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Đặt vấn đề - Tổng quan tài liệu

Xin không che mắt người bệnh



1. Đặt vấn đề - Tổng quan tài liệu

ISSVA CLASSIFICATION 1996



ISSVA CLASSIFICATION 1996



Internasional Society for the Study of Vascular Anomalies1996

Diễn tiến tự nhiên của bướu máu



Bướu máu thể trẻ em(IH)



Bướu máu thể trẻ em 

GIAI ĐOẠN LÂM SÀNG SIÊU ÂM

Tiền triệu Nốt trắng/đỏ; giãn mạch

Mảng/nốt mờ; sưng nề

Không có cấu trúc; echo kém

Không có dấu hiệu của mạch máu

Khởi phát Mất cấu trúc da bình thường

Gồ và chắc hơn

Giảm âm vùng trung tâm

Tăng tạo mạch vùng rìa

Tăng trưởng Mảng đỏ tươi trên da

Tăng sinh mô dưới da làm bướu gồ lên

Lan rộng ra các vị trí lân cận

Có thể xuất hiện loét trung tâm bướu

Tăng tưới máu trong lòng bướu

Tăng mật độ mạch máu ở trung tâm

Xuất hiện các mạch máu nuôi bướu

Trưởng thành Tím/xanh sẫm

Có thể xuất hiện loét trung tâm bướu

Giảm tốc độ tăng trưởng

Có thể xuất hiện loét muộn trên các mạch máu 

bàng hệ

Giảm mật độ mạch máu ở trung tâm

Giãn các hệ mạch bàng hệ

Giảm hiện tượng “động mạch hóa” 

các mạch máu bàng hệ

Tăng âm vùng trung tâm

Thoái triển Giảm sắc tố, giãn da, giãn mạch

Xuất hiện mạch máu bàng hệ xung quanh mô 

dưới da

Mô dưới da chắc

Vùng tăng âm giới hạn

Mất các cấu trúc mô điển hình

Gần như biến mất các mạch máu      

trung tâm

Sót lại động mạch nuôi bướu

Sót lại các cấu trúc bàng hệ

Hemangiomas and Vascular Malformations



Điều trị bướu máu thể trẻ em

Theo 
dõi

Thuốc
Phẫu 
thuật

Laser

Thẫm 

mỹ

.   
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Steroid



Không can thiệp sớm



Điều trị sớm ?

Nhìn và 
chờ

Chờ và 
nhìn

Can thiệp tối thiểu?



Đánh giá kết quả Timolol Maleat Drop 0.5% 5ml trong 

điều trị bướu máu trẻ em dưới 12 tháng tuổi ở tất cả 

các vị trí.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát



1. Xác định kích thước bướu máu sau mỗi tháng điều trị:   

dài x ngang x dày và ngưng tiến triển.

2. Xác định màu sắc bướu tháng điều trị: theo thang điểm 

VAS (Visual Analogue Scale).

3. Xác định tỉ lệ  biến chứng: loét, chảy máu, nhiễm trùng.

4. Xác định sự hài lòng của thân nhân bệnh nhi.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể



Bướu máu da nhũ nhi (<12 tháng) khám và điều trị 

tại phòng khám ngoại trú A3, B9 (sáng thứ 2-4-5) 

BV Nhi Đồng 1

Trẻ < 12 tháng được chẩn đoán bướu máu da thể trẻ em.

Trẻ chưa được điều trị bướu máu.

Bướu máu da trẻ em không ảnh hưởng sức khỏe *.

Bướu máu da trẻ em không biến chứng **.

Thân nhân người bệnh nhi đồng ý tham gia nghiên cứu.

Đối tượng

3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu

Tiêu chuẩn chọn mẫu

(*) Ảnh hưởng sức khỏe: ảnh hưởng thị lực (bướu máu mắt hoặc quanh mắt to…)

(**) Biến chứng: loét, chảy máu, nhiễm trùng.



Thước đo

Tím              Đỏ tím                         Đỏ                       Hồng    Trắng hồng        Trắng

Thang điểm màu



4. Kết quả-Bàn luận: Đặc điểm dịch tễ học

Tuổi

Tháng tuổi Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

1 tháng 35 12,3

2 tháng 61 21,4

3 tháng 54 18,9

4 tháng 38 13,3

5 tháng 42 14,7

6 tháng 20 7,0

7 tháng 19 6,7

8 tháng 7 2,5

9 tháng 5 1,8

10 tháng 2 0,7

11 tháng 2 0,7

Tổng 285 100

Tuổi trung bình trong nghiên cứu: 3,7 tháng ± 2,1

Trung vị: 3 tháng – bách phân vị 25th: 2 tháng – bách phân vị 75th: 5 tháng

Lớn nhất: 11 tháng – Nhỏ nhất: 01 tháng



Địa lý

Địa lý Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

Đông Nam Bộ 104 36,4

Tây Nam Bộ 157 55,1

Tây Nguyên 11 3,9

Nam Trung Bộ 13 4,6

Tổng 285 100

Hơn ½ trẻ đến khám có địa chỉ ở miền Tây Nam Bộ (55,1%).

4. Kết quả-Bàn luận: Đặc điểm dịch tễ học



Nghề nghiệp người chăm sóc trẻ

Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

Công nhân viên 53 18,6

Nông dân 17 6,0

Nội trợ 101 35,4

Khác 114 40,0

Tổng 285 100

Nghề nghiệp của người chăm sóc trẻ  nội trợ chiếm 35,4%.

Giới
Giới tính Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

Nữ 194 68,1

Nam 91 31,9

Tổng 285 100%

Nữ chiếm tỷ lệ cao hơn nam, xấp xỉ = 2:1 (68,1% với 31,9%). Tỷ lệ này tương đương 

y văn(2,4:1), nghiên cứu đa trung tâm(2,65:1).



Tiền căn

Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

Bệnh tim 02 0,7

Bệnh suyễn 00 00

TC sản khoa 30 10,5

Sanh non 21 7,4

Bệnh kèm theo 00 00

0,7% có tiền căn bệnh lý tim mạch, liên quan đến bướu máu da trẻ em không có ý nghĩa thống kê.



Type da

Tần số (N= 285) Tỷ lệ (%)

Type da: + III

+ IV

212

73

74,4

25,6

Đầu 56 19,6

Mặt 73 25,6

Cổ 11 3,9

Thân người 75 26,3

Tứ chi 59 20,7

Tầng sinh môn 10 3,5

Mông 02 0,7

Vùng đầu – mặt – cổ chiếm tỷ lệ cao (19,6%; 25,6%; 3,9%). Tương tự  nghiên 

cứu đa trung tâm vùng đầu cổ chiếm 80,1%.



Thay đổi màu sắc trước – sau thoa thuốc

Trước Sau P

Đỏ

Tím

Đỏ tím

Khác (trắng, hồng…)

193 (67,7)

10 (3,5)

82 (28,8)

00 (0)

139 (48,8)

10 (3,5)

65 (22,8)

71 (24,9)

< 0,001

Tổng 285 (100) 285 (100)

Màu đỏ 67,7% giảm còn 48,8%. Màu trắng hồng trước thoa thuốc không trường hợp nào  

thì sau thoa 24,9%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).

Màu sắc sau khi thoa thuốc Tổng

Màu sắc trước thoa Đỏ Tím Đỏ tím Trắng hồng

Đỏ 130 (67,4) 01 (0,5) 05 (2,6) 57 (29,5) 193 (100)

Tím 00 (0) 07 (70,0) 01 (10) 02 (20) 10 (100)

Đỏ tím 09 (11) 02 (2,4) 59 (72) 12 (14,6) 82 (100)

Trắng hồng 00 (0) 00 (0) 00 (0) 00 (0) 00 (0)

Tổng 139 (48,8) 10 (3,5) 65 (22,8) 71 (24,9) 285 (100)

Màu đỏ chuyển sang màu trắng hồng là 29,5%, không thay đổi màu sắc chiếm 67,5%.

4. Kết quả-Bàn luận: Đặc điểm điều trị



Thay đổi diện tích bướu trước – sau thoa thuốc

Trước Sau P

S < 2 cm2

S: 2 – 5 cm2

S > 5 cm2

90 (31,6)

112 (39,3)

83 (29,2)

104 (36,5)

108 (37,9)

74 (25,7)

< 0,001

Tổng 285 (100) 285 (100)

Diện tích bướu lớn hơn 5 cm2  29,2% giảm còn 25,7%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,001).

Diện tích sau khi thoa thuốc Tổng

Diện tích trước thoa S < 2 cm2 S: 2 – 5 cm2 S > 5 cm2

S < 2 cm2 90 (100) 0 (0) 0 (0) 90 (100)

S: 2 – 5 cm2 12 (10,7) 100 (89,3) 0 (0) 112 (100)

S > 5 cm2 02 (2,4) 08 (9,6) 74 (88) 83 (100)

Tổng 104 (36) 108 (38,4) 74 (25,9) 285 (100)

Diện tích bướu sau thoa thuốc giảm so với ban đầu: cụ thể, bướu trên 5 cm2 giảm diện 

tích là 9,6% + 2,4%.



Thay đổi bề dày bướu trước – sau thoa thuốc

Trước Sau P

< 1 mm

1 – 3 mm

>3mm

79 (27,7)

94 (33)

112 (39,3)

120 (42,1)

80 (28,1)

85 (29,8)

< 0,001

Tổng 285 (100) 285 (100)

Bướu bề dày > 3 mm  39,3% giảm còn 29,8%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).

Bề dày sau khi thoa thuốc Tổng

Bề dày trước thoa < 1 mm 1-3 mm >3mm

< 1 mm 78 (98,7) 01 (1,3) 00 (0) 79 (100)

1-3 mm 33 (35,1) 61 (64,9) 00 (0) 94 (100)

>3mm 09 (8,0) 18 (16,1) 85 (75,9) 112 (100)

Tổng 120 (42,1) 80 (28,1) 85 (29,8) 285 (100)

Bề dày bướu giảm so với ban đầu: cụ thể, bướu trên >3mm thì giảm bề dày là 16,1% + 8%



Thay đổi số giọt điều trị bướu trước – sau thoa thuốc

Trước Sau P*

1 giọt

2 giọt

3 giọt

4 giọt

5 giọt

6 giọt

7 giọt

8 giọt

10 giọt

15 giọt

31 (10,9)

64 (22,5)

89 (30,2)

31 (10,9)

41 (14,4)

11 (3,9)

05 (1,8)

01 (0,4)

11 (3,9)

01 (0,4)

24 (8,4)

55 (19,3)

80 (28,1)

36 (12,6)

54 (18,9)

09 (3,2)

04 (1,4)

03 (1,1)

17 (6,0)

01 (0,4)

< 0,001

Tổng 285 (100) 285 (100)

Số giọt điều trị nhiều nhất là 3 giọt cho cả trước và sau nghiên cứu (trước chiếm 30,2

% và sau chiếm 28,1%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).



Đánh giá của BS điều trị và thân nhân 

Tháng

theo dõi

Đánh giá của BS điều trị Đánh giá của thân nhân

N Tỷ lệ

(%)

↓ Màu sắc (

%)

↓ Kích thướ

c (%)

↓ Màu sắc (

%)

↓ Kích thước (%)

0 02 0,7 5 5 Không Không

1 44 15,4 31,8 24,1 32,5 24,1

2
79

01
27,7

0,4

40,1

40

39,1

40

36,1

↑ 10

33,8

↑10

3 49 17,2 38,8 38,2 33,5 34,5

4 36 12,6 45,6 41,9 40,8 38,6

5 23 8,1 48,7 44,3 45,7 43,9

6 18 6,3 59,4 55 56,1 51,7

7 12 4,2 59,2 60 50 49,2

8 07 2,5 68,6 68,6 60 60

9 07 2,5 52,9 52,9 54.3 54,3

10 01 0,4 90 90 90 90

11 03 1,1 70 46,7 70 46,7

12 01 0,4 70 60 60 60

14 01 0,4 90 90 90 90

15 01 0,4 60 80 60 80

Tổng 285 100 100 100 100 100

44 bệnh nhân (15,4%) tái khám sau 1 tháng: bs điều trị đánh giá, bệnh giảm về màu sắc 

31,8%, kích thước giảm 24,1%



Đặc điểm về biến chứng- tác dụng phụ

Không ghi nhận người bệnh nhi nào có loét, chảy máu, nhiễm trùng.

Không ghi nhận tác dụng phụ.

Đặc điểm về hài lòng của thân nhân

Tần số Tỷ lệ (%)

Valid Rất hài lòng 15 5,3

Hài lòng 227 79,6

Hài lòng ít 40 14,0

Không hài lòng 1 0,4

Yêu cầu đổi phương pháp 2 0,7

Tổng cộng 285 100

Đa số thân nhân đều hài lòng đối với phương pháp điều trị  (79,6%).Có 2% 2 trường hợp yêu 

cầu kết hợp thêm phương pháp điều trị Laser. Trường hợp 1 bướu máu âm hộ thoa Timolol giảm 

20% sau 2 tháng, Trường hợp 2 bướu máu góc hàm phải giảm 30% sau 3 tháng.



5. Kết luận

1

Timolol maleat 0,5% drop là phương pháp điều 
trị can thiệp không xâm lấn bướu máu trẻ em th
ể
nông ở da,

2

Mang lại hiệu quả điều trị cao về làm mất màu 
bướu, giảm kích thước bướu và thẫm mỹ da 
vùng điều trị.

3
Dễ sử dụng, chi phí thấp, ít tác dụng phụ, khô
ng ghi nhận biến chứng loét nhiễm trùng. 

4

Đa số thân nhân người bệnh nhi hài lòng
và đồng thuận tiếp tục điều trị.



Kiến nghị
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Tăng tỉ lệ tái khám và     

tuân thủ điều trị

Cỡ mẫu còn nhỏ, thời gian nghiên cứu còn ít, do vậy 

chúng tôi xin nghiên cứu của chúng tôi được tiếp tục 

thực hiện từ tháng 05/2019 đến tháng 05/2022



Người bệnh nữ, 5 tháng

5 tháng                   8 tháng                     14 tháng

Ca lâm sàng



Người bệnh nam, 5 tháng

5 tháng 6 tháng 10 tháng



Người bệnh nữ, 2 tháng

2 tháng               6 tháng             9 tháng          12 tháng



Người bệnh nam, 4 tháng

4 tháng 6 tháng 13 tháng



Người bệnh nữ, 4 tháng

4 tháng                                    10 tháng



Người bệnh nam, 3 tháng

3 tháng 6 tháng 7 tháng



Người bệnh nữ, 3 tháng

3 tháng 4 tháng 5 tháng 8 tháng



Người bệnh nữ, 3 tháng

3 tháng 8 tháng                     13 tháng



Người bệnh nữ, 5 tháng

5 tháng 13 tháng 17 tháng



8 tháng                               15 tháng

Người bệnh nam, 8 tháng



Người bệnh nam, 5 tháng 

5 tháng 7 tháng



5 tháng                                      13 tháng

Người bệnh nữ, 5 tháng



Người bệnh nam, 5 tháng

5 tháng                 7 tháng                     9 tháng



Người bệnh nữ, 4 tháng

4 tháng 7 tháng 10 tháng



7 tháng                            19 tháng

Người bệnh nam, 7 tháng



Người bệnh nam, 1 tháng

1 tháng 8 tháng



Người bệnh nữ, 2 tháng

2 tháng 4 tháng



Chân thành cảm ơn


