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Họ tên: P.T.T.L nam   CN: 12kg     CC 80 cm

Năm sinh: 18/01/2015

SHS: 42498/17

Địa chỉ: Đồng Tháp

Nhập viện: 18g 40p 13/02/2017   

Hành chánh



Lý do nhập viện

Bệnh viện Đồng Tháp  chuyển chẩn đoán: 

Bệnh Kawasaki, nhiễm trùng huyết nghi do tụ 

cầu



Bệnh sử 

Ba và mẹ bé khai bệnh: Bệnh 25 ngày

N1-14: không sốt, sổ mũi, ho khan (BS tư)

N15- 16: sốt, hết sổ mũi, hết ho (BS tư)



N17-21: sốt cao liên tục kém đáp ứng thuốc hạ sốt (cao nhất 

40 độ), hồng ban rải rác toàn thân, khám và nv BV Đồng 

Tháp

N21-25: khoa Nhiễm BV Đồng Tháp (4 ngày)

LS: còn sốt, hồng ban rải rác toàn thân, nhiều ở chân 

tay 

Khám: chưa ghi nhận cơ quan bất thường

CLS: BC 3450/mm3 ( N 42%,L 44%,M 9% ),Hb 10,3 

g/dl,TC 81000/mm3, CRP 25 mg/l

CĐ: Bệnh Kawasaki, nhiễm trùng huyết nghi do tụ cầu

ĐT: dịch truyền, kháng sinh ( oxacillin N4, cipro N1 )

N25 chuyển bệnh viện Nhi Đồng 1 



Tiền căn

• Cá nhân:  đi, chạy, nói 2 tiếng, ăn giỏi

BMI = 12/0,8 x 0,8 = 18,75 ( bt )

5 tháng khô da vùng cẳng tay phải, BS tư cđ

viêm da cơ địa ( k thoa, k uống thuốc ), đến 17 tháng hết

Từ sau 13 tháng em thường xuyên ho, sổ mũi ( đt 

BS tư 10-15 ngày/tháng ), không nhập viện

Không ghi nhận bệnh lý tim mạch, tiêu hóa…

• Gia đình: 

Chị 12 tuổi: nhập viện 2 lần ( 1 tuổi, 3 tuổi ) vì sốt, phát 

triển tâm thần vận động tốt

Anh 9 tuổi: nhập viện 1 lần ( 2 tuổi ) vì sốt, phát triển tâm 

thần vận động tốt

Không ghi nhận nội, ngoại, cha mẹ bệnh lý da, tự miễn...



- Tổng trạng: tỉnh, HA 120/80 mmHg, M: 140l/p,              

NT: 38l/p, NĐ: 38,6, SpO2: 100%

Ban toàn thân, không tẩm nhuận

Môi khô, đỏ, kết mạc mắt đỏ

Phù mu tay chân

Cơ quan: chưa ghi nhận bất thường

- CĐ: TD Kawasaki, nhiễm trùng huyết

- ĐT: Traforan 0,6g x 3 (TMC)

Paracetamol 0,1g 2 viên x 3 (u)

Chuyển Tim Mạch

Khám (nv cấp cứu)



Khoa Tim Mạch 

ĐT: Traforan 0,6g x 3 (TMC)

Paracetamol 0,1g 2 viên x 3 (u)

Aspirin 0,5g ½ viên x 3 (u)

Prednisone 5 mg 2 viên ( hc Da Liễu )

Diễn tiến- Điều trị 

Sang thương da diễn tiến 

hồng ban, bóng nước lan rộng, 

dấu Nikolski (+) tính

Chuyển khoa Phỏng

(sau 40 giờ nv)



Diễn tiến- Điều trị (K Phỏng)

Sốt cao liên tục Tăng tiết đàm, suy hô hấp: thở oxy canula

CĐ: HC Stevens-Johnson

Nhiễm trùng huyết

CĐ: HC Lyell

Nhiễm trùng huyết

7 giờ



ST da niêm diễn tiến rất nhanh, bong tróc gần toàn bộ lớp thượng bì, rỉ dịch nhiều

Thở NCPAP(8cm, 81%)         Thở máy(PIP 25,PEEP 15)
SHH nặng dần

Xq: viêm xẹp thùy 

trên phổi P

CĐ: HC Lyell – Viêm phổi

Nhiễm trùng huyết nặng

Điểm Scorten:4     IVIG 1mg/kg x  4 ngày





Chống sốc (RF, albumin),Vận mạch (dopa, dobu, adre)
Sốc giảm thể tích/ 

Sốc nhiễm trùng

KS(Vanco,Tienam,Vinpacin)       KN(Fluco, AmphoB) 

C máu: Candida albican

C dịch ST: C.albican,

acinetobacter đa kháng

IVIG,CS da, dd sonde da day- TM, giảm đau, mắt(viêm loét GM), tiêu hóa, tâm lý

CĐ: HC Lyell – Viêm phổi

Sốc nhiễm trùng

Điểm Scorten:4     IVIG 1mg/kg x  4 ngày



KS(Linezolid, Mero, Colirex)  ,KN(Fluconazole, AmphoB) 

C máu: Candida albican

C dịch ST: C.albican,

acinetobacter đa kháng

IVIG,CS da, dd sonde dạ dày- TM, giảm đau, mắt(viêm loét GM), tiêu hóa, tâm lý



Cấy đầu NKQ, 

mủ da đầu: 

acinetobacter 

đa kháng

Cai máy thở                         Thở NCPAP(8cm, 81%)       

CS da, dd sonde dạ dày- TM, giảm đau, mắt(viêm loét GM), tiêu hóa, tâm lý



Viêm xẹp phổi



Hoại tử da vùng chẩm



Xuất viện (77 ngày)

N10 sau xuất viện

Ngưng oxy



Loét da đầu vùng chẩm



Tổn thương da







Chẩn đoán bệnh lý có tổn thương da 

• Bệnh sử

• Tiền căn: sử dụng thuốc, bệnh lý nền

• Khám lâm sàng: cơ quan, sang thương da

• Cận lâm sàng: miễn dịch huỳnh quang, sinh 
thiết da



Các nguyên nhân gây tổn thương da

• Phản vệ

• Viêm mạch máu

• Pemphigus
Tự miễn

• AGEP

• DRESS 

• SJS 

• TEN

Đỏ bong 
tróc da

• Staph-MRSA

• …

Nhiễm 
trùng



Bệnh lý đỏ bong tróc da

AGEP DRESS

SJS TEN





AGEP(Acute generalized exanthematous pustulosis)

• Nhiều mụn mủ nhỏ

• Sốt cao, phù mặt và tay

• Tăng bạch cầu đa nhân 

• NN: Beta-lactams,macrolides, 

antimalarials

• ĐT: ngưng thuốc, hỗ trợ



Drug rash with eosinophilia and systemic 

symptoms (DRESS)

• Thời gian ủ bệnh: 2-6 tuần

• Sốt, phát ban, phù mặt, tăng eosinophil

• Viêm gan, viêm cơ tim, viêm phổi kẽ, 
viêm thận kẽ, viêm tuyến giáp, thâm 
nhiễm thần kinh trung ương của bạch 
cầu eosinophil

• NN:Thuốc chống co giật (phenytoin, 
carbamazepine, phenobarbital), 
lamotrigine, sulfonamides, allopurinol, 
dapsone

• ĐT: Corticosteroids toàn thân



Stevens-Johnson Syndrome

• 1922 Stevens and Johnson

NN: thuốc NSAIDs, sulfonamides, 
chống co giật, virus, nhiễm 
trùng mycoplasma..

• Điều trị: ICU, ngừng thuốc,IVIG



Toxic Epidermal Necrolysis

• Hội chứng Lyell (>30%)

• Nguy cơ cao: nữ, lớn tuổi, suy 
giảm miễn dịch

• (+) Nikolsky

• Tỉ lệ tử vong 25-50%

• NN: thuốc NSAIDs, sulfonamides, 
chống co giật, virus, nhiễm trùng 
mycoplasma.. 



Nikolski’s Sign

Nikolsky Sign : Dislodging of epidermis by lateral finger pressure in the 

vicinity of lesions, which leads to an erosion. 

Shearing stresses on normal skin can cause new erosions to form



CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


