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Các biểu hiện lâm sàng của nhiễm virus Dengue như: sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue, sốt
đơn thuần (hội chứng nhiễm virus).       

1. Sốt Dengue (Dengue cổ điển)

  

- Nung bệnh: từ 3-15 ngày

  

- Khởi phát: những biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào lứa tuổi:

  

+ Trẻ còn bú và trẻ nhỏ có thể có triệu chứng sốt không đặc hiệu và phát ban.

  

+ Trẻ lớn và người lớn: sốt cao đột ngột kèm nhức đầu, đau rức 2 bên hố mắt, đau khắp người,
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đau cơ, đau khớp. Mệt mỏi, chán ăn.

  

- Toàn phát: sốt cao 39 - 40oC, kèm theo các triệu chứng:

  

+ Xung huyết ở củng mạc mắt, đau rức quanh nhãn cầu.

  

+ Ðau cơ, đau khớp, mệt mỏi chán ăn.

  

+ Sưng hạch bạch huyết.

  

+ Phát ban ở ngoài ra, ban dát sẩn hoặc ban kiểu sởi.

  

+ Ðôi khi có xuất huyết ở da, niêm mạc. Rất hiếm xuất huyết nặng gây tử vong

  

+ Số lượng bạch cầu bình thường hoặc hơi hạ, tiểu cầu bình thường.

  

+ Hematocrit bình thường (không có biểu hiện cô đặc máu). 

  

+ Sốt thường trong vòng 2 đến 7 ngày. Tiên lượng tốt, không xảy ra sốc. 

  

2. Sốt xuất huyết Dengue

  

Lâm sàng sốt xuất huyết dengue không sốc:
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- Hội chứng nhiễm trùng: sốt cao đột ngột, nhiệt độ 39-40oC, sốt kéo dài 2-7 ngày, sốt kèm các
triệu chứng như: mệt mỏi, chán ăn, đau bụng ở thượng vị hoặc hạ sườn phải, đôi khi nôn, gan
to: ở trẻ em hay gặp hơn người lớn, đôi khi da xung huyết hoặc có phát ban.

  

- Hội chứng thần kinh: đau người. đau cơ, đau khớp, rức đầu, đau quanh hố mắt; trẻ em nhỏ sốt
cao, đôi khi co giật, hốt hoảng; không có biểu hiện màng não.

  

- Hội chứng xuất huyết: thường xuất hiện vào ngày thứ 2 của bệnh. Trường hợp không có xuất
huyết thì có dấu hiệu dây thắt dương tính.

  

+ Các biểu hiện xuất huyết tự nhiên hoặc xuất huyết khi tiêm chích sẽ thấy bầm tím quanh nơi
tiêm.

  

+ Xuất huyết ngoài da: biểu hiện như các chấm xuất huyết, vết bầm tím, rõ nhất là xuất huyết ở
mặt trước 2 cẳng chân, mặt trong 2 cẳng tay, gan bàn tay, lòng bàn chân.

  

+ Xuất huyết ở niêm mạc: chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới màng tiếp hợp,
đi tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh nguyệt sớm hơn kỳ hạn.

  

+ Xuất huyết tiêu hóa: nôn ra máu, đi đại tiện ra máu. Khi có xuất huyết tiêu hóa nhiều, bệnh
thường diễn biến nặng.

  

Sốt xuất huyết Dengue có sốc:

  

Khi bị bệnh sốt xuất huyết Dengue cần theo dõi sốc là biến chứng nặng dễ đưa đến tử vong.
Do đó phải thường xuyên theo dõi huyết áp, mạch, nhiệt độ, hematocrit, số lượng nước tiểu.
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Sốc thường xảy ra vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh, nhiệt độ hạ xuống đột ngột, da
lạnh, tím tái, bệnh nhân vật vã, li bì. đau bụng cấp. Sốc xuất hiện nhanh chóng với mạch nhanh
nhỏ khó bắt, da lạnh nhớp mồ hôi: huyết áp hạ, huyết áp tối đa dưới 90mmHg hoặc huyết áp
kẹp (khoảng cách giữa tối đa và tối thiểu (20mmHg).

  

Nếu không xử trí kịp thời, sốc diễn biến rất nhanh với huyết áp tụt xuống nhanh và đôi khi
không đo được mạch nhỏ khó bắt, bệnh nhân ở trạng thái lơ mơ, thở yếu.

  

Thời gian sốc thường ngắn và bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 12 đến 24 giờ.

  

Không xử trí nhanh chóng thì sốc kéo dài sẽ gây toan chuyển hóa, giảm natri máu và xuất hiện
đông máu nội quản rải rác gây xuất huyết trầm trọng ở tiêu hóa và các cơ quan khác. Bệnh
nhân có thể xuất huyết não đưa đến hôn mê.

  

Tiến triển 

  

Thời kỳ hồi phục của sốt xuất huyết Dengue có sốc hoặc không sốc đều nhanh chóng: bệnh
nhân ăn ngon miệng và thèm ăn là dấu hiệu tiên lượng tốt. Trong giai đoạn hồi phục có thể gặp
tim đập chậm hoặc loạn nhịp xoang và khỏi trong vài ngày.

  

Phân loại mức độ nặng hoặc nhẹ của bệnh Dengue xuất huyết

  

Theo TCYTTG chia làm 4 độ:

  

Dengue xuất huyết không sốc

  

- Ðộ I: Sốt kéo dài 2-7 ngày, kèm theo các dấu hiệu không đặc hiệu (rức đầu, đau người...).Dấu
hiệu dây thắt dương tính.
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- Ðộ II: Dấu hiệu như độ I kèm theo xuất huyết ngoài da, niêm mạc, phủ tạng.

  

Dengue xuất huyết có sốc

  

- Ðộ III: có dấu hiệu suy tuần hoàn, huyết áp hạ hoặc kẹp, mạch nhanh yếu, da lạnh, người bứt
rứt, vật vã.

  

- Ðộ IV: sốc sâu mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, chân tay lạnh (HA=0).

  

Xét nghiệm

  

- Tiểu cầu: giảm dưới 100.000/mm3, thường gặp vào ngày thứ 2 trở đi.

  

- Dung tích hồng cầu (hematocrit) tăng trên 20% (bình thường dung tích hồng cầu: 0,38-0,40).
Khi dung tích hồng cầu tăng biểu hiện sự cô đặc máu và thoát huyết tương.

  

Với hai triệu chứng như sốt 2-7 ngày, có biểu hiện xuất huyết ở da, niêm mạc hoặc có dấu hiệu
dây thắt dương tính, kèm theo hai dấu hiệu phi lâm sàng là hạ tiểu cầu <100.000/mm3 và
hematocrit tăng là đủ để chẩn đoán lâm sàng Dengue xuất huyết.

  

Khi có tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi (lâm sàng, X-Quang phổi) và/hoặc giảm
albumin trong máu là bằng chứng rõ rệt của sự thoát quản huyết tương.

  

- Bạch cầu: bình thường hoặc hạ. Tăng tế bào huyết tương (plasmocyte).
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- Giảm protein và natri trong máu,

  

- Transaminase huyết thanh tăng nhẹ.

  

- Trong sốc kéo dài sẽ có toan chuyển hóa.

  

- Bổ thể (chủ yếu C3a, C5a) trong huyết thanh giảm.

  

Xét nghiệm về đông máu và tiêu fibrin nhận thấy: giảm flbrinogen, prothrombin, yếu tố VIII, yếu
tố VII, yếu tố XII, antithrombin II và alpha-antiplasmin (yếu tố ức chế alpha-plasmin).

  

Trong các trường hợp nặng nhận thấy có giảm prothrombin phụ thuộc vitamin K như các yếu tố
V, VII, X. Khoảng 1/3 các trường hợp Dengue có sốc thì thời gian Prothrombin kéo dài và 1/2 số
bệnh này có thời gian Thromboplastin bán phần kéo dài (Partial prothromboplastin time),

  

- Ðôi khi trong nước tiểu có albumin nhưng nhẹ và nhất thời.
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