bán cấp của
viêm màng não, thường gặp nhất là sốt và đau đầu.[68]

• Trẻ sơ sinh bị viêm màng não do nấm candida thường đẻ non và có biểu hiện ban đầu với các triệu chứng của
suy hô hấp.[36] [37] [38]

Bệnh nấm mucormycosis:

• Bệnh não- mắt- mũi thường biểu hiện với đau ở mặt, viêm xoang, đau mắt, nhìn nhòe, và lồi mắt Bất kỳ dấu
hiệu lâm sàng như trên ở bệnh nhân bị đái tháo đường cần nhanh chóng xét nghiệm tìm nấm mucormycosis.

Dấu hiệu lâm sàng
Viêm màng não do cryptococcus

• Có thể không có dấu hiệu lâm sàng hoặc rất ít.
• Hội chứng màng não chỉ gặp ở 20% đến 50% bệnh nhân.[53] [54]
• Các dấu hiệu khác bao gồm: trạng thái tâm lý thay đổi, thị lực giảm, phù gai thị, liệt dây thần kinh sọ não, và

các thiếu hụt thần kinh khu trú khác.
• Ở trẻ em, đau đầu và sốt là các triệu chứng thường gặp nhất.[69]
• Các triệu chứng không điển hình bao gồm sa sút trí tuệ bán cấp và mất thị lực.

Viêm màng não do nấm histoplasma:

• Hội chứng màng não và dấu hiệu thần kinh cục bộ.
• Các dấu hiệu của bệnh nấm histoplasmosis toàn thân bao gồm lách to, gan to, và nổi hạch.
• Bệnh nấm histoplasmosis là dạng nấm lưu hành dịch nhiều nhất ở châu Âu.[70]

Viêm màng não do coccidioides:

• Hội chứng màng não (khoảng 50%).
• Các dấu hiệu của não úng thủy (trạng thái tâm lý thay đổi và dáng đi).
• Các dấu hiệu thần kinh khu trú liên quan đến nhồi máu não.
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Viêm màng não do nấm Chẩn đoán

Viêm màng não do nấm Candida:

• Có thể thấy hội chứng màng não, mặc dù nó không thường gặp ở bệnh nhân phẫu thuật thần kinh có viêm
màng não do nấm candida.

• Bệnh nhân thường biểu hiện với trạng thái tâm lý thay đổi.
• Các biểu hiện lâm sàng khu trú, ảnh hưởng dây thần kinh sọ não, phù gai thị, và co giật là những biểu hiện

không thường gặp của viêm màng não do nấm candida.
• Cần xét nghiệm để tìm dấu hiệu bệnh nấm candidiasis lan tỏa. Ví dụ như soi đáy mắt có thể cho thấy xâm lấn

võng mạc, và Hội bệnh nhiễm trùng Hoa Kỳ khuyến cáo khám nhãn khoa ít nhất một lần ở bệnh nhân nghi ngờ
nhiễm nấm candidiasis toàn thân.[64]

Bệnh nấm mucormycosis:

• Dấu hiệu đặc hiệu trong giai đoạn muộn của nhiễm nấm mucormycosis là vảy hoại tử trên da, khẩu cái, hoặc
cuống mũi.

Các thăm dò
Chụp CT hoặc MRI não ở tất cả các bệnh nhân nghi ngờ viêm màng não do nấm.
[Fig-1]

Nếu nghi ngờ viêm màng não do coccidioides, luôn tiến hành chẩn đoán hình ảnh trước khi chọc dịch não tủy. Phim
chụp có thể bình thường hoặc có tổn thương, ví dụ như não úng thủy (cũng thường gặp với viêm màng não do
coccidioidal), u hạt do nấm, hoặc các biến chứng viêm mạch. Đã nhận thấy vai trò của 18F-FDG PET/CT trong chẩn
đoán và điều trị viêm màng não do nấm.[71]

Chọc dịch não tủy cũng là một phần trong đánh giá thường quy Xét nghiệm dịch não tủy để tìm glucose, số lượng
bạch cầu và thành phần, protein, nuôi cấy, kháng thể/kháng nguyên, nhuộm mực Tàu (Cryptococcus), và áp lực
dịch não tủy. Tuy nhiên, thường yêu cầu lấy lại dịch não tủy với số lượng lớn để chẩn đoán viêm màng não do
cryptococcus không liên quan đến HIV, viêm màng não do coccidioides, bệnh nấm histoplasmosis, viêm màng não do
candida, và viêm màng não do aspergillus. Kết quả cấy dương tính ở bệnh nhân viêm màng não do aspergillus chiếm
dưới một phần ba số ca bệnh nhưng xét nghiệm kháng nguyên galactomannan trong dịch não tủy có độ nhạy cao
hơn.[48] [72] Hiếm gặp viêm màng não do cryptococcus không vỏ capsul, nhưng khó chẩn đoán nếu không nuôi cấy
dịch não tủy.[73]

Nên cấy 3 mẫu máu ở tất cả các bệnh nhân; có thể dương tính khi viêm màng não do candida, histoplasma, hoặc
cryptococcus trong bệnh cảnh toàn thân.

Các xét nghiệm cụ thể bao gồm:

• Xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus trong dịch não tủy.
• Xét nghiệm kháng thể và kháng nguyên histoplasmosis trong huyết thanh.
• Xét nghiệm kháng nguyên histoplasmosis trong nước tiểu.
• Xét nghiệm khuếch tán miễn dịch (IgM và IgG) và xét nghiệm cố định bổ thể (IgG) nấm coccidioidomycosis:

kết quả dương tính hỗ trợ chẩn đoán viêm màng não do coccidioides khi đã loại trừ các nguyên nhân khác gây
viêm màng não, và chẩn đoán chắc chắn viêm màng não do coccidioidal nếu có sự hiện diện của kháng thể
coccidioidal IgG trong dịch não tủy .[10] Hiếm gặp kết quả âm tính (được thực hiện ở phòng xét nghiệm uy
tín) ở bệnh nhân mắc bệnh toàn thân không được điều trị.

Kết quả dương tính bằng nuôi cấy cùng với soi trên kính hiển vi và xét nghiệm miễn dịch trong huyết thanh và dịch
não tủy vẫn là tiêu chuẩn để chẩn đoán các nhiễm trùng thần kinh trung ương do nấm. Tuy nhiên, có thể trì hoãn chẩn
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đoán đặc hiệu do kết quả nuôi cấy chậm, kích hoạt chéo trong trường hợp phát hiện kháng nguyên, và đáp ứng kháng
thể không đầy đủ. Có những dữ liệu ban đầu ủng hộ PCR dịch não tủy như một công cụ chẩn đoán hỗ trợ. Dữ liệu
mới cho rằng (1-3)-beta-D-glucan trong dịch não tủy có thể là dấu ấn sinh học hữu ích để theo dõi đáp ứng điều trị
trong viêm màng não do Exserohilum rostratum bằng methylprednisolone.[74]

Xét nghiệm mô bệnh học
Nếu xét nghiệm dịch não tủy, máu và nước tiểu lặp lại vẫn không xác định được, có thể xem xét xét nghiệm mô bệnh
nấm và cấy dịch não, màng não, và dịch não thất.[28] Sinh thiết màng não hoặc sinh thiết khối tổn thương nội sọ có
thể cho phép chẩn đoán căn nguyên đặc hiệu trong các ca viêm màng não mạn tính.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Nhiễm HIV

• Quá trình giảm tế bào CD4+ liên tục ở bệnh nhân nhiễm HIV có liên quan với tăng nguy cơ viêm màng não do
nấm cryptococcal. Hầu hết bệnh nhân bị viêm màng não do nấm cryptococcal có số lượng CD4 <100 tế bào/
microlitre, và thường <50 tế bào/microlitre.[53]

sử dụng corticosteroid

• Yếu tố nguy cơ quan trọng thứ hai trong viêm màng não do nấm cryptococcus. Người nhận ghép tạng đặc và bệnh
nhân mắc bệnh mô liên kết (ví dụ như bệnh sarcoid, hoặc bệnh ác tính nội mô) sử dụng liều prednisone >10-20
mg/ngày thì tăng nguy cơ tiến triển viêm màng não do nấm cryptococcus.

bệnh nền mạn tính (ví dụ như bệnh ác tính, suy phủ tạng, bệnh tự miễn, ghép tạng)

• Ở bệnh nhân bị viêm màng não do nấm cryptococcus liên quan đến HIV, các yếu tố nguy cơ là ghép tạng, suy phủ
tạng mạn tính (gan, phổi, thận), bệnh ác tính, bệnh khớp, và bệnh sarcoid, bất kể có sử dụng corticosteroid hay
không.[54] Trong khoảng 20% ca bệnh viêm màng não do nấm cryptococcus không liên quan đến HIV, không tìm
thấy nguyên nhân tiềm ẩn gây tiến triển viêm màng não do nấm cryptococcus.

phơi nhiễm với đất cày, phân gà, hoặc hang dơi

• Bệnh nấm histoplasmosis xảy ra không thường xuyên ở những người sống ngoài vùng lưu hành dịch. Các yếu tố
nguy cơ mắc bệnh nấm histoplasmosis bao gồm: phơi nhiễm đất cày, phân gà, hoặc hang dơi. Điều quan trọng là
nhận biết các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đi du lịch đến vùng lưu hành dịch.

khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào bị suy giảm

• Bệnh nhân có biểu hiện bệnh nấm histoplasmosis toàn thân tiến triển và nhiễm nấm coccidioidomycosis toàn thân
tiến triển thường có khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào bị suy giảm thứ phát, ví dụ như HIV/AIDS, ghép
tạng, bệnh ác tính, sử dụng corticosteroid, sử dụng chất đối kháng TNF, hoặc thiếu hụt tế bào T bẩm sinh.

Người Philippine và người Mỹ gốc Phi

• Người Philippine và người Mỹ gốc Phi có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và bệnh toàn thân tăng.[55] [56]Tuy nhiên,
tỷ lệ nhiễm nấm coccidioidomycosis nói chung tương tự giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.
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giảm bạch cầu trung tính hoặc giảm chức năng thực bào

• Giảm bạch cầu trung tính là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh nấm candida xâm lấn, bao gồm viêm màng não do
nấm candida. Giảm chức năng bạch cầu trung tính (ví dụ như trong bệnh u hạt mạn tính) cũng làm tăng nguy cơ
bệnh nấm candidiasis xâm lấn. Viêm màng não do nấm candida có thể xảy ra ở bệnh nhân nhiễm AIDS, nhưng
thường chỉ khi có các yếu tố nguy cơ khác như giảm bạch cầu trung tính.[57]

phẫu thuật thần kinh

• Viêm màng não do nấm candida thường gặp nhất sau khi đặt shunt vào hệ thống thần kinh trung ương hoặc mở
thông não thất.

trẻ nhũ nhi và trẻ sơ sinh

• Trẻ nhũ nhi phơi nhiễm Histoplasma capsulatum tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.
• Candida albicans là nguyên nhân gây viêm màng não khá thường gặp ở trẻ nhũ nhi sinh non và trẻ dưới 1 tháng

tuổi. Bệnh nấm candidaemia huyết ở người lớn ít liên quan đến viêm màng não hơn.

Yếu
cư ngụ hoặc du lịch đến bắc Úc, Papua New Guinea, hoặc Vancouver Island, Canada

• Bệnh nhân có hay không có sự ức chế miễn dịch rõ ràng, sống hoặc du lịch đến các vùng nhất định, nhất là bắc
Úc và Papua New Guinea, và gần đây hơn là Vancouver Island, Canada, có thể có nguy cơ nhiễm Cryptococcus
gattii.[11] [12]

Catheter mạch máu trung tâm

• Bệnh nhân có Catheter mạch máu có nguy cơ tiến triển bệnh nấm candidaemia huyết nhiều hơn.

bệnh mũi xoang

• Viêm xoang mạn tính hoặc viêm xương chũm có thể là căn nguyên chính gây gây viêm màng não do nấm.

sử dụng thuốc kháng khuẩn

• Điều trị kháng sinh phổ rộng kéo dài làm tăng nguy cơ nhiễm nấm candida nặng và nhiễm trùng xâm lấn.

trước khi phẫu thuật

• Thủ thuật phẫu thuật tại vùng niêm mạc có nấm Candida (ví dụ phẫu thuật đường tiêu hóa) làm tăng nguy cơ
nhiễm nấm candidaemia huyết.

nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch

• Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch làm tăng nguy cơ nhiễm nấm candida.

Tiêm chích ma túy

• Tiêm chích ma túy có nguy cơ viêm màng não tăng bạch cầu trung tính mạn tính do Candida albicans gây ra.[58]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)
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• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm: ức chế miễn dịch; phơi nhiễm đất cày, phân gà, hoặc hang dơi; giảm bạch cầu
trung tính; giảm chức năng thực bào; và phẫu thuật thần kinh. Nguy cơ tăng ở trẻ nhũ nhi và trẻ sơ sinh .

đau đầu tiến triển (thường gặp)

• Thường biểu hiện với đau đầu tiến triển trong vài tuần.

Đau đầu nặng (thường gặp)

• Gợi ý áp lực nội sọ tăng. Thường gặp trong viêm màng não do cryptococcus, trong đó áp lực nội sọ tăng do giảm
tái hấp thu dịch não tủy ở nhung mao màng nhện.

dấu hiệu màng não (thường gặp)

• Cổ cứng, sợ ánh sáng, và đau đầu.

Triệu chứng của não úng thủy (suy giảm chức năng nhận thức, lú lẫn, rối loạn phối hợp
hoặc dáng đi, và tiểu không tự chủ) (thường gặp)

• Các dấu hiệu thông thường của não úng thủy.
• Não úng thủy là biểu hiện sớm thường gặp và là biến chứng của viêm màng não do coccidioides.

thay đổi hành vi hoặc tính cách (thường gặp)

• Do viêm não - màng não

thị lực giảm và phù gai thị (thường gặp)

• Dấu hiệu áp lực nội sọ tăng.
• Gợi ý viêm màng não do cryptococcus trong trường hợp lâm sàng phù hợp.

Các yếu tố chẩn đoán khác

Buồn nôn hoặc nôn (thường gặp)

• Đặc điểm sớm của viêm màng não.

sốt (thường gặp)

• Đặc điểm sớm của viêm màng não.

Suy giảm ý thức (thường gặp)

• Thường gặp và tiên lượng xấu trong viêm màng não do nấm cryptococcus liên quan đến HIV.[75]

liệt dây thần kinh sọ não (thường gặp)

• Viêm màng não do nấm thường ảnh hưởng đến nền sọ và có thể làm tổn thương dây thần kinh sọ.

Co giật (không thường gặp)

• Viêm màng não có thể gây co giật.

Sút cân (không thường gặp)

• Triệu chứng của nhiễm trùng toàn thân.

loét miệng (không thường gặp)

• Triệu chứng của nhiễm trùng toàn thân.
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Dấu hiệu thần kinh cục bộ (không thường gặp)

• Thứ phát do nhồi máu não. Nhiễm nấm coccidioides gây viêm động mạch kích thước từ nhỏ đến trung bình.

bệnh hạch bạch huyết, gan lách to. (không thường gặp)

• Bệnh nhân bị viêm màng não do histoplasma có thể có những dấu hiệu này như là một biến chứng của bệnh nấm
histoplasmosis toàn thân tiến triển.

khó thở (không thường gặp)

• Ho và khó thở liên quan đến tổn thương phổi do cryptococcal.
• Trẻ sơ sinh bị viêm màng não do nấm candida có biểu hiện suy hô hấp.

Tổn thương da dạng nốt sẩn lõm (không thường gặp)

• Thỉnh thoảng gặp ở bệnh nhân viêm màng não do cryptococcus.

Khiếm khuyết võng mạc (không thường gặp)

• Ảnh hưởng võng mạc có thể gặp trong nhiễm trùng thần kinh trung ương do nấm candida.

Loét mũi hoặc khẩu cái (không thường gặp)

• Dấu hiệu đặc hiệu trong giai đoạn muộn của nhiễm nấm mucormycosis là vảy hoại tử trên da, khẩu cái, hoặc
cuống mũi.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Chụp CT và/ hoặc MRI sọ não

• Có thể thấy tổn thương dày màng não, tổn thương nhu mô, não úng thủy.
[Fig-1]

• Phim chụp bình thường không loại trừ viêm màng não do nấm.

Bình thường hoặc tăng kích
thước, tổn thương nhu mô, não
úng thủy

cấy máu tìm nấm (3 lần)

• Cần lấy 3 mẫu máu xét nghiệm tìm nấm.
• Có thể dương tính khi viêm màng não do candida, histoplasma, hoặc

cryptococcus có liên quan đến bệnh toàn thân.

dương tính hoặc âm tính

xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus trong huyết thanh.

• Khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nghi ngờ viêm
màng não do nấm hoặc không được chẩn đoán đầy đủ.

• Độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với bệnh nấm cryptococcus liên quan đến
HIV.

• Hữu dụng nếu không lấy được dịch não tủy (CSF).

dương tính trong các ca viêm
màng não do cryptococcus

kháng nguyên Histoplasma trong huyết thanh + nước tiểu

• Khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nghi ngờ viêm
màng não do nấm hoặc không được chẩn đoán đầy đủ sống hoặc du lịch đến
vùng lưu hành dịch.

• Độ nhạy để chẩn đoán viêm màng não do histoplasma vào khoảng 70% đến
40% lần lượt cho nước tiểu và huyết thanh.[28]

• Rất đặc hiệu.

dương tính trong phần lớn các
ca nhiễm histoplasmosis toàn
thân tiến triển
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Xét nghiệm Kết quả

xét nghiệm khuếch tán miễn dịch (IgM and IgG) và xét nghiệm cố định bổ
thể (IgG) cho nấm coccidioidomycosis

• Khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nghi ngờ viêm
màng não do nấm hoặc không được chẩn đoán đầy đủ sống hoặc du lịch đến
vùng lưu hành dịch.

• Kết quả dương tính hỗ trợ chẩn đoán viêm màng não do coccidioides khi đã
loại trừ các nguyên nhân khác gây viêm màng não. Hiếm gặp kết quả âm tính
(ở phòng xét nghiệm uy tín) ở bệnh nhân mắc bệnh toàn thân không được
điều trị.[10]

thường dương tính trong
các ca viêm màng não do
coccidioides

Áp lực dịch não tủy

• Áp lực rất cao gợi ý viêm màng não do cryptococcus liên quan đến HIV trong
trường hợp lâm sàng phù hợp.

Tăng

Số lượng bạch cầu trong dịch não tủy và thành phần

• Hầu hết các ca viêm màng não do nấm tăng lympho bào trong khoảng từ 20
đến 500 tế bào/mL.

• Tế bào đa nhân chiếm ưu thế gợi ý viêm màng não do nhiễm nấm Candida và
nấm cơ hội (Aspergillus, Zygomycetes, Pseudallescheria).

• Ít gặp tăng bạch cầu ái toan trong dịch não tủy, nhưng nếu lâm sàng phù hợp
thì gợi ý viêm màng não do coccidioides.

• Số lượng bạch cầu trong dịch não tủy bình thường thường gặp trong viêm
màng não do nấm cryptococcus liên quan đến HIV.

Tăng

Protein CSF

• Trong viêm màng não do nấm, protein dịch não tủy thường tăng.

Tăng

Glucose CSF

• Trong viêm màng não do nấm, glucose dịch não tủy thường thấp.

Thấp

Nhuộm mực Tàu dịch não tủy

• Khuyến cáo ở tất các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch với viêm màng não do
nấm mạn tính hoặc bán cấp, nghi ngờ hoặc không được chẩn đoán đầy đủ.

• Độ nhạy khoảng 80% trong viêm màng não do nấm cryptococcus liên quan
đến HIV.[53]

• Độ nhạy thấp trong viêm màng não do nấm cryptococcus không liên quan đến
HIV.

dương tính trong viêm màng
não do cryptococcus

Nuôi cấy dịch não tủy

• Để tăng độ nhạy cảm, có thể cần nhiều dịch não tủy (≥10 mL) và ủ bệnh kéo
dài (ít nhất 2 tuần).

• Lặp lại nếu ban đầu âm tính, hoặc ban đầu không đủ dịch.

dương tính hoặc âm tính

Xét nghiệm kháng nguyên cryptococcal polysaccharide trong dịch não tủy

• Khuyến cáo ở tất các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch với viêm màng não do
nấm mạn tính hoặc bán cấp, nghi ngờ hoặc không được chẩn đoán đầy đủ.

• Độ nhạy cao hơn nhuộm mực Tàu
• Rất đặc hiệu nếu hiệu giá kháng thể ≥1:8; hiệu giá kháng thể cao thể hiện

tiên lượng kém.

dương tính trong viêm màng
não do cryptococcus

Kháng nguyên Histoplasma dịch não tủy

• Khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch với viêm màng
não do nấm mạn tính hoặc cấp tính, nghi ngờ hoặc không được chẩn đoán
đầy đủ sống hoặc du lịch đến vùng lưu hành dịch.

• Độ nhạy khoảng 70% đến 40% ở các ca bệnh liên quan và không liên quan
đến HIV.[28]

• Rất đặc hiệu.

dương tính trong viêm màng
não do histoplasma
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Xét nghiệm Kết quả

Kháng thể Histoplasma trong dịch não tủy

• Khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nghi ngờ viêm
màng não do nấm hoặc không được chẩn đoán đầy đủ sống hoặc du lịch đến
vùng lưu hành dịch.

• Độ nhạy và độ đặc hiệu khoảng 80%[28]

dương tính trong viêm màng
não do histoplasma

Kháng thể coccidioidal IgG trong dịch não tủy

• Khuyến cáo ở tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có nghi ngờ viêm
màng não do nấm hoặc không được chẩn đoán đầy đủ sống hoặc du lịch đến
vùng lưu hành dịch.

• Chẩn đoán đặc hiệu trong viêm màng não do coccidioides.

dương tính trong viêm màng
não do coccidioides

Xét nghiệm kháng nguyên galactomannan trong dịch não tủy

• Chẩn đoán khá chắc chắn nếu phát hiện galactomannan trong dịch não tủy khi
sử dụng chỉ số tỉ trọng tối ưu từ 0,5 đến 2,0.[72]

dương tính trong viêm màng
não do aspergillus

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

mô bệnh học và nuôi cấy mảnh sinh thiết: màng não, não, các vùng tổn
thương ngoài hệ thần kinh

• Cân nhắc nếu kết quả các xét nghiệm ít xâm lấn âm tính.

dương tính với vi khuẩn

PCR

• Xét nghiệm sử dụng PCR và chuỗi ADN, có thể phát hiện ADN nấm trong
dịch não tủy và các dịch cơ thể. Tuy nhiên, không dùng để khẳng định chẩn
đoán hoặc điều trị, và kết quả âm tính không loại trừ nhiễm trùng.[76] [77]

có thể phát hiện ADN nấm

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

18F-FDG PET/CT

• Chụp FDG-PET/CT xác định mô có tăng chuyển hóa glucose. Bên cạnh đánh
giá các bệnh ác tính, sử dụng FDG-PET/CT còn được dùng để chẩn đoán
phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng khu trú. Độ nhạy của chụp FDG-PET/CT
toàn bộ cơ thể là thấp đối với viêm màng não, nhưng có thể nhận biết nhiễm
nấm khu trú ở cơ quan khác trong cơ thể để xác định vị trí mô thích hợp cho
chẩn đoán bằng sinh thiết và nuôi cấy.

phát hiện mô nhờ tăng chuyển
hóa glucose, ví dụ nhiễm nấm
khu trú.

(1-3)-beta-D-glucan dịch não tủy

• Có vai trò trong chẩn đoán viêm màng não do nấm, và nồng đồ thường giảm
khi điều trị thành công.

• (1-3)-beta-D-glucan dịch não tủy được ứng dụng rộng tãi trong viêm màng
não do Exserohilum rostratum, nhưng ở Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hiện chưa chấp nhận là công cụ chẩn
đoán.

Tăng
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm màng não do lao • Tiền sử tiếp xúc hoặc sinh sống
tại vùng lưu hành dịch.

• Các triệu chứng của bệnh phổi
và ngoài hệ thần kinh.

• Soi lam kính và nuôi cấy dịch
não tủy (CSF). Độ nhạy của
mẫu soi là >50% khi soi lặp lại
giọt khô dịch não tủy trên lam
kính, sau đó được nhuộm và
kiểm tra độ dài.[78] Cần nuôi
cấy cần một lượng lớn mẫu để
có độ nhạy tối đa.

• Xét nghiệm da hoặc xét nghiệm
máu IFN-gamma-based để xem
phơi nhiễm với lao; nhưng kết
quả âm tính không loại trừ chẩn
đoán lao.

Viêm màng não do vi khuẩn • Tiền sử phơi nhiễm liên quan.
• Khó phân biệt về mặt lâm sàng

các triệu chứng: hội chứng
màng não, đau đầu, đau cơ, và
viêm họng.

• Huyết thanh đặc hiệu
(Borrelia burgdorferi, Brucella,
Leptospira, Treponema
pallidum).

• Nuôi cấy (Actinomyces,
Nocardia, Brucella).

• Xác định bệnh đã được điều trị
một phần bằng phương pháp
chẩn đoán không nuôi cấy:
PCR, xét nghiệm kháng nguyên
đối với nhiễm meningococcal và
pneumococcal.

Viêm màng não do vi-rút • Tiền sử phơi nhiễm liên quan.
• Khó phân biệt về mặt lâm sàng

các triệu chứng: hội chứng
màng não, đau đầu, đau cơ, và
viêm họng.

• Huyết thanh tìm vi-rút herpes
simplex, vi-rút thủy đậu, và các
vi-rút khác; nuôi cấy vi-rút trong
dịch não tủy; PCR để tìm vi-rút
enteroviruses và herpes.

Viêm màng não tăng lympho
không nhiễm trùng

• Tiền sử, triệu chứng gợi ý
bệnh tự miễn, bệnh sarcoidosis,
lupus ban đỏ hệ thống, bệnh
Behcet, viêm màng não do
carcinomatous.

• Viêm màng não tái phát do hóa
chất có thể liên quan đến các u
nang biểu bì hoặc u sọ hầu.

• Chụp CT/MRI sọ não có thể
cho thấy các u nang biểu bì hoặc
u sọ hầu.

• Xét nghiệm tế bào dịch não tủy
có thể thấy các tế bào ác tính;
ACE dịch não tủy tăng trong
bệnh sarcoidosis.

• Các tự kháng thể để đánh giá
các biểu hiện toàn thân.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục đích của việc điều trị là cải thiện các triệu chứng của nhiễm trùng và tình trạng nhiễm trong dịch não tủy (CSF).
Không phải tất cả các bệnh viêm màng não do nấm đều có thể điều trị được; viêm màng não do coccidioides cần điều trị
lâu dài. Điều trị tích cực bằng thuốc kháng nấm là biện pháp điều trị chính.

Bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm HIV cần tiếp tục điều trị ARV.

Viêm màng não do cryptococcus
Khuyến cáo điều trị ban đầu: kết hợp amphotericin-B và flucytosine trong 2 tuần trong cả nhiễm trùng liên quan và
không liên quan đến HIV. Không dùng fluconazole đơn trị liệu để điều trị ban đầu khi amphotericin-B sẵn có, nhưng
có thể là biện pháp thay thế cho flucytosine trong kết hợp với amphotericin-B. Nếu bệnh nhân không thể sử dụng
amphotericin-B, thì khuyến cáo điều trị fluconazole liều cao với flucytosine. Trong trường hợp không có amphotericin-
B hoặc flucytosine, vẫn khuyến cáo sử dụng fluconazole đường uống. Có nhiều khuyến cáo cho cả hai dạng phác đồ
và thời gian điều trị phác đồ có amphotericin-B. Liposomal amphotericin-B là biện pháp thay thế có hiệu quả tương tự
cho phác đồ thông thường.[79] Sự kết hợp amphotericin-B và flucytosine, so đơn trị liệu amphotericin-B liên, có liên
quan đến tăng khả năng sống trong viêm màng não do cryptococcus; tuy nhiên, kết hợp amphotericin-B và fluconazole
không đem lại lợi ích sống còn.[80] Việc sử dụng corticosteroid làm giảm tỷ lệ tử vong trong điều trị các dạng khác
của viêm màng não; tuy nhiên, trong một nghiên cứu, bổ sung dexamethasone không làm giảm tỷ lệ tử vong trong
viêm màng não do cryptococcus liên quan đến HIV và liên quan đến tình trạng nặng hơn và các sự kiện bất lợi hơn
so với giả dược.[81] Tác dụng của bổ sung dexamethasone ở bệnh nhân bị ức chế miễn dịch bị viêm màng não do
cryptococcus không được biết.

Điều trị kết hợp và duy trì bằng fluconazole. Cơ sở của phương pháp này là điều trị nhanh nhiễm trùng với phác đồ
kháng nấm tốt nhất, sau đó là liệu pháp đường uống ít độc hơn để tiếp tục điều trị và phòng ngừa tái phát, cũng giảm
thiểu độc tính của amphotericin-B. Giai đoạn điều trị kết hợp tối ưu là 8 tuần uống fluconazole. Sau 8 tuần, cho bệnh
nhân chuyển sang fluconazole liều thấp để điều trị duy trì lâu dài.

Ở bệnh nhân bị viêm màng não do cryptococcus liên quan đến HIV, cần tiếp tục liệu pháp duy trì trong ít nhất 1
năm, và có thể ngưng điều trị sau khi số lượng CD4 của bệnh nhân từ 100 tế bào/microlitre trở lên trong ít nhất 3
tháng và không thể phát hiện RNA vi-rút trong khi điều trị ARV.[82] 1[C]Evidence Duy trì Fluconazole tốt hơn so
với itraconazole.[83] [84] Không rõ thời gian điều trị duy trì ở bệnh nhân bị viêm màng não do cryptococcus không
liên quan đến HIV. Trong điều kiện không có dữ liệu, ở hầu hết bệnh nhân, tùy theo đáp ứng với điều trị kháng
nấm và sự đảo ngược sự ức chế miễn dịch, có thể duy trì fluconazole trong 6 đến 12 tháng. Có nhiều báo cáo mới
về Cryptococcus neoformans kháng fluconazole trong một số vùng địa lý.[85] Ở gần 1/8 số bệnh nhân, điều trị viêm
màng não do cryptococcus ở bệnh nhân HIV thường là biến chứng của hội chứng viêm phục hồi miễn dịch.[17] Bệnh
nhân đã được chẩn đoán nhiễm HIV cần tiếp tục điều trị ARV. Ở những bệnh nhân nhiễm HIV chưa từng được điều
trị gần đây mà được chẩn đoán viêm màng não do cryptococcal, việc trì hoãn điều trị ARV trong 5 tuần có liên quan
đến cải thiện khả năng sống so với khi điều trị ban đầu 1 đến 2 tuần, nhất là những bệnh có ít bạch cầu trong dịch não
tủy.[86]

Điều trị tăng áp lực dịch não tủy rất quan trọng vì nó gây biến chứng về mặt diễn biến lâm sàng ở trên 50% bệnh nhân
bị viêm màng não do cryptococcus liên quan hoặc không liên quan HIV. Nếu không điều trị tích cực, tăng áp lực nội
sọ làm tiên lượng bệnh xấu đi.[87] Các hướng dẫn ủng hộ việc dẫn lưu dịch não tủy nếu áp lực dịch não tủy mở cao
hơn 25 cm H2O.[66] [87] Mục đích là giảm áp lực dịch não tủy đóng xuống dưới 20 cm H2O hoặc 50% áp lực mở,
bằng cách chọc dịch não tủy hàng ngày với việc lấy ra lượng lớn dịch não tủy (lên đến 30 mL/ngày). Nếu chọc dịch
não tủy hàng ngày không điều trị được tăng áp lực nội sọ, có thể xem xét dẫn lưu não tủy tạm thời hoặc đặt shunt não
thất ổ bụng.[88] Không khuyến cáo các điều trị sau: sử dụng corticosteroids, acetazolamide, hoặc mannitol.
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Viêm màng não do nấm histoplasma
Có thể xảy ra dưới dạng đơn lẻ hoặc một phần của bệnh histoplasmosis toàn thân tiến triển (PDH). Tiếp cận tích cực
với điều trị để đảm bảo đưa ra đáp ứng điều trị kéo hơn so với các dạng histoplasmosis khác.

Sử dụng liposomal amphotericin-B trong 4 đến 6 tuần, sau đó itraconazole trong ít nhất 1 năm và cho đến khi cải thiện
các bất thường trong dịch não tủy. Fluconazole là biện pháp thay thế itraconazole. Có thể sử dụng một trong những
thuốc kháng nấm nhóm -azole mới làm thuốc thay thế bậc 2.

Dạng bào chế liposomal amphotericin-B có vẻ có hiệu quả hơn amphotericin-B deoxycholate thông thường ở bệnh
nhân nhiễm HIV có PDH,[89] và đạt nồng độ trong mô não cao hơn trong mô não so phức hợp amphotericin-B
lipid.[90] Không khuyến nghị kết hợp liệu pháp kháng nấm. Hiện nay không có bằng chứng đầy đủ để ủng hộ sử dụng
đơn trị liệu thuốc kháng nấm nhóm -azole cho bệnh nấm histoplasmosis thần kinh trung ương.

Có thể ngưng itraconazole một cách an toàn ở bệnh nhân nhiễm HIV sau ít nhất 1 năm nếu:

• Tải lượng vi-rút HIV không phát hiện được và số lượng CD4 cao hơn 150 tế bào/mL
• Các bất thường trên phim chụp sọ não, các bất thường dịch não tủy, và kháng nguyên trong dịch não tủy/huyết

thanh/nước tiểu (nếu trước đây dương tính) không còn.[91]

Thường theo dõi nồng độ thuốc itraconazole để đảm bảo khả năng hấp thu thuốc đầy đủ và đánh giá việc tuân thủ.
Nồng độ thấp gợi ý cần tăng liều, chuyển sang dạng bào chế lỏng, hoặc chuyển sang fluconazole.[28]

Viêm màng não do coccidioidomycosis
Thuốc đầu tay thường là fluconazole.[92] Chấp nhận điều trị thay thế bằng Itraconazole. Thuốc uống thay thế
cho những bệnh nhân không dung nạp hoặc không đáp ứng với fluconazole hoặc itraconazole là posaconazole và
voriconazole.[93] [94] [95] Một số chuyên gia cũng bắt đầu sử dụng amphotericin-B nội tủy, và tin rằng điều này giúp
đáp ứng nhanh hơn. Bệnh nhân đáp ứng với thuốc kháng nấm nhóm -azole cần tiếp tục điều trị vô hạn định. Có thể
điều trị bệnh nhân không đáp ứng với thuốc nhóm -azole bằng amphotericin-B nội tủy có hoặc không có điều trị tiếp
tục với -azole. Hiện không thể chữa trị, cần liệu pháp suốt đời. Thường cần phải đặt shunt não thất nếu có não úng
thủy .

Viêm màng não do nấm Candida
Do tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao liên quan đến viêm màng não do nấm candida, cần thực hiện điều trị
tích cực. Hội bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ khuyến cáo điều trị ban đầu với amphotericin-B deoxycholate cộng với
flucytosine.[64] Có thể sử dụng liposomal amphotericin-B trong trường hợp giảm chức năng thận. Flucytosine qua
hàng rào máu-não tốt và đạt nồng độ cao trong dịch não tủy. Sau khi điều trị ban đầu (2 đến 6 tuần) với amphotericin-
B và flucytosine, có thể xem xét tiếp tục và/hoặc duy trì liệu pháp với fluconazole (voriconazole là biện pháp thay thế
cho trường hợp kháng fluconazole hoặc Candida khác), nhất là ở các bệnh nhân có sự ức chế miễn dịch liên tục hoặc
ở bệnh nhân đáp ứng với amphotericin-B và flucytosine nhưng có nhiễm độc nặng tiến triển liên quan đến thuốc.

Do nguy cơ tái phát cao, cần tiếp tục điều trị tối thiểu 4 tuần sau khi các triệu chứng thuyên giảm. Kết quả phân tích
dịch não tủy và chụp x-quang cũng cần bình thường trươc khi ngưng. Nếu có thể, loại bỏ các thiết bị nhân tạo ở bệnh
nhân phẫu thuật thần kinh có viêm màng não do nấm candida. Nếu có thể, loại bỏ catheter tĩnh mạch bị nhiễm trùng ở
bệnh nhân nhiễm nấm candidaemia huyết.

Viêm màng não do exserohilum rostratum
Trước đợt bùng phát năm 2012 do methylprednisolone bị nhiễm bẩn ở Hoa Kỳ, hiếm thấy nhiễm E rostratum ở người
với Người ta không biết nhiều về việc điều trị, nhất là khi có tổn thương thần kinh trung ương Cần hội chẩn bác sĩ
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chuyên khoa bệnh truyền nhiễm về điều trị.[96] Đối với những bệnh nhân bị viêm màng não do E rostratum, hiện
khuyến cáo điều trị kháng nấm tối thiểu 3 tháng, có thể đến 1 năm đối với những bệnh nhân bị tổn thương thần kinh
trung ương nặng (ví dụ như viêm màng nhện).[96]

Tuy nhiên, mặc dù thời gian liệu pháp tối ưu, có báo cáo về tình trạng tái phát viêm màng não do E rostratum sau khi
các triệu chứng thuyên giảm và số lượng bạch cầu dịch não tủy trở về bình thường.[97] Có thể cần điều trị kháng nấm
kéo dài với tái phát viêm màng não do nấm. Trong một số trường hợp (ví dụ như viêm màng não do coccidioides), có
thể điều trị kháng nấm suốt đời, tùy theo tính chất nhiễm trùng, tần suất tái phát viêm màng não sau khi ngưng thuốc
kháng nấm, mức độ nghiêm trọng của việc tổn thương thần kinh trung ương, và tình trạng miễn dịch của cá nhân.

Viêm màng não do nấm aspergillus
Voriconazole được xem là lựa chọn điều trị chính; dạng bào chế lipid của amphotericin-B được để dành cho những
bệnh nhân không dung nạp hoặc kháng với voriconazole.[98] Thường phải điều trị lâu dài dựa theo đáp ứng lâm sàng
và tình trạng miễn dịch. Phẫu thuật cắt lọc nhiễm trùng nấm ở mũi là yếu tố quyết định để có kết quả điều trị thành
công.

Viêm màng não do mucormycosis
Liposomal amphotericin-B có hiệu quả hơn dạng bào chế lipid trong điều trị bệnh thần kinh trung ương, là thuốc điều
trị bậc 1 trong mucormycosis thần kinh trung ương, với dạng bào chế lipid là thuốc thay thế bậc 2.[99] Phẫu thuật cắt
lọc nhiễm trùng nấm ở mũi là yếu tố quyết định để có kết quả điều trị thành công.

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 )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

cryptococcal 1 liệu pháp kích thích với amphotericin-B +
flucytosine hoặc fluconazole

bổ sung dẫn lưu dịch não tủy (CSF)

thêm Điều trị tấn công bằng fluconazole.

thêm Điều trị duy trì với fluconazole

histoplasma 1 liposomal amphotericin-B

thêm Điều trị duy trì với thuốc kháng nấm nhóm -azole

coccidioides 1 Điều trị chống nấm nhóm azole

bổ sung amphotericin-B nội tủy

bổ sung đặt shunt não thất
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Cấp tính ( tóm tắt )

thêm Điều trị duy trì với thuốc kháng nấm nhóm -azole

candida 1 amphotericin-B + flucytosine

bổ sung Loại bỏ các thiết bị nhân tạo

thêm Điều trị duy trì với fluconazole hoặc voriconazole

Exserohilum rostratum 1 điều trị kháng nấm

Aspergillus 1 voriconazole hoặc amphotericin-B

thêm cắt lọc các xoang quanh mũi

mucormycosal 1 amphotericin-B

thêm cắt lọc các xoang quanh mũi
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

cryptococcal 1 liệu pháp kích thích với amphotericin-B +
flucytosine hoặc fluconazole

» Bắt đầu điều trị ngay khi chẩn đoán, vì bệnh không
được điều trị có tính nguy hiểm không giống nhau.

» Điều trị tối ưu đối với viêm màng não do
cryptococcal là 2 tuần amphotericin-B tĩnh mạch
cộng với flucytosine. Nếu không có flucytosine, có
thể thay thế bằng fluconazole. Nếu bệnh nhân không
thể sử dụng amphotericin-B, thì khuyến cao điều trị
fluconazole liều cao cộng với flucytosine. Trong trường
hợp không có amphotericin-B hoặc flucytosine, vẫn
khuyến cáo sử dụng liều cao fluconazole đường uống.

» Các khuyến nghị về thời gian điều trị và dạng bào
chế của amphotericin-B khác nhau với bệnh liên quan
đến HIV, liên quan đến ghép tạng, và không liên quan
đến HIV, không liên quan đến ghép tạng. Ưu tiên dạng
bào chế lipid ở bệnh nhân ghép tạng. Phải theo dõi
xét nghiệm thận và huyết áp (nhất là ở bệnh thận liên
quan đến HIV). Khắc phục giảm chức năng thận bằng
muối và dịch, miễn là không có chống chỉ định.[100]

» Cần theo dõi và bổ sung kali và magiê nếu cần.

» Hb giảm khoảng 20% trong vòng 2 tuần từ khi bắt
đầu amphotericin-B,[101] và có thể cần truyền dịch.
Thường gặp viêm tắc tĩnh mạch.

» Một số chuyên gia khuyến nghị đo nống độ
flucytosine huyết tương 2 giờ một lần sau khi dùng,
các mức tối ưu là 30-80 micrograms/mL.[66]

» Sự kết hợp amphotericin-B và flucytosine, so đơn
trị liệu amphotericin-B liên, có liên quan đến tăng khả
năng sống trong viêm màng não do cryptococcus; tuy
nhiên, kết hợp amphotericin-B và fluconazole không
đem lại lợi ích sống còn.[80]

» Ở gần 1/8 số bệnh nhân, điều trị viêm màng não do
cryptococcus ở bệnh nhân HIV thường là biến chứng
của hội chứng viêm phục hồi miễn dịch.[17]

» Bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm HIV cần tiếp
tục điều trị ARV. Ở những bệnh nhân nhiễm HIV
chưa từng được điều trị gần đây mà được chẩn đoán
viêm màng não do cryptococcal, việc trì hoãn điều trị
ARV trong 5 tuần có liên quan đến cải thiện khả năng
sống so với khi điều trị ban đầu 1 đến 2 tuần, nhất là
những bệnh có ít bạch cầu trong dịch não tủy.[86]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» amphotericin B deoxycholate: 0,7 đến 1 mg/kg/
ngày, tiêm tĩnh mạch trong 2 tuần
-hoặc-
» amphotericin B dạng nhũ dịch: 4-6 mg/kg/ngày
tiêm, tĩnh mạch trong 2 tuần

--VÀ--
» flucytosine: 100 mg/kg/ngày, uống, chia liều mỗi
6 giờ trong 2 tuần
-hoặc-
» Fluconazole: 800 mg, uống/tiêm tĩnh mạch mỗi
ngày một lần trong 2 tuần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Fluconazole: 1200 mg, uống mỗi ngày một lần
trong 2 tuần
-và-
» flucytosine: 100 mg/kg/ngày, uống, chia liều mỗi
6 giờ trong 2 tuần

HOẶC

Các lựa chọn cấp ba

» Fluconazole: 1200 mg, uống mỗi ngày một lần
trong 2 tuần

bổ sung dẫn lưu dịch não tủy (CSF)

» Điều trị tăng áp lực nội sọ là vấn đề quan trọng trong
việc điều trị viêm màng não do cryptococcus.[87]

» Hướng dẫn hiện nay khuyến cáo dẫn lưu dịch não
tủy nếu áp lực mở >25 cm H2O.[66] Mục đích là
giảm áp lực đóng xuống <20 cm H2O hoặc 50% áp
lực mở, bằng cách chọc dịch não tủy nhiều ngày và lấy
ra lượng lớn dịch não tủy (lên đến 30 mL/ngày; kiểm
tra áp lực dịch não tủy sau mỗi lần lấy 10 mL).

» Nếu chọc dịch não tủy nhiều ngày vẫn không kiểm
soát được tình trạng tăng áp lực nội sọ, có thể xem
xét dẫn lưu não tủy tạm thời hoặc đặt shunt não thất ổ
bụng.[88]

» Không khuyến cáo các điều trị sau: sử dụng
corticosteroids, acetazolamide, hoặc mannitol.

thêm Điều trị tấn công bằng fluconazole.

» Điều trị tấn công bằng fluconazole. Cơ sở của
phương pháp này là điều trị nhanh nhiễm trùng với
phác đồ kháng nấm tốt nhất, sau đó là liệu pháp ít
độc hơn đường uống để tiếp tục điều trị và phòng
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
ngừa tái phát, cũng giảm thiểu độc tính do thuốc của
amphotericin-B.

» Thời gian điều trị tấn công tối ưu là uống fluconazole
trong 8 tuần

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 400-800 mg, uống mỗi ngày một
lần trong 8 tuần

thêm Điều trị duy trì với fluconazole

» Sau giai đoạn tấn công 8 tuần, bệnh nhân chuyển
sang dùng fluconazole liều thấp để điều trị duy trì lâu
dài.

» Ở bệnh nhân bị viêm màng não do cryptococcus liên
quan đến HIV, cần tiếp tục liệu pháp duy trì trong ít
nhất 1 năm, và có thể ngưng điều trị sau khi số lượng
CD4 của bệnh nhân từ 100 tế bào/microlitre trở lên
trong ít nhất 3 tháng và không thể phát hiện RNA vi-
rút trong khi điều trị ARV.[82] 1[C]Evidence

» Không rõ bệnh nhân bị viêm màng não do
cryptococcus không liên quan đến HIV cần sử dụng
liệu pháp duy trì trong bao lâu. Trong điều kiện không
có dữ liệu, duy trì fluconazole cho hầu hết bệnh nhân,
tùy theo đáp ứng với điều trị kháng nấm và tính đảo
ngược sự ức chế miễn dịch, dùng trong 6 đến 12
tháng.

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 200-400 mg, uống mỗi ngày một
lần

histoplasma 1 liposomal amphotericin-B

» Có thể đơn lẻ hoặc một phần của histoplasmosis toàn
thân.

» Điều trị ban đầu với liposomal amphotericin-B trong
4 đến 6 tuần.

» Theo dõi điện giải đồ (bổ sung nếu cần) và chức
năng thận; tuy nhiên, tính độc thận thấp hơn ở dạng
bào chế liposomal so với dạng bào chế deoxycholate.

» Uống lượng muối và nước tương đương khoảng 1 L
nước muối sinh lý có thể giúp giảm tính độc thận.

Các lựa chọn sơ cấp

» amphotericin B dạng nhũ dịch: 5 mg/kg/ngày,
tiêm tĩnh mạch trong 4-6 tuần
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

thêm Điều trị duy trì với thuốc kháng nấm nhóm -azole

» Có thể đơn lẻ hoặc một phần của histoplasmosis toàn
thân.

» Điều trị duy trì với itraconazole. Các biện pháp thay
thế bao gồm fluconazole, hoặc một trong thuốc kháng
nấm -azole bậc 2 mới .

» Sử dụng trong ít nhất 1 năm và cho đến khi không
còn các bất thường của dịch não tủy và không còn
kháng nguyên trong dịch não tủy (kháng nguyên trong
huyết thanh và nước tiểu nếu kết quả ban đầu âm
tính).

» Có thể ngưng itraconazole một cách an toàn ở bệnh
nhân nhiễm HIV sau ít nhất 1 năm nếu tải lượng vi-rút
HIV dưới ngưỡng phát hiện và số lượng CD4 >150
tế bào/mL, và các bất thường trên phim chụp sọ não,
các bất thường dịch não tủy, và kháng nguyên dịch
não tủy/huyết thanh/nước tiểu (nếu kết quả trước đây
dương tính) đã khỏi.[91]

» Thường theo dõi nồng độ thuốc itraconazole để
đảm bảo khả năng hấp thu thuốc đầy đủ và đánh
giá việc tuân thủ. Nồng độ thấp gợi ý cần tăng liều,
chuyển sang dạng bào chế lỏng, hoặc chuyển sang
fluconazole.[28]

Các lựa chọn sơ cấp

» Itraconazole: 200 mg, uống mỗi ngày hai đến ba
lần

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 800 mg, uống mỗi ngày một lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Posaconazole: 400 mg đường uống (hỗn dịch)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Voriconazole: 400 mg, uống mỗi ngày hai lần vào
ngày một, sau đó 200 mg mỗi ngày hai lần

coccidioides 1 Điều trị chống nấm nhóm azole

» Thuốc đầu tay thường là fluconazole.[92]
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Viêm màng não do nấm Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Hiện nay hầu hết các chuyên gia sử dụng liều ban
đầu là 800-1200 mg/ngày, mặc dù các nghiên cứu sử
dụng liều ban đầu là 400 mg/ngày.

» Chấp nhận điều trị thay thế bằng Itraconazole. Thuốc
uống thay thế cho những bệnh nhân không dung nạp
hoặc không đáp ứng với fluconazole hoặc itraconazole
là posaconazole và voriconazole.[93] [94] [95]

» Bệnh nhân đáp ứng với liệu pháp kháng nấm azole
cần tiếp tục điều trị vô hạn định.

» Bệnh nhân không đáp ứng với điều trị bằng azole có
thể điều trị amphotericin-B nội tủy có hoặc không tiếp
tục điều trị azole.

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 400-1200 mg, uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Itraconazole: 200 mg, uống mỗi ngày hai đến ba
lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Posaconazole: 400 mg đường uống (hỗn dịch)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Voriconazole: 400 mg, uống mỗi ngày hai lần vào
ngày một, sau đó 200 mg mỗi ngày hai lần

bổ sung amphotericin-B nội tủy

» Một số chuyên gia sử dụng amphotericin-B nội tủy
với fluconazole, và tin rằng phương pháp này giúp đáp
ứng nhanh hơn.

» Liều 0,1 đến 1,5 mg/liều, tăng liều cho đến khi
không dung nạp;[102] tuy nhiên, cần hội chẩn chuyên
môn để được hướng dẫn về liều dùng.

Các lựa chọn sơ cấp

» amphotericin B deoxycholate: cần hội chẩn
chuyên môn để được hướng dẫn về liều dùng nội
tủy

bổ sung đặt shunt não thất
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Bệnh nhân bị não úng thủy thường cần phải đặt
shunt não thất.

thêm Điều trị duy trì với thuốc kháng nấm nhóm -azole

» Bệnh nhân đáp ứng với liệu pháp kháng nấm azole
cần tiếp tục điều trị vô hạn định.

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 400-1200 mg, uống mỗi ngày một
lần

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Itraconazole: 200 mg, uống mỗi ngày hai đến ba
lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Posaconazole: 400 mg đường uống (hỗn dịch)
mỗi ngày hai lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Voriconazole: 400 mg, uống mỗi ngày hai lần vào
ngày một, sau đó 200 mg mỗi ngày hai lần

candida 1 amphotericin-B + flucytosine

» Bắt đầu điều trị ngay sau khi chẩn đoán, hoặc theo
kinh nghiệm trong khi chờ kết quả chẩn đoán ở những
bệnh nhân bệnh nặng nghi ngờ bị viêm màng não do
candida.

» Nồng độ flucytosine trong dịch não tủy tốt, và phối
hợp với amphotericin-B để diệt Candida cả trên lâm
sàng và trong phòng thí nghiệm. Ưu tiên liposomal
amphotericin-B trong các ca giảm chức năng thận.

» Phải theo dõi cẩn thận độc tố của flucytosine tác
động lên tủy xương và gan, tốt hơn là theo dõi nồng
độ flucytosine huyết tương thường xuyên.[64]

» Theo dõi sát xét nghiệm thận và huyết học của bệnh
nhân đang sử dụng amphotericin-B. Khắc phục giảm
chức năng thận bằng muối và dịch, miễn là không có
chống chỉ định.[100] Cần theo dõi và bổ sung các chất
điện giải (kali và magiê) nếu cần.
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Hb giảm khoảng 20% trong vòng 2 tuần từ khi bắt
đầu amphotericin-B.[101]

» Có thể cần truyền dịch ở những bệnh nhân có Hb
nền thấp. Thường gặp viêm tắc tĩnh mạch.

Các lựa chọn sơ cấp

» amphotericin B deoxycholate: 0,7 đến 1 mg/kg/
ngày, tiêm tĩnh mạch trong 2-6 tuần
-hoặc-
» amphotericin B dạng nhũ dịch: 4-6 mg/kg/ngày,
tiêm tĩnh mạch trong 2-6 tuần

--VÀ--
» flucytosine: 50-100 mg/kg/ngày, uống, chia liều
mỗi 6 giờ trong 2-6 tuần

bổ sung Loại bỏ các thiết bị nhân tạo

» Ở bệnh nhân phẫu thuật thần kinh nhiễm nấm
candidaemia huyết, cần tháo các thiết bị nhân tạo và
catheter tĩnh mạch bị nhiễm trùng nếu có thể.

thêm Điều trị duy trì với fluconazole hoặc voriconazole

» Xem xét tiếp tục điều trị với fluconazole, nhất là ở
các bệnh nhân có sự ức chế miễn dịch liên tục hoặc ở
bệnh nhân đáp ứng với amphotericin-B và flucytosine
nhưng có nhiễm độc tiến triển nặng liên quan đến
thuốc. Sử dụng điều trị duy trì ở bệnh nhân nhiễm
HIV.

» Voriconazole là biện pháp thay thế cho các chủng
kháng fluconazole hoặc Candida.

» Do nguy cơ tái phát cao, cần tiếp tục điều trị tối
thiểu 4 tuần sau khi các triệu chứng liên quan đến
nhiễm trùng thuyên giảm. Tất cả kết quả dịch não tủy
và chụp x-quang cần bình thường trươc khi ngưng
thuốc kháng nấm.

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 800 mg, uống mỗi ngày một lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» Voriconazole: 200 mg đường uống mỗi ngày hai
lần

Exserohilum rostratum 1 điều trị kháng nấm

» Trước đợt bùng phát năm 2012 do
methylprednisolone bị nhiễm bẩn ở Hoa Kỳ, nhiễm
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Viêm màng não do nấm Điều trị
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
trùng ở người với E rostratum cực kỳ hiếm thấy.
Người ta không biết nhiều về việc điều trị, nhất là khi
có tổn thương thần kinh trung ương.

» Đối với những bệnh nhân bị viêm màng não do E
rostratum, khuyến cáo liệu pháp điều trị kháng nấm tối
thiểu 3 tháng, có thể đến 1 năm với những bệnh nhân
bị tổn thương thần kinh trung ương nặng (ví dụ như
viêm màng nhện).[96]

» Tuy nhiên, mặc dù thời gian liệu pháp tối ưu, có
báo cáo về tình trạng tái phát viêm màng não do E
rostratum sau khi các triệu chứng thuyên giảm và số
lượng bạch cầu dịch não tủy trở về bình thường.[97]

» Có thể cần điều trị kháng nấm kéo dài với tái phát
viêm màng não do nấm. Trong một số trường hợp (ví
dụ như viêm màng não do coccidioides), có thể điều
trị kháng nấm suốt đời, tùy theo tính chất nhiễm trùng,
tần suất tái phát viêm màng não sau khi ngưng thuốc
kháng nấm, mức độ nghiêm trọng của việc tổn thương
thần kinh trung ương, và tình trạng miễn dịch của cá
nhân.

» Điều trị cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa bệnh
truyền nhiễm.[96]

Aspergillus 1 voriconazole hoặc amphotericin-B

» Voriconazole được xem là lựa chọn điều trị chính;
dạng bào chế lipid của amphotericin-B được để dành
cho những bệnh nhân không dung nạp hoặc kháng với
voriconazole.[98] Yêu cầu điều trị lâu dài theo đáp
ứng lâm sàng và tình trạng miễn dịch.

Các lựa chọn sơ cấp

» Voriconazole: 6 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 12
giờ trong ngày 1, sau đó 4 mg/kg tiêm tĩnh mạch
mỗi 12 giờ, chuyển sang uống khi có cải thiện lâm
sàng; 200 mg, uốngmỗi ngày hai lần

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» amphotericin B phức hợp với lipid: 5 mg/kg,
đường tĩnh mạch mỗi ngày một lần

thêm cắt lọc các xoang quanh mũi

» Phẫu thuật cắt lọc nhiễm trùng nấm ở mũi là yếu tố
quyết định để có kết quả điều trị thành công.
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

mucormycosal 1 amphotericin-B

» Liposomal amphotericin-B có hiệu quả hơn dạng
bào chế lipid trong điều trị bệnh thần kinh trung ương,
là thuốc điều trị bậc 1 trong mucormycosis thần kinh
trung ương, với dạng bào chế lipid là thuốc thay thế
bậc 2.[99] Tiếp tục điều trị cho đến khi các dấu hiệu
và triệu chứng nhiễm trùng thuyên giảm.[99]

Các lựa chọn sơ cấp

» amphotericin B dạng nhũ dịch: 3-5 mg/kg tiêm
tĩnh mạch mỗi ngày một lần; có báo cáo tăng liều
lên 10 mg/kg/ngày nếu không đáp ứng với liều ban
đầu

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» amphotericin B phức hợp với lipid: 5 mg/kg,
đường tĩnh mạch mỗi ngày một lần

thêm cắt lọc các xoang quanh mũi

» Phẫu thuật cắt lọc nhiễm trùng nấm ở mũi là yếu tố
quyết định để có kết quả điều trị thành công.
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Giai đoạn đầu

Sertraline
Sertraline (thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc), mà trước đây cho thấy có hoạt tính in vivo và in vitro chống lại
cryptococcus, liên quan đến độ thanh thải dịch não tủy cryptococcus nhanh hơn và tỷ lệ hội chứng viêm phục hồi miễn
dịch và tỉ lệ tái phát thấp hơn ở bệnh nhân nhiễm HIV.[103]
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Khuyến nghị

Giám sát

Viêm màng não do cryptococcus

• Bệnh nhân hồi phục sau viêm màng não do cryptococcus cần theo dõi cẩn thận các triệu chứng tái phát.
• Bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm HIV cần tiếp tục điều trị ARV. Ở những bệnh nhân nhiễm HIV chưa

từng được điều trị gần đây mà được chẩn đoán viêm màng não do cryptococcal, việc trì hoãn điều trị ARV
trong 5 tuần có liên quan đến cải thiện khả năng sống so với khi điều trị ban đầu 1 đến 2 tuần, nhất là những
bệnh có ít bạch cầu trong dịch não tủy.[86]

• Ở gần 1/8 số bệnh nhân, điều trị viêm màng não do cryptococcus ở bệnh nhân HIV thường là biến chứng của
hội chứng viêm phục hồi miễn dịch.[17]

Viêm màng não do nấm histoplasma:[28]

• Cần làm lại dịch não tủy (CSF) sau 1 tháng, khi thay thế amphotericin-B bằng thuốc kháng nấm azole, và trong
1 năm, và nếu thất bại hoặc nghi ngờ tái phát.

• Cần tiếp tục điều trị cho đến khi không còn các bất thường ở CSF và kháng nguyên CSF (kháng nguyên huyết
thanh và nước tiểu nếu kết quả ban đầu dương tính) âm tính.

• Có thể lặp lại kháng nguyên trong huyết thanh và nước tiểu, nếu ban đầu dương tính, vào 2 tuần, 1 tháng, và
sau đó 3 tháng trong khi trị liệu và trong ít nhất 6 tháng sau khi chấm dứt điểu trị.

• Cũng cần đo mức kháng nguyên cho những bệnh nhân điều trị không thành công hoặc nghi ngờ tái phát.

Viêm màng não do coccidioides:[10]

• Ban đầu lặp lại xét nghiệm CSF mỗi tháng.
• Nếu đáp ứng tốt, lặp lại CSF 3 tháng một lần trong suốt đời.
• Các kháng thể cố định bổ thể trong huyết thanh và CSF giảm nếu điều trị thành công.

Viêm màng não do nấm Candida:[64]

• Do tỷ lệ tái phát cao trong viêm màng não do candida, phải điều trị thuốc kháng nấm trong ít nhất 4 tuần sau
khi các triệu chứng và dấu hiệu thuyên giảm.

• Tất cả kết quả xét nghiệm CSF và chụp x-quang cũng cần bình thường trươc khi ngưng liệu pháp kháng nấm.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Cần tư vấn cho tất cả các bệnh nhân về tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị duy trì kháng nấm và đề nghị thông
báo về bất kỳ triệu chứng tái phát nào. Cần thông báo cho bệnh nhân về việc cần theo dõi đáp ứng bằng xét nghiệm
máu và dịch não tủy và khả năng tái phát.

Cần cảnh báo cho bệnh nhân nhiễm HIV đã được điều trị viêm màng não do cryptococcus về khả năng tái phát hội
chứng viêm do phục hồi miễn dịch do cryptococcus (CM-IRIS), thường trong 1 đến 2 tháng sau khi bắt đầu điều trị
ARV.

Cần tư vấn cho bệnh nhân được điều trị viêm màng não do coccidioides rằng điều trị và theo dõi là công việc suốt đời,
và nguy cơ tái phát cao nếu ngưng hoặc gián đoạn điều trị.
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Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

thiếu máu, rối loạn chất điện giải, và độc thận thứ phát do điều
trị amphotericin-B.

ngắn hạn cao

Bệnh nhân thường bị thiếu máu, giảm kali máu, giảm magiê máu, và độc thận có thể đảo ngược. Bệnh nhân có Hb nền
thấp có thể cần truyền máu nếu họ bị thiếu máu nặng hoặc có triệu chứng. Để giảm thiểu tính độc hại cho thận liên
quan đến amphotericin-B, bệnh nhân cần được bù dịch trước với tiêm tĩnh mạch nước muối sinh lý, trừ khi chống chỉ
định.[100] Bệnh nhân thường yêu cầu bổ sung kali và magiê trong khi dùng amphotericin-B.

nhiễm nấm histoplasma ngắn hạn thấp

Nhiễm nấm histoplasma là tổn thương não hoặc tủy sống khu trú. Có thể xảy ra liên quan đến viêm màng não do
Histoplasma, mà điều trị như đối với viêm màng não. Không khuyến cáo phẫu thuật. Nếu phát hiện bằng kết quả phân
lập ở bệnh nhân khỏe mạnh không bị viêm màng não hoặc nhiễm trùng toàn thân, có thể rút ngắn thời gian dùng
amphotericin-B.[28]

di chứng thần kinh (ví dụ như điếc) dài hạn cao

15% đến 30% bệnh nhân hồi phục từ viêm màng não do candida có di chứng thần kinh nghiêm trọng, nhất là trẻ
em.[38] [109] [110]

Hội chứng viêm phục hồi miễn dịch do cryptococcus (CM-IRIS)
sau khi bắt đầu điều trị ARV (ART)

dài hạn trung bình

Từ 6% đến 30% bệnh nhân có thể bị CM-IRIS trung bình 1 đến 2 tháng sau khi bắt đầu ART. Các triệu chứng
gồm đau đầu, sốt, hạch to, và tăng áp lực CSF. Cần ngưng ART. Cần kiểm tra CSF để đo áp lực (có thể cần điều
trị bằng chuỗi chọc dịch não tủy) và loại trừ nhiễm trùng hoạt tính liên tục và các chẩn đoán khác. Có thể xem xét
corticosteroids ngắn hạn ở bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng.[112] [113] [114]

tăng áp lực nội sọ biến thiên cao

Tăng ap lực nội sọ trong viêm màng não do cryptococcus có thể xảy ra do giảm tái hấp thu dịch não tủy (CSF) ở nhung
mao màng nhện. Cần chọc dịch não tủy nhiều ngày ở bệnh nhân có áp lực nội sọ tăng,[66] với dẫn lưu CSF lên đến 30
mL, để kiểm soát áp lực. Nếu áp lực vẫn cao mặc dù chọc dịch não tủy hàng ngày, có thể xem xét dẫn lưu não tủy tạm
thời hoặc đặt shunt não thất ổ bụng.[88]

nhồi máu não biến thiên trung bình

Viêm mạch thứ phát do quá trình viêm trong nhiễm nấm coccidioides có thể dẫn đến nhồi máu. Một số (không phải tất
cả) chuyên gia ủng hộ bổ sung corticosteroid liều cao, ngắn hạn.[10]

viêm màng nhện tủy sống biến thiên trung bình

Viêm màng nhện tủy sống, gây đau lưng, liệt hai chân, và bí tiểu, có thể xảy ra như là một biến chứng của tiêm nội tủy
và do đó cần ngưng liệu pháp này. Biến chứng này cũng có thể xảy ra ở bệnh nhân được điều trị với fluconazole.

Viêm màng nhện tủy sống hiếm khi gây biến chứng cho viêm màng não do nấm cryptococcus không liên quan đến
HIV.[111]

não úng thủy biến thiên trung bình
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Não úng thủy, thứ phát do tắc nghẽn CSF do đáp ứng viêm với nhiễm trùng, là biến chứng thường gặp nhất của viêm
màng não do coccidioides và thường phải đặt shunt.

Não úng thủy thỉnh thoảng gây biến chứng viêm màng não do Histoplasma và yêu cầu phải phẫu thuật thần kinh để
xem xét đặt dẫn lưu não thất.[28]

Lý tưởng là điều trị cho bệnh nhân 2 tuần amphotericin-B để giảm khả năng vi sinh vật cư trú trong shunt mới. Cần
theo dõi chặt chẽ bệnh nhân được đặt shunt vể tái phát. Trong trường hợp tái phát, cần xem xét lấy shunt và thay thế.

hội chứng viêm phục hồi miễn dịch (IRIS) biến thiên thấp

IRIS có thể gây biến chứng viêm màng não do nấm liên quan đến nhiễm HIV khi bắt đầu điều trị ARV (HAART). Nó
có thể gây suy giảm thần kinh đột ngột bất thường[115]

Tiên lượng

Viêm màng não do cryptococcus
Dấu ấn quan trọng nhất của tiên lượng kém trong viêm màng não do cryptococcus liên quan đến HIV là thay đổi tâm lý
và tải lượng vi sinh vật cao, được xác định bằng nuôi cấy dịch não tủy (CSF) định lượng (CSF) hoặc hiệu giá kháng thể
kháng nguyên trong dịch não tủy.[75] Số lượng bạch cầu CSF thấp và áp lực CSF mở tăng cũng liên quan đến kết quả
điều trị kém. Tỷ lệ tử vong trong viêm màng não do cryptococcus không liên quan đến HIV có liên quan đến suy thận
mạn tính, suy gan, hoặc bệnh máu ác tính, cũng như không đau đầu và trạng thái tâm lý thay đổi.[54]

Tỷ lệ tử vong do viêm màng não do cryptococcal vẫn cao; trong một nghiên cứu lớn gần đây của Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong
sau 10 tuần khoảng 10%.[53] Trong các nghiên cứu ít chọn lọc hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn, lên đến 26. Tỷ lệ tử vong
sau 10 tuần theo ghi nhận từ Châu Phi và Châu Á là 20% đến 40%, trong đó có điều trị amphotericin-B.[75] [104] [105]
Viêm màng não do cryptococcus vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở bệnh nhân nhiễm HIV, đáng kể là ở Thái
Lan, Uganda, Malawi, và Nam Phi, với nguy cơ tử vong ước tính là 17% sau 2 tuần và 34% sau 10 tuần.[17] Di chứng
tâm thần kinh mạn tính thường gặp sau khi viêm màng não do cryptococcal và có liên quan đến thay đổi các thông số
phim chụp sọ não.[106]

Viêm màng não do nấm histoplasma
Khoảng 20% bệnh nhân thất bại với điều trị ban đầu, và 40% có thể tái phát.[28]

Viêm màng não do coccidioidomycosis
Mặc dù có những cải tiến về thuốc kháng nấm, tỉ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong liên quan đến viêm màng não do
coccidioides vẫn cao, với tỷ lệ tử vong hiện nay khoảng 30%.[10] Do có nguy cơ tái phát cao nếu ngưng liệu pháp, cần
điều trị suốt đời.[107]

Viêm màng não do nấm Candida
Tiên lượng viêm màng não do candida tùy theo nhóm nguy cơ, và tỷ lệ tử vong có thể thay đổi từ khoảng 10% ở bệnh
nhân phẫu thuật thần kinh[43] khoảng 30% bệnh nhân nhiễm HIV.[57] Trẻ nhũ nhi sinh non bị viêm màng não do
candida có tỷ lệ tử vong và khuyết tật phát triển thần kinh cao so với các nhóm chứng: 60% so với 28%.[108]
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Viêm màng não do nấm aspergillus
Khó chẩn đoán viêm màng não do aspergillus, với khả năng tử vong chung gần 70%; khả năng sống cao hơn ở bệnh nhân
có sức đề kháng bình thường khi.[48]
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Hướng dẫn chẩn đoán

Quốc tế

Guidelines for the diagnosis, prevention, and management of cryptococcal disease in HIV-
infected adults, adolescents and children

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2018

Bắc Mỹ

2016 Infectious Diseases Society of America (IDSA) clinical practice guideline for the
treatment of coccidioidomycosis

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2016

Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the
Infectious Diseases Society of America

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2016

Hướng dẫn điều trị

Quốc tế

Guidelines for the diagnosis, prevention, and management of cryptococcal disease in HIV-
infected adults, adolescents and children

Nhà xuất bản: World Health Organization Xuất bản lần cuối: 2018

Bắc Mỹ

2016 Infectious Diseases Society of America (IDSA) clinical practice guideline for the
treatment of coccidioidomycosis

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2016

Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the
Infectious Diseases Society of America

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2016

Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious
Diseases Society of America

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2016

Practice guidelines for the management of cryptococcal disease

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2010
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Bắc Mỹ

Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis

Nhà xuất bản: Infectious Diseases Society of America Xuất bản lần cuối: 2007

Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults
and adolescents

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes for
Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America

Xuất bản lần cuối: 2018
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Điểm số bằng chứng

1. Risk of relapse of cryptococcal meningitis: there is poor-quality evidence from one RCT that fluconazole reduced
relapses of successfully treated cryptococcal meningitis compared with itraconazole.[83]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.
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Hình 1: Cryptococcal meningoencephalitis. (A) Cranial MRI shows cerebellar hyperintensities (arrows) in FLAIR sequences
(fluid-attenuated inversion recovery) and (B) meningeal contrast enhancement (arrows) in T1 weighted MRI. (C) Indian ink
stain, (D) fungal culture, and (E) Gram stain of cerebrospinal fluid were positive

Braun J. Headache, personality changes and fine motor disturbances. BMJ Case Reports. 2009; doi:10.1136/
bcr.06.2008.0093. Used with permission.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm
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