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Bệnh án

• BN: V.N.Đ - Nam – 31 tuổi

• Nghề nghiệp: Công nhân

• ĐC: Biên Hòa, Đồng Nai

• Đến Medic khám ngày 08/09/2022

• Lý do khám: Đau thắt lưng lan chân trái, kèm phát ban đỏ trên da đùi và cẳng
chân (T) gây đau rát

• Tiền sử: Viêm xoang. Chích ngừa Covid 3 mũi. Chưa nhiễm Covid. Gia đình bt.

• Bệnh sử: Khởi phát khoảng 1 tuần với triệu chứng đau đầu, đau nhức
chân (T) từ thắt lưng xuống. BN điều trị tại địa phương, uống thuốc không
rõ loại -->không giảm đau + nổi mẩn đỏ vùng đùi (T) gây đau rát. BN được
chẩn đoán dị ứng thuốc, điều trị vài ngày không đỡ , sau đó xuất hiện vài bóng
nước trên da vùng đùi (T), BN đau rát nhiều --> đến TT Medic khám.



• Khám
• HA: 12/8 cm Hg - Mạch: 102 lần/phút - Nhiệt độ: 37oC
• Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, không phù.
• Tim đều, phổi trong, bụng mềm

• Cận lâm sàng: XN máu - ECG – SA bụng + mạch máu 2 chân -
Xquang phổi thẳng - Xquang CSTL (thẳng - nghiêng)



















Khám lại:

• Da vùng đùi trái và cẳng chân trái có nhiều mẩn đỏ và bóng
nước, gây đau bỏng rát --> td Zona

• Thêm cận lâm sàng: HIV Test – CEA – Beta 2 microglobulin -

CT ngực + bụng.











Tóm tắt bệnh án

• BN nam, 31 tuổi

• Tổn thương bóng nước ngoài da gây đau rát

• Xuất hiện một bên chân trái

• XN: HC, BC bình thường - TC giảm

Beta 2 microglobulin tăng nhẹ

HIV (-)

• SA bụng: nhiều hạch ổ bụng, hạch bẹn trái, hạch trên đòn trái, lách to 
nhẹ

• CT bụng: nhiều hạch trong và sau phúc mạc + lách to, theo dõi
lymphoma



Bàn luận

1. Tổn thương da
• Dị ứng da do thuốc
• Bệnh zona thần kinh

2. Hạch toàn thân
• Hạch viêm phản ứng
• Lymphoma

3. Lách to



Chẩn đoán

• Zona thần kinh chân trái + hạch viêm phản ứng

•CĐPB: Zona thần kinh chân trái / lymphoma



Diễn tiến bệnh

•Điều trị zona sau 10 ngày



Diễn tiến bệnh

• Tái khám tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai (BHYT)
--> chuyển BV Chợ Rẫy

• SA bụng tại BV Chợ Rẫy: lách to và vài hạch
vùng chậu 2 bên

• Hẹn tái khám 1 tháng sau, không điều trị gì
thêm









Kết luận

•Vai trò quan trọng của lâm sàng trong chẩn đoán
bệnh zona thần kinh

•Khai thác bệnh sử kỹ lưỡng và thăm khám cẩn
thận giúp tránh cho bệnh nhân những can thiệp
xâm lấn chưa cần thiết



Tài liệu tham khảo

• https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/benh-zona-kinh-va-
cach-dieu-tri/

• http://www.benhvien103.vn/benh-zona/

• https://www.medicalnewstoday.com/articles/314123

• https://www.vinmec.com/vi/tieu-hoa-gan-mat/thong-tin-suc-khoe/la-lach-
nguyen-nhan-trieu-chung-va-phuong-phap-dieu-tri/

• https://bvnguyentriphuong.com.vn/khoa-kham-benh/lach-to-gay-ra-do-dau



Thank You


