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Abstract

Patient was a 15 years old male with no known illness. About 20 days before admission,
he presented with cough, hemoptysis with low abundance, dyspnea, loss of appetite, weight
loss, and fever 39-40°C. At the Bach Mai hospital, he was diagnosed with severe pneumonia,
treatment with Vancomycin, Tienam, Linezonid, Levofloxacin. After one week, the situation
was not improved, he presented with hematuria. He was transferred to the National Pulmonary
Hospital. On the chest x-ray, there were progressive rapid lesions with consolidation,
cavity and bronchiectasis. The microscopic examination and the GenXpert of sputum were
negative with Mycobacterium tuberculosis. Sputum and bronchoalveolar lavage culture were
positive with Aspergillus fumigatus. Bronchial endoscopy found the lesions associated with
Aspergillus. The definitive diagnosis: invasive pulmonary aspergillosis. The patient was
successfuly treated by antifungal agents.
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Tóm tắt
Bệnh nhân nam 15 tuổi, tiền sử khỏe mạnh. Bệnh diễn biến khoảng 20 ngày trước vào viện,
trẻ xuất hiện ho khò khè, khạc đờm đục, có lúc lẫn máu đỏ, khó thở hai thì, ăn uống kém, gầy
sút cân, sốt liên tục 39-40°C, khám và điều trị tại cơ sở chẩn đoán viêm phổi điều trị không đỡ
chuyển Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán viêm phổi nặng dùng kết hợp kháng sinh (Vancomycin,
Tienam, Lindzonid, Levofloxacin) điều trị 1 tuần trẻ không đỡ trẻ còn ho khạc đờm đục, ho
máu ít, đái máu toàn thể, khó thở nhẹ, sốt liên tục 38-39°C, vào viện. X-quang phổi tổn thương
tiến triển nhanh, đông đặc, phá hủy tạo hang sớm, nhiều ổ giãn phế quản, xét nghiệm AFB đờm
âm tính, xpert đờm âm tính, nuôi cấy đờm và dịch phế quản dương tính nhiều mẫu Aspegillus
famigatus, nội soi phế quản tổn thương đường thở do nấm. Bệnh nhân được chẩn đoán nấm phổi
xâm nhập do Aspegillus famigatus. Bệnh nhân được điều trị nội khoa bằng thuốc nấm đặc hiệu
phổi hợp và thành công.
Từ khóa: Nấm phổi xâm nhập aspergillus

I. Đặt vấn đề
Ngày nay bệnh lý do nấm ngày càng trở
lên phổ biến và ngày càng gặp nhiều trên thực
hành lâm sàng. Tuy nhiên những số liệu về
số ca mắc và số ca tử vong, cách tiếp cận và
điều trị bệnh này còn chưa được nghiên cứu
nhiều. Nhiễm nấm xâm lấn đang có xu hướng
gia tăng không ngừng do sự gia tăng số lượng
bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm xâm lấn
như bệnh nhân sử dụng thuốc miễn dịch, ghép
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tạng, ghép tế bào gốc máu, bệnh máu ác tính,
bệnh nhân HIV và bệnh nhân phẫu thuật [1].
Tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong những
năm gần đây cũng đã bắt đầu định danh được
nhiều loại nấm trong thực hành lâm sàng như
nấm Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus,
candida albia, cryptococcus neoforman, góp
phần chẩn đoán nhiều ca bệnh nấm kịp thời và
chữa được những bệnh nhân nấm nặng.
Chẩn đoán và điều trị sớm nấm phổi xâm
nhập giúp cải thiện tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên
chẩn đoán sớm nhiễm nấm xâm lấn còn gặp
nhiều khó khăn do triệu chứng lâm sàng
không đặc hiệu, các phương pháp chẩn đoán
xác định như nuôi cấy, tế bào học và mô bệnh
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học có độ nhạy thấp và thời gian cho kết quả
chậm vì vậy chẩn đoán sớm dựa trên đánh giá
yếu tố nguy cơ [2].
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm triệu chứng lâm
sàng, cận lâm sàng và lựa chọn thuốc điều
trị ca bệnh nấm phổi xâm nhập aspergillus
kháng itraconazol.
II. Đối tượng nghiên cứu
Trẻ nam, 15 tuổi, vào Bệnh viện Phổi Trung
ương trong tình trạng suy hô hấp - viêm phổi
- nấm phổi xâm nhập do aspergillus kháng
itraconazol.
III. Phương pháp nghiên cứu
Báo cáo ca bệnh.
IV. Kết quả
Báo cáo ca bệnh.
Bệnh nhi nam 15 tuổi, Địa chỉ: Nghệ An,
Nghề nghiệp: Học sinh
Bệnh sử: Trước vào viện khoảng 20 ngày
bệnh nhi xuất hiện ho khạc đờm đục, có lúc
lẫn máu ít, kèm theo sốt liên tục 38°5- 39°5,
kèm theo đau ngực âm ỉ, không lan, khó thở
nhẹ, tăng dần, khó thở cả hai thì, mệt mỏi, ăn
uống kém, gầy sút 16 kg (BMI 12), không đau
đầu, đại tiểu tiện bình thường. Khám và điều
trị tại bệnh viện tỉnh được chẩn đoán viêm
phổi - giãn phế quản được dùng Vancomycin
kết hợp Ceftazidin * 12 ngày. Vì lâm sàng
không cải thiện nên được chuyển Bệnh viện
Bạch Mai điều trị 6 ngày với chẩn đoán viêm
phổi nặng - giãn phế quản được dùng kháng
sinh Tienam, Vancomycin, Linzonid, trợ lực,
lâm sàng không cải thiện. Trẻ khó thở liên tục,
mệt, ăn uống kém, sốt liên tục 38- 39°C, đái
máu toàn thể, chụp X- quang tổn thương tiến
triển tăng chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn
huyết chưa loại trừ lao nên được chuyển sang
Bệnh viện Phổi Trung ương điều trị ngày

13 tháng 6 năm 2019. Tiền sử: khỏe mạnh,
không rõ nguồn lây lao. Vào khoa làm xét
nghiệm chẩn đoán: suy hô hấp - viêm phổi
- nấm phổi xâm nhập do aspergillus kháng
itraconazol - tổn thương thận thứ phát.
Lâm sàng:
- Suy hô hấp: Khó thở, thở oxy mask, tím
môi đầu chi, SpO2 giảm 85%
- Hội chứng viêm gan, vàng da, ứ mật:
GOT 200, GPT 115, Billirubin toàn phần:
200 UI/l, Billirubin trực tiếp 90UI/L, Protein
50g/l, albumin 20g/l
- Tổn thương thận thứ phát: đái máu,
protein niệu 1,3 g/l, hồng cầu niệu 200 Ery/l
- Xét nghiệm máu: BC: 52,7G/l, N 96%,
HC 2,8T/l, HST 79g/l, CRP 169mg/l, Tủy đồ
tăng tế bào non, không gợi ý bệnh máu ác tính
- X-quang thường qui ngực: Tổn thương
thâm nhiễm, đông đặc, tạo hang lan tỏa hai
phổi, CT ngực: đông đặc, viêm phổi hoại tử
tiến triển tạo hang, giãn phế quản, không tăng
sinh mạch.
- AFB đờm âm tính, Xpert đờm và dịch
phế quản âm tính. Bactec đờm, dịch phế quản
âm tính, Quantiferon âm tính.
- Xét nghiệm khác: Dịch não tủy tế bào
8 tb, Protein 0,4g /l, HIV âm tính, HCV âm
tính, HbsAg âm tính. Cấy nước tiểu, dịch não
tủy, máu không có vi khuẩn, nấm mọc.
- Vi sinh chẩn đoán nấm: Nuôi cấy đờm,
dịch rửa phế quản nấm mọc Aspegillus
famigatus mọc tốc độ nhanh và nhiều.
Galactoman chưa triển khai được giai đoạn
đó toàn miền Bắc. Kháng sinh đồ kháng
itraconazol
- Nội soi phế quản: Tổn thương nấm bao
phù toàn bộ trong lòng đường thở.
Chẩn đoán lâm sàng: Suy hô hấp - Nấm
phổi xâm nhập do Aspegillus fumigatus Viêm phổi - Giãn phế quản
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Diến biến lâm sàng quá trình điều trị
Thời gian

Thuốc điều trị

Diễn biến

- Sporanox400mg/ngày
13/6/2019 - Meronem 3g/ngày
- Tavanic 500 mg/ngày
17/6/2019 - Humamalbumin
- Oxy, điện giải

Bệnh nhi xuất hiện
tình trạng vàng mắt
vàng da, mệt mỏi,
ăn uống kém, ý thức
chậm.

- Amphotericin B lipid
complex liều 6 mg/
kg, ngừng Sporanox18/6/2019 Meronem 3g/ngày
- Tavanic 500 mg/ngày
27/6/2019
- Humamalbumin
- Oxy, điện giải
-Huyết tương đông lạnh

Lâm sàng không cải
thiện
Ăn uống kém
Ý thức xấu hơn
Khó thở liên tục
Sốt liên tục 39-40°C
Tiểu trong
Thở oxy gọng

-Voriconazole18 mg/
kg/ngày
kết
hợp
Amphotericin
B
khí
27/6/2019
- 2/7/2019 dung liều 1 mg/kg
-Tienam 3 g/ngày và
Ciprobay 800 mg/ngày

- Tình trạng lâm sàng
cải thiện ít, trẻ còn sốt
cao liên tục, mệt mỏi,
ý thức chậm, nôn khi
ăn, tinh thần kích
thích nhẹ

-Voriconazole16 mg/
kg/ngày
- Carpofulgin liều nạp Sau điều trị 10 ngày
3/7/2019- 70 mg/ngày sau duy trì trẻ lâm sàng cải thiện
50 mg/ngày
tốt
3/9/219
-Kết hợp flebogamma
0,4 mg/kg/đợt,
-Điều trị toàn diện
Duy trì Voriconazol Lâm sàng ổn định hơn
4/9/2019 dạng uống liều 18mg/ Ra viện điều trị duy
4/12/2019
kg/ngày * 3 tháng
trì tại cơ sở

Xét nghiệm
-Bạch cầu 49 G/l , N 95%,
-Huyết đồ bình thường,
Billirubin toàn phần 200 UI/l,
Billirubin trực tiếp 90 UI/l
- X-quang tổn thương tiến triển
nhanh và rộng, hoại tử, tạo hang
- Cấy vi nấm mọc nhanh, mạnh
- Bạch cầu 57 G/l, N 96%,
bilirubin toàn phân 180 UI/l,
Billirubin trực tiếp 80 UI/l
- Nuôi cấy vi nấm còn mọc
nhanh và mạnh
- Tổn thương X-quang tiến
triển nhanh và rộng, hoại tử tạo
hang.
- Làm kháng sinh đồ nấm
- Tổn thương phổi trên X-quang
còn tiến triển nhanh và rộng
- Nuôi cấy mọc nấm nhanh
- Kết quả kháng sinh đồ về chủng
Aspegillus Famigatus kháng
với Itraconazol và Ampholip,
còn nhạy với Voriconazole và
MIC là 1, Nhạy Carpofulgin
- Xét nghiệm máu bạch cầu
giảm dần và về mức bình
thường
- Sinh hóa máu ổn định
- X-quang phổi giảm dần. Cấy
vi nấm mọc chậm
- Sau dùng thuốc nấm kết hợp
nuôi cấy đờm âm tính sau 60
ngày
- X-quang phổi tổn thương xơ
- Máu bình thường
- Nuôi cấy nấm đờm nhiều mẫu
âm tính
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Một số hình ảnh minh họa

Sau 3 ngày nhập viện

Nội soi phế quản

Sau 30 ngày nhập viện

Nuôi cấy mọc nấm

Ra viện

Kháng sinh đồ nấm
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Ảnh nằm điều trị
IV. Bàn luận
- Nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quỳnh
và cộng sự 2016 [3], triệu chứng nấm phổi
xâm nhập biểu hiện không đặc hiệu, gặp các
triệu chứng cơ năng: ho đờm 63,2%, sốt 52,6
%, đau ngực 34,2%, ho máu 18,4%, khó thở
31,6%. Triệu chứng thực thể ran nổ, ran ẩm
65,8%, ran ngáy, ran rít 7,9%, tràn dịch màng
phổi 5,3%. Tổn thương X-quang phổi hay
gặp: Tổn thương tạo hang 58,6%, đông đặc
41,4 %, dấu hiệu quầng sáng 6,9%, liềm khí
6,9%, tổn thương khác 72,4%. Tỷ lệ nuôi cấy
dương tính ở nhóm chắc chắn/nhiều khả năng
nhiễm nấm là 40,54%, trong đó Aspergillus
gamigatus 92,3%, Aspergillus flavua 7,7%.
- Nghiên cứu của Claire Delsuc (2015)[4]:
Khó thở 98%, sốt 34%, ho máu 10%, suy hô
hấp 60%.
- Theo Greene RE và cộng sự [5]: Nghiên
cứu trên 235 bệnh nhân nấm phổi xâm nhập
cho thấy: Tổn thương X-quang phổi trong
nấm xâm nhập có 94% bệnh nhân có lớn
hơn 1 nốt lớn, dấu hiệu quầng sáng 61%, tổn
thương đông đặc 30%, tổn thương hang 20%,
tổn thương liềm khí 10%.
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Ảnh ra viện
- Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Bích
Ngọc (2019) [6]: ở 40 bệnh nhân chẩn đoán
nấm phổi xâm nhập có 22 ca chắc chắn và 18
ca có khả năng. Tỷ lệ sống nhóm chắc chắn
13,8%, nhóm có khả năng 72,2% và chung
là 40%. Tỷ lệ điều trị thành công theo thuốc
với Sporanox 75%, amphotericinB 36,4%,
Voriconazol 100%.
- Kinh nghiệm rút ra từ ca bệnh trên: Biểu
hiện lâm sàng của nấm phổi xâm nhập thường
rất cấp tính với tình trạng nhiễm trung nhiễm
độc rầm rộ, nhiều ran ở phổi, tình trạng toàn
thân xấu đi nhanh chóng, tổn thương phổi đa
hình thái, tiến triển nhanh phá hủy tạo hang
sớm. Bệnh cảnh lâm sàng rầm rộ dễ nhậm
bệnh lý phổi do nhiễm trùng khác như viêm
phổi tụ cầu... hay tổn thương phá hủy tạo
hang giống lao nên dễ chẩn đoán nhầm. Đây
là một ca bệnh nấm phổi xâm nhập khá điển
hình, diễn biến nhanh, tình trạng lâm sàng
nặng nề, phá hủy phổi trên X-quang tiến triển
từng ngày, xét nghiệm đờm nấm mọc nhanh
và mạnh, lấn át vi khuẩn thông thường trong
môi trường không phải ưu thế. Yếu tố nguy
cơ bệnh không rõ ràng, không tiền sử bệnh
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lý hô hấp trước đó, không có suy giảm miễn
data collection on epidemiology,
dịch dịch thể, không suy dinh dưỡng hay mắc
therapy and outcome of invasive mould
bệnh về máu, bạch cầu hạt không giảm. Trên
infections in immunocompromised
chủng nấm Aspergillus Famigatus kháng
and/or immunosuppressed patients. Int
Itraconazole và Ampholip nên việc điều trị
Antimicrob Agents 2010;36(6):531càng khó khăn. Tiếp cận điều trị sớm, ngày từ
536.
https://doi.org/10.1016/j.
khi nghi ngờ đã được dùng thuốc nấm, điều
ijantimicag.2010.08.010.
trị toàn diện đặc hiệu, dinh dưỡng, kháng
sinh, miễn dịch, phục hồi chức năng cộng với [2] Vietnam Respiratory Association,
Vietnam Association of Resuscitation
sự cố gắng tích cực của toàn thể y bác sỹ khoa
- Emergency and Poison Control.
Nhi và bác sỹ trong bệnh viện góp phần vào
Recommendations for diagnosis and
thành công của bệnh nhân này.
treatment of invasive fungal infections,
V. Kết luận
Hanoi Medical Publishing House 2017.
(in Vietnamese)
Bệnh nấm phổi xâm nhập là một bệnh
không hiếm ở các nước nhiệt đới nóng ẩm [3] Quynh NTN. Clinical and subclinical
như ở nước ta. Việc phát hiện và chẩn đoán
characteristics and results of treatment
nhiễm nấm xâm nhập còn nhiều hạn chế, biểu
of invasive lung fungus at Respiratory
hiện lâm sàng và cận lâm sàng không đặc
Center - Bach Mai Hospital, Master’s
hiệu, còn dễ nhầm với các bệnh lý về phổi
Thesis of Medicine, Hanoi Medical
khác như chẩn đoán lao, viêm phổi vi khuẩn
University 2018. (in Vietnamese)
không điển hình, viêm phổi tụ cầu. Khi có
yếu tố thuận lợi dễ mắc nấm và diễn biến lâm [4] Delsuc C, Cottereau A, Frealle E et
al. Putative invasive pulmonary
sàng khó giải thích cần nghĩ nguyên nhân tổn
aspergillosis in critically ill patients with
thương phổi do nấm xâm nhập. Tiếp cận chẩn
chronic obstructive pulmonary disease:
đoán sớm, điều trị sớm và kết hợp các chuyên
a matched cohort study. Critical Care
khoa góp phần cải thiện nâng cao tỷ lệ thành
2015;19(421). https://doi.org/10.1186/
công cho bệnh nhân nấm, giảm tỷ lệ tử vong.
s13054-015-1140-1
Điều trị nấm phổi do Aspergillus thì
Voriconazol là lựa chọn đầu tiên theo khuyến [5] Greene R. The radiological spectrum of
cáo của các Hiệp hội Nấm, tuy nhiên trong tình
pulmonary aspergillosis. Med Mycol
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