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Bệnh án 
• Hành chánh: Bệnh nhân nam 59 tuổi 

  - Địa chỉ: 653/38 Phạm THế Hiển, 
P9,Q8, Tp. HCM 

• Lâm sàng: đau thương vị 5 ngày, ăn 
vào mệt, tối ngủ ho phải ngồi dậy, có 
khám BVBD không hết  MEDIC. 

  - HA: 143/89, Mạch: 112, Nhệt độ: 
37˚C. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Bàn luận 

• Lâm sàng: ớn lạnh, sốt, ho, đau họng, khó thở, đau ngực, mệt mõi, mất mùi vị. 

• Xét nghiệm:  

- Test nhanh: độ nhạy 60 – 85% (ở ngày thứ 5 sau phơi nhiễm). 

- RT- PCR: độ nhạy và độ đặc hiệu khoảng 95 %.  

• Siêu âm:  

- Giúp phân loại nặng nhẹ & theo dõi hiệu quả điều trị. 

- Viêm phổi do Covid-19 có những hình ảnh điển hình (chủ yếu ở nhóm lâm sàng 
trung bình, nặng & nguy kịch) như: B-lines artifacts, đường màng phổi, tổn 
thương đông đặc dưới màng phổi.  

- Mặc dù những hình ảnh trên không đặc hiệu, vì có thể gặp trong viêm phổi mô 
kẽ do virus khác, vi trùng, phù phổi, xơ phổi, ARDS. Tuy nhiên trong giai đoạn 
bùng phát dịch viêm phổi do Covid-19, có thể giúp chẩn đoán nhanh để điều trị 
kịp thời, nhất là trong điều kiện không đủ các phương tiện khác. 

 



 



 



• B-lines artefacts (BLA) 

- Đường echo dầy đi từ màng phổi xuống hết màng hình là xảo ảnh phản âm nhiều lần 

(reverberation artifacts), do giảm trở kháng ở mặt phân cách giữa phổi & mô mềm thành ngực do 

sự dầy lên của vách gian tiểu thùy do ngấm dịch, xơ hóa.  

- Khoảng 37% người già & 10% người trẻ khỏe mạnh có B-lines 

- Một khoang liên sườn có từ 3 đường trở lên là có bệnh lý 

- Khi các đường sát nhau là do có dịch ở phế nang 

- Gặp trong bệnh viêm phổi mô kẽ, phù phổi cấp do tim, xơ phổi, ARDS. 

 



 



• In summary, abnormal lung 

ultrasound findings, mainly 

B-lines, consolidation and 

pleural line abnormalities, 

were found in patients 

infected with COVID-19 

pneumonia.  

• Bilateral involvement was 

always observed with 

predominant distribution 

in the posterior part of the 

lungs.  

• The composition of different 

density of B-lines and areas 

of consolidation showed 

parallel changes with the 

clinical severity. 

 



 



• Tổn thương chủ yếu ở thùy sau, dưới. 

 



 



 



 



 



 



 



• Purpose: To analyze the application of a lung ultrasound (LUS)-based diagnostic approach to 
patients suspected of COVID-19, combining the LUS likelihood of COVID-19 pneumonia with 
patient’s symptoms and clinical history. 

• Methods: This is an international multicenter observational study in 20 US and European 
hospitals. Patients suspected of COVID-19 were tested with reverse transcription-polymerase 
chain reaction (RT-PCR) swab test and had an LUS examination. We identified three clinical 
phenotypes based on pre-existing chronic diseases (mixed phenotype), and on the presence 
(severe phenotype) or absence (mild phenotype) of signs and/or symptoms of respiratory failure 
at presentation. We defined the LUS likelihood of COVID-19 pneumonia according to four 
different patterns: high (HighLUS), intermediate (IntLUS), alternative (AltLUS), and low (LowLUS) 
probability. The combination of patterns and phenotypes with RT-PCR results was described and 
analyzed. 

• Results: We studied 1462 patients, classified in mild (n = 400), severe (n = 727), and mixed 
(n = 335) phenotypes. HighLUS and IntLUS showed an overall sensitivity of 90.2% (95% CI 
88.23–91.97%) in identifying patients with positive RT-PCR, with higher values in the mixed 
(94.7%) and severe phenotype (97.1%), and even higher in those patients with objective 
respiratory failure (99.3%). The HighLUS showed a specificity of 88.8% (CI 85.55–91.65%) that 
was higher in the mild phenotype (94.4%; CI 90.0–97.0%). At multivariate analysis, the HighLUS 
was a strong independent predictor of RT-PCR positivity (odds ratio 4.2, confidence interval 2.6–
6.7, p < 0.0001). 

• Conclusion: Combining LUS patterns of probability with clinical phenotypes at presentation can 
rapidly identify those patients with or without COVID-19 pneumonia at bedside. This approach 
could support and expedite patients’ management during a pandemic surge. 

• Mild phenotype in patients without 

dyspnea and/or desaturation (mild non-

respiratory symptoms and no signs of 

respiratory failure) 

• Severe phenotype in patients with 

dyspnea and/or desaturation (dyspnea 

and/or signs of respiratory failure) 

• Mixed phenotype in patients with 

cardiopulmonary comorbidities, 

irrespective of the clinical condition. 

 



 

Results: We studied 1462 patients, 

classified in mild (n = 400), severe 

(n = 727), and mixed (n = 335) 

phenotypes.  
• HighLUS and IntLUS showed an 

overall sensitivity of 90.2% (95% CI 

88.23–91.97%) in identifying 

patients with positive RT-PCR, with 

higher values in the mixed (94.7%) 

and severe phenotype (97.1%), and 

even higher in those patients with 

objective respiratory failure 

(99.3%).  

• The HighLUS showed a 

specificity of 88.8% (CI 85.55–

91.65%) that was higher in the 

mild phenotype (94.4%; CI 90.0–

97.0%). 



Representative images of the four probability patterns in symptomatic patients, showing the distribution of the LUS signs of 

COVID-19 pneumonia. First row: bilateral distribution of typical LUS interstitial signs (high probability) in a case RT-PCR positive. 

Second row: monolateral distribution of interstitial LUS signs (intermediate probability) in a case RT-PCR positive. Third row: 

presence of atypical signs (alternative probability) in a case showing an isolated large consolidation with air bronchograms, due to 

bacterial pneumonia, and RT-PCR negative. Fourth row: absence of interstitial LUS signs (low probability) in a case RT-PCR 

negative. LUS lung ultrasound, COVID-19 Corona Virus Disease 2019, RT-PCR reverse transcriptase-polymerase chain reaction 

 



 



 



 



 



Kết luận 

• Vai trò siêu âm giúp phân loại bệnh nặng nhẹ & theo dõi hiệu quả 
điều trị đã rõ.  

• Những hình ảnh siêu âm viêm phổi kẽ không đặc hiệu cho viêm phổi 
do COVID -19. 

• Tuy nhiên trong giai đoạn bùng phát dịch siêu âm kết hợp với lâm 
sàng có thể giúp chẩn đoán nhanh để điều trị kịp thời, nhất là trong 
điều kiện không đủ các phương tiện chẩn đoán.  

 



XIN CÁM ƠN! 

 


