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ĐĐạạii cươngcương

 LLàà bbệệnhnh truytruyềềnn nhinhiễễmm ccấấpp ttíínhnh do virusdo virus gâygây rara

 LâyLây truytruyềềnn quaqua đưđườờngng hôhô hhấấpp

 BBệệnhnh thưthườờngng xxảảyy rara ởở trtrẻẻ emem đđặặcc bibiệệtt llàà 22--66 tutuổổii

 BiBiểểuu hihiệệnn lâmlâm ssààngng:: ssốốtt,, viêmviêm kkếếtt mmạạcc,, đưđườờngng hôhô

hhấấpp,, tiêutiêu hhóóaa vvàà sausau đđóó llàà phpháátt banban ngongoààii dada

 BBệệnhnh gâygây bibiếếnn chchứứngng nnặặngng ởở trtrẻẻ emem

 BBệệnhnh ttạạoo rara trtrạạngng ththááii mimiễễnn ddịịchch bbềềnn vvữữngng susuốốtt

đđờờii
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DDịịchch ttễễ hhọọcc (1)(1)

 TTáácc nhânnhân gâygây bbệệnhnh::

 ParamyxovirusParamyxovirus influenzaeinfluenzae,, thuthuộộcc hhọọ
ParamyxoviridaeParamyxoviridae..

 CCấấuu trtrúúcc ccầầuu đađa ddạạngng,, đưđườờngng kkíínhnh 100100--250mm,250mm,
ggồồmm 6 protein.6 protein.

 PhPhầầnn capsidcapsid ởở phphííaa trongtrong ccóó chchứứaa chuchuỗỗii xoxoắắnn ARNARN
vvàà 3 protein.3 protein.

 PhPhầầnn vvỏỏ ởở phphííaa ngongoààii chchứứaa chchấấtt proteinprotein cơcơ bbảảnn ggắắnn
vvớớii 22 loloạạii glycoproteinglycoprotein bbềề mmặặtt
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DDịịchch ttễễ hhọọcc (2)(2)

 NguNguồồnn bbệệnhnh::

 BBệệnhnh nhânnhân ssởởii llàà ổổ chchứứaa virusvirus ssởởii..

 ĐưĐườờngng lâylây::

 LâyLây trtrựựcc titiếếpp quaqua đưđườờngng hôhô hhấấpp

 CơCơ ththểể ccảảmm ththụụ::

 PhPhầầnn llớớnn llàà trtrẻẻ emem

 TrTrẻẻ sơsơ sinhsinh khikhi mmớớii llọọtt lònglòng ccóó mimiễễnn ddịịchch thuthu ddộộngng dodo mmẹẹ
truytruyềềnn vvàà mimiễễnn ddịịchch nnààyy ttồồnn ttạạii khokhoảảngng 66 ththáángng..

 SauSau khikhi mmắắcc ssởởii trtrẻẻ ccóó mimiễễnn ddịịchch bbềềnn vvữữngng susuốốtt đđờờii
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DDịịchch ttễễ hhọọcc (3)(3)

 PhânPhân bbốố ddịịchch ttễễ

 VirusVirus ssởởii lâylây mmạạnhnh nhnhấấtt::
 11--22 ngngààyy trưtrướớcc khikhi mmọọcc banban ssởởii

 44 ngngààyy sausau khikhi phpháátt banban

 BBệệnhnh thưthườờngng ggặặpp vvààoo mmùùaa đôngđông xuânxuân

 PhânPhân bbốố khkhắắpp mmọọii nơinơi trêntrên ththếế gigiớớii

 ỞỞ MMỹỹ ttỉỉ llệệ ttửử vongvong dodo ssởởii chichiếếmm khokhoảảngng 0,3%,0,3%, còncòn
ởở ccáácc ququốốcc giagia đangđang phpháátt tritriểểnn ttỉỉ llệệ ttửử vongvong thưthườờngng
vưvượợtt ququáá 1%,1%, ccóó nơinơi lênlên ttớớii 10%10%
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SinhSinh bbệệnhnh hhọọcc (1)(1)

VirusVirus ssởởii xâmxâm nhnhậậpp vvààoo bibiểểuu mômô TBTB hôhô hhấấpp

MMááuu

XâmXâm nhnhậậpp vvààoo TBTB bbạạchch ccầầuu

BiBiểểuu hihiệệnn lâmlâm ssààngng
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SinhSinh bbệệnhnh hhọọcc (2)(2)

 TTếế bbààoo khkhổổngng llồồ đađa nhânnhân đưđượợcc ttììmm ththấấyy ởở đưđườờngng hôhô
hhấấpp vvàà ttổổ chchứứcc lympholympho llàà ttáácc nhânnhân sinhsinh bbệệnhnh ccủủaa ssởởii..

 KhKháángng ththểể đđặặcc hihiệệuu khôngkhông phpháátt hihiệệnn ththấấyy trưtrướớcc khikhi ccóó
bibiểểuu hihiệệnn phpháátt ban.ban.

 PhPhảảnn ứứngng mimiễễnn ddịịchch đđốốii vvớớii virusvirus trongtrong ccáácc ttếế bbààoo nnộộii
mômô ccủủaa ccáácc mmạạchch mmááuu dưdướớii dada đđóóngng vaivai tròtrò trongtrong ssựự
hhììnhnh ththàànhnh ccáácc ddấấuu KoplickKoplick ccũũngng nhưnhư llàà gâygây rara hihiệệnn
tưtượợngng phpháátt ban.ban.
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LâmLâm ssààngng ththểể điđiểểnn hhììnhnh

 GiaiGiai đođoạạnn ủủ bbệệnhnh:: 1010 ngngààyy,,
khôngkhông ccóó tritriệệuu chchứứngng

 GiaiGiai đođoạạnn khkhởởii phpháátt:  4:  4-- 55

ngngààyy
 HHộộii chchứứngng viêmviêm long:long:

 ViêmViêm longlong đưđườờngng hôhô hhấấpp trêntrên::
ho,ho, hhắắtt hơihơi,, chchảảyy nưnướớcc mmũũii

 ViêmViêm kkếếtt mmạạcc mmắắtt,, chchảảyy nưnướớcc
mmắắtt,, ccóó ththểể ccóó sưngsưng phphùù kkếếtt
mmạạcc vvàà mimi mmắắtt ((ddấấuu Brown)Brown)

 SSốốtt ttừừ ttừừ tăngtăng ddầầnn đđếếnn 3939--
40oC40oC chocho đđếếnn khikhi phpháátt ban.ban.

 DDấấuu hihiệệuu KoplikKoplik
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LâmLâm ssààngng ththểể điđiểểnn hhììnhnh

 GiaiGiai đođoạạnn totoàànn phpháátt
((giaigiai đođoạạnn phpháátt ban):ban):

 BanBan ssởởii điđiểểnn hhììnhnh:: mmààuu
hhồồngng,, khôngkhông ngngứứaa,,
ddạạngng ddáátt ssẩẩnn vvàà mmọọcc
theotheo trtrììnhnh ttựự

 TrongTrong khikhi mmọọcc banban ssốốtt
gigiảảmm ddầầnn,, mmấấtt điđi vvààoo
ngngààyy ththứứ tưtư hohoặặcc ththứứ
nămnăm sausau khikhi phpháátt ban.ban.

 NhNhữữngng trưtrườờngng hhợợpp ssốốtt
kkééoo ddààii thưthườờngng ggợợii ýý
đđếếnn bibiếếnn chchứứngng ccủủaa
bbệệnhnh ssởởii..
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LâmLâm ssààngng ththểể điđiểểnn hhììnhnh

 GiaiGiai đođoạạnn luilui bbệệnhnh::

 TTừừ ngngààyy ththứứ tưtư trtrởở điđi banban bbắắtt đđầầuu nhnhạạtt ddầầnn,, trtrììnhnh ttựự
nhưnhư khikhi mmọọcc..

 BanBan mmấấtt điđi đđểể llạạii ccáácc vvếếtt mmààuu nâunâu trêntrên dada,, thưthườờngng
ggọọii llàà vvếếtt llằằnn dada hhổổ..

 BBệệnhnh ssởởii thưthườờngng kkééoo ddààii khokhoảảngng 1010 ngngààyy.. BBệệnhnh ccóó
xuxu hưhướớngng nnặặngng hơnhơn ởở ngưngườờii llớớnn soso vvớớii trtrẻẻ nhnhỏỏ,, vvớớii
bibiểểuu hihiệệnn ssốốtt caocao,, phpháátt banban rõrõ rrệệtt vvàà ttỉỉ llệệ bibiếếnn
chchứứngng thưthườờngng caocao hơnhơn..



11-11Remba 1

CCáácc ththểể lâmlâm ssààngng (1)(1)

 SSởởii khôngkhông điđiểểnn hhììnhnh::

 ĐãĐã tiêmtiêm phòngphòng vaccinevaccine ssởởii bbấấtt hohoạạtt,, sausau đđóó llạạii
phơiphơi nhinhiễễmm vvớớii virusvirus ssởởii..

 SSốốtt,, đauđau cơcơ,, đauđau đđầầuu kkééoo ddààii vvààii ngngààyy,, sausau đđóó banban
xuxuấấtt hihiệệnn..

 BanBan ssởởii khôngkhông điđiểểnn hhììnhnh

 KhôngKhông phânphân llậậpp đưđượợcc virusvirus ssởởii ởở nhnhữữngng bbệệnhnh nhânnhân
nnààyy

 KhôngKhông lâylây sangsang chocho ngưngườờii khkháácc

 BBệệnhnh đưđượợcc coicoi llàà dodo tăngtăng mmẫẫnn ccảảmm vvớớii virusvirus ssởởii
gâygây rara bbởởii vaccinevaccine bbấấtt hohoạạtt
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CCáácc ththểể lâmlâm ssààngng (2)(2)

 SSởởii theotheo ththểể đđịịaa::

 SSởởii ởở nhnhữữngng cơcơ ththểể bbịị suysuy gigiảảmm mimiễễnn ddịịchch::

 CCóó nguynguy cơcơ mmắắcc ssởởii nnặặngng vvàà ttửử vongvong..

 ỞỞ ccáácc bbệệnhnh nhânnhân nnààyy ssởởii ccóó ththểể khôngkhông điđi kkèèmm vvớớii phpháátt ban.ban.

 BiBiếếnn chchứứngng :: viêmviêm phphổổii,, viêmviêm nãonão,, nhnhữữngng bbệệnhnh nhânnhân HIVHIV ssẽẽ titiếếnn
ttớớii giaigiai đođoạạnn AIDS.AIDS.

 SSởởii ởở ngưngườờii llớớnn::

 ThưThườờngng nnặặngng hơnhơn ởở trtrẻẻ nhnhỏỏ

 BanBan ssởởii thưthườờngng nhinhiềềuu hơnhơn vvàà ddààyy hơnhơn ởở trtrẻẻ nhnhỏỏ

 BBộộii nhinhiễễmm vivi khukhuẩẩnn ccũũngng rrấấtt hayhay ggặặpp:: viêmviêm taitai gigiữữaa,, viêmviêm xoangxoang
vvàà viêmviêm phphổổii ((khokhoảảngng 1/31/3 ssốố bbệệnhnh nhânnhân))
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CCáácc ththểể lâmlâm ssààngng (3)(3)

CCáácc cơcơ ththểể bbịị suysuy gigiảảmm mimiễễnn ddịịchch

ThiThiếếuu hhụụtt mimiễễnn ddịịchch ttếế bbààoo bbẩẩmm sinhsinh

MMắắcc ccáácc bbệệnhnh áácc ttíínhnh

ĐangĐang điđiềềuu trtrịị ứứcc chchếế mimiễễnn ddịịchch

BBệệnhnh nhânnhân nhinhiễễmm HIVHIV
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BiBiếếnn chchứứngng bbệệnhnh ssởởii

Thần kinh
trung ương

• Viêm não
• Viêm não xơ hóa
bán cấp

ThThầầnn kinhkinh
trungtrung ươngương

•• ViêmViêm nãonão
•• ViêmViêm nãonão xơxơ hhóóaa
bbáánn ccấấpp

TMH-Hô hấp
• Viêm tai giữa
• Viêm thanh quản
• Viêm phế quản
• Viêm phổi
• Bệnh phổi kẽ
thâm nhiễm tế bào
khổng lồ
•

TMHTMH--HôHô hhấấpp
•• ViêmViêm taitai gigiữữaa
•• ViêmViêm thanhthanh ququảảnn
•• ViêmViêm phphếế ququảảnn
•• ViêmViêm phphổổii
•• BBệệnhnh phphổổii kkẽẽ
thâmthâm nhinhiễễmm ttếế bbààoo
khkhổổngng llồồ
••

Tiêu hóa
• Viêm loét hoại tử
niêm mạc miệng
• Nấm miệng

• Viêm dạ dày ruột
• Viêm gan
• Viêm ruột thừa
• Viêm hồi tràng

TiêuTiêu hhóóaa
•• ViêmViêm loloéétt hohoạạii ttửử
niêmniêm mmạạcc mimiệệngng
•• NNấấmm mimiệệngng

•• ViêmViêm ddạạ ddààyy ruruộộtt
•• ViêmViêm gangan
•• ViêmViêm ruruộộtt ththừừaa
•• ViêmViêm hhồồii trtrààngng

Biến chứngBiBiếếnn chchứứngng
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ChChẩẩnn đođoáánn xxáácc đđịịnhnh

 ChChủủ yyếếuu ddựựaa vvààoo lâmlâm ssààngng::
 SSốốtt
 ViêmViêm longlong đưđườờngng hôhô hhấấpp trêntrên,, viêmviêm longlong mmắắtt vvàà

tiêutiêu hhóóaa
 PhPháátt banban ddạạngng ddáátt totoàànn thânthân

 ChChẩẩnn đođoáánn chchắắcc chchắắnn::
 BBằằngng chchứứngng virusvirus trongtrong ddịịchch titiếếtt thanhthanh ququảảnn
 PhươngPhương phpháápp mimiễễnn ddịịchch huhuỳỳnhnh quangquang trtrựựcc titiếếpp
 TrongTrong vòngvòng 55 ngngààyy đđầầuu

 HuyHuyếếtt thanhthanh chchẩẩnn đođoáánn::
 TăngTăng đđộộngng llựựcc khkháángng ththểể ởở haihai llầầnn llấấyy mmááuu
 CCóó mmặặtt ccủủaa khkháángng ththểể đđặặcc hihiệệuu typetype IgMIgM
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ChChẩẩnn đođoáánn phânphân bibiệệtt (1)(1)

 BanBan tinhtinh hhồồngng nhinhiệệtt::

 NguyênNguyên nhânnhân : do: do nhinhiễễmm liênliên ccầầuu nhnhóómm AA

 LâmLâm ssààngng::
 BBệệnhnh nhânnhân trtrẻẻ tutuổổii,,

 ĐauĐau hhọọngng ccấấpp,,

 PhPháátt banban ddầầyy đđặặcc khôngkhông ccóó khokhoảảngng xenxen kkẽẽ vvớớii dada llàànhnh,,
chchủủ yyếếuu ởở ccáácc nnếếpp ggấấpp,,

 ViêmViêm lưlưỡỡii titiếếnn tritriểểnn ccóó ttíínhnh chuchu kkỳỳ,,

 BongBong vvẩẩyy dada ddạạngng vvạạtt ởở ccáácc đđầầuu chi.chi.
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ChChẩẩnn đođoáánn phânphân bibiệệtt (2)(2)

 BanBan ssởởii ĐĐứứcc (Rubella)(Rubella)

 PhPháátt banban ddạạngng ssởởii haihai

phapha,, nnổổii hhạạchch ccổổ sausau,, đauđau

khkhớớpp

 ChChẩẩnn đođoáánn ddựựaa vvààoo phphảảnn

ứứngng huyhuyếếtt thanhthanh vvớớii ssựự

ccóó mmặặtt ccủủaa khkháángng ththểể

typetype IgMIgM
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ChChẩẩnn đođoáánn phânphân bibiệệtt (3)(3)

 NhiNhiễễmm trtrùùngng tiêntiên phpháátt virus Epsteinvirus Epstein--BarrBarr

 KhoKhoảảngng 55--10%10% ccáácc trưtrườờngng hhợợpp

 PhPháátt banban ttựự nhiênnhiên hohoặặcc sausau ddùùngng khkháángng sinhsinh nhnhóómm

AminoAmino--ppéénicillinnicillin ::

 XXảảyy rara ởở thanhthanh thithiếếuu niênniên kkèèmm theotheo vvớớii

 BBệệnhnh ccảảnhnh đđặặcc trưngtrưng ccủủaa nhinhiễễmm bbạạchch ccầầuu đơnđơn nhânnhân ((ssốốtt,,

mmệệtt,, đauđau hhọọngng,, nnổổii hhạạchch totoàànn thân,lthân,lááchch to)to)

 ChChẩẩnn đođoáánn xxáácc đđịịnhnh ddựựaa vvààoo phphảảnn ứứngng huyhuyếếtt thanhthanh
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ChChẩẩnn đođoáánn phânphân bibiệệtt (4)(4)

 BanBan ddịị ứứngng thuthuốốcc::

 DDựựaa vvààoo titiềềnn ssửử ddùùngng
thuthuốốcc trưtrướớcc khikhi phpháátt
banban

 PhPháátt banban kkèèmm theotheo
ngngứứaa

 CCáácc tritriệệuu chchứứngng ddịị ứứngng
gigiảảmm nhanhnhanh khikhi ngngừừngng
thuthuốốcc
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ChChẩẩnn đođoáánn phânphân bibiệệtt (5)(5)

 Ban doBan do ccáácc virusvirus đưđườờngng ruruộộtt::

 Echo virus, Coxsackie virusEcho virus, Coxsackie virus ccóó ththểể gâygây phpháátt
banban ddạạngng ddáátt gigiốốngng ban Rubellaban Rubella

 PhPháátt banban thưthườờngng kkèèmm theotheo::
 TTììnhnh trtrạạngng ccúúmm

 ỈỈaa llỏỏngng

 ĐauĐau đđầầuu

 ĐauĐau cơcơ

 ViêmViêm mmààngng nãonão nưnướớcc trongtrong tăngtăng bbạạchch ccầầuu lympholympho
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ĐiĐiềềuu trtrịị (1)(1)

 SSởởii thôngthông thưthườờngng::

 KhôngKhông ccầầnn điđiềềuu trtrịị đđặặcc hihiệệuu,, chchỉỉ ccầầnn ddùùngng hhạạ ssốốtt

trongtrong trưtrườờngng hhợợpp ccầầnn thithiếếtt..

 LưuLưu ýý khôngkhông ddùùngng AspirinAspirin chocho trtrẻẻ nhnhỏỏ hohoặặcc thithiếếuu

niênniên dưdướớii 2020 tutuổổii vvìì ccóó ththểể gâygây rara hhộộii chchứứngng Reye.Reye.

 TrưTrườờngng hhợợpp bbộộii nhinhiễễmm đưđườờngng hôhô hhấấpp:: ddùùngng

CephalosporinCephalosporin ththếế hhệệ 11 hohoặặcc AmoxicillinAmoxicillin vvớớii

acideacide clavulanicclavulanic
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ĐiĐiềềuu trtrịị (2)(2)

 SSởởii ccóó ththểể llààmm gigiảảmm lưlượợngng Vitamin AVitamin A trongtrong cơcơ ththểể
llààmm khôkhô mmắắtt ((xerophthalmiaxerophthalmia)) vvàà gâygây rara mmùù..

 CCóó ththểể ddùùngng Vitamin AVitamin A hhỗỗ trtrợợ trongtrong trưtrườờngng hhợợpp
sausau đâyđây::
 TrTrẻẻ ttừừ 66 ththáángng đđếếnn 22 tutuổổii phphảảii nhnhậậpp viviệệnn vvìì bbịị ssởởii

hohoặặcc bibiếếnn chchứứngng dodo ssởởii
 TrTrẻẻ bbịị ssởởii ccóó kkèèmm theotheo suysuy gigiảảmm hhệệ ththốốngng mimiễễnn

ddịịchch hohoặặcc thithiếếuu hhụụtt Vitamin AVitamin A
 TTấấtt ccảả trtrẻẻ nhnhỏỏ bbịị mmắắcc ssởởii ởở nhnhữữngng vvùùngng ccóó vvấấnn đđềề

thithiếếuu hhụụtt Vitamin A,Vitamin A, đđặặcc bibiệệtt ởở nhnhữữngng nưnướớcc đangđang
phpháátt tritriểểnn hohoặặcc ởở nhnhữữngng vvùùngng hhẻẻoo lláánhnh
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ĐiĐiềềuu trtrịị (3)(3)

 LiLiềềuu lưlượợngng Vitamin A:Vitamin A:
 TrTrẻẻ ttừừ 00--66 ththáángng: 50000UI: 50000UI
 TrTrẻẻ ttừừ 77--1212 ththáángng: 100000UI: 100000UI
 TrTrẻẻ trêntrên 11 tutuổổii: 200000UI: 200000UI

 TTáácc ddụụngng phphụụ:: NônNôn,, đauđau đđầầuu
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PhòngPhòng bbệệnh(1)nh(1)

 PhòngPhòng bbệệnhnh khôngkhông đđặặcc hihiệệuu::
 PhPháátt hihiệệnn ssớớmm ởở ththờờii kkỳỳ khkhởởii phpháátt đđểể ccááchch lyly trtráánhnh lâylây lanlan

 PhòngPhòng sausau khikhi titiếếpp xxúúcc vvớớii ssởởii:: tiêmtiêm globulinglobulin mimiễễnn ddịịchch

(0,3ml/kg)(0,3ml/kg)

 PhòngPhòng bbệệnhnh đđặặcc hihiệệuu::
 TiêmTiêm vaccinevaccine ssốốngng gigiảảmm đđộộngng llựựcc

 CCóó ththểể phphốốii hhợợpp ccùùngng tiêmtiêm vvớớii loloạạii vaccinevaccine khkháácc (MMR)(MMR)

 ChChỉỉ đđịịnhnh::

 TrTrẻẻ ttừừ 1212 ththáángng tutuổổii trtrởở lênlên,,

 TrTrẻẻ llớớnn chưachưa đưđượợcc tiêmtiêm phòngphòng trongtrong đđộộ tutuổổii ttớớii trưtrườờngng,,

 NhNhữữngng ngưngườờii chưachưa đưđượợcc tiêmtiêm phòngphòng ởở trongtrong vvùùngng ddịịchch ttễễ
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PhòngPhòng bbệệnh(2)nh(2)

 VaccinVaccin ssởởii ccóó ttáácc ddụụngng bbảảoo vvệệ susuốốtt đđờờii

 LiLiềềuu tiêmtiêm:: ccóó ththểể tiêmtiêm 22 mmũũii

 MMũũii 1: 121: 12--1515 ththáángng tutuổổii

 MMũũii 2:2: ccóó ththểể nhnhắắcc llạạii khikhi trtrẻẻ đưđượợcc 44--55 tutuổổii hohoặặcc 1212 tutuổổii

 CânCân nhnhắắcc tiêmtiêm phòngphòng chocho ngưngườờii llớớnn??

 KhoKhoảảngng 10%10% ngưngườờii khkhỏỏee mmạạnhnh ccóó ththểể bbịị ssốốtt caocao 55--77 ngngààyy
sausau khikhi tiêmtiêm phòngphòng vaccinvaccin,, kkééoo ddààii 11--55 ngngààyy vvàà ccóó ththểể phpháátt
banban thothoáángng quaqua


