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ĐẠI CƯƠNG

• SXH: virus Dengue, lây qua trung gian muỗi Aedes aegypti

• Phát hiện từ thế kỷ 18, ngày càng tăng trên toàn cầu
(quốc gia cận nhiệt đới, nhiệt đới)

• 100 triệu cases/năm, tử vong 25.000 BN (Wilder-Smith, A)

• Bệnh phổ biến ở trẻ em, tuy nhiên người lớn mắc bệnh ngày càng ↑
→ SXH/ thai kỳ cũng tăng theo

• Basurko, C (2009): mô tả 1 số trường hợp lây nhiễm virus dengue 
từ mẹ con, có triệu chứng khá nặng cho con





Phân loại WHO 1997

o Sốt không rõ nguyên nhân

o Sốt Dengue (DF)

o Sốt xuất huyết (DHF)

o Hội chứng shock do Dengue (DSS)



Phân loại WHO 2009

1. Sốt xuất huyết Dengue

2. Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo 

(warning signs)

3. Sốt xuất huyết Dengue nặng

- Thoát huyết tương nặng  shock (DSS)

- Xuất huyết nặng 

- Suy tạng



Diễn tiến



Xét nghiệm

• NS1: kháng nguyên NS1. Nhạy 90% (1st), 60 – 80% (2nd)

• Elisa: kháng thể IgM IgG (4th – 7th)

• PCR: phát hiện nucleic acid của siêu vi

• Cấy tế bào



Triệu chứng

– Sốt: 38 – 40oC

– Nhức đầu – Nôn

– Đau nhức cơ

– Chảy máu cam, xuất huyết dưới da 

– Ismail, N.A.M (2006): giảm tiểu cầu: tương đối hằng định

– DHF: tăng tính thấm thành mạch → cô đặc máu (Hct ↑)

– DSS: thoát huyết tương → tràn dịch màng phổi màng bụng





SXH ảnh hưởng / thai kỳ

- Carles – CS (2000): không có dị tật bẩm sinh nào được chứng
minh có liên quan đến virus dengue

- Paixão – CS (2016): phân tích gộp trên 8 NC:

1. ↑ nguy cơ sẩy thai 3 lần/ thai phụ nhiễm virus dengue 
(OR= 3.5; 95% Cl= 1.15 – 10.77) 

2. ↑ nguy cơ thai lưu 6 lần (RR = 6.7; 95% Cl = 2.1 – 21.3)

3. Sinh non: OR = 1.71 (95% Cl = 1.06 – 2.76)

4. SGA: OR = 1.41 (95% Cl = 0.9 – 2.2)



SXH ảnh hưởng / thai kỳ

Basurko – CS (2018): thai phụ DF(+)  thai lưu #10% 

DSS: thai lưu tăng 8,6 lần

DHF/ thai ≥ 38 tuần: ↑ nguy cơ xuất huyết mẹ - thai

Pouliot, S.H (2010): nhiễm virus dengue được xem như là h/tượng viêm:

1. Virus dengue: tăng sản xuất cytokine (IL-6, IL-8, TNF-𝛼)
→ kích thích TC tạo cơn co → sinh non

2. Giảm PLT, thoát mạch/DHF→ phá hủy hệ TH nhau thai → thai lưu

3. Virus dengue (+)/ mô bánh nhau →phù nề →IUGR



Những điểm cần lưu ý

1. Y văn hiện tại → SXH TK có ảnh hưởng đến thai tùy mức độ bệnh

2. Không có điều trị đặc hiệu DF, DHF (chưa có vaccine) 
→ phòng ngừa: hạn chế đến vùng có dịch bệnh

3. Biến chứng có thể gặp/DHF thai kỳ: ↓ ↓ tiểu cầu nặng (dengue virus 2)

4. Trong chuyển dạ (MLT), tiểu cầu <50.000/mm3

→ chuẩn bị đầy đủ các chế phẩm máu thích hợp

5. DHF có nguy cơ truyền cho con



Bệnh án 1

Thai phụ 32 tuổi, 1001, sống tại Bangkok (Thailand)

Nhập viện: 2nd 39 tuần + sốt CRNN

* N0: To: 39oC, đau cơ

* N1: To: 38,6oC, BC 9.700/mm3 (ĐTNN 94%)  Hb 95g/L

∆: 2nd 39 tuần + sốt CRNN/ con to

→ Ampicillin 2g (TMC)

→ MLT: 3930g (♂, 8/9)



Hậu phẫu N1

- Tº: 39oC

- BC 5.900/mm3 (ĐTNN 68%) ĐNTT non 11%

- Hct 19% ; Hb 67g/L

- Vết mổ thành bụng chảy máu

→ Truyền 2 đơn vị HC



Hậu phẫu N4

- 1 khối 8x8x6 cm, dưới vết mổ thành bụng

- Kết quả siêu âm: khối 9cm thành bụng

→ Δ: Khối máu tụ/ hậu phẫu N4

→ Mở bụng # 800cc máu cục/ bao cơ thẳng bụng

Sau mổ vẫn rỉ máu → băng ép



Hậu phẫu N5

- Tº: 37,7oC

- BC 33.000/mm3 (ĐTNN 42%, ĐNTT non 8%)

- Tiểu cầu 73.000/mm3

- PT 12,5’  PTT 62,9’

→ Hội chẩn BS nhiễm: ∆ Nhiễm dengue virus cấp tính
(IgM+); (IgG+)/ cơ địa đã phơi nhiễm trước đó



Hậu phẫu N8

- Tiểu cầu 106.000/mm3

- Vết mổ còn rỉ máu

- PT; PTT bình thường, ngưng chảy máu/ VM

- Lượng dịch truyền: 3 lít
(RBC, máu toàn phần, FFP, 1 đơn vị tiểu cầu)

- Xuất viện: ngày 24e



Bé sơ sinh N6

- Tº: 38,2oC

- Gan: 2cm dưới hạ sườn (P)

- Lách: 0,5 cm dưới hạ sườn (T)

- BC: 7.300/mm3 (ĐNTT 39%)

- PLT hơi giảm

- Không kèm xuất huyết dưới da



Bé sơ sinh N8

- Sốt kéo dài 48 giờ

- Không dấu xuất huyết

- IgM – IgG ↑ phù hợp với nhiễm siêu vi dengue lần đầu

- Dengue virus type 2(+)/ huyết thanh

- Bé phục hồi dần, xuất viện ngày 24e cùng với mẹ



Bệnh án 2

- Thai phụ 43 tuổi, 2022 (Bình Dương, VN)

- Nhập viện: 3rd # 32,5 tuần + Sốt ngày thứ 3
lúc 7 giờ 40 ngày 03.9.2017



Bệnh sử
- KC 18.01.2017  DS: 25.10.2017

- Tiền căn THA: 2010, tự điều trị thuốc không rõ loại
- Khám thai lần 1 (05.7.17): thai 24 tuần, HA 160/90 mmHg

- Khám thai lần 2 (23.8.17): thai 31 tuần, HA 170/110 mmHg
BN từ chối nhập viện

- 01.9.2019: BN sốt, nhức đầu
 tự mua Efferalgan 500mg  (2 viên/ngày)



Tình trạng nhập viện
- M 94 lần/phút, HA 180/110 mmHg, To 39oC H
Hô hấp: 22 lần/phút, phù (+), PXGX (+), Dipstick: Đạm (+)

- Chảy máu răng(+) 

- BCTC 25cm, TT 153 lần/phút, 

- Cơn co tử cung(-)



Kết quả CLS

- Hb 13.8 g/dL Hct 39% PLT 29000/mm3

- INR 0.91 TCK 44 sec

- AST 71 U/L ALT 35.3 U/L LDH 335.4 U/L

- Kết quả SA: 1 thai sống trong TC # 32-33 tuần



Chẩn đoán

Δ: Thai lần 3 # 32,5 tuần (SA1)
TSG nặng + H/c HELLP + sốt siêu vi

Θ: 1. Adalat + Nicardipin
2. MgSO4

3. Betene IM 03 ống
4. MLT vì CTC không thuận lợi



MLT (03.9.2017), 13 giờ

- MLT + triệt sản: ♂ 1400g, 7/8 

- Truyền 2 cup tiểu cầu

- Dẫn lưu lớp cân (penrose)

- Máu mất # 300 ml



Mổ lần 2 (04.9.17), 11 giờ

Δ: Băng huyết sau MLT do đờ TC / HP giờ 22

 Cắt TC toàn phần
Dẫn lưu HC (P), thành bụng

 Truyền:    5 bịch Hồng cầu lắng
2 cup Tiểu cầu
3 đơn vị Huyết tương tươi đông lạnh



Mổ lần 3 (05.9.2017), 20 giờ

- Dịch đỏ sậm ODL # 1200ml. 

- Dịch ổ bụng > 500ml /SA  Δ: Chảy máu mỏm cắt

Mổ thám sát

* 1800 ml máu sậm / hông (T)

* Rỉ máu bó mạch TC-BT (T)    Cắt PP (T)

* Máu mất tổng cộng 2500 ml



Mổ lần 4 (06.9.2017), 10 giờ 
- 8 giờ (06.9.17): - ODL: 1500ml dịch đỏ sậm

- SA: dịch tự do lượng nhiều
- PLT 28000/mm3 INR 2.46
- AST 3494 U/L
ALT 1001 U/L

Δ: Xuất huyết nộiMổ thám sát

*Máu loãng sậm : 2000ml 
*Máu cục: 500ml  dẫn lưu rãnh đại tràng (T)



- 07.9.17: Dengue IgM (+) 
Δ Hậu phẫu ngày thứ 1 / TSG nặng  - HELLP

+ SXH N7 + suy đa cơ quan

- 07 – 22.9.2017: điều trị RLĐM

- Chế phẩm máu đã sử dụng
*Hồng cầu lắng : 27 túi (8500ml) 
*HTTĐL : 33 đơn vị 
*Kết tủa lạnh : 26 đơn vị
*Tiểu cầu : 17 cup



Mổ lần 5 (06.10.2017), 14 giờ

Δ: Tắc ruột

 Cắt đoạn ruột # 20cm + gỡ dính

 Xuất viện: 18.10.2017



Kết luận

1. Chẩn đoán phân biệt DSS - HELLP

2. Dengue virus truyền từ mẹ → con

3. MLT/ DF: gây chảy máu khó cầm

4. DF cấp tính gây tai biến sau phẫu thuật

(↓ tiểu cầu, RLĐM)



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


