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Tổng quan

• 2 năm qua trên thế giới có nhiều nghiên cứu / báo cáo về 
viêm mũi xoang cấp tính+nấm xâm lấn trên người bệnh 
có liên quan đến COVID -19

• Kết quả n/c này : với tổng số 36 bn tuổi trung bình 52.cho 
thấy bệnh liên quan phổ biến nhất là bệnh đái tháo 
đường ( 27,89%).Phân tích nấm học cho thấy nhiễm trùng 
với các loại Mucor và aspergillus : 77.8% và 30,6%

• Những thương tổn thường gặp ở mũi : 100%,ổ mắt 
80,6%,não : 27,8% vòm miệng 33,3%

• Các triệu chứng lâm sàng thường gặp : đau mặt : 75%, tê 
mặt 66.7%,đau mắt và giảm thị lực 63.9%

• Tất cả bn đều được phẫu thuật loại bỏ nấm + thuốc điều 
trị kháng nấm

• Tỉ lệ sống : 63,89%



Cơ sở khoa học

• Cơn bão cytokine : gia tăng nguy cỡ nhiễm toan ceton,là 
môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và vi nấm phát triển

• Mức đường huyết cao : ảnh hưởng đến chức nâng bạch 
cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân, đại thực bào,từ đó 
làm giảm chức năng miễn dịch cơ thể

• Tổn thưởng trực tiếp tế bào beta/tiểu đảo tụy, gây rối 
loạn điều tiết và phóng thích insulin

• Glucocorticoid có tác dụng ức chế miện dịch

• Tăng insulin huyết thanh,giảm khả năng gắn kết với sắt 
của transferrin trong nhiễm covid ,dẫn đến lượng sắt cần 
thiết cho vi nấm/vi khuẩn phát triển

• Tăng chu trình ceton trong nhiễm toan ceton với độ PH 
cao ,làm tăng nồng độ của sắt tự do

• Tổn thương nội mạch dẫn đến huyết khối và làm tắc 
mạch
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Lý do khám bệnh:

• Bệnh nhân đau đầu, đau hốc mắt,giảm thị lực

• Sau nhiễm nhiễm covid tháng 4 năm 2022

• Bệnh nền : tiểu đường + td u gan tân sinh di căn 
đường mật + túi mật

• Bệnh diễn tiến nhanh : < 1 tháng



Bệnh sử

• Từ năm 2020-2021 bn điều trị 
ngoại trú tại bv Q2 với chẩn 
đoán : gout + thoại hóa cột 
sống,sỏi thận ..



Tháng 3 bn nhập viện điều trị tại bv ND Gia Định với CĐ : viêm tổ chức tế bào hốc 
mắt T+ đái tháo đường typ 2 + viêm gan+ RL lipid máu



Tháng 4/2022 bn nhập viện bv Chợ Rẫy ( sau khi nhiễm covid )
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Bài báo cáo hội nghị TMH phía Nam tháng 2/2022 của nhóm bs khoa 
TMH bvDH YD TPHCM











Kết luận

Viêm xoang cấp tính kèm nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân covid -19 là 
dấu hiệu cảnh báo

Điều trị tích cực sớm giúp giảm tỉ lệ tử vong

Sự phục hồi của hệ thống miễn dịch,tình trạng sức khỏe của người bệnh 
covid-19 có liên quan trực tiếp đến tiên lượng sống còn



Invasive Fungal Sinusitis in Post COVID-19 Patients: A New 
Clinical Entity - PMC (nih.gov)

Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis and Coronavirus Disease 2019 -
PMC (nih.gov)


