
BEÄNH TAY CHAÂN MIEÄNG

HAND FOOT MOUTH DISEASE

BS. Ñoaøn Thò Ngoïc Dieäp
Boä moân Nhi – ÑHYD TP HCM

Khoa Caáp Cöùu – BV Nhi Ñoàng 2



- Loeùt mieäng, hoàng ban boùng nöôùc ôû baøn tay, 
baøn chaân, ñaàu goái, moâng 
- Soát 
-Tuoåi thöôøng gaëp: 6 36 thaùng

Chaån ñoaùn beänh tay chaân mieäng

-Chaån ñoaùn laâm saøng
-Loaïi tröø (phaân bieät) caùc nguyeân nhaân khaùc



Chaån ñoaùn beänh tay chaân mieäng

Lyù do ñeán khaùm beänh:
-Soát luoân tìm hoàng baøn, boùng nöôùc
-Boùng nöôùc
-Khoâng chòu buù, khoâng chòu aên tìm loeùt mieäng
-Lyù do khaùc (ho, soã muõi, tieâu chaûy) tìm boùng nöôùc



HFMs- boùng nöôùc baøn tay



HFMs- boùng nöôùc baøn chaân



HFMs- boùng nöôùc loøng baøn chaân



HFMs- boùng nöôùc ôû moâng



Chaån ñoaùn phaân bieät



Boùng nöôùc do acinobacter



Töû ban do naõo moâ caàu
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Boùng nöôùc do dò öùng



Phaùt ban sieâu vi



Chuù yù beänh lyù keát hôïp

-HFMD + vieâm tieåu pheá quaûn: 
18 thaùng, nhaäp vieän vì soát, ho, thôû meät
Khoa Hoâ haáp, phaùt hieän boùng nöôùc hoàng ban 

Khoa Nhieãm Thôû maùy
Khoù thôû, co keùo cô lieân söôøn +++
Khoâng töông öùng vôùi toån thöông phoåi (öù khí, 
khoâng phuø phoåi)
Khoâng trieäu chöùng thaàn kinh (giaät mình, chôùi
vôùi, veû maët thaát thaàn)



Chuù yù beänh lyù keát hôïp

-HFMD + H1N1
Beù 2 tuoåi, soát, ho, soå muõi + noåi hoàng
ban boùng nöôùc Nhaäp Khoa Nhieãm
- XN PCR H1N1 (+)



Taùc nhaân

-Coxackie virus A 
(A16, A5,A7,A9,A10, B2, B5)

- Enterovirus 71

Enterovirus (Nguồn: www.tulane.edu).



Taùc nhaân gaây beänh
Picornavirus

rhinovirus

enterovirus

cardiovirus

aphthovirus

hepatovirus



Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi

Poliovirus

Coxackie virus 
A, B

Echovirus

Enterovirus
68-71



Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi

Coxackie virus

Vieâm maøng voâ truøng, 
Herpangine, soát,vieâm keát

maïc, HFMHFM disease

VMN voâ truøng, soát, beänh
naëng ôû treû sô sinh, vieâm cô

maøng ngoaøi tim, vieâm
naõo,pleurodynia (Bornholm

disease)

A

B



Enterovirus
68-71 Beänh gioáng soát baïi lieät (71)

VMN VMN voâvoâ trutruøøngng (71)(71)

HFM disease (71)HFM disease (71)
Dòch vieâm keát maïc (70)

Enterovirus gaây beänh ôû ngöôøi



Sinh bệnh học của nhiễm Enterovirus [ Nguồn : pathmicro.med.sc.edu]



538 beänh nhi (BV Nhi ñoàng 1- 2007)

Phân
độ

Biểu hiện lâm sàng Số ca (tỉ lệ%)

I Sang thương da niêm đơn thuần 90 (16.6)

II Có triệu chứng thần kinh: giật mình, run 
chi, yếu chi,  co giật

358 (66.6%)

III A Rối lọan hệ thần kinh tự động: tim nhanh, 
huyết áp tăng, thở nhanh,…

68 (12.6)

IIB Phù phổi cấp, suy tuần hòan 22 (4.1%)

Tổng số 538 (100)



Sốt cao > 39°C có liên quan đến 
biến chứng thần kinh- hô hấp-
tuần hoàn và tử vong (p<0,05)

538 beänh nhi (BV Nhi ñoàng 1- 2007)



Noân oùi coù lieân quan ñeán bieán 
chöùng thaàn kinh – hoâ haáp – tuaàn 

hoøan vaø töû vong (p<0,05)

538 beänh nhi (BV Nhi ñoàng 1- 2007)



Số lượng hồng ban ít 

có liên quan với biến chứng hô hấp-
tuần hoàn (p<0,05) 

nhưng không có liên quan đến tử vong

538 beänh nhi (BV Nhi ñoàng 1- 2007)



Caùc thay ñoåi veà xeùt nghieäm
• Phản ứng viêm: TC tăng, BC và CRP bình thường

• Tăng đường huyết: liên quan b/c TK- HH- TH và tử vong

• DNT tăng tế bào đơn nhân

• Biến chứng hô hấp tuần hòan:

– Troponin I: 5/38 (+)

– Xquang: bóng tim không to

– ECG: nhịp nhanh xoang, không thay đổi ST-T

– Siêu âm tim: 6/15 có giảm sức co bóp cơ tim



Diễn tiến biến chứng hô hấp- tuần hoàn

Giật mình, chới với
Yếu chi, run chi
HA tăng (±)

Thở nhanh
Thở không đều 

Rối loạn vân 
mạch

Phù phổi
XH phổi 

Sốc Tử
vong

1-2 giờ6-8 giờ
Nhịp tim nhanh
Sốt cao

N1 N2 N3 N4



Nhieãm 
virut maùu

Toån 
thöông 
TKTU

Phaûn öùng 
vieâm toaøn 

thaân

↑ Tính thaám 

thaønh maïch

Toån thöông 

thaân naõo

Phuø phoåi caáp  

Xuaát huyeát phoåi
soác



ECG



Toån thöông pheá nang lan toûa boùng tim khoâng to



Tổn thương tăng tín hiệu ở

A: phía sau hành não (mũi tên) và nhân răng tiểu não (đầu mũi tên)

B: phía sau cầu não (mũi tên)

C: phần trung tâm não giữa (mũi tên)

MRI NÃO





Giật mình, chới với
Yếu chi, run chi
HA tăng (±)

Thở nhanh
Thở không đều 

Rối loạn vân 
mạch

Phù phổi
XH phổi 

Sốc Tử
vong

1-2 giờ6-8 giờ
Nhịp tim nhanh
Sốt cao

Phaûn öùng vieâm toaøn thaân
Toån thöông thaân naõo

Taêng tính thaám thaønh maïch +++
Daõn maïch ngoaïi bieân +++

Co maïch ngoaïi bieân  +++ HA



Thời điểm vàng chỉ định humaglobulin

-Sốt cao ≥ 39oC, khó hạ
-Mạch nhanh ≥ 150 /phút

Kèm theo bất kỳ triệu chứng nào dưới đây:

-Giật mình, chới với, hốt hoảng
-Lừ đừ/ ngủ gà
-Run chi
-Đi loạng choạng, yếu chi
-Thở bụng/ thở co kéo/Thở không đều
-HA tăng



Khi naøo söû duïng phenobarbital?

-Kích thích
-Giaät mình chôùi vôùi
-Co giaät
-Liều löôïng:
Lieàu ñaàu:  10 – 20mg/kg pha loaõng TTM/ 
30 – 60 ph
Laëp lại 7 – 10 mg/kg mỗi 8 – 12 g (nếu cần)



-Cao huyết áp trong bệnh TCM 
Cơ chế: 
-Tổn thương thân não cường trương lực phó giao 
cảm co mạch tăng kháng lực ngoại biên tăng 
huyết áp tâm trương (+ tay chân lạnh) tăng HA tâm 
thu nếu sức co bóp cơ tim còn tốt
- Không tăng thể tích máu lưu thông (tiền tải)

Hậu quả:
Suy tim nếu tăng kháng lực ngoại biên kéo dài + giảm 
sức co bóp cơ tim (thiếu oxy) sốc

Diễn tiến:
Hạ HA và sốc trong vòng 12 giờ



Điều trị cao HA trong bệnh TCM

-Giảm kháng lực ngọai biên

-Tăng tưới máu các cơ quan quan trọng

-Tránh hạ HA nhanh

-Cần hiểu rằng diễn tiến trong vài giờ sau 
đó là tụt huyết áp



Phù phổi cấp trong bệnh TCM:

- Khởi đầu bằng phù phổi mô kẽ
-Tăng tính thấm thành mạch
-Không tăng áp suất thủy tĩnh, CVP thấp
-Không kèm suy tim
-Xuất hiện trước khi có sốc 
(không phải do thiếu oxy, không phải ARDS)



Xử trí vấn đề hô hấp:
Hỗ trợ thông khí sớm trong khi sử dụng humaglobuline

-Thở nhanh + phù phổi mô kẽ: CPAP

-Thở bụng + phù phổi mô kẽ xem xét thở máy

-SpO2 giảm/ OAP: thở máy

-Khi đã ngưng thở: giúp thở không hiệu quả

-Giúp thở sớm và truyền dịch khi có sốc, ngay cả khi 
có OAP



Sốc trong bệnh TCM:

-Tăng tính thấm thành mạch thoát dịch vào mô kẽ
(xuất hiện sau khi có dấu hiệu phù phổi cấp)
-Không tăng tiền tải (CVP bình thường/ thấp)
-Không dấu hiệu suy tim (bóng tim không to, gan 
không to, tĩnh mạch cổ không nổi)
-Xuất hiện sau giai đoạn tăng huyết áp (suy trương lực 
giao cảm do tổn thương thân não)

-- giảm thể tích máu lưu thông



Điều trị Sốc trong bệnh TCM 

-Hỗ trợ hô hấp phù hợp

-Truyền dịch: Điện giải  Đại phân tử

-Vận mạch: Dopamin, Dobutamin điều chỉnh theo CVP, 
HA, lâm sàng



Điều trị Sốc trong bệnh TCM 

-Giảm thể tích máu lưu thông bù dịch 
-Dãn mạch ngoại biên gây giảm thể tích dịch, không 
dùng milrinone
-Giảm trương lực giao cảm Dãn mạch ngoại biên
-Chức năng cơ tim có thể bị ảnh hưởng nhưng chưa có
bằng chứng là nguyên nhân chính



Thuốc vận mạch trong bệnh tay chaân miệng

-Toån thöông thaàn kinh (thaân naõo): 
-Taêng tröông löïc giao caûm co maïch
- Giaûm tröông löïc giao caûm daõn maïch

-Phaûn öùng vieâm toaøn thaân:
-Thoaùt dòch
-Daõn maïch
-Toån thöông chöùc naêng cô tim?

Chæ ñònh thuoác vaän maïch (thôøi ñieåm, 
loaïi thuoác, lieàu löôïng,…) tuøy vaøo laâm saøng 
vaø giai ñoaïn beänh



Thuốc vận mạch trong bệnh tay chaân miệng

-Thuoác kinh ñieån:
-Dopamine (δ, β1, α1)
-Dobutamin (β1)

Thuoác coøn ñang nghieân cöùu: Milrinone
-Taùc duïng β2, lieàu thaáp coù taùc duïng khaùng vieâm
-Hieäu quaû chöa ñöôïc chöùng minh
-Taùc duïng phuï nguy hieåm: RL nhòp tim, töû vong



Chæ ñònh nhaäp vieän cuûa beänh TCM

1. Soát cao + < 6 – 12 thaùng
2. Baát kyø trieäu chöùng thaàn kinh, hoâ haáp, 

tuaàn hoaøn naøo (töø ñoä 2 trôû leân)
3. Soát cao + thaân nhaân quaù lo laéng



Ñieàu trò ngoaïi truù:

1. Giaûi thích beänh vaø tieân löôïng
2. Haï soát
3. Giaûm ñau lôõ mieäng
4. Cheá ñoä aên
5. Taùi khaùm moãi ngaøy neáu coù soát
6. Daën doø daáu hieäu caàn taùi khaùm ngay



Keát luaän:

1. Phoøng khaùm, phoøng maïch: 
- Luoân tìm beänh TCM 
- Tìm caùc daáu hieäu caàn nhaäp vieän
- Giaûi thích, daën doø thaân nhaân caùc daáu 

hieäu caàn taùi khaùm ngay
- Nhôù raèng: coù soát cao, hoàng ban ít, tuoåi 

nhoû, noân oùi nhieàu laø caùc daáu hieäu coù
lieân quan ñeán dieãn tieán naëng

- Beänh trôû naëng raát sôùm, toån thöông 
thaàn kinh thöôøng vaøo N2, bieán chöùng 
hoâ haáp – tuaàn hoaøn vaø töû vong N3,4 
cuûa beänh



Keát luaän:
2. Khi ñaõ nhaäp vieän:
- Neân nhôù raèng toån thöông thaân naõo vaø

phaûn öùng vieâm toaøn thaân coù theå gaây 
töû vong nhanh choùng

- Humaglobuline coù taùc duïng ñieàu hoaø
phaûn öùng vieâm naøy

- Khi phaûn öùng vieâm naëng neà gaây phuø
phoåi caáp vaø soác thì khaû naêng cöùu soáng 
raát ít

- Vì vaäy haõy ngaên chaän phuø phoåi vaø soác 
tröôùc khi xaûy ra



Keát luaän:
- Khi phuø phoåi ñaõ xaûy ra roài, kieåm soaùt 

hoá haáp laø ñieàu quan troïng nhaát trong 
khi chôø taùc duïng cuûa humaglobulin

- Khi soác ñaõ xaûy ra roài, kieåm soaùt hoâ 
haáp vaø baûo ñaûm theå tích maùu tuaàn 
hoaøn toái öu baèng thuoác vaän maïch vaø
dòch truyeàn laø ñieàu quan troïng nhaát 
trong luùc hy voïng raèng humaglobulin 
coù cô may ñieàu chænh ñöôïc phaûn öùng 
vieâm

- Dòch truyeàn, thuoác vaän maïch ñöôïc 
ñieàu chænh theo laâm saøng, cô cheá beänh 
sinh. Maø ñieàu naøy khoâng heà ñôn giaûn



Keát luaän:

Vì vaäy, ñieàu quan troïng nhaát laø

“TÌM THÔØI ÑIEÅM VAØNG CHO 
HUMAGLOBULIN”

tröôùc khi caùc bieán chöùng hoâ haáp tuaàn 
hoaøn xaûy ra



Chaân thaønh caùm ôn


	 Diễn tiến biến chứng hô hấp- tuần hoàn

