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CASE REPORT : 

THƯƠNG TỔN NÃO/

BỆNH NHÂN NHIỄM COVID- TIỀN SẢN GIẬT.

BS TRẦN THỊ HỒNG VÂN



38F  

ĐC : Q11, TPHCM.

PARA= 1011, mổ sanh lần 1: 2013.

 Bệnh nhân có thai lần 2 , khám thai lúc 12 tuần
tuổi , dự sanh 13/10/ 2021, sau đó không khám
thai nữa.

 Nhiễm COVID cách ly tại khu cách ly y tế Bình
Tân 1 tuần từ 7/10/ 2021 đến 14/10/ 2021, PCR 
(+) CT 29.  Sau khi test nhanh (-): xuất viện và
cho cách ly tại nhà 2 tuần.

LÂM SÀNG



17/10 bệnh nhân khó thở, nhập BV Hùng
Vương, lúc này HA= 200/140mmHg.

Khó thở, thở gắng sức , NT 25-28 lần / phút, 
SpO2 85% ( KT), cải thiện 98% với oxy mask. 
Test  nhanh COVID (-) , SA thai, XN.

 Chẩn đoán trước sanh : con lần 2, thai 40 tuần 4 
ngày, ngôi đầu, chưa chuyển dạ , VMC, vô ối 
nghi do ối vỡ/ Thai suy, tim lớn, tràn dịch màng 
tim , màng bụng/ tiền sản giật nặng,/ TD COVID 
19 nặng.







XQ tại giường: mờ 2 đáy phổi, theo dõi viêm phổi.



 Ngày 17/10 : 6g 30 ; mổ bắt con. Bé : suy hô
hấp, theo dõi viêm phổi hít - gửi nhi. 

9 giờ 25 :  HA= 158/110 mmHg, M= 94l/p, 
thở 20l /p;  Sp O2= 100% thở canula 3l/p, tiểu
200ml/ 1,5 giờ.

12g 15 : HA = 148/ 104mmHg; M= 89l/p

16g 17 :  HA = 140/100 mmHg M= 80l /p.

18g 20 : HA= 142/90 mmHg , M= 82l /p,   
SpO2  99% thở qua canule 3l/p, nước tiểu = 
1lít/ 10 giờ

Diễn tiến



 Ngày 18/10  :

7g 45 phút :  HA =140/ 100 mmHg, M=85l/p;   
Sp O2 98% (KT), nước tiểu =  700ml/11 giờ.

 9 giờ 30 : HA 130/90  mmHg, M= 83l/p; 
SpO2 99% (KT). 

 Chẩn đoán : hậu phẫu ngày N1 mổ sanh vì suy 
thai/ TSG nặng tạm ổn/ VMC/ COVID nặng 
chuyển trung bình N11.



 Ngày 19/10/2021 :

Tỉnh táo , tiếp xúc tốt, nhìn mờ, yếu ½ người
trái sức cơ 4/5, miệng phải lệch nhẹ, 

HA 140/ 92 mmHg, M= 83l/p, SpO2 = 96%.

Hậu phẫu ngày N2 mổ sanh vì suy thai/ TSG 
nặng / VMC/ COVID trung bình N12, yếu ½ 
người trái, nhìn mờ/ nguy cơ huyết khối, đề
nghị chụp MRI não CE ở MEDIC.



PCR (+) 
CT = 40













725  bn COVID -19   PCR (+) 2/2020 - 4/2020
108 ( 15%) patients had acute neurological sytoms and received 
neuroimaging



Prevalence of thromboembolic manifestations among COVID-19 
positive patients.

( Radiological  findings of COVID-19 related thromboembolic complications )



(Radiological  findings of COVID-19 related thromboembolic complications ) 

Sites of thromboembolism among COVID-19 patients





( Radiological  findings of COVID-19 related thromboembolic complications) 

54F.  Left ACA territory infarction 
MRA defective A3 segment of left ACA 



Small  infarct / COVID



Acute infarct.
MRA: focal irregular 
narrowing and 
banding of the 
proximal left M1 
segment of the 
middle cerebral 
artery.

(How COVID -19 
Affects the Brain  in 
Neuroimaging)



Thrombosis of the vein of Galen 
and straight sinus. the transverse, 
sigmoid, and superior aspect of 
the internal jugular vein.

( Cerebral Venous Sinus Thrombosis in 

Patients With SARS-CoV-2)



( How COVID-19 Affects the Brain in Neuroimaging.)





( COVID-19-related diffuse leukoencephalopathy with 
microbleeds and persistent coma: a case report with good 
clinical outcome)

Restricted diffusion in the corona radiata.



without diffusion 
restriction or abnormal 
enhancement



 Tổn thương não trên bệnh nhân COVID đa dạng , không đặc
hiệu.

 Hình ảnh tổn thương thần kinh phổ biên nhất ở bệnh nhân
COVID 19 là nhồi máu não, xuất huyết nội sọ .

 Các hình thái tổn thương khác có thể gặp: bệnh lý chất trắng, 
ADEM, tổn thương nhiễm độc thể chai, tổn thương hành
khứu và các dây thần kinh sọ, tổn thương dây sống trong
Gullain Barre…

 Những bệnh nhân có D- dimer cao > 2600ng /mL hay tình 
trạng xấu đi đột ngột, nên truy tìm thuyên tắc.
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