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Abstract
Objective: To evaluate the effectiveness of Dr.Eca solution and silver Nano gel on skin lesions
in chickenpox patients at the Viet Nam National Children’s Hospital.
Research subjects: 84 patients with confirmed diagnosis of chickenpox and treated at Center
for Tropical Diseases - National Hospital of Children from 15/6/2019 to 15/6/2021.
Methods: Randomized controlled clinical trial. The study group was 42 children with
chickenpox who received skin care by bathing with Dr.ECA solution and applying Silver
Nano Gel. The control group was 42 children with chickenpox who received skin care by
applying methylene blue solution or betadine combined with bath in plain water or Lactacyd
solution.
Results: After 3 days of treatment, the rate of erosion/ulcer in the study group was 26, 2%,
a decrease compared with the control group of 40,5%. After 5 days of treatment, most of
the lesions in the study group were significantly reduced compared with the control group
(maculopapular decreased from 13.2% to 2.9%, erosion/ulcer decreased from 18.4% to 2.9%,
pustule decreased from 36.8% to 22.9%..), the difference was statistically significant with
p<0,05.
Conclusion: The results of treatment of skin lesions in patients with chickenpox in the study
group were better than those in the control group, the skin lesions in the study group decreased
much more than in the control group, especially after 5 days of treatment.
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Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr.Eca và gel Nano bạc trên tổn thương da ở bệnh
nhân thủy đậu tại bệnh viện Nhi Trung Ương.
Đối tượng nghiên cứu: 84 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là thủy đậu điều trị nội trú
tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 15/6/2019 đến 15/6/2021.
Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên. Nhóm nghiên
cứu là 42 trẻ mắc thủy được chăm sóc da bằng tắm dung dịch Dr.ECA và bôi Gel nano bạc.
Nhóm đối chứng là 42 trẻ mắc thủy đậu được chăm sóc da bằng bôi dung dịch xanh metylen
hoặc betadin kết hợp với tắm nước thường hoặc dung dịch Lactacyd.
Kết quả: Sau 3 ngày vào viện tỉ lệ trợt/loét ở nhóm nghiên cứu là 26,2% giảm so với nhóm
chứng là 40,5%. Sau 5 ngày điều trị hầu hết các tổn thương ở nhóm nghiên cứu đều giảm rõ
rệt so với nhóm chứng (dát đỏ giảm từ 13,2% xuống 2,9%, trợt/loét giảm từ 18,4% xuống
2,9%, mụn mủ giảm từ 36,8% xuống 22,9%..) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết luận: Điều trị tổn thương da trên bệnh nhân thủy đậu ở nhóm nghiên cứu tốt hơn nhóm
chứng, các tổn thương trên da nhóm nghiên cứu giảm hơn nhiều so với nhóm chứng đặc
biệt sau 5 ngày điều trị.
Từ khóa: Thủy đậu, gel nano bạc, Dr.Eca

I. Đặt vấn đề
Thủy đậu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do
virus Varicella Zoster gây ra với biểu hiện
lâm sàng là các ban đỏ, mụn nước, bọng nước
lõm giữa trên nền dát đỏ, mọc theo trình tự
từ đầu, mặt, cổ xuống thân mình, chi trên và
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cuối cùng là chi dưới. Bệnh lây chủ yếu do
hít phải virus từ những giọt nước bọt lơ lửng
trong không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với
dịch tiết từ các mụn nước và các vết lở loét
trên da người bệnh vì vậy bệnh dễ lây thành
dịch [1].
Bệnh thủy đậu gặp ở mọi lứa tuổi và có ở
mọi nơi trên thế giới với những tỉ lệ mắc khác
nhau theo từng độ tuổi, theo vùng khí hậu và
theo vùng dân cư có được tiêm chủng hay
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Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm
lâm sàng có đối chứng chọn mẫu ngẫu nhiên
Tiêu chuẩn chẩn đoán thủy đậu: Bệnh
cấp tính, có tổn thương nốt phỏng nước đặc
thù trên da và/hoặc có PCR hoặc Elisa IgM
thủy đậu (+). Người chăm sóc trẻ hợp tác và
đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
Cách tiến hành: Hai nhóm nghiên cứu
phân nhóm ngẫu nhiên theo hình thức bốc
thăm
Can thiệp ở nhóm nghiên cứu: Bệnh
nhân trong nhóm nghiên cứu được sử dung
dung dịch Dr.ECA và Gel Nano bạc theo quy
trình sau
Quy trình sử dụng Dr Eca
- Các bệnh nhân sử dụng dung dịch Dr Eca
để tắm (không sử dụng bất kì dung dịch tắm
nào khác trong thời gian nghiên cứu).
- Pha nước tắm 37-38°C, pha Dr.ECA
vào nước tắm theo tỷ lệ 1:20 (1 chai Dr.ECA
500ml pha với 10 lít nước). Sử dụng dung
dịch này tắm toàn thân và gội đầu cho trẻ
ngày 1 lần.
Bôi gel Nano bạc cho bệnh nhân:
- Dùng tay sạch bôi một lớp gel Nano bạc
dày khoảng 1,5 mm lên các nốt phỏng trên da
ở toàn thân 2 lần/ngày (sáng và chiều).
- Bệnh nhân không được dùng bất cứ sản
phẩm bôi da nào khác trừ các trường hợp đặc
biệt với sự chỉ định của bác sĩ.
Với nhóm chứng:
- Trẻ được tắm với nước trắng hoặc kèm
theo sữa tắm thông thường mà trẻ vẫn đang
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu dùng hàng ngày (như dung dịch Lactacyd,
Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhi được Jonson baby...).
- Với mụn tổn thương trên da trẻ được bôi
chẩn đoán và điều trị thủy đậu tại Trung tâm
bệnh Nhiệt Đới - Bệnh viện Nhi Trung ương các sản phẩm thông thường như betadin hoặc
từ 15/6/2019 đến 15/6/2021.
xanh methylen.
không. Bệnh thủy đậu nói chung lành tính,
tuy nhiên nếu không điều trị kịp thờii bệnh có
thể có những biến chứng với các mức độ từ
nhẹ đến nặng. Biến chứng thường gặp nhất là
nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, nhẹ có thể
để lại sẹo gây ảnh hưởng thẩm mỹ cho bệnh
nhân sau này, nặng hơn vi khuẩn có thể xâm
nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng
huyết, viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não...
các biến chứng này có thể nguy hiểm đến tính
mạng và để lại di chứng sau này [1], [2], [3].
Về điều trị thủy đậu, hiện nay trên thế giới
và tại Việt Nam thường sử dụng những loại
thuốc hoặc chế phẩm kháng virus hay hỗ trợ
miễn dịch đồng thời sử dụng các thuốc bôi
tại chỗ có tác dụng kháng virus hoặc phòng
nhiễm khuẩn.Trong quá trình điều trị bệnh
thủy đậu, các tổn thương mụn nước vỡ rất dễ
nhiễm khuẩn.Dung dịch Dr.ECA và gel Nano
bạc có tác dụng tốt trong điều trị các nhiễm
khuẩn tại chỗ đồng thời có tác dụng tái tạo
da tốt [4], [5]. Tại thời điểm này ở Việt Nam
các loại dung dịch hóa điện hóa đã được sử
dụng rộng rãi trong chăn nuôi và y tế, tuy
nhiên đối với lĩnh vực nhi khoa chế phẩm này
vẫn được sử dụng hạn chế. Hiện nay có rất
ít các nghiên cứu về cách chăm sóc da của
bệnh nhân thủy đậu ở trẻ em đặc biệt là tại
cộng đồng.Để giảm thiểu các biến chứng do
bội nhiễm da ở bệnh nhân thủy đậu chúng tôi
tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu
quả dung dịch Dr.Eca và gel Nano bạc trên
tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại bệnh
viện Nhi Trung Ương”.
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- Các điều trị thường quy của hai nhóm,
điều trị bội nhiễm tuân theo hướng dẫn của
bộ y tế.
Chỉ tiêu nghiên cứu chính:
- Số lượng các tổn thương tại các vùng da
đánh dấu ở ngày 1,3,5,7,14, ngày ra viện.
- Số ngày điều trị khỏi trên vùng da đánh
dấu: từ ngày đầu đến ngày các mụn đóng vảy
tiết khô.
Tốt

- Số ngày điều trị khỏi toàn thân: từ khi
vào viện đến ngày các mụn toàn thân đóng
vẩy tiết khô.
- Kết quả điều trị: Dựa vào mức độ giảm
các triệu chứng toàn thân.
- Diễn biến thông thường: mụn nước ->
mụn đục -> vảy tiết -> vảy khô, giảm ngứa.
- Các hình thái biến chứng: mụn mủ chốc
hóa, trợt loét, bội nhiễm, đau rát.
Đánh giá kết quả: theo 3 mức độ: tốt, khá,
kém.

Khá

Kém

Hết mụn nước, mụn mủ; vẩy Có thể còn ít mụn nước, bọng Tổn thương không giảm hoặc
tiết khô, hoặc đang bong vẩy, nước, thương tổn đóng vẩy giảm rất ít còn đỏ, còn mụn
hết đau rát, ngứa.
tiết ẩm, còn đỏ và đau rát.
nước, mụn mủ hoặc trợt loét,
chảy dịch vàng.
Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0
Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng Đạo đức của Bệnh viện.
III. Kết quả
Trong thời gian từ 15/6/2019 đến 15/6/2021 có 84 bệnh nhân nghiên cứu được chia ngẫu
nhiên làm 2 nhóm gồm 42 bệnh nhân nhóm nghiên cứu và 42 bệnh nhân nhóm chứng.
3.1. Đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu
Bảng 3.1. Tuổi trung bình của hai nhóm nghiên cứu
Tuổi (năm)

Trung vị

Min

Max

Nhóm chứng
2,46
0,03
8,75
Nhóm nghiên cứu
2,79
0,05
14
Tổng
2,62
0,03
14
Nhận xét: Tuổi trung vị của hai nhóm nghiên cứu là 2,62 trong đó bệnh nhân bé nhất là 10
ngày tuổi và lớn nhất là 14 tuổi.
Bảng 3.2. Tổn thương cơ bản khi vào viện của hai nhóm nghiên cứu
Tổn thươngcơ bản
Dát đỏ
Mụn nước trong
Mụn nước đục

Nhóm chứng

Nhóm nghiên cứu

n

%

n

%

14
42
24

33,3
100
57,1

10
42
24

23,8
100
57,1

p
>0,05
>0,05
>0,05
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Tổn thươngcơ bản

Nhóm chứng
n

Nhóm nghiên cứu

%

n

%

p

Mụn mủ
22
52,4
24
57,1
>0,05
Trợt/loét
17
40,5
20
47,6
>0,05
Đóng vảy tiết ẩm
6
14,3
5
11,9
>0,05
Đóng vẩy tiết khô
2
4,8
2
4,8
>0,05
≥ 2 tổn thương
42
100
42
100
>0,05
Nhận xét: Các tổn thươngcơ bản khi vào viện ở hai nhóm nghiên cứu là không có sự khác
biệt với p>0,05.
3.2. So sánh diễn biến lâm sàng của hai nhóm nghiên cứu
Bảng 3.3. So sánh diễn biến lâm sàng sau 3 ngày điều trị
Tổn thươngcơ bản

Nhóm chứng
n

%

Nhóm nghiên cứu
n

%

p

Dát đỏ
10
23,8
11
26,2
>0,05
Mụn nước trong
41
97,6
38
90,5
>0,05
Mụn nước đục
32
76,2
34
81
>0,05
Mụn mủ
23
54,8
21
50
>0,05
Trợt/loét
17
40,5
11
26,2
<0,001
Đóng vảy tiết ẩm
10
23,8
11
26,2
>0,05
Đóng vẩy tiết khô
9
21,4
12
28,6
>0,05
Nhận xét: Sau 3 ngày điều trị tổn thương trợt/loét ở nhóm nghiên cứu giảm hơn so với
nhóm chứng với tỉ lệ là 40,5% so với 26,2%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001.
Bảng 3.4. So sánh diễn biến lâm sàng sau 5 ngày điều trị
Nhóm chứng
Nhóm nghiên cứu
(n=38)
(n=35)
Tổn thươngcơ bản
p
n
%
n
%
Dát đỏ
5
13,2
1
2,9
<0,001
Mụn nước trong
33
86,8
23
65,7
<0,05
Mụn nước đục
21
55,3
21
60
>0,05
Mụn mủ
14
36,8
8
22,9
<0,05
Trợt/loét
7
18,4
1
2,9
<0,001
Đóng vảy tiết ẩm
5
13,2
1
2,9
<0,001
Đóng vẩy tiết khô
22
57,9
25
71,4
<0,05
Nhận xét: Sau 5 ngày điều trị đa số các thương tổn cơ bản ở nhóm nghiên cứu đều giảm so
với nhóm chứng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001 và p<0,05.
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Bảng 3.5. So sánh diễn biến lâm sàng sau 7 ngày điều trị
Nhóm chứng
Nhóm nghiên cứu
(n=24)
(n=22)
Tổn thươngcơ bản
n
%
n
%

p

Dát đỏ
2
8,3
0
0
………
Mụn nước trong
9
37,5
3
13,6
<0,001
Mụn nước đục
2
8,3
7
31,8
<0,001
Mụn mủ
3
12,5
1
4,5
…….
Trợt/loét
0
0
0
0
……..
Đóng vảy tiết ẩm
2
8,3
0
0
……..
Đóng vẩy tiết khô
16
66,7
16
72,7
>0,05
Nhận xét: Sau 7 ngày điều trị, hầu hết các thương tổn của cả hai nhóm đều tiến triển tốt.
IV. Bàn luận
Tổn thương cơ bản khi vào viện của thủy
đậu ở cả hai nhóm chứng và nhóm nghiên cứu
đều có mụn nước trong chiếm 100%. Tiếp
theo là mụn nước đục (nhóm chứng và nhóm
nghiên cứu: 57,1%), mụn mủ (nhóm chứng:
52,4% và nhóm nghiên cứu: 57,1%), trợt/loét
(nhóm chứng: 40,5% và nhóm nghiên cứu:
47,6%). Tại thời điểm vào viện chỉ 4,8% bệnh
nhân cả hai nhóm có vẩy tiết khô. Tỷ lệ các
tổn thương cơ bản ở hai nhóm nghiên cứu tại
thời điểm vào viện là không có sự khác nhau
với p>0,05. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi
phù hợp với tài liệu về bệnh thủy đậu và của
nhiều tác giả. Một số tác giả nước ngoài cũng
nhận xét, trên cùng một thời gian và ở bất cứ
vùng nào của cơ thể tổn thương thủy đậu có
thể ở nhiều giai đoạn khác nhau [6], [7].
So sánh diễn biến tổn thương da trên lâm
sàng của hai nhóm nghiên cứu chúng tôi nhận
thấy sau 3 ngày điều tổn thương trợt loét đã
giảm hẳn ở nhóm sử dụng Dr.Eca và gel nano
bạc chỉ còn 26,2% so với nhóm chứng tỉ lệ
trợt/loét sau 3 ngày điều trị là 40,5%. Hiện
chưa có nghiên cứu nào ghi nhận tỉ lệ giảm
trợt/loét sau 3 ngày điều trị như trong nghiên
cứu của chúng tôi.

Sau 5 ngày điều trị tổn thương ở nhóm
nghiên cứu giảm rõ rệt so với nhóm chứng
cụ thể: dát đỏ (2,9% so với 13,2%), trợt/loét
(2,9% so với 18,4%), đóng vẩy tiết ẩm (2,9%
so với 13,2%), mụn nước trong (65,7% so với
86,8%), mụn mủ (22,9% so với 36,8%), triệu
chứng ngứa cũng giảm giữa nhóm nghiên cứu
so với nhóm chứng (22,9% so với 42,1%), tỉ
lệ đóng vảy tiết khô tăng ở nhóm nghiên cứu
so với nhóm chứng (71,4% so với 57,9%) là
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trong giảm nhiều. Sau 10, 15 ngày điều trị
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