
ÁP XE LẠNH

BS LÊ THỊ THANH THẢO

KHOA SIÊU ÂM

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC



GIỚI THIỆU

• Áp xe lạnh là một ổ mủ hình thành chậm và không có triệu chứng sưng, 

nóng, đỏ, đau.

• Nguyên nhân: đa số các trường hợp là do lao.

• Áp xe lạnh có thể là nguyên phát của mô mềm, nhưng thường là thứ phát

từ viêm lao khớp.



BỆNH SỬ 1 

• Bệnh nhân: Nam, 22t.

• Tiền sử: Lao phổi - Mổ sỏi thận cách đây 6-7 năm.

• Bệnh sử: Bệnh nhân bị nhọt, áp xe da từ tháng 6/2021, lan rộng vùng bụng

và hông phải. Đã điều trị liên tục tại địa phương với Augmentin kéo dài. 

Đến nay sang thương chưa lành, vết loét rộng.

• Tổng trạng chung: Gầy

• Bệnh nhân được chỉ định đến Medic: Xét nghiệm máu, XQ lồng ngực, Siêu

âm bụng, Khám chuyên khoa Da.
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BỆNH SỬ 2

• Bệnh nhân nữ 31t.

• Tiền sử: Không phát hiện bệnh lý gì lạ.

• Bệnh sử: Bệnh nhân bị áp xe vùng cổ trái khoảng 2 tháng, điều trị kháng sinh tại địa phương có đáp

ứng nhưng ngưng thuốc lại tái phát nên bệnh nhân đến Medic khám. 

• Bệnh nhân được chỉ định Siêu âm phần mềm vùng cổ. 
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TIỂU PHẪU



BÀN LUẬN

Áp xe lạnh tiến triển thành 3 giai đoạn

• Giai đoạn đầu: một khối u nhỏ, cứng, không đau, di động. 

• Giai đoạn có mủ: dần dần khối u mềm lại. Chọc dò sẽ rút được mủ loãng

và có chất lợn cợn như bã đậu.

• Giai đoạn rò mũ: ổ mũ sẽ lan dần ra da, làm cho da trên ổ mũ trở nên tím, 

sau đó da bị loét và vỡ mủ ra ngoài. 



Chẩn đoán áp xe lạnh dựa vào 

➢Các dấu hiệu lâm sàng. 

➢Cần xét nghiệm xem có phải do lao hay không.

➢Chụp X-quang để phát hiện tổn thương ở các bộ phận liên quan

- Ổ lao nguyên phát ở phổi và màng phổi gây áp xe lạnh thành ngực

- Ổ lao nguyên phát ở cột sống gây áp xe lạnh cạnh cột sống

- Ngoài ra các trường hợp lao hạch nhất là hạch cổ cũng thường gặp.



KẾT LUẬN

• Một người có áp xe lạnh đa số các trường hợp là do lao. Do đó cần khám

toàn thân, phổi, xương và các hạch vùng lân cận.




