SARS-CoV-2 hot ng k l không theo các quy tc v dch t hc và sinh bnh hc truyn thng.

Gây suy thn cp
STC là tình trng thn t ngt suy gim hoc mt kh nng thi tr cht c ni sinh (do chuyn hóa c bn) và ngoi
sinh (c t ca mm bnh) ra khi c th. Trong s các bnh nhân nghiên cu, các bác s (BS) nhn thy tình trng
STC xy ra khi ngi bnh SARS-CoV-2 tr nng, vi khong 90% bnh nhân dùng máy th. Nhng bnh nhân
SARS-CoV-2 tui cao, có bnh tim mch, cao huyt áp, tiu ng... d tin trin n STC.
Có hai nhóm nguyên nhân dn n STC là ti thn (tn thng mô do các bnh ca thn) và ngoài thn (hay trc
thn, do các bnh ngoài thn (NT), không tn thng mô thn) thì nhng bnh nhân này thuc nhóm nguyên
nhân ngoài thn. STC NT chim 50 - 60% tng s STC và do gim khi lng tun hoàn qua thn nh nh mt
máu, mt nc, mt mui; giãn mch h thng khi sc; nhim trùng; hp ng, tnh mch thn; phình ng mch ch bng
dn n tc mch thn do huyt khi; ôi khi là kp (mt phn) ng mch ch bng trong phu thut (mc ích làm gim
chy máu nhng gây hu qu thiu máu thn); hi chng gan - thn: Suy gim chc nng thn cp tính do nhiu bnh
gan STC NT có th din ra rt nhanh, ch sau vài gi hoc vài ngày, có th t vong nu không c chn oán và
iu tr kp thi. Nu chn oán sm, iu tr úng, STC NT có th cha khi hoàn toàn, chc nng thn phc hi nh bình
thng.
BS Kenar Jhaveri - ngi ph trách kho sát - ánh giá: STC NT không phi là tình trng c thù ca bnh do
SARS-CoV-2, nó thng xy ra khi mc nhiu bnh khác. Tuy nhiên, bit c t l bnh nhân có nguy c STC NT
s giúp các BV chun b sn sàng lc lng nhân viên và thit b iu tr STC ngay trc mt hoc bùng phát các t
dch tng lai. BS Michele Mokrzycki - Trung tâm Y t Montefiore, New York - cho bit, các ca STC do
SARS-CoV-2 tng t bin, làm dch v lc máu trong các bnh vin (BV) New York rt khó khn, ã xy ra khng
hong thiu thit b vào tháng 4 và các BS ã phi áp dng mt s gii pháp tình th. Vì th, phát hin ca kho sát
này tuy không mi nhng rt có ý ngh thc t vi iu tr.
Phân loi 6 nhóm triu chng bnh nhân SARS-CoV-2
Các nhà nghiên cu i hc (H) Hoàng gia London, Anh, nghiên cu d liu ca 1.600 bnh nhân Anh và M
thng cp nht triu chng ca h trên ng dng “Theo du d liu SARS-CoV-2”. H da trên các triu chng có tng
bnh nhân nh ho, st, mt khu giác... xp các bnh nhân SARS-CoV-2 vào tng nhóm có mc triu chng
nh nhau, t nh n nng và i chiu vi kt qu iu tr, t ó a ra phác iu tr phù hp vi mc triu chng nng, nh rt hiu
qu. Có 6 nhóm triu chng c phân loi theo mc tng nng dn là:
1. Ging cúm, không st: au u, mt khu giác, au c, ho, au hng, au ngc, không st.

2. Ging cúm, st: au u, mt khu giác, ho, au hng, khàn ting, chán n, st.
3. Có triu chng ng rut: au u, mt khu giác, chán n, au hng, au ngc, không ho, tiêu chy.
4. Bnh nng cp mt: au u, mt khu giác, ho, st, mt mi, khàn ging, au ngc.
5. Bnh nng cp hai: au u, mt khu giác, chán n, ho, st, khàn ging, au hng, au c, au ngc, mt mi, lú ln.
6. Bnh nng cp ba: au u, mt khu giác, chán n, ho, st, khàn ging, au ngc, mt mi, lú ln, au c, au bng,
tiêu chy, ri lon hô hp: khó th.
Thc t, t nhóm 1 - 3 ch có di 5% bnh nhân cn h tr hô hp. nhóm 4 và 5, khong 9 - 10% bnh nhân cn
tr th. Nhóm 6, nghiêm trng nht, có gn 20% ngi bnh phi s dng các thit b h tr hô hp. Bnh nhân trong
nhóm này thng là nhng ngi cao tui, có bnh nn, h min dch suy yu. Tng kt này giúp các BS sau khi
xp xp, phân loi theo nhóm triu chng, có th iu tr cho tng ca bnh tt hn do ã nh hình sn bnh nhân trong
nhóm cn mc chm sóc nh th nào. “Tôi ngh úc kt này rt thú v. Trong s nhng bnh nhân SARS-CoV-2,
mi ngi có nhng triu chng khác nhau, ngi st, ngi không, ngi bun nôn và nôn, s khác b tiêu chy”. “Tôi
thy công vic d dàng hn nhiu khi xác nh c 6 nhóm triu chng, nó còn giúp cho tiên lng bnh” - BS Bob
Lahita, BV H St. Joseph, California, M, nói.
ã bit nguyên nhân mt khu giác do SARS-CoV-2
Các chuyên gia BV nghiên cu Milan, Italia và BV tr em Boston, M ã chp cng hng t (MRI) não mt n
k thut viên X-quang 25 tui. Trc khi làm vic trong khu chm sóc bnh nhân SARS-CoV-2, n nhân viên
này hoàn toàn khe mnh. Mt ngày, cô ho khan, nhng ht ho vào hôm sau, nhng xung quanh cô hình
nh chng có mùi gì và mi th cô n, ung u chng có v gì. Cô không st và thy rt n ngoài mt khu và v
giác. Ba ngày sau khi b mt khu giác, các BS khám phi và mi cô nhng không thy gì bt thng, h quyt
nh chp MRI não. Trên film thy hi (phn trong mt thùy não) trán lên ca thùy trán não và hành khu (hai nh khu gii phu này nm sát xng áy s, ngay trên trn hc mi) tng m (tng mc cn quang). Hành khu
là ni tp trung li ca các si thn kinh khu giác (chính là dây thn kinh trung ng s 1) - có u ngn vùng khu
niêm mc mi - tip ni vi các t bào thn kinh ca h thng khu giác (khu não) mà hành khu là mt phn trong
ó. Tng m hai nh khu này tc là mô não b viêm nhim làm các BS ngh n tác nhân SARS-CoV-2 nên
ngay lp tc cô gái c xét nghim và kt qu là dng tính. 28 ngày sau, chp li MRI thy hi trán lên và hành
khu ã gim m (còn viêm nh), phù hp vi tình trng khu giác ca nhân viên này ang hi phc. Các thng kê
th gii cha ghi nhn ca nào mt mùi vnh vin, ngha là tn thng do SARS-CoV-2 gây ra h thng khu não
ch nht thi. ây là ca u tiên c các BS chng minh do SARS-CoV-2 xâm nhp não trên ngi sng, góp
thêm bng chng cho nghiên cu trên t thi và ng vt trc ây. Khi chp MRI não ca hai bnh nhân SARSCoV-2 khác có triu chng mt mùi, các BS lúng túng vì không thy thay i tng t nh não cô gái nói trên?
Tuy nhiên, nghi ng nhanh chóng c gii ta: Khi mc các bnh v mi mà rõ nht là do mt s loi virus, c bit là
cúm, niêm mc mi b tn thng gm c các ngn thn kinh khu giác gây ra lon hay mt mùi, tuy khu não
không b tn thng, nhng trng hp này SARS-CoV-2 không xâm nhp não mà ch làm tn thng niêm mc
mi, mt trong nhng ni virus này trú ng.
Rng tóc khi khi bnh
Kho sát trên 1.100 ngi bnh SARS-CoV-2 thy, hin tng khá ph bin là rng nhiu tóc. Hin các c quan kim
soát và phòng nga dch bnh vn cha công nhn ây là triu chng do SARS-CoV-2, tuy có ti 27% ngi bnh
gp phi tình trng này. Bình thng, mi ngày mt ngi rng khong 30 - 100 si tóc, nên rng quá nhiu tóc làm
nhng ngi khi SARS-CoV-2 lo lng, cho dù ã âm tính hoàn toàn. BS Michele S. Green - BV Lenox
Hill, New York, M - cho hay, khi phòng khám m ca tr li sau giãn cách, rt ông bnh nhân ti iu tr rng
tóc. “H u là nhng ngi khi bnh SARS-CoV-2 và mang ti có khi c túi tóc ging nh c mt mái tóc trong ó.
H nói ã tng b m rt nng và st cao, nhng cha bao gi rng tóc nhiu nh vy”.
Thông thng, tóc s rng nhiu hn sau phu thut; chn thng; sang chn tâm lý (stress) kéo dài; st cao; gim

cân; thay i ch n; thiu, mt máu; thiu ht st; bnh tuyn giáp, bung trng a nang, viêm nhim da u, tiu ng,
bnh t min; dùng mt s loi thuc và nhum tóc... Nhng nguyên nhân này làm tóc ngng tng trng và rng,
có th mt ti 50% tóc vì nhng nguyên nhân nói trên, song thng ch xy ra trong khong 6 tháng và tóc
mc dày tr li nu còn tr và gii quyt c nguyên nhân gây rng. Y hc vn cha bit vì sao cùng nhng nguyên
nhân trên, có ngi rng tóc có ngi không và phng oán do gene.
Các BS cho rng SARS-CoV-2 có th không trc tip gây rng tóc. Hin tng này có kh nng do bnh nhân
phi chng chi vi st cao và các triu chng nghiêm trng khác.
Trích ngun: laodong.vn

