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dengue incidence and its geographical distribution have increased dramatically in the 

past six decades. chapter 1 is an introduction to the current knowledge of dengue 

epidemiology and describes the pathogenic concepts of dengue disease. it is estimated 

that, globally, 1 out of 100 people are infected each year. dengue is not one disease entity, 

it is a spectrum of diseases caused by four serotypes of dengue virus (denV). it is the 

most prevalent arthropod-borne virus affecting humans in the tropics and subtropics.   

 

dengue fever (dF)/dengue haemorrhagic fever (dhF) is a growing public health problem 

in Vietnam. chapters 2-8 elaborate the disease burden of dengue, its epidemiology 

including its transmission, in southern Vietnam. in chapter 2, we quantify the dengue-

attributable disease burden in Binh thuan province. Based on surveillance data of one 

year, we showed that 12.6% of all patients who consulted a primary health facility due to 

fever. serological studies showed that dengue contributed to approximately one quarter 

of all presented acute undifferentiated fevers (auF). in contrast, the number of notified 

dengue cases was far less than 1% of the annual dengue incidence. this substantial under-

reporting of dengue in the health information systems in Binh thuan province, is due to 

reporting that is based on symptomatology of dengue and this is highly non-specific.  

 

We determined age specific prevalence of dengue and associated risk factors, by conducting 

a sero-survey at two primary schools and combined that with a household survey. in chapter 
3 we show antibody prevalence is 65.7% which increase with age. using the age dependant 

sero-prevalence we estimated the annual incidence with binary regression at 11.7%. the 

prevalence of dengue igg antibodies was significantly higher in children who (i) confirmed  

using a pit latrine, (ii) whose domestic environment was littered with discarded cans and (iii)  

who had pigs. in chapter 4, we further investigated the incidence of dengue by sero- 

conversion in order to validate the findings in chapter 3 and evaluate the possibility of cross-

reactivity against other flaviviruses. We followed a cohort of dengue sero-negative children  

for 23 months. sero-conversion was observed in 66 children which corresponds with an 

annual incidence of 17.3%. Cross-reactivity with Japanese encephalitis virus (JeV) specific  

igg antibodies was considered in 4.6%. data highlight the high incidence of denV infection 

among Vietnamese children and JeV infections are rare. We concluded that the annual  

incidence of dengue can be estimated with a single cross-sectional sero-prevalence 

survey in children. in Binh thuan denV transmission is stable with a constantly high 

annual incidence of first infections that occur mainly peri-domestic. the data acquired 

in chapter 3 and 4 were well suited to identify incident infections and to relate these to 

prevalence at baseline and thus assess geographical heterogeneity, i.e. clustering, in 

dengue transmission (chapter 5). geographical heterogeneity of dengue transmission 

was explored using a permutation null distribution test. this showed for the first time that 

clustering of denV transmission occurs at household level among asymptomatic children. 

risk areas could be identified by sero-prevalence surveys combined with mapping. Control 

of dengue virus transmission could be supported by identification and control of hotspots. 

to unravel the contribution of age at denV infections, we estimated the conditional probability 

of clinical dengue attacks given primary and secondary infections in chapter 6. We developed  

a compartmental model and applied it to the observed age-specific frequency of clinical attacks 

of dengue. We used (i) age-specific sero-prevalence (chapter 3) and (ii) age-specific frequency  

of clinical attack of dengue during primary and secondary infections as determined by sero-

logical confirmation (chapter 9). We showed that the probability of a clinical attack increases 

as a function of age for both primary and secondary infections. We showed empirically that  

the probability of clinical dengue during secondary infection is higher than during primary 

infection. in chapter 7, we studied dengue dynamics at population level by performing wavelet 

analyses on time series of monthly notified dengue cases.  a continuous annual mode of 

oscillation was found with a non-stationary 2–3-year multi-annual cycle. phase differences 

suggested that the seasonal wave of infection was either synchronous with all districts or moving 

away from phan thiet district, while the multi-annual wave of infection was moving towards 

phan thiet district. We also found a strong non-stationary association between enso indices 

and climate variables with dengue incidence. Climatic factors should be considered within  

the context of the socio-demographic, economic and immunological determinants that  

contribute to the spread of dengue. these factors are reviewed in the last chapter of the first  

part, chapter 8.  

 

part 2 of this thesis describes clinical observations that expand our knowledge on clinical 

features of dengue in both patients from endemic settings and travellers. in chapter 9, we 

explore clinical and virological characteristics and described the epidemiology of dengue 

using clinical data and acute and convalescent sera from patients who presented with auF 

in Binh thuan province. We used available data from a prospective observational study which 

was conducted from 2001 to 2006 and detected denV in 25% of serologically confirmed 

dengue cases. the predominant dengue serotype varied by year with seasonal fluctuation: 

denV-1 and denV-2 from 2003-2006, denV-4 in 2001-2002. primary dengue was more 

common in children. higher virus blood concentrations levels were found in primary infections 

compared to secondary infections. Clinical symptoms were often seen in adults. Few 

differences in clinical symptoms were found between primary and secondary infections and 

no significant differences in clinical symptoms between the serotypes were observed.   

 

We also studied a hitherto neglected sign of dengue, plasmocytosis. We prospectively  

quantified and described the kinetics and phenotype of peripheral blood plasma cells (pCs) 
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in denV infected travellers presenting at the academic medical Center in amsterdam, the 

netherlands in chapter 10. Blood plasmacytosis, characterized by a transient presence of 

polyclonal pCs in the circulation, is a common event in denV infection. Blood plasmacytosis 

was observed in 64-73% of patients, depending on the duration of illness at presentation.  

Blood plasmacytosis was higher in secondary denV infection and 89% had a shared 

immunophenotype (Cd45+/Cd19-/Cd56-). the mechanism for the plasmocytosis is yet 

unresolved. in chapter 11, we cloned and sequenced the main antigenic determinants of 

denV-1 in serial samples from patients with primary, secondary dF and/or dhF to explore 

the intra-host diversity and intra-host evolution of denV-1. result showed that the majority 

of detected mutations were transient, where the consensus sequences remain invariant and 

only a minority of mutations persists during the course of infection. We also found evidence  

of mixed genotypic infection in several patients. no clear relationship between dengue  

disease severity, immune status, viremia and the extent of denV-1 sequence diversity or 

evolutionary patterns was found.

samenvatting in het neDerlanDs en vietnamees  

 

1. neDerlanDse samenvatting   

dengue (knokkelkoorts) incidentie en verspreidingsgebied is sterk toegenomen in de 

laatste zes decennia. hoofdstuk 1 is een introductie over de huidige kennis van dengue 

epidemiologie en transmissie en beschrijft ’de huidige opvattingen over de pathogenese 

van dengue. er wordt geschat dat, wereldwijd, 1 op de 100 mensen jaarlijks geïnfecteerd 

wordt met dengue Virus (denV). dengue heeft een brede klinische presentatie en wordt 

veroorzaakt door vier serotypen. het is een veel voorkomende virusinfectie die door 

een vector wordt overgedragen op mensen in tropische en subtropische landen. tot 

op heden is de pathogenese niet volledig bekend; waarschijnlijk is het multifactorieel.  

 

dengue koorts (dF)/dengue hemoragische koorts is een groeiend probleem voor de 

volks gezondheid in Vietnam. hoofdstukken 2-8 bespreken uitvoerig de dengue ziekte-

last, de epidemiologie inclusief dengue transmissie in zuid Vietnam. in hoofdstuk 2, 

kwantificeren we de dengue ziektelast in Binh thuan, door resultaten te presenteren als 

een piramide. op basis van surveillantie data laten we zien dat 12.6% van alle patiënten 

die medische hulp zoeken bij eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen dat deden vanwege 

koorts. dengue is de veroorzaakt een kwart van alle ongediagnosticeerde koortsen. de 

aangiftecijfers van dengue zijn echter heel anders. minder dan 1% van de jaarlijkse 

incidentie van dengue wordt gemeld. deze substantiële onderrapportage van dengue in het 

gezondheidsinformatiesysteem in Binh thuan wordt veroorzaakt doordat patiënten worden 

gerapporteerd  op basis van klinsiche verschijnselen; deze blijken erg aspecifiek te zijn.   

ook onderzochten we de leeftijd specifieke dengue sero-prevalentie en gerelateerde risico-

factoren. We deden daarvoor een serologie survey op twee basisscholen en vulden dat aan met 

een survey onder huishoudens te verrichten dit wordt beschreven in hoofdstuk 3. We toonden 

hierbij aan dat de prevalentie van aantoonbare antilichamen 65.7% was en dat deze toenam 

met de leeftijd. met een binair regressie model hebben we de incidentie van dengue berekend 

op 11.7%. de prevalentie van dengue igg antilichamen was significant hoger in kinderen die 

(i) thuis gebruik maakten van een pit latrine, (ii) woonden op een erf bezaaid met plastic 

zwerfafval (iii) en die varkens op het erf hadden. in hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we de 

dengue incidentie op een andere manier hebben gemeten, gebruik makend van sero-conversie 

data. We keken naar de mogelijkheid van kruisreactiviteit tegen andere flavivirussen en we 

vergeleken de bevindingen met die in hoofdstuk 3. We vervolgden dengue seronegatieve 

kinderen over een periode van 23 maanden. sero-conversie werd opgemerkt in 66 kinderen, 

wat overeen komt met een jaarlijks incidentie van 17.3%. Kruisreactiviteit met Japanse 

encefalitis virus (JeV) specifieke igg antilichamen werd gevonden bij 4.6% van de kinderen. 
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samenVatting 

de resultaten bevestigen de hoge incidentie van denV infectie in Vietnamese kinderen; JeV 

infecties zijn zeldzaam. We concluderen dat de jaarlijkse incidentie van dengue berekend kan 

worden met een dwarsdoorsnede sero-prevalentie survey. dengue transmissie in Binh thuan 

is stabiel met een constante hoge jaarlijkse incidentie en infecties worden opgelopen in en 

rond woningen. de data die zijn beschreven in hoofdstukken 3 en 4 bleken geschikt om het 

optreden van dengue in kinderen in verband te brengen met de sero-prevalentie ter plekke. 

daarmee konden we geografische heterogeniteit beoordelen met de vraag of denV transmissie 

zich concentreert in bepaalde huishoudens. (hoofdstuk 5). geografische heterogeniteit van 

dengue transmissie werd onderzocht met een permutatie-nul-distributietest. dit toonde voor 

het eerst aan dat dengue virus transmissie in asymptomatische kinderen zich concentreert op 

het niveau van de woning. in het vervolg kunnen risicogebieden dus worden geïdentificeerd 

met een sero-prevalentie survey gecombineerd met een geografische indeling. de bestrijding 

van denV transmissie kan hiermee worden verrijkt met de identificatie en controle van 

hotspots.   

 

om de bijdrage van leeftijd op de presentatie van denV infectie te onderzoeken berekenden 

we de conditionele waarschijnlijkheid van klinische dengue bij primaire en secundaire infectie. 

dit wordt beschreven in hoofdstuk 6. We ontwikkelden een compartiment model voor de 

geobserveerde leeftijdspecifieke frequentie van symptomatisch dengue. We gebruikten 

daarvoor (i) de leeftijdspecifieke sero-prevalentie (hoofdstuk 3) en (ii) de leeftijdspecifieke 

frequentie van klinische dengue bij primaire en secundaire denV infecties (hoofdstuk 10). dit 

toonde aan dat de waarschijnlijkheid op symptomatische dengue toeneemt als een functie van 

leeftijd voor zowel primaire en secundaire denV infecties. We hebben empirisch aangetoond 

dat de kans op symptomatische dengue hoger is bij secundaire infecties dan bij primaire 

infecties. in hoofdstuk 7, beschrijven we de dynamiek van dengue transmissie op populatie 

niveau. We hebben “wavelet” analyse uitgevoerd op tijd series van maandelijks aangegeven 

gevallen van dengue in Binh thuan provincie, zuid Vietnam. We vonden een jaarlijkse oscillatie 

zien met regulaire meerjarige cycli van 2-3-jaar. analyse van faseverschillen toonde aan dat de 

jaarlijkse golf van infecties synchroniseerde met alle districten en vanuit phan thiet district 

bewoog en dat de meerjarige golf van infecties naar phan thiet district toe bewoog. We vonden 

ook een zwak verband tussen incidentie en enso data en lokale weersomstandigheden. deze 

klimatologische factoren moeten worden beschouwd in de context van sociaaldemographische, 

economische en immunologische determinanten die allemaal bijdragen aan de verspreiding 

van dengue. deze factoren worden besproken in het laatste hoofdstuk van het eerste deel, 

hoofdstuk 8.  

 

in deel 2 van dit proefschrift worden klinische observaties beschreven die onze kennis 

vergroten over de presentatie van denV infecties bij zowel patiënten in endemische gebieden 

als bij reizigers. in hoofdstuk 9, exploreren we de klinische en virologische eigenschappen en 

beschrijven de epidemiologie van de verschillende denV typen in patiënten die zich presenteren 

met acute ongedifferentieerde koorts (auF). We gebruikten data van een prospectief 

observationeel onderzoek gedurende 2001 en 2006 en detecteerden denV bij 25% van de 

serologisch bevestigde denV infecties. het meest voorkomende denV serotype varieerde per 

jaar met enige seizoensfluctuatie: denV-4 in 2001-2002, denV-1 en denV-2 van 2003-2006. 

primaire dengue kwam het meeste voor bij kinderen. de viremie waarden waren hoger voor 

primaire met primaire dengue dan met secundaire dengue. Klachten en symptomen van 

dengue werden vaker beschreven bij volwassenen en deze verschilden nauwelijks tussen 

primaire en secundaire dengue. geen significant verschil werd gevonden tussen e klachten en 

symptomen en serotypen.   

 

Vervolgens werd een kenmerk van dengue bestudeerd dat tot dan weinig aandacht kreeg: 

plasmocytose. the kinetiek en fenotypering van perifere bloed plasmacellen (pCs) bij denV 

patiënten werden beschreven in hoofdstuk 10. Bloed plasmacytose, gekarakteriseerd door 

een voorbijgaande stijging van het aantal circulerende polyklonale pCs, bleek frequent voor te 

komen bij denV infecties, bij 64-73% van de patiënten, afhankelijk van de ziekteduur bij eerste 

presentatie. Bloed plasmacytose was hoger in secundaire denV infecties dan in primaire 

infecties en 89% van de cellen hadden een gemeenschappelijk immunofenotype (Cd45+/

Cd19-/Cd56-). in hoofdstuk 11, beschrijven we gedetailleerd de diversiteit van denV-1 

genoomsequenties. We vonden dat de meerderheid van mutaties kortstondig aanwezig was, 

waarbij de consensus-sequentie onveranderd bleef; een minderheid van de mutaties in het 

genoomsequentie bleef aanwezig gedurende de gehele acute fase van dengue (<72 uur) en we 

tonen klaarblijkelijk gemengde genotype infecties aan. er werd geen duidelijk verband 

gevonden tussen de ernst van de ziekte de immunologische status, de hoogte van de viremie 

en de mate van denV-1 sequentie diversiteit of virus-evolutie-patroon.  
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Vietnamese samenVatting 

2. vietnamese samenvatting  

Trong sáu thập niên vừa qua, đã có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ nhiễm DENV và 
phân bố địa lý của nhiễm DENV. Chương 1 giới thiệu những hiểu biết hiện nay về 
dịch tễ học và mô tả cơ chế bệnh sinh của DENV. Hàng năm, trên toàn thế giới ước 
tính cứ 100 người có 1 người bị nhiễm DENV. Sốt dengue không phải đơn thuần là 
một bệnh mà là biểu hiện của nhiều dạng lâm sàng gây ra do bốn chủng  khác nhau 
của DENV. DENV là virus phổ biến nhất của nhóm arbovirus gây bệnh trên người ở 
vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.  
 

Sốt dengue/sốt xuất huyết dengue đang là một vấn đề sức khỏe cộng đồng 
ngày càng được quan tâm ở Việt Nam. Từ Chương 2 đến Chương 8 phân 
tích chi tiết gánh nặng bệnh tật gây ra do DENV, dịch tễ học, bao gồm sự lan 
truyền bệnh ở các tỉnh phía nam Việt Nam. Trong Chương 2, chúng tôi tính 
toán mức độ ảnh hưởng của DENV ở tỉnh Bình Thuận. Theo số liệu khảo sát 
trong một năm, 12.6% bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế là do sốt. Nghiên 
cứu huyết thanh học cho thấy DENV góp phần vào gần một phần tư nguyên 
nhân của các ca bệnh sốt cấp tính chưa phân biệt được nguyên nhân (acute 
undifferentiated fevers). Mặc dầu vậy, số ca bệnh sốt xuất huyết được báo cáo 
chỉ khoảng 1% trong số ca nhiễm hàng năm. Sự chênh lệch đáng kể này trong 
hệ thống thông tin y tế ở Bình Thuận là do các ca sốt xuất huyết chỉ được báo 
cáo khi có triệu chứng lâm sàng điển hình và điều này là rất không đặc hiệu.   
 
Tần số nhiễm DENV theo tuổi và các yếu tố nguy cơ được xác định qua khảo sát 
huyết thanh học tại hai trường tiểu học, phối hợp với khảo sát tại các hộ gia đình. 
Chương 3, chúng tôi báo cáo tỷ lệ học sinh có kháng thể đáp ứng với DENV là 
65.7% và gia tăng theo tuổi. Sử dụng phân tích hồi quy nhị phân, tỷ lệ nhiễm DENV 
hàng năm,  độc lập với tuổi  là 11.7% . Tỷ lệ có kháng thể IgG đặc hiệu với DENV 
cao hơn rõ rệt ở nhóm trẻ em (i) sử dụng nhà vệ sinh không tự hoại (a pit latrine), 
(ii) môi trường xung quanh có nhiều chai lọ phế thải và (iii) có nuôi lợn. Trong 
Chương 4, tỷ lệ nhiễm DENV qua khảo sát biến đổi huyết thanh do đáp ứng miễn 
dịch (sero-conversion) được nghiên cứu sâu hơn để củng cố những kết quả đã 
được trình bày trong chương 3 và đánh giá khả năng phản ứng chéo ở mức độ 
huyết thanh học với các loại flavivirus khác. Nghiên cứu theo dõi một nhóm trẻ 
chưa nhiễm DENV trong thời gian 23 tháng cho thấy 66 trẻ em có sự biến đổi huyết 
thanh, tương ứng với tỷ lệ nhiễm hàng năm là 17.3%. Phản ứng chéo với kháng 
thể IgG của virus viêm não Nhật Bản là 4.6%. Kết quả này nhấn mạnh rằng tỷ lệ 
nhiễm DENV ở trẻ em Việt Nam là cao trong khi đó tỷ lệ nhiễm virus viêm não Nhật 
Bản khá hiếm. Chúng tôi kết luận rằng tỷ lệ nhiễm DENV hàng năm có thể  được 

tính bằng khảo sát huyết thanh học cắt ngang (coss-sectional sero-prevalence 
survey). Ở Bình Thuận, sự lan truyền DENV diễn ra ít biến động với tỷ lệ nhiễm 
hàng năm cao ở những ca bệnh đầu tiên xuất hiện trong các khu dân cư (pre-
domestic). Số liệu thu được ở chương 3 và chương 4 phù hợp để xác định tỷ lệ 
nhiễm DENV và tính toán sự liên hệ với tần suất bệnh từ mức độ cơ bản, từ đó 
đánh giá sự khác nhau về phân bố địa lý, ví dụ sự phân nhóm, trong quá trình 
truyền bệnh (chương 5). Sự khác nhau về phân bố địa lý của quá trình lan truyền 
DENV được xác định bằng kiểm định hoán vị phi phân bố (a permutation null 
distribution test). Kết quả cho thấy, lần đầu tiên phân nhóm của quá trình truyền 
bệnh do DENV xảy ra ở mức độ hộ gia đình trong số các trẻ nhiễm DENV không 
có triệu chứng. Khu vực nguy cơ có thể xác định bằng các khảo sát huyết thanh 
học phối hợp với phương pháp định vị. Kiểm soát lan truyền bệnh có thể được hỗ 
trợ thông qua việc xác định và kiểm soát các điểm nóng của bệnh.  
 
Ở chương 6, để làm sáng tỏ sự đóng góp của lứa tuổi đối với nhiễm DENV, chúng 
tôi tính toán khả năng có điều kiện của bệnh có ở mức độ lâm sàng qua lần nhiễm 
đầu tiên (sơ nhiễm) và tái nhiễm. Chúng tôi đã xây dựng mô hình phân bổ và sử 
dụng mô hình này để nghiên cứu sự ảnh hưởng ở mức độ lâm sàng theo độ tuổi. 
Thông qua phương pháp huyết thanh học, sử dụng (i) tỷ lệ nhiễm DENV theo tuổi 
(chương 3) và (ii) sự ảnh hưởng của DENV ở mức độ lâm sàng theo tuổi trong 
quá trình sơ nhiễm và tái nhiễm (chương 9), kết quả cho thấy khả năng ảnh hưởng 
ở mức độ lâm sàng gia tăng theo tuổi đối với cả sơ nhiễm, cũng như tái nhiễm 
DENVvà biểu hiện lâm sàng trong trong lần tái nhiễm là cao hơn trong lần nhiễm 
đầu. Ở chương 7, chúng tôi nghiên cứu sự biến động của bệnh ở trong dân chúng 
thông qua các phân tích theo thời gian các ca bệnh được ghi nhân hàng tháng. 
Kiểu biến đổi có tính liên tục hàng năm được tìm thấy là dao động theo chu kỳ từ 2 
– 3 năm. Sự khác nhau giữa các giai đọan cho thấy sự nhiễm bệnh thay đổi theo 
mùa hoặc là đồng nhất ở tất cả các huyện hay có sự di chuyển ra khỏi thành phố 
Phan Thiết, trong khi đó kiểu nhiễm bệnh biến đổi trong nhiều năm lại có xu hướng 
chuyển về Phan Thiết. Chúng tôi cũng tìm thấy mối tương quan động rõ rệt giữa 
hiện tượng ENSO và  sự biến đổi của thời tiết với tỷ lệ nhiễm DENV. Yếu tố thời tiết 
nên được xem xét cùng với các yếu tố khác có ảnh hưởng đến quá trình truyền 
bệnh của DENV như nhân chủng xã hội, kinh tế và miễn dịch. Những yếu tố này 
được tóm lược lại trong chương cuối của phần đầu luận văn này (chương 8).  
 
Phần 2 của luận văn mô tả các đặc điểm lâm sàng của bệnh do DENV, từ đó mở 
rộng các hiểu biết về lâm sàng của DENV trên các bệnh nhân thuộc khu vực dịch 
tễ cũng như các bệnh nhân bị nhiễm DENV trong quá trình du lịch tới vùng dịch tễ. 
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Trong chương 9, chúng tôi tìm hiểu các đặc điểm lâm sàng và virus học, và mô tả 
dịch tễ học của DENV qua sử dụng số liệu lâm sàng và các mẫu huyết thanh thu 
thập ở giai đọan cấp tính và hồi phục của các bệnh nhân bị bệnh sốt cấp tính chưa 
phân biệt nguyên nhân (AUF) ở tỉnh Bình Thuận. Số liệu nghiên cứu quan sát tiền 
cứu thực hiện từ năm 2001 đến 2006 cho thấy 25% bệnh nhân được xác định 
nhiễm DENV dựa vào phương pháp huyết thanh học. Kiểu huyết thanh học 
(serotype) ưu thế của DENV thay đổi từng năm theo mùa: DENV-1 và DENV-2 từ 
2003 đến 2006, DENV-4 từ 2001 đến 2002. Nhiễm DENV lần đầu phổ biến trong 
trẻ em. Nồng độ virus trong máu ở nhóm bệnh nhiễm lần đầu cao hơn tái nhiễm. 
Biểu hiện lâm sàng thường thấy ở người lớn. Có rất ít sự khác nhau về biểu hiện 
lâm sàng giữa nhiễm lần đầu và tái nhiễm,  và không có sự khác biệt trong biểu 
hiện lâm sàng giữa nhiễm các serotype khác nhau của DENV.  
 
Chúng tôi cũng nghiên cứu sự gia tăng của tế bào bạch cầu trong máu  
(plasmocytosis) của bệnh nhân nhiễm DENV, một dấu hiệu chưa được chú ý cho 
đến nay. Đây là  một nghiên cứu tiền cứu nhằm định lượng và mô tả động học và 
các kiểu hình của tế bào bạch cầu trong máu của bệnh nhân bị nhiễm DENV sau 
khi đi du lịch về đến khám tại trung tâm Y khoa hàn lâm (AMC), Amsterdam, Hà Lan 
(chương 10). Sự gia tăng tế bào bạch cầu máu với đặc điểm là sự hiện diện 
thoáng qua của tế bào đa dòng trong hệ tuần hoàn  là một hiện tượng phổ biến 
trong nhiễm DENV. Sự gia tăng tế bào bạch cầu máu được tìm thấy trong 64 – 73% 
bệnh nhân, tùy thuộc vào thời gian từ lúc bệnh đến lúc thăm khám. Sự gia tăng tế 
bào bạch cầu máu cao hơn ở các bệnh nhân bị tái nhiễm và 89% các bệnh nhân 
có sự tương đồng về kiểu tế bào miễn dịch (CD45+/CD19-/CD56-). Cơ chế của sự 
gia tăng tế bào bạch cầu máu vẫn chưa được tìm hiểu rõ. Ở chương 11, chúng 
tôi đã nhân bản và giải mã vùng gene quyết định đặc tính kháng nguyên của 
DENV-1 từ các mẫu bệnh phẩm thu nhận theo thời gian của bệnh nhân sốt DEN 
hay sốt xuất huyết DEN sơ nhiễm hay tái nhiễm để tìm hiểu về các biến động và 
tiến hóa của DENV-1 bên trong cơ thể người bệnh. Kết quả cho thấy phần lớn đột 
biến xuất hiện chỉ có tính chất thoáng qua, trong đó các chuỗi bảo tồn vẫn ổn định 
và chỉ có một phần nhỏ các đột biến hiện diện trong suốt quá trình bệnh. Chúng tôi 
cũng tìm thấy bằng chứng của phức hợp nhiều kiểu gene khác nhau của DENV-1 
trong nhiều bệnh nhân. Chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ giữa mức độ nặng 
của bệnh với tình trạng miễn dịch, nồng độ virus trong máu và mức độ biến động 
di truyền hay tiến hóa của DENV-1.
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