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Tình hình tiếp nhận bệnh nhân tại NHTD

• Bệnh nhân đầu tiên nhập viện từ 31/1/2019

• Đến 6/5/2020 có:

- 2137 đối tượng cách ly, sàng lọc.

- 146 bệnh nhân được khẳng định dương tính 
với SARS-CoV-2, chiếm 53.9% cả nước (271 
ca). 17 bệnh nhân người nước ngoài (đã ra 
viện).

- 117 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 77 ca 
đã được ra viện, 40 ca chờ ra viện

- Có 14 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó:

+ 5 bệnh nhân phải thở máy.

+ 1 bệnh nhân phải chạy ECMO.



Tình hình tiếp nhận bệnh nhân tại khoa CĐHA

• Đợt sóng đầu tiên: tính đến hết ngày 
13/2/2020

- Cả nước có 16 trường hợp, NHTD tiếp nhận 6 
trường hợp

- Chủ yếu đánh giá tổn thương phổi bằng CXR, 
duy nhất BN số 09 được chụp CLVT

• Đợt sóng thứ 2: tính từ thời điểm công bố BN 
số 17 – ngày 6/3/2020

- 100% bệnh nhân chụp CXR, khó phát hiện 
tổn thương ở những ngày đầu. 

- Từ 7/3/2020: triển khai chụp CLVT với hầu 
hết các bệnh nhân dương tính nhập viện, 
xem xét nhắc lại sau 3-5 ngày. Phát hiện 
viêm phổi sớm  thử nghiệm thuốc với 2 
phác đồ: Aluvia và Chloroquine. 





https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-brain-toes 

• Tổn thương do SARS-CoV-2 là tổn 
thương đa cơ quan, vai trò của chẩn 
đoán hình ảnh nổi bật trong việc 
đánh giá tổn thương tại phổi.

• Gần đây, đề cập đến vai trò của MRI 
trong đánh giá sớm tổn thương viêm 
cơ tim, đột quỵ não (do tổn thương 
mạch máu nhỏ) gặp ở bệnh nhân 
COVID-19  

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/how-does-coronavirus-kill-clinicians-trace-ferocious-rampage-through-body-brain-toes
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Vai trò trong đánh giá viêm phổi

•Phương tiện: 

- Siêu âm phổi, Xquang ngực, CLVT ngực, FDG PET/CT. 

- Độ nhạy và đặc hiệu của CLVT cao, khi kết hợp với bệnh cảnh lâm sàng và 
tiền sử dịch tễ có thể giúp hỗ trợ sàng lọc, đẩy nhanh tốc độ chẩn đoán nhất 
là khi thiếu qRT-PCR.  



Vai trò trong đánh giá viêm phổi

•Chiến lược hình ảnh học:

 



Vai trò trong đánh giá viêm phổi

•Siêu âm phổi:

- Độ nhạy 
(khoảng 75%), 
cao hơn 
Xquang, thấp 
hơn CLVT. Độ 
đặc hiệu thấp.

- Nên được kết 
hợp với phương 
tiện CĐHA trước 
đó.

 



Vai trò trong đánh giá viêm phổi

•Xquang ngực:

-  Độ nhạy thấp hơp 
so với RT-PCR (69% 
và 95%, p=0.009)



Vai trò trong đánh giá viêm phổi

• CLVT ngực:

- Độ nhạy của CLVT 
trong chẩn đoán 
COVID-19 khoảng 97% 
(95%CI, 95-98%, 
580/601 bệnh nhân) 
dựa trên kết quả RT-
PCR dương tính

- Ở bệnh nhân với kết 
quả RT-PCR âm tính, 
khoảng 75% (308/413) 
có tổn thương phù hợp 
trên CT

 



Vai trò trong đánh giá viêm phổi

• FDG PET/CT:

- Tăng hấp thu 18-
FDG

- Một số ca đơn lẻ cho 
thấy nếu SUV càng 
cao thì khả năng 
phục hồi (hấp thu) 
vùng tổn thương 
càng khó khăn. 
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Nhắc lại giải phẫu



Nhắc lại giải phẫu



Nhắc lại giải phẫu



Nhắc lại giải phẫu

• Tuần hoàn bạch huyết:

- Dịch mô được lấy vào hệ bạch 
huyết thông qua các mao 
mạch bạch huyết  tĩnh mạch 
bạch huyết  ống bạch huyết, 
ống ngực  TM máu. 

 



Nhắc lại giải phẫu











Đánh giá mức độ nặng của tổn 
thương

• Trường phái Pháp: GS Antonine Khalin/Bệnh viện Bichat



Chẩn đoán phân biệt



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Giai đoạn sớm (3-5 ngày đầu):

•Hình thái tổn thương hay gặp: kính 
mờ, dày tổ chức kẽ, dày thành phế 
quản (ít)

•Kích thước tổn thương: nốt 
(<3cm), đám nhỏ

•Phân bố của tổn thương:

-Ưu thế: ngoại vi, sát màng phổi; 
vùng thấp, sát thành ngực sau

-Thường hai bên

-Phân bố rải rác không có tính đối 
xứng, không có tính hệ thống theo 
phân thùy. • Tổn thương kính mờ 



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Giai đoạn tiến triển:

• Tiến triển tốt: 

-Tổn thương giữ nguyên tính chất (kính mờ) với kích thước và sự phân bố giảm; 
hoặc không còn tổn thương, phổi trở về bình thường.

• Tiến triển xấu:

-Hình thái tổn thương: các vùng kính mờ chồng lấp với dày tổ chức kẽ tạo hình ảnh 
lát đá vỉa hè “crazy paving”; đông đặc dạng nốt (<3cm) hoặc dạng dải; “halo đảo 
ngước” (viêm phổi tổ chức hóa)

-Phân bố của tổn thương: số lượng thùy phổi tổn thương tăng lên, có trường hợp tất 
cả các phân thùy đều chứa tổn thương; tổn thương có xu hướng lan từ ngoại vi vào 
trong tâm các phân thùy; một số đám tổn thương nhỏ có xu hướng hợp lưu tạo 
thành vùng tổn thương với kích thước lớn hơn nhưng không thấy hệ thống hóa theo 
phân thùy.



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

• Tổn thương đông đặc • Dấu hiệu “Crazy paving” (lát đá hỗn hợp hay vỉa hè lát đá tự 
nhiên)

*Giai đoạn tiến triển:



*Giai đoạn tiến triển:

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Giai 
đoạn di 
chứng:

• Xơ hóa 
khoảng 
kẽ

• Sau điều trị 01 tháng
• Sau điều trị hơn 01 tháng



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Một số hình 
ảnh khác: 

• Giãn tĩnh 
mạch phổi



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Một số hình ảnh 
khác: 

• Huyết khối động 
mạch phổi

- Hình ảnh CT mạch 
của một bệnh nhân 
nam 68 tuổi, 10 ngày 
sau khi xuất hiện 
triệu chứng COVID-
19 (qRT-PCR dương 
tính)



ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CLVT

*Một số hình ảnh 
khác: 

• Thay đổi tưới 
máu phổi:

- Giảm tưới máu 
vùng tổn thương

- Tăng tưới máu 
vùng lân cận tổn 
thương



Những đánh giá bước đầu tại 
NHTD

Đặc điểm
Tần số 
(n=79)

Tỷ lệ %

Tổn 
thương 

phổi

1 bên 19 24

2 bên 60 76

Vị trí tổn 
thương

Lan tỏa cả 
trung tâm và 

ngoại vi 
6 7.6

Trung tâm 1 1.3

Ngoại vi 72 91.1

Thùy dưới 76 96.2

Tính chất 
tổn 

thương

Lát đá 45 57

Kính mờ 72 91.1

Đông đặc 52 65.8

• Đặc điểm CLVT ngực của 122 bệnh nhân đầu tiên:

- Tổn thương phổi gặp ở 79/122 bệnh nhân (64.8%); 43/122 
bệnh nhân không có tổn thương (35,2%)

- Các dạng tổn thương gặp trên CLVT ngực được tổng kết 
giống như các nghiên cứu đã công bố trên thế giới: 

+Hình kính mờ, dấu hiệu “Crazy paving” (lát đá hỗn 
hợp hay vỉa hè lát đá tự nhiên), hình đông đặc (có/không 
kèm hình ảnh phế quản hơi), tổn thương mô kẽ dạng 
đường/lưới, hình giãn mạch máu, hình kéo giãn phế quản, 
biến dạng cấu trúc dưới màng phổi. Giai đoạn muộn có 
hình ảnh xơ phổi. 

+Hiếm gặp tràn dịch màng phổi (2/122 bệnh nhân có 
tràn dịch với số lượng ít). Hạch trung thất ít gặp, nếu có thì 
rải rác, kích thước nhỏ, số lượng ít (1 – 3).
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Một số cases lâm sàng điển hình

Hồi 
phục

Tiến 
triển

Khởi 
phát

Xuất hiện tổn 
thương

Tăng nặng

Tổn thương 
giảm dần và 

phổi trở về bình 
thường

Xơ phổiTổn thương 
giảm dần 

và/hoặc biến 
mất nhanh 

chóng

BN số 
17, 87 

BN số 
26, 50 

BN số 
116, 
141 



Bệnh nhân số 116 (nam, 29T) và số 141 (nữ, 28T) – 2 
nhân viên y tế tại NHTD

• Trẻ, không có bệnh lý kết 
hợp

• Lâm sàng: 

• BN số 141: phim ngày 1/4 • BN số 141: phim chụp lại sau 6 ngày (7/4) 
không còn tổn thương 

• BN số 116: phim ngày 28/3 • BN số 116: phim chụp lại sau 10 ngày 
(7/4) tổn thương giảm đáng kể 

• BN số 116: phim chụp lại sau 19 ngày 
(16/4) gần như không còn tổn thương



Bệnh nhân số 26 và 50

• Bệnh nhân số 26 (nam, 69T, quốc tịch Anh):

- Cao tuổi, có bệnh lý kết hợp

- Lâm sàng: 

- Tổn thương diễn biến nhanh chóng chỉ sau 04 ngày, bệnh nhân cần phải hỗ trợ 
thông khí xâm nhập. Sau hơn 01 tháng, lâm sàng hồi phục tuy nhiên phổi để 
lại di chứng. 

• BN số 26: phim chụp ngày 10/3

• BN số 26: phim chụp lại sau 04 ngày (14/3 – trước khi 
thở máy 01 ngày), tổn thương tiết triển nhanh.

• BN số 26: phim chụp lại sau hơn 01 tháng (14/4), rải rác 
có hình ảnh xơ phổi. 



Bệnh nhân số 26 và 50
• Bệnh nhân số 26 (nam, 69T, quốc tịch Anh):

- Phim chụp ngày 10/3 và 14/3



Bệnh nhân số 26 và số 50

• Bệnh nhân số 50 (nam, 50T, trở về từ Paris):

- Cao tuổi, có bệnh lý kết hợp

- Lâm sàng: 

- Tổn thương diễn biến nhanh chóng chỉ sau 03 ngày, bệnh nhân cần phải hỗ trợ 
thông khí xâm nhập. Sau gần 01 tháng, lâm sàng hồi phục tuy nhiên phổi để 
lại di chứng. 

• BN số 50: phim chụp ngày 16/3

• BN số 50: phim chụp lại sau 03 ngày (19/3), tổn 
thương tiết triển nhanh.

• BN số 50: phim chụp lại sau gần 01 tháng (14/4), 
rải rác có hình ảnh xơ phổi. 



Bệnh nhân số 26 và số 50

• Bệnh nhân số 50 (nam, 50T, trở về từ Paris):

- Phim chụp lại sau gần 01 tháng điều trị



Bệnh nhân số 17 và số 87

• Bệnh nhân số 17 (nữ, 27T, trở về từ London):

- Trẻ tuổi, tiền sử dịch tễ phức tạp (di chuyển qua nhiều quốc gia)

- Lâm sàng: 

- Ban đầu tổn thương là các đám mờ kính và lát đá rải rác trường phổi hai bên; 
sau 05 ngày ghi nhận tổn thương phần lớn chuyển sang đông đặc, kích thước 
và số lượng phân thùy bị tổn thương tăng lên.  Phổi của bệnh nhân đã trở về 
bình thường sau gần 01 tháng điều trị. 

• BN số 17: phim chụp ngày nhập viện (7/3)

• BN số 17: phim chụp lại sau 05 ngày (12/3), tổn 
thương tăng nặng

• BN số 17: phim chụp lại sau 22 ngày (29/3), gần 
như không còn tổn thương



Bệnh nhân số 17 và số 87

• Bệnh nhân số 87 (nữ, 33T, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai):

- Trẻ tuổi, mất dấu F0.

- Lâm sàng: 

- Ban đầu tổn thương là chỉ gồm vài nốt mờ kính rải rác đáy phổi; sau 06 ngày 
ghi nhận tổn thương phần lớn chuyển sang đông đặc, kích thước và số lượng 
phân thùy bị tổn thương tăng lên.  Tuy nhiên, tổn thương giảm rất nhanh 
chóng sau đó 03 ngày. Phổi của bệnh nhân đã trở về bình thường sau chưa đầy 
½ tháng điều trị. 

• BN số 87: phim chụp ngày 19/3

• BN số 87: phim chụp lại sau 06 ngày (25/3), tổn 
thương tăng nặng.

• BN số 87: phim chụp lại sau 09 ngày (28/3), 
tổn thương giảm đáng kể

• BN số 87: phim chụp lại sau 13 ngày (1/4), 
gần như không còn tổn thương



Bệnh nhân số 17 và số 87

• Bệnh nhân số 87 (nữ, 33T, nhân viên Bệnh viện Bạch 
Mai):

• BN số 87: phim chụp ngày 19/3 • BN số 87: phim chụp ngày 25/3



Kết luận

•   Tổn thương do SARS-CoV-2 là tổn thương đa cơ quan, vai trò của 
CĐHA nổi bật trong đánh giá tổn thương phổi. 

•   CĐHA có vai trò: sàng lọc, chẩn đoán, điều trị, tiên lượng, theo 
dõi 

• Có nhiều phương tiện CĐHA để đánh giá tổn thương phổi trong 
COVID-19: Siêu âm phổi, Xquang ngực, CLVT ngực, FDG PET/CT. 
Trong đó, độ nhạy và đặc hiệu của CLVT cao, khi kết hợp với bệnh 
cảnh lâm sàng và tiền sử dịch tễ có thể giúp hỗ trợ sàng lọc, đẩy 
nhanh tốc độ chẩn đoán nhất là khi thiếu qRT-PCR.  

• Tổn thương trên CLVT: kính mờ 91%, ngoại vi 91,1% , thùy dưới 
96,2% , hai bên 76% , đông đặc 65,8%





Contos
o

Pharmaceuticals

Thank YouDR. Nguyễn Tuấn Anh
Trưởng khoa CĐHA-Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Trung ương 
+84 913291028

dranhnhtd@gmail.com
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