
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

PGS TS Đỗ Duy Cường

Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

Bệnh viện Bạch Mai 

26.11.2022

BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH NHIỄM NẤM ĐEN 

MUCORMYCOSIS



CA BỆNH 1



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ HIV/AIDS NĂM 2022

Hành chính

• BN nam 59 tuổi

• Địa chỉ: Bùi Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh

• Nhập viện TT Bệnh nhiệt đới: 31/03/2022

• Lí do vào viện: TT A9 chuyển đến với chẩn đoán Covid – 19/ 

TD Apxe não/ Apxe hàm mặt
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Tiền sử - Dịch tễ

• THA nhiều năm, điều trị Nifedipin, không đều, không rõ huyết áp nền

• ĐTĐ mới phát hiện, không điều trị

• Đã tiêm 2 mũi vacxin Pfizer, không nhớ thời gian
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Bệnh sử

• 15 ngày trước vào viện: Sưng đau răng vùng hàm trên bên T, đi nhổ 

răng tại y tế tư nhân từ 15/03/2022, sau nhổ 2 ngày xuất hiện sưng 

đau kèm sốt.

• 12 trước vào viện: test nhanh Covid – 19 dương tính, tự điều trị tại 

nhà bằng xông hơi, hạ sốt, chưa dùng thuốc kháng virut

• 7 ngày trước vào viện: sưng đau vùng mặt nhiều kèm sốt, đau đầu, 

khó thở tăng dần  BVĐK Nghệ An trong tình trạng ý thức lơ mơ 

G12đ, sưng nề tấy đổ vùng mặt T, CT sọ có hình ảnh tụ khí nội sọ/ 

tổn thương thuỳ thái dương  BV Bạch Mai
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Tư liệu liên quan được cung cấp bởi Trung tâm Bệnh nhiệt đới và Trung tâm Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Bạch Mai

• Sưng nề toàn bộ mặt lan xuống nền 

cổ, nóng đỏ, mắt T sưng lồi, đồng tử 

giãn cố định 4mmm, không có phản xạ 

ánh sáng, không chảy mủ. Rít nhẹ 

vùng thanh môn. Không lép bép khí

• Không sốt

• Bạch cầu 25G/l     PCT 0,06ng/mL
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Điều trị ban đầu

• Meropenem + Vancomycin truyền liên tục

• NKQ thở máy

• Điều chỉnh đường máu và toan ceton
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Diễn biến điều trị

• MRI sọ não: Nhồi máu não cấp tính bán c T yheo diện cấp máu ĐM não giữa 

do tắc hoàn toàn M1 ĐM não giữa. Viêm đa xoang biến chứng apxe phần 

mềm vùng má lan vào hôc mắt T có lan vào nội sọ gây viêm màng não vùng 

trán, đỉnh, thái dương 

• CT hàm mặt: Tổn thương thâm nhiễm tụ dịch tổ chức phần mềm dưới da vùng 

má bên T TD apxe. Viêm đa xoang

HC toàn viện chỉ định mổ cấp cứu, kết hợp CK Phẫu thuật thần kinh – Tai mũi 

họng – Răng hàm mặt



Mri SỌ NÃO



Ct HÀM MẶT
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Tư liệu liên quan được cung cấp bởi Trung tâm Bệnh nhiệt đới và Khoa Tai mui họng- Bệnh viện Bạch Mai

Tổn thương giả mạc mủ 

hoại tử niêm mạc má và 

ngách lợi rang. Lóc thông

lên xoang hàm



Ống hút vào xoang hàm 

qua lỗ thông, niêm mạc 

xoang hoại tử đen mủn, 

hiện tượng tắc mạch, chết 

hoại tử niêm mạc



Tổn thương nấm sợi
mảnh, không vách
ngăn thâm nhiễm

xương hàm TD nhiễm
Mucormycosis
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QUÁ TRÌNH MỔ

• Chẩn đoán sau mổ: 

Ap xe hàm mặt chảy mủ xuống rãnh môi má bên trái- viêm hoại

tử niêm mạc xoang hàm TD nấm xâm nhập/ Nhồi máu não do 

tắc ĐM não giữa

Cắt lọc tổ chức hoại tử, từ răng đến xoang hàm

Lấy bỏ tổ chức apxe răng và sàn dưới hốc mắt

Mở sọ giảm áp
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Sau mổ

• Hôn mê sâu G5 đ, phù não nhiều, thoát vị não qua vị trí mở sọ

• Thở máy

• Tổn thương hàm mặt đỡ sưng nề chảy mủ

 BN xin về
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Hành chính

• Bệnh nhân nữ 55 tuổi

• Nghề nghiệp: Nông dân

• Địa chỉ: Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An

• Ngày vào viện: 23/08/2022

• Lí do vào trung tâm: Khoa Tai mũi họng chuyển đến với CĐ: Viêm mủ nội nhãn 

TD do nấm/ THA – ĐTĐ II – Viêm đa khớp
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Tiền sử 

• Tăng huyết áp nhiều năm điều trị không thường xuyên bằng Amlordipin

5mg/ngày

• Đái tháo đường nhiều năm đang duy trì Insulin 60UI/ngày, chia 2 lần/ ngày

• Viêm khớp nhiều năm điều trị thường xuyên bằng thuốc nam, thuốc bắc

• Đã tiêm 3 mũi Vaccin Covid - 19
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Bệnh sử

• 20 ngày trước vào viện: BN đau đầu vùng trán đỉnh, chảy nước mũi nhiều, không rõ sốt, sau đó

xuất hiện sưng đau mắt P, đi khám tra thuốc.

• 15 ngày trước vào viện: BN xuất hiện nhìn mờ, đau nhức mắt P tăng nhiều, vào TT HSTC số 1

tỉnh Nghệ An test Covid (+). Chẩn đoán: Nhiễm Covid 19 – Viêm mũi xoang có biến chứng ổ mắt P/

Nhiễm khuẩn huyết

 BV Hữu Nghị ĐK Nghệ An điều trị 8 ngày, đáp ứng kém

 Bệnh viện Bạch Mai



• Tỉnh G15đ

• HCNT (+/-)

• Sốt nhẹ 37,8 độ C

• Mắt T nề đỏ, đau nhức trong tổ chức
hốc mắt

• Bạch cầu 16,1G/l   CRP 32,625mg/dl

HBA1C  11,1%

Nội soi TMH: Viêm xoang hàm P. Sưng mắt P
 chụp CT mũi xoang
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Diễn biến điều trị

• Chẩn đoán: Viêm tổ chức hốc mắt P – Viêm đa xoang/ THA – ĐTĐ

• Điều trị Imipenem 500mg/6h + Vancomycin 2g/24h x 9 ngày,

 Tình trạng sưng đau không cải thiện

 Nội soi lại và chụp CT mũi xoang (Axial, coronal, sagitta)
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Viêm mũi xoang cấp biến chứng ổ 

mắt P/ ĐTĐ/THA

 chỉ định phẫu thuật cấp cứu

Cấy bệnh phẩm máu, dịch

mũi xoang tìm vi khuẩn, nấm: 

Âm tính
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+ Phẫu thuật tiệt căn

+ Lấy niêm mạc xoang sàng, tổ chức long 

xoang hàm gửi GPB 

Bệnh cảnh lâm sàng nghĩ tới nhiễm

nấm xâm lấn

Khởi động điều trị Amphotericin B 

deoxycholate (Amphotret) 1mg/kg/24h



6 mảnh bệnh phẩm sinh thiết đều cho hình ảnh nấm sợi

nghĩ đến Mucormycosis



Mô bệnh học

bệnh phẩm sinh thiết tổ chức xoang sàng

Tổ chức cầu nấm, quan sát

thấy các sợi nấm mảnh

không xâm lấn, hình ảnh

nghĩ tới Aspergillus

Nấm sợi xâm lấn trong mô xương
nghĩ đến Mucormycosis
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Diễn biến điều trị (nt 7)

MRI sọ não: Viêm đa xoang ăn mòn xương gây apxe não thùy trán P, 

khoang hậu nhãn cầu P 
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Chẩn đoán xác định

Nhiễm Mucormycosis xâm lấn thể mắt – xoang –

não (ROCM)/ ĐTĐ/THA
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Diễn biến điều trị

• Amphotret liều 1mg/kg/24h trong 8 ngày xuất hiện suy

thận tiến triển nhanh

 chuyển Ampholip 5mg/kg/24h

• Chụp lại MRI sọ não sau 10 ngày: tổn thương mắt xoang

não tiến triển chậm. HC Phẫu thuật thần kinh – Mắt

không có chỉ định can thiệp phẫu thuật

 tiếp tục Ampholip 6 tuần

 Chuyển BVĐK tỉnh Nghệ An điều trị tiếp
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Hành chính

• BN nữ 72 tuổi

• Địa chỉ: Sóc Sơn – Hà Nội

• Nhập viện ngày 15/06 tại Khoa Thần kinh BV Bạch Mai vì đau

nửa mặt và hốc mắt P TD đau dây V



Tiền sử - Dịch tễ

• Viêm xoang nhiều năm

• ĐTĐ nhiều năm điều trị Lazibet MR 60mg/ngày (Gliclazid), kiểm soát 

đường huyết không tốt thường xuyên trên > 100ml/l

• Đã tiêm 2 mũi vacxin Pfizer, không nhớ thời gian

• Chưa từng mắc Covid - 19



Bệnh sử

• 5 ngày trước vào viện: Đau đầu, đau vùng mặt và hốc mắt P thành cơn, 

thỉnh thoảng đau nhức răng, không sốt TD Đau dây V  Khoa Thần Kinh

• Tại Khoa Thần kinh:

+ Sưng nóng đỏ má và hốc mắt P, đau hốc mắt kèm đau răng

VAS 7đ. Liệt VII TW P

+ ĐMMM 19,3 mmol/l

+ BC 21 G/l     PCT 0,123



Mũi P: Khe mũi đẩy phồng, có dòng mủ đục, đã lấy mủ nuôi cấy
Má P sưng nề, ấn cứng. CLVT có hình mờ xoang hàm P
Mắt P sưng nề, xung huyết kết mạc, nhìn mờ
TD Viêm xoang hàm cấp bên P nghi ngờ do răng biến chứng apxe mắt P/ ĐTĐ 
6 năm chưa kiểm soát



MRI sọ não và CLVT hàm mặt

• Viêm và tụ dịch xoang hàm P. Ổ apxe thâm nhiễm rộng

vùng hàm mặt lan ra gò má thái dương P. Thâm nhiễm và

ngấm thuốc cơ thái dương P.

• Không có tổn thương não.

 Chuyển mổ cấp cứu



Mổ cấp cứu





Hình ảnh nấm sợi
mảnh, định danh ra 

Rhizopus sp



Điều trị ban đầu

• Meropenem + Metronidazole x 3 ngày

• Giải phẫu bệnh có hình ảnh Mucormycosis: điều trị Amphotret

rồi chuyển Ampholip liều 5mg/kg/24h

• Điều chỉnh đường máu

• Kiểm soát các tác dụng phụ của Amphotericin



Trước phẫu thuật và điều trị nấm Sau điều trị Ampho 3 tuần



TỔNG QUAN

NHIỄM NẤM ĐEN MUCORMYCOIS

Trung tâm bệnh Nhiệt đới



Đại cương

• Mucormycosis (đôi khi được gọi là Zygomycosis, “black fungus”) là một bệnh

nhiễm trùng nấm nghiêm trọng, hiếm gặp do nấm mốc gọi là mucormycetes

gây ra.

• Vi nấm này sống trong khắp môi trường (đất và các chất hữu cơ thối rữa

như lá, đống phân trộn hoặc gỗ mục nát,.).

• 2 đường vào: hít phải bào tử nấm trong môi trường (nhiễm trùng phổi và

xoang) và qua da (vết cắt, vết xước, vết bỏng hoặc loại chấn thương da

khác).

• Phổ biến mùa hè thu hơn các mùa khác

• Nhiễm trùng mucormycosis này thường xảy ra ở người suy giảm miễn dịch,

đái tháo đường (đặc biệt là nhiễm toan keton/ĐTĐ) hoặc dùng thuốc UCMD

(corticoid).

Mucormycosis_ Fungal Disease CDC



• Trên toàn cầu, tỷ lệ nhiễm Murcomycosis thay đổi từ 0,005 – 17/triệu dân số.
• Tỷ lệ mắc ở Ấn Độ cao hơn 80 lần (0,14/1000) so với các nước phát triển.
• Ấn Độ là nước có tỷ lệ mắc Murcomycosis cao nhất thể giới. Điều này có liên quan chặt 

chẽ với 2 yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh là đái tháo đường và sử dụng corticoid.
J. Fungi 2020, 6, 265; doi:10.3390/jof6040265. Epidemiology and Diagnosis of Mucormycosis: An Update

Phân bố nấm Mucormycosis



Mycoses, 2015, 58 (Suppl. S5), 101–106. Estimating the burden of fungal disease in Vietnam



Căn nguyên

• Nấm sợi. Sợi riêng rẽ và có thể xác định từ

bệnh phẩm lâm sàng.

• Sợi nấm rộng (đường kính 5 - 15 mM),

phân nhánh không đều và hiếm khi có

vách ngăn. Điều này trái ngược với sợi

nấm của nấm mốc như Aspergillus, hẹp

hơn (đường kính 2 - 5 micron), phân nhánh

đều đặn và có nhiều vách ngăn.

• Tính chất mỏng manh của sợi nấm làm cho

vi nấm dễ xâm nhập vào nhiều môi trường,

khó nuôi cấy và dễ bị nghiền nát trong bệnh

phẩm.



Đối tượng có nguy cơ cao

Các đối tượng sau có nguy cơ
nhiễm nấm cao hơn: 

• BN đái tháo đường

• BN ung thư

• BN HIV/AIDS

• BN đã từng điều trị steroids liều
cao hoặc trong thời gian dài

• Người có hệ miễn dịch yếu vì
các lý do khác.



Đường lây truyền

• Nấm được tìm thấy trong môi trường, hầu 
hết những người hít phải chúng không bị
ảnh hưởng gì.

• Những người có hệ miễn dịch kém có thể bị 
nhiễm trùng trong xoang và phổi khi nấm 
xâm nhập vào đường thở.

• Nấm không lây truyền từ người sang người.

• Trong một số trường hợp hiếm, nhiễm trùng 
da xảy ra chỉ sau 1 vết thương trên da.

• Trong một số trường hợp hiếm, nấm ảnh
hưởng đến hệ thống tiêu hóa.



Tác nhân gây bệnh



Sinh bệnh học

1.GALE GR, WELCH AM. Studies of opportunistic fungi. I. Inhibition of Rhizopus oryzae by human serum. Am J Med Sci 1961; 241:604.

2.Ferguson BJ. Mucormycosis of the nose and paranasal sinuses. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33:349.

3.Greenberg RN, Scott LJ, Vaughn HH, Ribes JA. Zygomycosis (mucormycosis): emerging clinical importance and new treatments. Curr Opin Infect Dis 2004; 17:517.

• Rhizopus có enzyme ketone reductase, 

cho phép chúng phát triển mạnh trong điều 

kiện có nhiều glucose, axit. [1]

• Nhiễm Mucor mắt – mũi – não và viêm phổi 

do hít phải các bào tử. Ở người khỏe 

mạnh, các lông mao vận chuyển các bào 

tử này đến hầu họng và chúng được đào 

thải qua đường tiêu hóa. Ở những người 

nhạy cảm, nhiễm trùng thường bắt đầu ở 

mũi hoặc phế nang [2]. 

• Tổn thương đặc trưng là xâm lấn mạch 

(angioinvasive) gây nhồi máu mô nhiễm 

trùng “black fungus” [3]
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Xét nghiệm chẩn đoán

• Lấy mẫu từ bên trong mũi
hoặc xoang để xét nghiệm

• Soi nấm dưới kính hiển vi 
hoặc nuôi cấy nấm.

• Nội soi xoang, đầu, và phổi
nếu cần.



Đặc điểm dịch tễ - Toàn thế giới (2)
Thông tin CAM chung Nhiễm trùng

xoang – não

Viêm phổi

Độ tuổi TB 55 (10-86) 53 (10-79) 57 (22-86)

Nam 78% 73% 90%

Nước có nhiều ca Ấn Độ (53%) Ấn Độ (69%) Mỹ = Pakistan (20%)

COVID-19 thể nặng 45% 32% 80%

Bệnh nền Đái tháo đường 83% 93% 55%

Bệnh đi kèm - Tăng huyết áp 18% 12% 30%

Sử dụng Corticoid 79% 80% 75%

Đồng nhiễm nấm Aspergillosis 11% 5% 30%

Tử vong 49% 37% 80%

Mất thị lực 24% 32% NA

Số liệu từ Tổng quan tài liệu trên báo The Lancet XB 7/2022 (n=80 ca tại 18 nước)



• Tần suất nhiễm Mucormycosis tăng có ý nghĩa liên quan đến Covid – 19 trên khắp thế giới

• Bệnh cảnh lâm sàng chính là tổn thương hoại tử đen xâm lấn xoang hàm mặt, mắt và não. 

Được mô tả trên bệnh nhân đái tháo đường không kiểm soát đặc biệt là toan keton.

Covid – 19 và nhiễm Mucormycosis
Martin Hoenigl. The emergence of COVID-19 associated 

mucormycosis: a review of cases from 18 countries. Lancet 

Microbe 2022

Published Online

January 25, 2022

https://doi.org/10.1016/

S2666-5247(21)00237-8
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Bệnh cảnh lâm sàng Mucormycosis



Chẩn đoán

• Nuôi cấy khó khăn

• Giải phẫu bệnh tìm
thấy hình dạng đặc
trung của nấm trong
mô tổn thương là
tiêu chuẩn vàng

Oliver A Cornely, Ana Alastruey-Izquierdo. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the 

European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. 

LANCET VOLUME 19, ISSUE 12, E405-E421, DECEMBER 01, 2019 



• Amphotericin B chế
phẩm lipid 
(liposomal hoặc
ABLC là lựa chọn
đầu tay)
Điều trị đến khi lâm
sàng ổn định, cân
nhắc xuống thang 
Posaconazole và
Isavuconazole
+ Kết hợp ngoại

khoa loại bỏ hoàn
toàn mô nhiễm
nấm

Oliver A Cornely, Ana Alastruey-Izquierdo. Global 

guideline for the diagnosis and management of 

mucormycosis: an initiative of the European 

Confederation of Medical Mycology in cooperation with 

the Mycoses Study Group Education and Research 

Consortium. LANCET VOLUME 19, ISSUE 12, E405-

E421, DECEMBER 01, 2019 



KẾT LUẬN
Nghĩ đến nấm đen Mucormycosis khi có tổn
thương xoang hàm mặt - mắt ở bệnh nhân
ĐTĐ, đặc biệt ĐTĐ không kiểm soát tốt và

toan ceton.   

Có sự gia tăng nhiễm trùng do Mucormycosis
trong và sau Covid – 19 được xác định qua 

nhiều nghiên cứu

Bilan viêm không rầm rộ. 
Bệnh cảnh lâm sàng

không điển hình, dễ bị bỏ
sót

Nuôi cấy khó khăn  tìm 
kiếm tổn thương trên mô 

bệnh học

Điều trị kết hợp ngoại 
khoa. Thời gian điều trị 

kéo dài.

Thuốc chống nấm lựa 
chọn: Amphotericin B, 

ABLC, Posaconazole, .. 
 gánh nặng lớn về chi 

phí



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


