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HÀNH CHÍNH
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• Vào viện: 20/02/2015

• Liên hệ với bố :



HỎI BỆNH

Lý do vào viện: Cơn giật cứng toàn thân



BỆNH SỬ

• Bệnh nhân là con thứ 1/2 trong gia đình. Tiền sử
mang thai bình thường, cân nặng lúc sinh 2,2 kg, theo
lời mẹ bệnh nhân kể bệnh nhân sinh non 8 tháng (tính
theo chu kỳ KN), đẻ thường, khóc ngay, không ngạt –
tím.

• Quá trình phát triển thể chất, tâm thần, vận động bình
thường, không có sốt cao co giật, không có bệnh lý
thần kinh, CTSN.

• Bệnh nhân học lực khá giỏi, được học lớp chọn, tính
cách hòa đồng, vui vẻ.



• Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, cách đây 7 năm bệnh

nhân tự nhiên bị đau thắt lưng, kêu mỏi gối, khó khăn đi

lại. Bệnh nhân được đưa đến khám tại khoa Nhi- BV

Bạch Mai với chẩn đoán phình đĩa đệm (?), được tiêm

thuốc vào tủy sống (3 lần) và tiêm bắp tay, sau điều trị 3

tuần thì đỡ, ra viện hết đau.
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BỆNH SỬ

• Sau đó 6 tháng, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn co 

cứng đầu tiên: cơn xuất hiện khi bệnh nhân đang ngủ 

trưa một mình, mẹ bệnh nhân kể nghe thấy tiếng kêu, 

sau đó sang thì thấy bệnh nhân gồng cứng toàn thân, 

2 tay gấp vào ngực, 2 chân duỗi thẳng, đảo ngược 

nhãn cầu, tăng tiết đờm dãi. Cơn kéo dài khoảng 1-2 

phút, trong cơn gọi hỏi không biết, không có rối loạn 

cơ tròn, sau cơn khoảng 10 -15 phút sau bệnh nhân 

mới tỉnh lại.



• Bệnh nhân được người nhà đưa đến khoa Thần Kinh –
BV Bạch Mai khám, được chẩn đoán Động kinh, dùng
Depakin 500mg/ngày uống tối.
•Bệnh nhân dùng thuốc trong khoảng 2 năm. Bệnh nhân
không còn xuất hiện cơn co cứng toàn thân như trên
nữa.
•Mẹ bệnh nhân được cô giáo kể bệnh nhân bắt đầu có
các biểu hiện khi cô giáo gọi lên bảng thì đột nhiên
đứng không vững, từ từ ngã xuống ghế, một lúc sau các
bạn gọi hỏi mới trả lời.
•Khi viết bài thỉnh thoảng bệnh nhân đang viết thì tay
nguệch ngoạc không chuẩn, các biểu hiện hay xảy ra khi
trên lớp.
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BỆNH SỬ

•Ở nhà khi bệnh nhân đang nói chuyện với mẹ đột nhiên
vẻ mặt thờ ơ, không nói được nữa, 2 tay co quắp nhẹ.
Khoảng 1-2 phút sau bệnh nhân lại nói chuyện bình
thường. Có lúc bệnh nhân đang chỉnh vòi nước nóng
trong nhà tắm thì đột nhiên dừng lại và bị bỏng nhẹ.
• Các biểu hiện trên bệnh nhân khi được hỏi lại đều
không nhớ gì, không hiểu sao mình lại như vậy. Các
cơn xuất hiện cả khi bệnh nhân dung thuốc đều, thường
ngày nào cũng có.



•Trong thời gian này người nhà bắt đầu thấy bệnh nhân
ít tiếp xúc với bạn bè, với hàng xóm hơn, thường dễ nổi
cáu, đặc biệt hay thù dai, có khi bị bố mắng 1 tháng sau
không nói chuyện với bố.
•Người nhà thấy dùng thuốc Tây không hiệu quả nên bỏ
thuốc, chuyển sang dùng thuốc Nam uống gần 1 năm,
vẫn thấy các cơn như trên xuất hiện nhiều, tuy nhiên
không có cơn co cứng.
•Bệnh nhân được chiều chuộng nhiều hơn, thường hay
đòi hỏi, khi không được đáp ứng thì cáu gắt, có lúc ném
đồ đạc trong nhà. Khi có chuyện vui thì thường biểu
hiện thái quá, có khi không phù hợp.
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BỆNH SỬ

•Bệnh nhân ít nói, trầm tính hơn, có lúc kêu buồn vì đi
chữa bệnh nhiều không khỏi. Bệnh nhân đã có ý tưởng,
hành vi muốn chết: đóng cửa phòng uống tất cả thuốc,
cắt cổ tay, nhịn ăn, tuy nhiên người nhà đều can thiệp
kịp.
•Cách đây 3 năm người nhà đưa BN đến VSKTT điều
trị, được chẩn đoán là Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (theo
mẹ kể), không nhớ điều trị gì, điều trị 15 ngày thì bệnh
nhân đòi về, dùng thuốc ngoại trú. Thời gian này bệnh
nhân vẫn có các cơn ngắn đột nhiên không tỉnh táo, hỏi
không nhớ gì.



• Thời gian này bệnh nhân đi chữa bệnh nên phải nghỉ
học và bảo lưu 1 năm. Bệnh nhân buốn chán nhiều,
hay hỏi mẹ suy nghĩ thế nào về mình, khi người khác
hỏi về tình hình bệnh tật thì hay nổi cáu và ghét người
đó.

• Bệnh nhân vẫn còn các cơn như trên nên tự bỏ thuốc,
người nhà cho đi khám ngoại trú VSKTT, được chẩn
đoán TD RL phân ly. Bệnh nhân được chụp MRI sọ
não 2 lần, điện não đồ (24h), tuy nhiên không thấy
bất thường.
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BỆNH SỬ

• Bệnh nhân uống thuốc theo đơn Sertraline 50
mg/ngày, Encorate 500mg/ngày trong 4 tháng, vẫn có
các cơn ngắn không nhớ, đang nói chuyện bị ngừng
lại. Bệnh nhân không bị ngã khi đi xe, không ngã
trong nhà vệ sinh, không lần nào đại tiểu tiện không
tự chủ.

• Đợt này cách vào viện 4 ngày bệnh nhân hết thuốc đi
khám lại. Về nhà đột nhiên lại xuất hiện 2 cơn co
cứng toàn thân giống cơn đầu tiên, cắn phải lưỡi, cơn
sau mẹ bệnh nhân phải cho tay vào miệng thì bệnh
nhân cắn chảy máu tay mẹ. Cơn ngắn 1-2 phút, trong
cơn mất ý thức, không tiểu dầm, sau cơn hỏi không
nhớ gì.

• Thấy vậy người nhà đưa BN đến VSKTT và được
nhập viện (phòng M3).



TIỀN SỬ

Bệnh nhân:

- Tiền sử quá trình mang thai bình thường. Sinh non (8 tháng),
cân nặng lúc sinh 2,2 kg, đẻ thường, đẻ ra khóc ngay.

- Quá trình phát triển thể chất, tâm thần, vận động bình thường.
Học lực khá-giỏi.

- Tính cách: hòa đồng

- Cách 7 năm được chẩn đoán phình đĩa đệm CSTL tại khoa Nhi.

- Không có tiền sử chấn thương sọ não

- Không có tiền sử dùng chất

Gia đình:

- Hoàn cảnh gia đình ổn định

- Không có ai mắc bệnh tâm thần, động kinh



KHÁM BỆNH

Tâm thần

• Biểu hiện chung: bệnh nhân ăn mặc gọn gàng, tiếp
xúc tốt

• Ý thức: bệnh nhân tỉnh, định hướng đúng

• Tri giác: không có ảo tưởng, ảo giác, tri giác sai thực
tại

• Tư duy: không có hoang tưởng, ám ảnh, định kiến

• Cảm xúc: khí sắc giảm, dễ cáu gắt



KHÁM BỆNH

• Hoạt động:

Có ý chí: bình thường

Bản năng: ngủ ít

• Chú ý: bình thường

• Trí nhớ: bình thường

• Trí tuệ : bình thường



KHÁM CƠ THỂ

• BN thể trạng trung bình

• Da niêm mạc hồng, không phù, không XHDD

• M 86 ck/ph, HA 120/80mmHg, nhiệt độ 36,8 độ C

• Thần kinh: không có liệt khu trú,

không có hội chứng não-màng não

• Tim mạch: nhịp đều, không tiếng thổi bệnh lý

• Hô hấp: không khó thở, RRPN rõ, không ran

• Bụng mềm, không trướng, gan, lách không sờ thấy

• Thận tiết niệu: Chạm thận, bập bềnh thận âm tính.
Không có điểm đau niệu quản

• Các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường



TÓM TẮT

Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, vào viện vì cơn co cứng
toàn thân. Bệnh diễn biến 6 năm nay. Qua hỏi bệnh và
thăm khám phát hiện:

• Các cơn co cứng toàn thân, cơn ngắn, đảo ngược
nhãn cầu, tăng tiết đờm dãi, cắn vào lưỡi và vào tay
mẹ bệnh nhân, không RL cơ tròn, mất ý thức trong
cơn, sau cơn không nhớ.

• TD Các cơn vắng (đang nói chuyện đột nhiên ngừng
lại, viết nguệch ngoạc, bỏng khi tắm, sau cơn không
nhớ)

• Tiền sử sinh non tháng, cân nặng 2,2kg.

• Tiền sử điều trị Động kinh tại khoa Thần kinh- BV
BM bằng Depakin, không đỡ các cơn vắng.



CẬN LÂM SÀNG

• Công thức máu: HC 3,83 T/l

BC 13,60 G/l trung tính 81,1%

TC 241 G/l

• Hóa sinh: Ure: 3,1 mmol/l creatinin: 75 umol/l

Glucose: 4,3 mmol/l

SGOT: 29 U/L SGPT: 35U/L

• Điện não đồ:

 Sóng cơ bản alpha, beta.

Nghiệm pháp nhắm mở mắt: đáp ứng

Trên bản ghi xuất 1 đợt sóng dạng động kinh khởi

phát vùng trán - trung tâm trái, sau đó lan ra cả 2 bán

cầu



CHẨN ĐOÁN LÚC VÀO

• TD Động kinh cục bộ toàn thể hóa thứ phát

• Chẩn đoán phân biệt: RL phân ly



QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

• Trileptal 300mg x 3 viên/ngày, sang – trưa –tối

• Bệnh nhân không còn cơn co cứng, vẫn còn cơn vắng


