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Đặt vấn đề

• - U máu trẻ em là u lành tính thường gặp nhất ở trẻ nhỏ

80% u máu ở vùng đầu mặt cổ→ ảnh hưởng đến thẩm mỹ

• - Một số trường hợp u máu tiến triển ảnh hưởng chức năng đe dọa tính mạng

nếu không điều trị

• - U có thể thoái lui một phần hoặc hoàn toàn trước 10 tuổi nhưng để lại di 

chứng dãn da, dãn mạch, sẹo, phì đại mô xơ, mô mỡ.

• - Propranol ức chế sự phát triển và gây ra sự thoái triển u máu trẻ em→ một

cuộc cách mạng cho điều trị u máu trẻ em

• Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu quả, tác dụng không mong

muốn, tỷ lệ tái phát u máu khi điều trị bằng propranolol



Các giai đoạn phát triển và thoái hóa của u máu
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Mục tiêu nghiên cứu

• Mục tiêu tổng quát: đánh giá kết quả của propranolol trong điều trị u máu nặng

ở trẻ em tại bệnh viện nhi đồng 1 từ 6/2016 đến 6/2018.

• Mục tiêu chuyên biệt:

• Xác định tỷ lệ cải thiện kích thước, màu sắc u máu

• Xác định tỷ lệ cải thiện biến chứng sau điều trị bằng propranolol

• Xác định tỷ lệ tác dụng khong mong muốn của propranolol

• Xác định tỷ lệ tái phát u máu sau ngưng thuốc



Phương pháp nghiên cứu

• Đối tượng nghiên cứu: trẻ từ 5 tuần đến 10 tháng tuổi với các sang thương u 

máu:

• Có biến chứng chảy máu, loét lâu lành, chèn ép ảnh hưởng chức năng cơ quan

• Có nguy cơ cao gây di chứng thẩm mỹ: sẹo, dãn da, dãn mạch

• U máu ẩn dưới da hoặc u máu hỗn hợp, to khó can thiệp bằng biện pháp khác: phẫu thuật, 

laser

• Tiêu chuẩn loại trừ:

• Bệnh nhi có bệnh lý tim mạch: rối loạn nhịp tim, suy tim

• Tiền căn co thắt phế quản hay khò khè

• Tiền sử hen suyễn của gia đình hoặc bản thân

• Tăng nhạy cảm đối với propranolol

• Sinh non với tuổi hiệu chỉnh nhỏ hơn 5 tuần tuổi

• U tủy thượng thận



Phương pháp nghiên cứu

• Thiết kế nghiên cứu: mô tả hàng loạt tiến cứu từ tháng 6/2016 đến 6/2018

57 trẻ đủ tiêu chuẩn
uống propranolol

4 ca có tác dung 
không mong muốn

47 ca uống
propranolol kéo dài

6 ca không tuân thủ
điều trị



• Hình ảnh u máu được chụp lại cùng với thước đo ở mỗi lần tái khám ( kích

thước đo theo 2 chiều vuông góc nhau)

• Đánh giá thay đổi u về kích thước

và màu sắc ở lần đầu và

khi kết thúc liệu trình thuốc



Thang điểm đánh giá cải thiện u máu sau điều trị propranolol uống

Tham số đánh giá Đặc điểm Điểm

(A) Độ giảm kích thước u sau khi

hoàn tất điều trị

U tiếp tục tiến triển 0

U ngưng tiến triển 1

Giảm < 25% 2

Giảm > 25% đến 50% 3

Giảm > 50% đến 75% 4

Giảm > 75% 5

(B) Độ giảm màu sắc u sau khi hoàn

tất điều trị

U tiếp tục tiến triển 0

U ngưng tiến triển 1

Giảm < 25% 2

Giảm > 25% đến 50% 3

Giảm > 50% đến 75% 4

Giảm >75% 5

(C) Độ cải thiện biến chứng sau khi

hoàn tất điều trị

Không cải thiện 0

Cải thiện một phần 3

Cải thiện hoàn toàn 5

(D) Độ hài lòng của người nhà

Hoàn toàn không hài lòng 0

Hài lòng rất ít 1

Hài lòng ít 2

Khá hài lòng 3

Rất hài lòng 4

Hoàn toàn hài lòng 5

Điểm cải thiện = D + t, trong đó:

t = 

A nếu B và C không đánh giá

B nếu A và C không đánh giá
A+B

2
nếu C không đánh giá

A+C

2
nếu B không đánh giá

B+C

2
nếu A không đánh giá

A+B+C

3
các trường hợp còn lại

Phân loại đáp ứng điều trị:

≥9: Ngoạn mục 8-8.99: Tốt

4-7.99: Khá

0-3.99: Kém



Kết quả:
Đặc điểm dân số nghiên cứu (51 ca)

Đặc điểm Số lượng Phần trăm

Giới
Nam 19 37

Nữ 32 63

Tuổi khỏi phát u máu

Lúc sinh 21 41

≤ 1 tuần 9 18

1-4 tuần 17 33

> 4 – 8 tuần 3 6

> 8 tuần 1 2

Tuổi bắt đầu điều trị 

propranolol

1-3 tháng 28 55

3-6 tháng 16 31

6-9 tháng 6 12

9-12 tháng 1 2

Tuổi thai
Sanh non 6 10

Đủ tháng 45 90

Phân bố của u máu
Khu trú 36 71

Phân đoạn 15 29

Vị trí

Mặt 22 28

Da đầu, cổ 4 5

Quanh mắt 19 24

Môi 10 13

Mũi 4 5

Tai 3 4

Vùng mang tai 7 9

Thân người 4 5

Tứ chi 3 4

Nội tạng 2 3

Loại u máu

Trên mặt da 8 16

Dưới mặt da 11 22

Hỗn hợp 32 62

Bệnh kèm 4

Điều trị trước đó

Thoa Eumovate 18 35

Laser 1 2

Uống corticoid 0 0

Chưa điều trị gì 32 63

Biến chứng

Loét 5 10

Chảy máu 0 0

Ảnh hưởng chức năng cơ 

quan
4 8

Chưa 42 82

Lí do điều trị

U tăng trưởng nhanh (diện 

rộng hoặc phồng to)
26 51

Quanh mắt 9 17

Mũi 3 6

Môi 7 14

Loét lâu lành 5 10

Cản trở đường hô hấp 1 2

• Tỷ lệ nữ/ nam : 1,7/1

• U máu đầu mặt cổ 87%, 

dạng hỗn hợp chiếm 62%, 

phân bố kiểu phân đoạn

chiếm 29%

• Tuổi trung bình điều trị 3,3 

tháng tuổi, tuổi trung vị 6 

tháng tuổi



Tác dụng không mong muốn của propranolol ( 4 ca)

STT Chẩn đoán
Tuổi bắt đầu 

uống thuốc

Thời gian 

uống thuốc

Tác dụng

không mong muốn

1
U máu mi dưới mắt 

Trái
1,6 tháng 1 tháng

Khò khè, rối loạn giấc ngủ, vã 

mồ hôi tay chân

2 U máu môi trên 1,7 tháng 2 ngày Khò khè

3 U máu trán 4,8 tháng 2 tuần Rối loạn giấc ngủ

4 U máu lưng, má Trái 1,6 tháng 1 tuần Khò khè

- 7.8 % (4/51) ca xảy ra phản ứng phụ phải ngưng điều

trị

- Không ghi nhân có trường hợp xảy ra phản ứng

nghiêm trọng



U máu tái phát và đặc điểm (8 ca)

STT Vị trí
Phân 

bố u

Dạng 

u

Tuổi 

bắt đầu 

điều trị 

(tháng)

Thời 

gian 

dùng 

thuốc 

(tháng)

Tình trạng u máu 

lúc ngưng thuốc

Thời 

gian 

ngưng 

thuốc 

(tháng)

1

U máu thái 

dương, mi mắt, 

má phải

Phân 

đoạn

Hỗn 

hợp
1 8

Giảm kích thước 

100%

Giảm màu 

sắc 95%

1

2

U máu góc 

hàm trái, môi 

dưới

Phân 

đoạn

Hỗn 

hợp 2.5 9.5

Giảm kích 

thước 100%

Giảm màu sắc 90%

13

3
U máu nửa 

mặt phải

Phân 

đoạn

Dưới 

mặt 

da

3 9
Giảm kích thước 

100%
3

4
U máu môi 

dưới, ngực trái

Khu 

trú

Hỗn 

hợp
7.5 5

Giảm kích 

thước  90%

Giảm màu 

sắc  95%

3

5
U máu má trái, 

thái dương trái

Khu 

trú

Dưới 

mặt 

da

2 10
Giảm kích thước

100%
1

6 U máu má trái
Khu 

trú

Dưới 

mặt 

da

2 10
Giảm kích thước 

100%
4

7
U máu mi trên 

mắt trái

Khu 

trú

Dưới 

mặt 

da

3 9
Giảm kích thước 

80%
0,5

8
U máu mặt 

phải

Phân 

đoạn

Hỗn 

hợp
1.8 10

Giảm kích thước 

100%

Giảm màu sắc 95%

0,5

- Tỷ lệ tái phát 17%

- Sau ngưng thuốc 13 

tháng vẫn có thể tái phát

→ Khó dự đoán được thời

điểm tái phát của u máu



Hiệu quả của propranolol và những yếu tố liên quan ( 47 ca)

STT Vị trí

Phân bố

của u 

máu

Dạng u 

máu

Tuổi bắt 

đầu

điều trị 

(tháng)

Thời 

gian sử

dụng 

thuốc 

(tháng)

Giảm 

kích 

thước u 

máu (%)

Giảm 

màu

u máu 

(%)

Dấu hiệu 

còn lại

Điểm 

cải 

thiện

1 UM cạnh mũi phải Khu trú
Dưới mặt 

da
4.2 8 50

Không 

đánh giá
Phồng 7

2 UM nửa mặt trái
Phân 

đoạn
Hỗn hợp 4.2 8 100 90 Màu hồng 10

3
UM thái dương, mi mắt, 

má phải

Phân 

đoạn
Hỗn hợp 1.1 8 100 95 Màu hồng 10

4 UM má trái Khu trú Hỗn hợp 6.9 5 40 40 Màu đỏ 6

5

UM nửa mặt phải
Phân 

đoạn
Trên mặt da 2.1 10

Không 

đánh giá
95 Màu hồng 10

6 UM môi trên Khu trú Hỗn hợp 5.4 6 40 95 Phồng 9

7 UM mũi Khu trú Hỗn hợp 3.4 6 10 40
Phồng, 

màu đỏ
6.5

8 UM khóe mắt phải Khu trú Hỗn hợp 7 5 30 40
Phồng, đỏ 

tím
6

9 UM mặt phải
Phân 

đoạn
Trên mặt da 2.6 10

Không 

đánh giá
95 Đỏ 10



Kết quả
• 100% ca có đáp ứng propranolol dạng uống

• Tỷ lệ đáp ứng ngoạn mục 53% , tốt 11%, khá 34%, kém 2%

• Những yếu tố liên quan đến khả năng đáp ứng thuốc ngoạn mục của u máu: 

vị trí, phân bố, tuổi bắt đầu, thời gian dùng thuốc

Tỷ lệ đáp ứng ngoạn mục

(%)

Vị trí Quanh mắt 72

Mặt ( má, thái dương) 70

Góc hàm 57

Môi 44

mũi 25

Kiểu phân bố Phân đoạn 73

Khu trú 40

Tuổi bắt đầu < 3 tháng tuổi 64

>3 tháng tuổi 41

Thời gian uống thuốc < 6 tháng 71

> 6 tháng 26



Mức độ cải thiện

Tổng
Ngoạn mục Không ngoạn mục

Thời gian uống 

propranolol

≤ 6 tháng Số ca 5 14 19

% 10,6% 29,8% 40,4%

> 6 tháng Số ca 20 8 28

% 42,6% 17,0% 59,6%

Tổng Số ca 40 7 47

% 53,2% 46,8% 100,0%

26%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

≤ 6 tháng > 6 tháng

P
h

ầ
n

 t
ră

m
 đ

á
p

 ứ
n

g
 n

g
o

ạ
n

 m
ụ

c

Thời gian uống propranolol

Sơ đồ 1. Sơ đồ biểu thị phần trăm đáp ứng mức độ

ngoạn mục theo thời gian điều trị propranolol uống

P= 0.002

Bảng 2x2 giữa thời gian uống propranolol và mức độ cải thiện u máu

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

theo phép kiểm chi bình phương



Bé gái 3 tuổi đã điều trị với

prednisone uống và nhiều

lần laser



U máu tái phát



Cải thiện biến chứng của u máu

• 5 ca loét lâu lành→ lành hoàn toàn

• 3 ca u máu che thị trường→ mở mắt được, mi mắt gần như bình thường

không còn thấy dấu vết của u máu

• 1 ca u máu hạ thanh môn gây khó thở→ sau 6 tháng, nội soi kiểm tra không

còn u máu hạ thanh môn

→tỷ lệ cải thiện biến chứng là 100% 

4 tháng 4,5 tháng 12 tháng



Kết luận

• Propranolol rất có hiệu quả trong điều trị u máu trẻ em, giảm đáng kể những

di chứng dãn mạch, dãn da, phì đại mô xơ khi u đi vào giai đoạn thoái hóa

• Khởi động propranolol sớm và thời gian điều trị kéo dài trên 6 tháng cho hiệu

quả cao hơn

• Propranolol có gây phản ứng không mong muốn nhưng không nghiêm trọng

(7.8%)→ propranolol an toàn cho điều trị ngoại trú

• Tỷ lệ tái phát u máu cao, khó dự đoán thời điểm tái phát



Kiến nghị

• Propranolol nên là lựa chọn đầu tiên cho những trường hợp u máu to, phát
triển nhanh, nguy cơ gây di chứng thẩm mĩ và biến chứng ảnh hưởng cơ
quan

• Nên sử dụng propranolol sớm trước 3 tháng tuổi, thời gian uống kéo dài trên
6 tháng để cho hiệu quả tối ưu nhất

• Giải thích cho người nhà về những tác dụng không mong muốn của
propranolol đồng thời thuyết phục người nhà an tâm cho bé uống thuốc kéo
dài

• Sự tái phát của u máu khó dự đoán trước, nên theo dõi trẻ ít nhất 1 năm sau
ngưng thuốc. 

• Cần khảo sát thêm trên cỡ mẫu lớn hơn để đánh giá tác dụng không mong
muốn, cân nặng, chiều cao, phát triển tâm thần vận động của trẻ trong và sau
nhiều năm uống propranolol


