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Tóm tắt

◊ Thuật ngữ viêm trực tràng để chỉ tình trạng viêm ở trực tràng. Nó có thể dẫn đến xuất huyết trực tràng hoặc tiết
dịch, tiêu gấp, đau khi đi tiêu, cảm giác buốt mót và đau qu ̣ăn bụng hạ vị. Phản ứng viêm có thể là h ̣âu quả của
niêm mạc trực tràng bị các tác nhân vi sinh tấn công, tiếp xúc dị nguyên, tia xạ, sự thiếu máu nuôi và độc tố,
hoặc do thay đổi sự lưu thông phân qua trực tràng (viêm mỏm trực tràng). Ngoài ra, đây có thể là vị trí nguyên
phát của bệnh viêm đại tràng vô căn, như viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn.
Vì có nhiều nguyên nhân có thể của tình trạng này,đánh giá và xác định chính xác nguyên nhân tiềm ẩn rất quan
trọng cho vi ̣êc điều trị hợp lý.[1]
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Bệnh căn học

Tỷ l ̣ê hiện mắc tương đối của nhiều nguyên nhân gây ra viêm trực tràng trong dân số hi ̣ên chưa rõ. Chẩn đoán phân biệt
viêm trực tràng tùy thuộc vào b ̣ênh sử trong mỗi trường hợp.

• Viêm trực tràng do lây nhiễm rất có khả năng xảy ra ở những bệnh nhân quan hệ tình dục đường hậu môn, đặc
biệt có suy giảm miễn dịch.

• Viêm trực tràng do tia xạ là nguyên nhân thường gặp nhất gây xuất huyết trực tràng ở những người đã xạ trị vùng
chậu và có thể xảy ra sớm trong khi đang điều trị hoặc nhiều tháng sau đó.[2] Đến 50% bệnh nhân bị xuất huyết
trực tràng nhẹ sau khi xạ trị vùng chậu để điều trị ung thư tuyến tiền liệt, phần phụ hoặc tiết niệu.[3]

• Cần cân nhắc viêm trực tràng do thiếu máu nuôi ở những bệnh nhân lớn tuổi có đợt hạ huyết áp đáng kể hoặc
phẫu thuật phình động mạch chủ bụng gần đây.

• Bệnh Celiac - do dị ứng gluten gây tình trạng sụt cân, tiêu chảy và rối loạn hấp thu - cũng có liên quan đến viêm
trực tràng.[4]

• Viêm trực tràng do NSAID có thể xảy ra ở những bệnh nhân dùng thuốc đường uống hoặc đặt trực tràng, và có
thể gây ra loét đau trực tràng.[5]

• Viêm mỏm trực tràng đôi khi xảy ra ở những bệnh nhân đã phẫu thuật mở ru ̣ôt ra da (ví dụ mở hồi tràng ra da
hoặc phẫu thu ̣ât đại tràng làm hậu môn nhân tạo) và có thể bình thường sau khi phục hồi lại sự lưu thông.[6]

• Vô tình hay cố ý đặt chất ăn mòn vào trực tràng có thể gây viêm trực tràng cấp tính.[7]
• Bệnh viêm đại tràng (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn) là chẩn đoán có khả năng nhất trong trường hợp không có

yếu tố nào ở trên có liên quan.
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Những cân nhắc khẩn cấp

(Xem  Chẩn đoán khác biệt  để biết thêm chi tiết)
Sốt, ấn đau vùng bụng và phản ứng thành bụng trong trường hợp nghi ngờ viêm trực tràng là dấu hiệu cảnh báo cho thấy
viêm hoặc nhồi máu đại tràng lan r ̣ông.

Xuất huyết trực tràng ồ ạt do viêm trực tràng có thể xảy ra do hoại tử hoặc loét quanh mạch máu, và được mô tả trong
trường hợp viêm trực tràng do thiếu máu, tia xạ và loét. Bệnh nhân có biến chứng này có thể cần nội soi hoặc chụp mạch
máu khẩn cấp để cầm máu. Các biện pháp hỗ trợ như đánh giá nước xuất nh ̣âp, bù dịch và theo dõi tại đơn vị hổi sức tích
cực (ICU) có thể cần trong trường hợp này. Ở các bệnh nhân bị viêm loét trực tràng vô căn nặng, có thể cần dùng steroid
đường tĩnh mạch để điều trị viêm trực tràng.

Viêm trực tràng do thiếu máu có thể gây ra nhồi máu thành trực tràng, thủng và nhiễm trùng huyết trong các trường hợp
hiếm.[8] Các biến chứng này cần điều trị phẫu thuật và theo dõi tại ICU.

Những dấu hiệu cần chú ý

• Viêm loét trực tràng vô căn

• Viêm trực tràng do Crohn

• Bệnh Coeliac

• Viêm trực tràng do lây truyền qua đường tình dục

• Viêm trực tràng do thiếu máu
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Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Tiếp cận các bệnh nhân có triệu chứng viêm trực tràng dựa vào b ̣ênh sử chi tiết để phân biệt giữa các nguyên nhân do
nhiễm trùng và không do nhiễm trùng. Một b ̣ênh sử rõ ràng chỉ ra viêm trực tràng lây truyền qua đường tình dục có thể là
đủ để chỉ định lấy mẫu phết trực tràng và điều trị theo kinh nghiệm. Các nguyên nhân khác gây ra viêm trực tràng thường
cần đánh giá qua nội soi để hỗ trợ chẩn đoán.

Xem xét bệnh sử
M ̣ôt b ̣ênh sử chi tiết nên gợi ra các triệu chứng thường gặp của viêm trực tràng, bao gồm tiêu chảy, tiêu gấp, xuất huyết
hoặc tiết dịch trực tràng, đau qu ̣ăn hạ vị, mót r ̣ăn và đau khi đi tiêu. Cần tìm kiếm các triệu chứng toàn thân như sốt, m ̣êt
mỏi, sụt cân và nôn để có thể chỉ ra tiến triển bệnh lý. Tiêu chảy không phải luôn có, một số bệnh nhân bị viêm trực tràng
có táo bón. Trái ngược với các nguyên nhân khác, khởi phát viêm trực tràng do thiếu máu thường xảy ra đột ngột. B ̣ênh
sử cần bao gồm các câu hỏi cụ thể về:

• Quan hệ tình dục qua đường hậu môn
• Bệnh suy giảm miễn dịch (ví dụ: HIV)
• Bệnh Coeliac
• Tiền sử chiếu xạ vùng chậu trước đây hoặc gần đây
• Đợt hạ huyết áp gần đây
• Phẫu thuật vùng chậu gần đây
• Tiền sử bệnh tâm thần có liên quan đến tự làm hại bản thân
• Sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch như prednisone, azathioprine/6-mercaptopurine, ciclosporin
• Sử dụng NSAID dạng đặt h ̣âu môn hoặc đường uống
• Sử dụng thuốc kháng sinh trong 6 tháng gần đây
• Đặt chất ăn mòn qua trực tràng (ví dụ như hydrogen peroxide)
• Tiền căn gia đình bị bệnh viêm đại tràng.

Khám lâm sàng
Qua thăm khám, cần chú ý các biểu hiện sau đây:

• Sốt, hạ huyết áp hoặc nhịp tim nhanh (nguy cơ thiếu máu, nhiễm trùng huyết)
• Suy ki ̣êt, móng tay dùi trống (bệnh Celiac, bệnh Crohn)
• Dấu tiêm chích ma túy (nguy cơ nhiễm HIV)
• Hạch lympho (nhiễm trùng toàn thân như CMV, TB, bệnh hột xoài do Chlamydia trachomatis)
• Ấn đau vùng bụng (nhồi máu ruột, viêm đại tràng, viêm hồi tràng do Crohn)
• Bệnh sùi mào gà ở hậu môn (nhiễm trùng hậu môn), nứt hậu môn (bệnh Crohn), săng hậu môn (bệnh giang mai)
• Máu ở trực tràng (viêm loét trực tràng, viêm trực tràng do thiếu máu, viêm trực tràng do tia xạ).

Cần thăm trực tràng bằng tay, nhưng điều này có thể bị hạn chế do bệnh nhân bị đau và kháng lại khi khám. Trong các
trường hợp này, cần gây tê khi thăm khám. Sốt, ấn đau vùng bụng và phản ứng thành bụng trong trường hợp nghi ngờ
viêm trực tràng là dấu hiệu cảnh báo cho thấy viêm hoặc nhồi máu đại tràng lan r ̣ông. Xuất huyết đỏ tươi nhiều ở trực
tràng cũng là một dấu hiệu cảnh báo và tăng khả năng loét sâu ở trực tràng, có thể cần cầm máu khẩn cấp và điều trị
nguyên nhân tiềm ẩn.

6 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Jun 22, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Đánh giá viêm trực tràng Chẩn đoán

xét nghiệm
Có thể chọn lựa các xét nghiệm phù hợp cần thiết cho bệnh nhân nghi ngờ viêm trực tràng theo căn nguyên tiềm ẩn dựa
trên chẩn đoán phân biệt nêu trên. Nội soi hậu môn hoặc nội soi đại tràng sigma là xét nghiệm xác định để chẩn đoán
viêm trực tràng. Sinh thiết niêm mạc trực tràng giúp ích trong việc phân biệt viêm trực tràng cấp và mạn. Trong phòng
khàm hoặc cấp cứu, một số xét nghiệm có thể được tiến hành ngay, bao gồm nội soi hậu môn, nhưng nội soi khác có thể
cần vài ngày để sắp xếp.

Nếu có tiền sử quan hệ tình dục qua đường hậu môn, HIV hoặc suy giảm miễn dịch, xét nghiệm khác cần bao gồm:

• Lấy mẫu phết trực tràng bằng tăm bông để chụp hiển vi, nhuộm Gram, và nuôi cấy (Neisseria gonorrhoeae,
[Fig-1]

[Fig-2]

Chlamydia trachomatis, Herpes simplex,Treponema pallidum)
• Soi phân và nuôi cấy (Shigella, Campylobacter, Salmonella, Clostridium difficile, Giardia lamblia, Entamoeba

histolytica)
• Xét nghiệm huyết thanh (xét nghiệm rpr, xét nghiệm VDRL, xét nghiệm FTA-Abs để phát hiện Treponema

pallidum)
• Sinh thiết mô (nhuộm miễn dịch huỳnh quang để phát hiện T pallidum và Chlamydia trachomatis;

[Fig-3]

PCR để phát hiện Herpes simplex và CMV)
• Xét nghiệm HIV nếu chưa rõ tình trạng nhiễm.

Nếu nguyên nhân viêm trực tràng không rõ ràng từ b ̣ênh sử hoặc khám lâm sàng, cần cân nhắc các xét nghiệm sau:

• Nội soi toàn b ̣ô đại tràng và đặt ống thông đoạn cuối hồi tràng ở những bệnh nhân bị viêm loét trực tràng hoặc
viêm trực tràng Crohn[9] để xác định mức độ bệnh

• Chụp CT vùng bụng cản quang đường tĩnh mạch và đường uống nếu nghi ngờ viêm trực tràng do thiếu máu hoặc
bệnh Crohn; cũng có thể được cân nhắc trong trường hợp cấp tính nếu bệnh nhân có biểu hiện đau bụng nhiều,
phản ứng d ̣ôi, đề kháng hoặc sốt

• Kiểm tra nồng độ kháng thể kháng transglutaminase IgA (anti-tTG, IgA) nếu nghi ngờ bệnh Celiac (ví dụ thiếu
máu, tiêu chảy mạn tính, tiêu phân mỡ, trẻ tuổi). Trong trường hợp giảm IgA do bệnh Celiac, cần yêu cầu xét
nghiệm IgG-deamidated gliadin peptide.

Thường sinh thiết vùng bị ảnh hưởng để chẩn đoán xác định. Các xét nghiệm xác định khác bao gồm chụp CT đường tiêu
hóa, chụp X-quang ruột non và MRI.
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Tổng quan về chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

Viêm loét trực tràng vô căn

Viêm trực tràng do Crohn

Viêm trực tràng do lây truyền qua đường tình dục

Không thường gặp

Bệnh Coeliac

Viêm trực tràng do tia xạ

Viêm trực tràng do thiếu máu

Hoại tử có liên quan đến dùng thuốc kháng viêm không steroid, chất ăn mòn

Viêm mỏm đại tràng
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Chẩn đoán khác biệt

Thường gặp

◊ Viêm loét trực tràng vô căn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

tiêu chảy kèm thường
xuyên đi tiêu phân nhỏ và
dịch nhầy,có thể táo bón
do xơ hóa trực tràng;[10]
xuất huyết thường kèm
theo khó chịu, mót r ̣ăn
hoặc tiêu chảy; tiêu gấp;
tiêu chảy vào ban đêm; đôi
khi đại tiện không tự chủ

không có kết quả khám
phân biệt

»nội soi đại tràng sigma:
tình trạng viêm liên tục có
ho ̣ăc không có loét từ trực
tràng đoạn gần
Nếu tình trạng viêm lan
r ̣ông cao hơn trực tràng,
cần tiến hành nội soi đại
tràng toàn b ̣ô để xác định
mức độ.

»Sinh thiết: biến dạng
nang kèm tuyến nhánh,
teo nang và biểu mô nang
đa giác nói chung trong
trường hợp viêm loét trực
tràng mạn tính[11]
Các kết quả này cũng có
thể xảy ra do các nguyên
nhân viêm trực tràng mạn
khác.

◊ Viêm trực tràng do Crohn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

các triệu chứng tương tự
với viêm loét trực tràng
(ví dụ như xuất huyết
trực tràng, tiêu gấp, tiêu
chảy);bao gồm các phần
khác của đại tràng hoặc
ruột non có thể gây ra đau
bụng và sốt; chẩn đoán
bệnh có thể đã xác định

bệnh quanh hậu môn có
thể gây ra lỗ rò, áp-xe
hoặc nứt; đau phần tư
dưới bụng bên phải nếu
có liên quan đến viêm hồi
tràng

»nội soi đại tràng: các
vùng có phản ứng viêm
và/hoặc loét, mặc dù trực
tràng thường không bị ảnh
hưởng trong trường hợp
bệnh Crohn
Kiểm tra đoạn cuối hồi
tràng rất quan trọng,
khoảng 30% bệnh nhân có
bệnh ruột non.[9]

»Sinh thiết: u hạt và tình
trạng viêm khu trú[11]
U hạt thường gặp nhất
trong trường hợp bệnh
Crohn, nhưng nhìn chung
chỉ xảy ra ở 30% trường
hợp.[12]

»Chụp CT đường tiêu
hóa: dày niêm mạc hoặc
lỗ rò ở ruột non
So với chụp X-quang ruột
non, chụp CT có ưu thế
nhìn thấy các cơ quan bên
ngoài ruột.

»chụp X-quang ruột non:
dày niêm mạc hoặc lỗ rò ở
ruột non

»chụp MRI vùng chậu:
áp-xe trong vùng chậu
ho ̣ăc lỗ rò
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Thường gặp

◊ Viêm trực tràng do lây truyền qua đường tình dục

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

quan hệ tình dục qua
đường hậu môn có hay
không có tình trạng suy
giảm miễn dịch (ví dụ như
HIV), tiết dịch trực tràng,
đau hậu môn nặng, m ̣êt
mỏi

sốt toàn thân, hạch
to (bệnh hột xoài do
Chlamydia trachomatis),
tiết dịch hậu môn

»lấy mẫu phết trực
tràng bằng tăm bông
để chụp hiển vi, nhuộm
Gram, và nuôi cấy,
mẫu dò DNA: Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia
trachomatis, Herpes
simplex, Treponema
pallidum
55% ca viêm trực tràng
ở quan h ̣ê đồng tính nam
dương tính với Neisseria
gonorrhoeae,
[Fig-1]

[Fig-2]

Herpes simplex
hoặc Chlamydia
trachomatis.[13]

»nội soi đại tràng sigma:
phản ứng viêm và/ho ̣ăc
loét, có thể giống như
viêm loét đại tràng

»xét nghiệm giang mai
huyết thanh (rpr, VDRL,
FTA-Abs test): dương
tính

»Sinh thiết: Treponema
pallidum, Chlamydia
trachomatis, Herpes
simplex, CMV
Cần tiến hành phản ứng
miễn dịch huỳnh quang để
phát hiện T pallidum và
Chlamydia trachomatis
[Fig-3]

; PCR để phát hiện Herpes
simplex và CMV.

»Xét nghiệm HIV: có thể
dương tính

Không thường gặp

◊ Bệnh Coeliac

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

được báo cáo chủ yếu ở
trẻ em; có tri ̣êu chứng tiêu
chảy hoặc tiêu phân mỡ,
mệt mỏi, đau bụng, sụt
cân; chẩn đoán bệnh có
thể đã xác định[4]

xanh tái, dễ bầm tím, viêm
miệng áp-tơ

»nội soi đại tràng sigma:
tình trạng viêm liên tục có
ho ̣ăc không có loét từ trực
tràng đoạn gần
Nếu tình trạng viêm lan
r ̣ông cao hơn trực tràng,
cần tiến hành nội soi đại
tràng toàn b ̣ô để xác định
mức độ.

»kháng thể kháng
transglutaminase IgA
trong huyết thanh: >4,0
U/mL

»sinh thiết trực tràng:
biến dạng nang kèm các
tuyến chianhánh, teo
nang và biểu mô nang đa
dạngnói chung
Các kết quả này cũng có
thể xảy ra do các nguyên
nhân viêm trực tràng mạn
khác.

»sinh thiết ruột non: teo
nhung mao, tăng tế bào
lympho trong biểu mô
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Không thường gặp

◊ Bệnh Coeliac

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

»IgG deamidated gliadin
peptide (DGP) hoặc IgA/
IgG DGP: chuẩn độ tăng
Xét nghiệm lựa chọn cho
những người thiếu hụt
IgA.

◊ Viêm trực tràng do tia xạ

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

xuất huyết trực tràng sau
khi xạ trị;[2] viêm trực
tràng cấp tính xảy ra trong
vòng 3 tháng điều trị và
thường hết sau khi điều
trị hoàn thành; viêm trực
tràng muộn xảy ra ít nhất
3 tháng sau khi hoàn thành
liệu pháp, với xuất huyết
tái phát là tri ̣êu chứng
chính; giai đoạn mạn tính
có thể xảy ra từ 5% đến
15% trường hợp

không có kết quả khám
phân biệt

»nội soi đại tràng sigma:
phản ứng viêm lan tỏa
Phản ứng viêm đỉnh điểm
vào lúc 2 tuần sau điều trị
và giảm dần.

»sinh thiết trực tràng:
biểu hiện cấp tính: viêm
nang, mất tế bào đài, tăng
bạch cầu ái toan, phản ứng
viêm mô đệm; biểu hiện
muộn: xơ hóa n ̣ôi mạch,
giãn mao mạch và giãn
tĩnh mạch sau mao mạch,
thoái hóa lớp nội mạc và
hình thành huyết khối[14]

◊ Viêm trực tràng do thiếu máu

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

bệnh nhân lớn tuổi hơn
có các đợt tụt huyết áp
gần đây; trong một loạt
ca bệnh, tất cả bệnh nhân
>55 tuổi vỡ phình động
mạch chủ bụng hoặc có
nguyên nhân khác gây tụt
huyết áp;[8] cũng có thể
xảy ra khi bị SLE và sau
phản ứng phản vệ

có thể biểu hiện kèm theo
xuất huyết trực tràng ồ
ạt, cũng như nhiễm trùng
huyết và viêm phúc mạc
do nhồi máu thành trực
tràng; tụt huyết áp; hầu
hết các trường hợp tổn
thương đại tràng do thiếu
máu ở vị trí đoạn đầu trực
tràng

»nội soi đại tràng sigma:
phân định rõ ràng phản
ứng viêm đoạn đầu nhờ
phân bố động mạch

»Sinh thiết: các thay đổi
về hoại tử và hoại thư ở
hầu hết các trường hợp do
thiếu máu n ̣ăng[8]

»Chụp CT bụng có cản
quang qua đường tĩnh
mạch: dày thành trực
tràng kèm thâm nhiễm mỡ

◊ Hoại tử có liên quan đến dùng thuốc kháng viêm không steroid, chất ăn mòn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

Sử dụng NSAID, qua
đường uống hay đ ̣ăt trực
tràng; đặt chất ăn mòn qua

không có kết quả khám
phân biệt

»nội soi đại tràng sigma:
NSAID đặt trực tràng:
phân định rõ vùng viêm

»Sinh thiết: viêm cấp tính
thâm nhiễm tế bào lympho
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Không thường gặp

◊ Hoại tử có liên quan đến dùng thuốc kháng viêm không steroid, chất ăn mòn

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

trực tràng (>16 chất có
liên quan; thường gặp nhất
là dung dịch v ̣ê sinh và a-
xít)

và/hoặc loét trong phạm
vi đặt thuốc đạn NSAID;
NSAID qua đường uống:
phản ứng viêm ít gặp ở
vùng trực tràng, nhưng có
thể gây ra loét riêng lẻ

đa nhân vào lớp đệm niêm
mạc
Không cần thiết nếu có
b ̣ênh sử dùng chất ăn mòn
đặt trực tràng rõ ràng.

◊ Viêm mỏm đại tràng

Tiền sử Khám Xét nghiệm 1 Các xét nghiệm khác

phẫu thuật thay đổi sự lưu
thông phân từ trực tràng;
khởi phát trong vòng 9
đến 12 tháng kể từ phẫu
thuật; xuất huyết trực
tràng, tiết dịch trực tràng,
mót r ̣ăn là các triệu chứng
thường gặp nhất

có làm h ̣âu môn nhân tạo
ho ̣ăc mở hồi tràng ra da

»nội soi đại tràng sigma:
ban đỏ và chấm xuất huyết
liên tục từ trực tràng lan
sang vùng liền kề[6]

»Sinh thiết: áp-xe nang,
tăng sản nang, thâm nhiễm
tương bào vào lớp đệm
niêm mạc; duy trì tương
đối cấu trúc niêm mạc

Hướng dẫn chẩn đoán

Bắc Mỹ

Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention
Xuất bản lần cuối: 2015
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Đánh giá viêm trực tràng Hình ảnh

Hình ảnh

Hình 1: Soi hiển vi mẫu phết trực tràng có nhuộm Gram cho thấy sự xuất hiện của Neisseria gonorrhoeae Gram âm.

CDC/Joe Miller

Hình 2: Soi hiển vi mẫu phết trực tràng nhuộm Gram cho thấy sự xuất hiện của cầu khuẩn Neisseria gonorrhoeae Gram
âm

CDC/Joe Miller
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Hình 3: Niêm mạc trực tràng cho thấy viêm mạn tính không đặc hiệu ở bệnh nhân bị bệnh hột xoài (do Chlamydia
trachomatis)

Laverse E, Jaleel H, Evans D, et al. Sexual history: its importance in averting detrimental misdiagnosis and delayed
diagnosis. BMJ Case Reports. 2009; doi: 10.1136/bcr.04.2009.1773
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Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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