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BỆNH ÁN 

I. PHẦN HÀNH CHÁNH
• Bệnh nhân: Quách Minh H

• Năm sinh: 1968 – Giới tính: Nam

• Địa chỉ: Tỉnh Cà Mau

• Nghề nghiệp: Làm nông

• Ngày khám bệnh: 4 giờ 22 phút, Ngày 
29/11/2019





II. LÝ DO KHÁM BỆNH
• Mệt mỏi, đau đầu, đau thắt lưng.

III. BỆNH SỬ
• Bệnh khoảng 2 tuần nay với các triệu chứng mệt mỏi, đau 

đầu, đau thắt lưng, có lên cơn co giật, kèm mất ý thức -> 
nhập bệnh viện huyện Trần Văn Thời 2 lần, không rõ chẩn 
đoán về nhà vẫn còn đau đầu nên đến Trung Tâm Chẩn 
Đoán Y Khoa MEDIC Hoà Hảo kiểm tra sức khoẻ.

IV. TIỀN SỬ
• Bản thân và gia đình khoẻ.



V. KHÁM LÂM SÀNG
• Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hiện tại 

còn đau đầu nhẹ, đau thắt lưng.

• Sinh hiệu ổn định.

• Tổng trạng hơi gầy,da niêm hồng.

•Đầu, mặt, cổ bình thường.

• Tim phổi bình thường.

• Bụng mềm ấn đau nhẹ thượng vị.

• Zona cẳng chân trái.

• Không dấu thần kinh khu trú.



VI. CẬN LÂM SÀNG 
• Xét nghiệm.

• CT toàn thân.

• MRI sọ não (BVCR)

















VII. CHẨN ĐOÁN
U màng não vùng trán phải 
kích thước 26-35mm / Phù 
não xung quanh – Động 
kinh.

VIII. HƯỚNG XỬ TRÍ VÀ 
ĐIỀU TRỊ

Chuyển viện: Bệnh Viện 
Chợ Rẫy.
Mổ sọ não: Vi phẫu lấy hết 
khối u.



IX. GIẢI PHẪU BỆNH
Bướu màng não dạng thượng 
mô, xếp Độ I theo WHO.



X. DỰ HẬU
•Phân độ UMN theo WHO được chia làm 3 độ:
o Độ I : không có biệt hoá, lành tính.
o Độ II : có một số tế bào không điển hình,   

lành tính nhưng có thể chuyển dạng.
o Độ III : thoái sản hay giảm việt hoá, ác tính.

• Bệnh nhân mình thuộc độ I sống trên 5 năm, hầu 
như không tái phát.



XI. DIỄN TIẾN 
•Bệnh nhân tái khám 2 lần
o 29/2/2020 -> viêm dạ dày - nhiễm HP
o29/5/2020 ->  thỉnh thoảng còn đau đầu.

->  cơn động kinh (-)
->  MRI lần 2





XII. TÓM TẮT
• Bệnh hiếm gặp.
• Chiếm khoảng 34% u não nguyên phát.
• Thường xảy ra ở lứa tuổi 30 – 70.
• Nữ giới có xu hướng bị gấp đôi nam giới.
• Đa số u màng não là lành tính, 2-3% là ác tính.
• Một số trường hợp khi phát hiện u có kích thước rất 

lớn, có thể gây thiếu sót chức năng thần kinh và đe 
doạ tính mạng.

• Yếu tố nguy cơ: tiếp xúc chất phóng xạ, bệnh di 
truyền Neurofibromatosis type 2, Đa U sợi thần kinh 
type 2…

• Triệu chứng lâm sàng đa dạng: buồn nôn, đau đầu, 
động kinh co giật, lú lẫn ngủ gà, ù tai mất thính lực.



XIII. KẾT LUẬN 

• Bệnh nhân được khám sớm chẩn đoán nhanh và 
chính xác ( vào khám 4 giờ 22 phút – chuyển viện 7 giờ 
28 phút ngày 29/11/2019).

• Khi phát hiện bệnh người nhà và bệnh nhân rất hoang 
mang và lo lắng.

• UMN thường lành tính, do nằm ở não nên khi mổ có 
thể có những biến chứng rất nặng nề.



• Hiện tại có 2 bệnh viện mổ UMN tốt nhất là: 
BVCR, BV NGOẠI TKQT.

• Thời gian nằm viện khoảng 1 tuần (nhập BVCR 
03/12/2019 – mổ ngày 06/12/2019 – xuất viện 
ngày 09/12/2019)

• Sau mỗ bệnh nhân không còn đau đầu, không có 
cơn động kinh co giật, hiện tại rất ổn định và 
không có biến chứng gì.




