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Hình ảnh virus SARS-CoV-2 
Nguồn: Wikipedia 



VIRUS SARS-CoV-2 

PHÂN LẬP  TẠI NIHE

+ 31/12 công bố bệnh do VR họ corona

chủng mới nCoV-2

+ 80-140 nm

+ protetin S giống vương miện (crown)

+ 70% cấu trúc gen giống SARS 2003

(severe acute respiratory syndrome)



Tình hình nhiễm và tử vong trên thế giới
21 giờ 01.11.2020 

Thời gian Số mắc Số tử vong 
Tỉ lệ tử vong

% 

2/4/2020

( 4 tháng )
1.000.000 53.100 5,3

1/6/2020

( 6 tháng )
6.258.870 373.688 5,9

1/9/2020

( 9 tháng )
25.658.560 855.181 3,5

1/11/2020 46.510.393 1.202.087 2,5

Việt Nam 1.180 35 2,9



Lây truyền và xâm nhập vào TB
• Khả năng sống sót:

→ Khử khuẩn bề mặt

• Lây qua đường hô hấp: droplet, airbone, aerosol 

→ Khẩu trang, giãn cách 2m

• Lơ lửng trong không khí (aerosol- hạt < 5 micro) 30 phút → nguy cơ hít phải chỗ

đông người, chăm sóc BN, phòng kín, khi tháo bỏ PPE

→ Thông khí, sử dụng PPE đúng

• Nhiệt độ: lạnh → tồn tại lâu, 37 độ: 2 ngày, 56 độ: 30 phút, 70 độ: 5 phút

• Hóa chất khử khuẩn đang dùng đều tác dụng

Bề mặt: 3 giờ Giấy viết, khăn giấy, cacton: 1 ngày

Gỗ, vải: 2 ngày Thép, nhựa: 3 ngày

Thủy tinh, tiền giấy: 4 ngày



• Lây truyền qua đường không khí: giọt bắn (droplet), airborne, dạng

sương mù (aerosol)

• Lây truyền qua đường tiếp xúc trực tiếp (tiếp xúc bề mặt nhiễm VR,

niêm mạc BN…)

• Receptor ACE2: TB BM phế quản; phổi type I, II; TB nội mạc mạch

máu…

• Protein S của virus gắn vào màng TB (qua ACE 2): receptor và

Transmembrane protease, serine 2 (TMPRSS 2)

• Protease furin sẽ cắt thành 2 đơn vị (S1, S2)

• Gắn với Neuropilin1, 2 receptor → qua màng TB

Lây truyền và xâm nhập vào TB



• Giải thích dễ lây nhiễm của SARS-CoV-2

• Virus xâm nhập qua đường niêm mạc (mắt, mũi họng, tiêu hóa )

→ rửa tay

• Vào máu → Nội mạc mạch máu (qua ACE 2) receptor → Tất cả các

cơ quan → lâm sàng nhiều cơ quan

• Virus trong máu xâm nhập trực tiếp các TB máu (lympho, Đại thực

bào)

• Tải lượng virus có liên quan mức độ nặng → Khẩu trang ngoại khoa,

giãn cách, thông khí ..…

Lây truyền và xâm nhập vào TB



• Virus xâm nhập qua đường niêm mạc (mắt, mũi họng, tiêu hóa)

→ vào máu → Nội mạc mạch máu (qua ACE 2) receptor → Tất

cả các cơ quan → lâm sàng nhiều cơ quan → rửa tay

• Virus trong máu xâm nhập trực tiếp các TB máu (lympho, Đại

thực bào)

Hậu quả: Tổn thương TB trực tiếp do VR hoặc của quá trình đáp

ứng viêm toàn thân (Sepsis )

Lây truyền và xâm nhập vào TB



Đáp ứng viêm giai đoạn sớm
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—Epidemiology, Diagnosis, and Treatment

JAMA. doi:10.1001/jama.2020.12839.. July 10, 2020



Đáp ứng viêm giai đoạn muộn 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—Epidemiology, Diagnosis, and Treatment

JAMA. doi:10.1001/jama.2020.12839.. July 10, 2020



GIẢI PHẪU BỆNH
các NC: Trung quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ



GPB SARS 2003

• Đại thể: tổn thương đồng đều 2 bên, phổi chắc, có ổ xuất

huyết, hoại tử nhỏ

• Vi thể: hội chứng tổn thương phế nang lan tỏa (DAD); màng

hyaline, hoại tử TB BM phế nang, Xuất tiết trong lòng phế

nang, xâm nhập TB viêm, phù khoảng kẽ, xuất hiện TB xơ

(muộn)

• Mạch máu: có tắc vi mạch ở tĩnh mạch

• Các tạng khác: ít tổn thương

• Suy đa tạng là hậu quả của thiếu oxy



GPB SARS 2003 
hình thành các màng Hyalin lan rộng ở phế nang 



GPB SARS-CoV-2

• Sơm: không đồng đều, vùng chắc đặc và vùng tổn thương PN ít,

có ổ hoại tử, chảy máu nhiều hơn

• Tắc mạch phổi: Lòng động mạch giãn, tổn thương TB nội mạch,

cục máu đông trong lòng mạch phổi, giãn thất phải

• Vi thể: không rõ DAD

• Muộn: DAD, Tắc mạch xâm nhiễm BC

• Lách teo nhỏ, hoại tử hạch lympho, chảy máu thận, phù não, thoái

hóa TB não

• Suy đa tạng do: thiếu oxy + virus tấn công trực tiếp các cơ quan



GPB BN tử vong do COVID-19
Benjamin et al Lancet 2020;396:320-32



4 BN ở New Orleans, Mỹ 



Giải phẫu bệnh 

• Tổn thương cả Hô hấp và Tuần hoàn

• Hô hấp: DAD, + tắc PQ nhỏ do cục máu đông (Acute

Fibrinous and Organizing Pneumonia - AFOP)

• Tuần hoàn: Tổn thương TB nội mạch → Huyết khối, tắc

mạch → (DIC hay Sepsis induced coagulopathy - SIC ) →

Shunt mạnh, suy tim phải (tâm phế cấp)

• Đông máu: Tăng đông tắc mạch nhiều nơi



GPB CỦA SARS 2003 VÀ SARS-CoV-2 2019

SARS 2003

• Tổn thương lách ít

• Dày thành mạch và vi huyết

khối

• Thâm nhiễm lympho, mono,

bào tương ở: tim, gan, thận,

thương thận

• Tử vong do ↓O2 nguyên nhân

chính do phổi

-

SARS-CoV-2

• Lách teo

• Hạch lympho hoại tử

• Tâm phế cấp

• Tổn thương nhiều cơ quan: viêm cơ

tim, tắc mạch ngoại vi… tim, phổi, 

não, thận…

• Tử vong do ↓ O2  

• Nguyên nhân do phổi + tắc mạch, 

do tim (suy cấp hoặc loạn nhịp)



Giải phẫu bệnh 10 BN ở Brazil
A: tổn thương PN lan tỏa ( DAD). B,D:Huyết Khối Tắc mạch (8/10 BN)



Tổn thương phổi do COVID-19
Benjamin et al Lancet 2020;396:320-32



Thấy virus trong các cơ quan: phổi, tim, lách, thận 
Benjamin et al Lancet 2020;396:320-32



Huyết khối - tắc mạch

do COVID-19
Benjamin et al Lancet 2020;396:320-32

A: Huyết khối trong mạch máu nhỏ 

C: Vi huyết khối mạch nhỏ ở phổi 

D: Vi huyết khối trong phỏi 

E: Vi huyết khối tĩnh mạch thận 



SINH LÝ BỆNH 



Sinh lý bệnh - Đáp ứng miễn dịch

1. Sau khi vào TB, VR giải phóng ARN của mình → điều khiển TB

nhiễm tổng hợp nên VR mới → ra ngoài → Nhiễm TB khác và theo

dòng máu đến các TB nội mạc khắp nơi.

TB nội mạc bị tổn thương trực tiếp do VR + phản ứng viêm → kích hoạt

quá trình đông máu → Huyết khối tắc mạch

Hoạt hóa NF-KB và IRF3/7 → SX IL -1β. → chết TB, procytokine: IL6,

IFNs.



Sinh lý bệnh - Đáp ứng miễn dịch



Sinh lý bệnh - Đáp ứng miễn dịch

2. Marcrophage thực hiện năng → truyền thông tin cho T, kích thích

CD4, CD8 , NK nhằm loại bỏ VR nhưng SX quá mức → Mất cân bằng

proinflamatory/ anti inflamatory → cytokine storm → càng nhiều TB bị

tổn thương, càng nhiều Marcrophage đến → HC hoạt hóa Đại thực bào

quá trinh tổn thương nhu mô càng nặng

3. Kích thích tủy xương SX HC, Bạch cầu, tăng hiện tượng thực bào,

thiếu máu



Cơn bão cytokine 
Mangalmurti and Hunter, Cytokine Storms: Understanding COVID-19, Immunity (2020)



Sinh lý bệnh - Viêm nội mạc
The Lancet Aril 17.2020S0140-6736(20)30937-5. Hình ảnh vi thể

• A,B: Thận: thấy virus ở quanh TB ống thận TB nội mạc cầu thận. Kết

dính các hạt virus (mũi tên) quanh ống thận

• C: Ruột Các mũi tên chỉ thâm nhiễm TB đơn nhân trong lòng TM nội

mạc và apoptosis của TB nội mô và TB đơn nhân

• D: Nhuộm HE: apoptosis của TB nội mô và TB đơn nhân. Nhuộm hóa

mô MD cũng cho kết quả tương tự



Sinh lý bệnh - Viêm nội mạc
The Lancet Aril 17.2020S0140-6736(20)30937-5  



LIÊN QUAN TỬ VONG 



TỈ LỆ TỬ VONG 

• Tỉ lệ tử vong tăng theo tuổi: ( 72.314 Bn TQ)

• > 80 tử vong: 14.9 %; > 70 tử vong: 8%

• Italia: 90 % tử vong > 60 tuổi

• Suy HH: là chính, (VA/Q bị ảnh hưởng)

• Suy tuần hoàn: sốc tim (viêm cơ tim, tắc mạch, nhồi máu, loạn nhịp,

suy tim)

• Suy đa tạng: tổn thương TB, tắc vi mạch

• Do bệnh mắc từ trước: Tim mạch, suy thận, ĐTĐ, COPD, suy giảm

MD…

• Nhiễm trùng bệnh viện

• Quá tải?



Tỉ lệ tử vong ở Mỹ 
CDC MMWR January 22–May 30, 2020 .1,761,503 Bn, tử vong 103,700

NHÓM TUỔI CÓ BỆNH KÈM THEO (% ) KHÔNG CÓ BỆNH KÈM (% )

> 80 49.7 29,8

70-79 31,7 10,2

60-69 16,7 2,4 

50-59 7,8 0,9

40-49 4,5 0.4

30-39 2,8 0.1

20-29 1,4 0,1

10-19 0,8 0,1

≤ 9 0,6 0.6



Tử vong liên quan mức độ nặng 
SARS – Co-V2 and viral sepsis.  The lancet april 17 2020

• BN nhẹ: VR thâm nhập vào Tb BM phổi, hệ thống bảo vệ tại chỗ (Đại

thực bào, lympho, interferon...) đủ khả năng giải quyết loại bỏ virus

không cho nhân lên và lan truyền

• BN nặng: liên quan tổn thương TB BM phổi – Mạch máu → xuất tiết

vào phế nang, ĐTB và TB khác sản xuất cytokin và chemokin → lôi

kéo BC Mo no và Đa nhân đến, và BC lympho mất chức năng VR phát

triển càng lôi kéo ĐTB tới → Tổn thương phổi nặng hơn

• Tổn thương tại chỗ: trực tiếp do VR, + hậu quả của bão cytokin + SIC

(sepsis induced coagulopathy)…



Tử vong liên quan mức độ nặng
SARS – Co-V2 and viral sepsis.  The lancet april 17 2020 



CÁC BỆNH KÈM THEO

• Bệnh tim mạch (32.2%)

• Bệnh phổi mãn tính(17.5%)

• Bệnh thận (7.6%)

• Đái tháo đường (30.2%)

• Bệnh gan (1.4%)

• Suy giảm miễn dịch  (5.3%) : chống thải ghép, corticoid ...

• Thần kinh / di chứng TK (4.8%)

• Béo phì 



Ca bệnh 428 

• BN 70 tuổi

• Suy thận mãn, lọc máu > 10 năm

• Suy kiệt, tăng HA, suy tim, suy mạch vành

• Vào viện 9/7 vì viêm phổi, PCR Covid-19 +

• Suy hô hấp + suy tim nặng lên: viêm cơ tim do covid 19? (EF 12%) 

• XN: cơn bão cytokine 

• Biến chứng: Sốc, suy đa tạng

• Thuốc + thở máy + Lọc máu + ECMO

• Không hiệu quả → tử vong



LÂM SÀNG 



BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

• Chẩn đoán xác định: dịch tễ, XN PCR +

• 40 - 50% không có triệu chứng → Nguồn lây

• 40% triệu chứng nhẹ: sốt 80-90%, ho khan, đau đầu, đau

họng, đau cơ...

• 15% triệu chứng nặng: suy hô hấp có thể kèm theo triệu

chứng cơ quan khác

• 5% nguy kịch: thở máy xâm nhập, Lọc máu, ECMO...

• Trẻ em ít gặp hơn

• Tử vong: 2-25% (theo lãnh thổ và tuổi) sau 2-8 tuần



BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

• Sốt (43.1%)

• Ho (50.3%)

• Thở nông (28.5%), cảm giác ngạt thở 

• Đau cơ (36.1%)

• Sổ mũi (6.1%)

• Đau họng (20%)

• Đau đầu (34.4%)

• Buồn nôn/nôn (11.5%)



BIỂU HIỆN LÂM SÀNG 

• Tiêu hóa: mất khứu giác, bụng chướng, đau bụng, ỉa chảy…

• Thần kinh: Nhồi máu não, viêm não, liệt giống HC Guillain-Barre 

• Suy gan: SGOT, SGPT, PT  

• Tổn thương thận: protein niêu, đái máu, AKI, thiểu niệu hoặc đái nhiều 

• Khác: da, tắc mạch chi, mắt...

• Tử vong: 2-25% (theo lãnh thổ và tuổi) sau 2-8 tuần hoặc đột ngột 



Biểu hiện lâm sàng 
COVID-19 PRIORITY study

• Mỹ: 598 Phụ nữ mang thai: 55% không triệu chứng, nặng 16%, thở

máy 8%, xảy thai 2%

• Tây Ban Nha: 242 PN mang thai: nguy cơ đẻ non, tỉ lệ cần mổ đẻ ↑

• Trẻ sơ sinh: tiên lượng tốt

• Cho con bú: chưa thấy virus qua sữa

• Trẻ lớn: HC viêm hệ thống đa cơ quan

• HIV: 286 ca (+). 164 ( 57,3%) nhập viên, 47 nhập ICU tử vong 27/286

(9.7%), 16,5% số nhập viện, 51% nhập ICU

https://priority.ucsf.edu/


CẬN LÂM SÀNG



CẬN LÂM SÀNG  

• Bc giảm, đặc biệt lympho (< 800)

• ↓↓ CD4 CD8, Th 17, tiểu cầu

• Cytokine ↑ ↑: TNF α ↑ ↑ , IL-1β. IL6, IFNs, GCSF, IP-10, 
MCP1

• Feritin, CRP, LDH ↑

• Suy hô hấp: Khí máu: PaO2 ↓ ↓, CO2 bt hoặc ↓, nặng: pH, 
HCO3 ↓, CO2 ↑

Shunt phổi DA-a ↑ ↑

• Tăng áp ĐMP



CẬN LÂM SÀNG 

• BC lympho ↓ ↓ nặng , CD 4, CD 8, Tiểu cầu ↓

• IL-1β. IL6, IFNs, GCSF, (granulocyte colony stimulating

factor), IP-10, MCP1 (monocyte chemoattractan protein 1).

MIP 1 (marcrophage inflamatory protein 1 α), TNF α ↑ ↑.

• IL-10, IL-1ra, IL- 4

• Feritin ↑

• D-dimer ↑ ↑. Fibrinogen ↓. Tăng đông



CẬN LÂM SÀNG 

• Tăng đông: Thời gian prothrombine kéo dài

• D- dimer ↑ ↑ gấp 4-5 lần (yếu tố tiên lượng)

• Giảm tiểu cầu < 150.000

• Nghiệm pháp rượi + 

• DIC hoặc SIC, (sepsis induced coagulopathy: PT, Tiểu cầu, 

điểm SOFA)



CẬN LÂM SÀNG

• Suy tạng:

• Na tri máu, đái nhiều (Protein, đái máu), hoặc AKI 1-2

• SGOT, SGPT, Bilirubin ↑

• Pro – BNP ↑

• Septic shock 

• Suy đa tạng (MOF) điểm SOFA 

• Bội nhiễm: PCT , BC ↑



CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 



Chẩn đoán hình ảnh
Xquang phổi: hình mờ không điển hình



Chẩn đoán hình ảnh
CT-SCAN 

DẤU HIỆU TRÊN PHIM 

• Không đồng đều Dạng kính mờ

hay Tổn thương ở ngoại vi

• Dạng lưới mảnh dày thành

mạch máu

• Tràn dịch màng phổi (ít)

• Hình ảnh đông đặc (muộn)

Hình ảnh kính mờ loang lổ ở ngoại vi 



Siêu âm: Rất hữu ích 
hình ảnh, theo dõi diến biến, điều trị 

• Siêu âm: phổi (màng phổi, nhu mô...)

• Tim (buồng tim, van tim, áp lực ĐMP), chức năng 

• TM chủ dưới (IVC)… dịch lòng mạch  

• Tiến hành Thủ thuật, kỹ thuật: Đặt ống thông ĐM, TM, dẫn lưu. 

canun ECMO...



ĐIỀU TRỊ 



NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ 

• Đánh giá mức độ suy tạng: hô hâp, tuần hoàn, tắc mạch, thần kinh, thận, 

gan …bệnh kèm theo

• Phân loại mức độ nặng → lập kế hoạch điều trị

• Can thiệp ưu tiên: cung cấp oxy cho TB (hô hấp - tuần hoàn - thần kinh …)

• Chống cơn bão cytokine

• Điều trị triệu chứng

• Thuốc kháng virus

• Điều trị bệnh kèm theo

• Điều trị hỗ trợ khác: dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tâm lý…



TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ 

• Đánh giá mức độ suy tạng: hô hâp, tuần hoàn, tắc mạch, thần 

kinh, thận, gan …

• Can thiệp ưu tiên: cung cấp oxy cho TB (hô hấp - tuần hoàn -

thần kinh …)

• Chống cơn bão cytokine

• Điều trị triệu chứng

• Điều trị nguyên nhân?

• Điều trị bệnh kèm theo



PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NẶNG 

• Nhẹ: PCR ( + ): không có triệu chứng LS

Cần cách ly, dùng thuốc điều trị virus…

• Trung bình: có sốt, ho, HC cảm cúm: nhịp thở <21, SpO2 > 96%, 

PaO2 > 70, nhập viện

• Nặng: suy HH: thở 22-25, SpO2 < 95 %, suy tạng… nhập ICU

• Nguy kịch: SpO2 < 92% (PaO2 < 60), suy tạng



THUỐC KHÁNG VIRUS



Thuốc chống SARS-CoV-2
JAMA May 12, 2020 Volume 323, Number 18



ĐIỀU TRỊ DIỆT VIRUS

• Lopiravir + Ritonavir + Interferon: Việt nam có sẵn 

• Remdesivir: OK (MỸ), WHO ?

• IVIg: 5 ngày Bộ y tế chấp thuận 

• Favipiravir? có hứa hẹn 

• hoặc Huyết tương hay kháng thể của người đã khỏi 

• Thuốc khác đang nghiên cứu: chloroquin.  Ivermectin? 

Abidol ?....



CHỐNG SUY HÔ HẤP 

COVID ARDS - CARDS



Điều trị hỗ trợ suy HH

• Phụ thuộc mức độ nặng:

• Thở oxy mũi: 2-5 l/phút, mặt nạ: 6-10l/phút

• Không xâm nhập: oxy dòng cao (HFNO), CPAP, BiPAP

• Lưu ý nhịp thở, mệt cơ, ý thức, đói, khát… không chỉ sPO2 

• Thở máy qua NKQ hoặc MKQ: 

• ECMO nếu thở máy không hiệu quả 



CHỐNG RỐI LOẠN

ĐÔNG MÁU 



ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU 

• Kinh điển: dự phòng huyết khối tắc mạch nếu không có

chống chỉ định phối hợp biện pháp không dùng thuốc

• Điều trị: Tăng đông: Heparin TLPT thấp hoặc fondaparinux,

hoặc non Heparin nếu có HIT

• Nếu có DIC: điều trị theo phác đồ

• rTPA ở Bn tắc mạch phổi gây suy HH phải thở máy

• Truyền máu: giữ Hb ≥ 8g% người lớn



CHỐNG SUY TUẦN HOÀN 



ĐIỀU TRỊ SUY TUẦN HOÀN 

• Điều trị suy tim theo cơ chế: tổn thương cơ tim? hay do tăng áp lực
ĐMP cấp? Hay phối hợp

• Đảm bảo thể tích tuần hoàn: tránh thiếu (sốt, không ăn uống được, hạn
chế truyền dịch…)

• Tâm phế cấp: tăng ALĐM phổi: giãm áp lực mạch phổi, chống đông,
tiêu sợi huyết ...

• Suy tim do viêm cơ tim tăng TnT + CRP + NT- proBNP: thuốc, dụng
cụ, ECMO...

• Nếu covid 19 nặng có triệu chứng: Sepsis và sheptic shock → Hồi sức
theo SSC: Bù dịch đủ, vận mạch, hô hấp, lọc máu, kiểm soát đường
máu ....



CHỐNG CƠN BÃO

CYTOKINE 



Chống cơn bão cytokine dùng thuốc  

• Corticoid: có

• Thuốc đối kháng các cytokine, IL... rất nhiều

• Lọc máu: Liên tục (CVVHDF) Lọc hấp phụ (HP), thay huyết
tương (PEX), lọc hấp phụ liên tục plasma (CPFA), lọc plasma
(PDF), gan nhân tạo(MARS)...

• Guideline Trung quốc chẩn đoán và điều trị covid-19 version 7
mục 3.6

• The FDA cấp phép khẩn cấp cho Terumo, Baxter ... Cho các KT
thay huyết tương, lọc máu hấp phụ cytokine: oxiris...trong điều trị
covid nặng



ĐIỀU TRỊ SUY TẠNG KHÁC 



ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ KHÁC 

• Dinh dưỡng: EN nhiều bữa, dễ tiêu, kết hợp PN nếu không đủ 

• Kiểm soát đường máu

• Kiểm sóat huyết áp

• Điều trị bệnh kèm theo: Hội chẩn nhiều chuyên khoa (team work)

• Động viên tinh thần nếu BN còn tỉnh 



ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN 

• Suy giảm MD: nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm 

• Ít gặp ở tuần đầu 

• Nếu can thiệp thủ thuât-KT xâm lấn, thì nguy cơ cao hơn 

• Cho KS nếu có bằng chứng hoặc nghi ngờ nhiễm khuẩn 

• Vi khuẩn đa kháng, nấm

• Thuốc KS phụ thuộc dịch tễ từng nơi 



KẾT LUẬN 

• TIẾP CẬN chẩn đoán và điều trị TỔNG HỢP

• Thuốc diệt vi rút: đã có tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn khó khăn

• Hỗ trợ suy hô hấp: quan trọng nhất

• Chống rối loạn đông máu: quan trọng

• Loại bỏ cytokine: giảm bớt mức độ nặng, giảm tổn thương tạng

• Điều trị bệnh kèm theo

• Hỗ trợ khác; tuần hoàn, dinh dưỡng, vật lý trị liệu…


