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Tóm tắt

◊ Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) có thể liên quan đến tiền sử dùng thuốc,
thường gặp nhất là thuốc chống co giật, thuốc kháng sinh và thuốc kháng viêm không steroid. Các yếu tố liên
quan khác bao gồm nhiễm trùng.

◊ Bệnh nhân có thể có dấu hiệu Nikolsky, lớp biểu bì dễ bị bong tróc khi ấn lực vào khu vực phồng rộp hoặc ban
đỏ.

◊ Chẩn đoán dựa trên biểu hiển lâm sàng và được xác nhận bằng sinh thiết da.

◊ Khi chẩn đoán, nên dừng sử dụng thuốc gây tổn thương. Sau đó, điều trị hỗ trợ.

◊ Bệnh nhân phục hồi tốt nhất khi được chuyển đến trung tâm bỏng để chăm sóc vết thương ngay sau khi nghi ngờ
hoặc chẩn đoán xác định.

◊ Đa số bệnh nhân SJS có thể hồi phục (tỷ lệ tử vong từ 1% đến 5%). SJS có thể tái phát với cùng loại thuốc hoặc
với loại thuốc khác.

◊ TEN có tỷ lệ tử vong cao hơn (25% đến 30%).

◊ Về lâu dài, bệnh nhân cần đảm bảo không phơi nhiễm các thuốc kích hoạt và cẩn thận khi tự dùng thuốc. Bệnh
nhân nên tránh ánh sáng mặt trời trong quá trình chữa lành và chú ý dưỡng ẩm da.

◊ Hiện tại, những bệnh nhân có nguy cơ có thể cần sàng lọc HLA (kháng nguyên bạch cầu ở người) nếu bệnh
nhân sử dụng các loại thuốc như carbamazepine, allopurinol hoặc trimethoprim/sulfamethoxazol.
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Định nghĩa
Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) là chứng bong tróc da nghiêm trọng cùng biến chứng niêm mạc.[1] Đây là một phản
ứng miễn dịch với kháng nguyên bên ngoài. SJS là dạng nghiêm trọng hơn hồng ban đa dạng nặng và có biểu hiện nhẹ
hơn hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN).[2] Phân loại tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng đến da: SJS ảnh hưởng
<10% diện tích bề mặt toàn thân (TBSA); SJS/TEN ảnh hưởng đến từ 10% đến 30% TBSA; và TEN ảnh hưởng >30%
TBSA.[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Dịch tễ học
Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) được coi là các bệnh hiếm gặp và chưa có thử
nghiệm lâm sàng đối chứng tốt hoặc chưa có nghiên cứu dịch tễ nào để xác định tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc chính
xác của các tình trạng này. Ước tính tỷ lệ mới mắc SJS là từ 1 đến 6 ca/triệu năm-người và đối với TEN là 0,4 đến 1,2 ca/
triệu năm-người, ở tất cả các chủng tộc, độ tuổi và giới tính.[10] Một nghiên cứu bệnh chứng xác định rằng trong các loại
thuốc gây SJS và TEN, thì sulfonamide kháng khuẩn có nguy cơ vượt quá 4,5 ca bệnh/triệu người phơi nhiễm/tuần.[10]
Tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ hiện mắc tăng trong các nhóm nhỏ cụ thể sử dụng các loại thuốc cụ thể, như thuốc chống co giật
ở bệnh nhân bị co giật, thuốc kháng HIV ở bệnh nhân dương tính với HIV, so với nhóm người không dùng các loại thuốc
này. Bệnh nhân dương tính với HIV có tổng tỷ lệ mới mắc SJS và TEN là 1/1000 năm-người.[11] [12]

Một đánh giá phát hiện rằng ước tính nguy cơ dựa trên số lượng toa thuốc hoặc liều dùng hàng ngày trong khoảng từ 1
đến 10/10.000 người mới dùng carbamazepine, lamotrigine, phenobarbital và phenytoin và có mức axit valproic thấp.[13]
[14] Các yếu tố nguy cơ khác gây mắc SJS/TEN là xạ trị, bệnh mạch máu collagen, cấy ghép và nhiễm vi-rút herpes.[10]

Các nghiên cứu dược lý học di truyền cho thấy sắc tộc và loại HLA có thể khiến bệnh nhân có phản ứng thuốc bất
lợi.[15] [16] [17] [18] [19] Alen HLA-B*1502 có liên hệ mật thiết đến SJS và TEN do carbamazepine gây ra ở tộc người
Hán Trung Quốc; tại Hoa Kỳ, FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) khuyến cáo nên xét nghiệm cho tất
cả người dân châu Á trước khi kê loại thuốc này.[16] HLA-A*0206 và HLA-B*4403 có liên quan đến bệnh SJS và TEN
do thuốc cảm gây ra.[19] HLA-A*3101 có liên hệ mật thiết đến SJS và TEN ở mắt và các biến chứng khác, bất kể sắc
tộc.[15] Tất cả các cá nhân có HLA-B*5801 đều có nguy cơ mắc SJS/TENS do allopurinol gây ra.[20]

Sự hiện diện của các alen HLA-B*1502, HLA-C*0602 hoặc HLA-C*0801 có liên quan đến SJS/TEN do trimethoprim/
sulfamethoxazole gây ra.[2] [21] Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo cần sàng lọc alen HLA-
B*5701 cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị abacavir cho nhiễm HIV.[22]
[Fig-2]

Bệnh căn học
Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) có thể là hậu quả của một quá trình bệnh hoặc sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chống
co giật hoặc các loại thuốc khác. Cần xem xét kỹ tiền sử điều trị.

Một số yếu tố bệnh căn học tồn tại.

1. Nhiễm trùng

SJS có thể là di chứng của một số tình trạng, bao gồm:[4]

• Nhiễm trùng đường hô hấp trên
• viêm họng
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• Viêm tai giữa
• Mycoplasma pneumoniae
• Herpes
• EBV (vi-rút Epstein–Barr)
• Cytomegalovirus.[23]

2. Tiêm vắc-xin:

• Tiêm vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa có thể gây hồng ban đa dạng hoặc SJS.[24] [25]

3. Thuốc

Các loại thuốc thường gặp nhất có liên quan đến SJS và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) bao gồm:[3] [4] [10] [12] [14]
[19] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

• Thuốc chống co giật (ví dụ: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, axit valproic, lamotrigine)
• Thuốc kháng sinh (ví dụ: sulfonamide, aminopenicillin, quinolone, cephalosporin)
• Thuốc kháng nấm
• Thuốc kháng retrovirus (ví dụ: nevirapine, abacavir) và thuốc kháng vi-rút (ví dụ: telaprevir, aciclovir)
• Thuốc diệt giun
• Thuốc giảm đau (ví dụ: paracetamol)
• Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và thuốc ức chế COX-2 chọn lọc
• Thuốc chống sốt rét
• Azathioprine
• Sulfasalazine
• Allopurinol
• Axit tranexamic
• Corticosteroids
• Thuốc hướng tâm thần
• Chlormezanone
• Các loại thuốc điều trị ung thư (ví dụ: bendamustine, busulfan, chlorambucil)
• Các thuốc retinoid.

Sinh lý bệnh học
Mặc dù có sự đồng thuận chung rằng hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) là do sự đáp
ứng miễn dịch, nhưng sinh lý bệnh học chính xác của các tương tác giữa thuốc, các chất chuyển hóa, vi-rút, cytokine, tế
bào lympho, xu hướng di truyền, dược lý học di truyền và tế bào chết keratin theo chương trình chưa được giải thích rõ
ràng.

Cả SJS và TEN có đặc trưng là sự bong tróc biểu bì khỏi lớp hạ bì nhú ở lớp nằm giữa biểu bì-hạ bì, biểu hiện dưới dạng
phát ban dát sẩn và bọng nước do kết quả của tế bào chết keratin theo chương trình.[38] [39]
[Fig-3]

Tế bào chết keratin theo chương trình được trung gian bởi tế bào lympho T gây độc tế bào (CD8) trong SJS và TENS
được điều chỉnh bởi TNF-alpha và interferon-gamma trong huyết tương, tăng lên ở bệnh nhân mắc SJS và TEN.[8] [40]
Theo giả thiết hiện nay, quy trình này có thể xảy ra qua 3 con đường: tương tác phối tử Fas-Fas; perforin/granzyme B; và
qua trung gian granulysin.[3] [8] [9] [41] [42] [43] Con đường chính được cho là qua trung gian granulysin, tuy nhiên vấn
đề vẫn còn gây tranh cãi và khả năng ảnh hưởng của một hoặc một số con đường chưa được giải quyết.
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Tiến trình mô tả sinh lý bệnh học của SJS/TEN đã giải quyết các yếu tố nguy cơ có thể tương tác với tế bào tiêu diệt tự
nhiên (NK) và tế bào T gâyđộc tế bào, như cấu trúc thuốc và cơ chế chuyển hóa (CYP), và đặc tính sinh miễn dịch của
các phân tử HLA.[2]

Có nhiều con đường tùy thuộc vào sắp xếp di truyền của bệnh nhân và/hoặc loại thuốc gây đáp ứng miễn dịch.

Phân loại

Phổ ảnh hưởng đến da - phân loại được chấp nhận về mặt lâm sàng[5] [6]
Không có phân loại chính thức. Người ta cho rằng có một phổ bệnh gây tróc da, với dạng nhẹ là hồng ban đa dạng nặng,
dạng nặng là hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) và hội chứng Stevens-Johnson (SJS) là mức giữa. Phân loại này hiện đã trở
thành định nghĩa được chấp nhận về mặt lâm sàng và là phân loại phổ bệnh.

Hồng ban đa dạng nặng

• Tổn thương đích (liên quan đến vi-rút herpes)

SJS (hội chứng Stevens–Johnson)

• Ảnh hưởng đến <10% diện tích bề mặt toàn thân (TBSA). Nguyên nhân bao gồm Mycoplasma pneumoniae, nhiễm
vi-rút và vắc-xin hoặc liên quan đến thuốc.

Trùng lấp SJS-TEN

• Ảnh hưởng đến TBSA 10% đến 30%. Chủ yếu liên quan đến thuốc.

TEN (hoại tử biểu bì nhiễm độc)

• Ảnh hưởng đến TBSA >30%. Liên quan tới thuốc
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Ngăn ngừa thứ cấp
Bệnh nhân đã chữa khỏi SJS hoặc TEN cần tránh dùng các loại thuốc kích hoạt bệnh.

Bệnh nhân cần cảnh giác với các vết loét trợt niêm mạc hoặc viêm loét hay phát ban. Bệnh nhân cần khám bác sĩ trong
thời gian sớm nhất do SJS được cho là có thể tái phát vài lần trên cùng một bệnh nhân.

Do có thể có xu hướng di truyền, những bệnh nhân này không được tự uống thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc bán
không cần đơn khi chưa được bác sĩ cho phép.

Bác sĩ mới khám lần đầu cần được cảnh báo về tình trạng bệnh nhân đã từng được điều trị SJS hoặc TEN.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một nam thanh niên 27 tuổi bị AIDS có biểu hiện phát ban trong 4 ngày qua, sau khi sử dụng các liều thuốc dự phòng
trimethoprim/sulfamethoxazole trong 19 ngày để điều trị số lượng CD4 <200 tế bào lympho. 20% da trên diện tích bề
mặt toàn thân (TBSA) bệnh nhân bị bong tróc với nhiều mảng bong tróc rải rác khắp thân và tứ chi. Trừ ban đỏ màng
kết, bệnh nhân không bị ảnh hưởng đến niêm mạc. Sau khi điều trị thành công, bệnh nhân đã xuất viện sau 12 ngày.
Khoảng 2 tháng sau khi xuất viện, bệnh nhân uống 'thuốc kháng sinh điều trị cảm lạnh và bệnh nấm miệng'. Bệnh
nhân có biểu hiện sốt, ban đỏ lan rộng trên da và ngứa. Bệnh nhân nhập viện 4 giờ sau khi dùng thuốc, với huyết áp
là 80/40 mmHg, nhiệt độ 40°C (104°F), nhịp thở 22 nhịp/phút và nhịp tim là 96 bpm. "Kháng sinh" được sử dụng là
trimethoprim/sulfamethoxazole.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bé trai 14 tuổi có tiền sử sốt, chứng sợ ánh sáng, ớn lạnh, ho, amidan sưng to và môi nứt nẻ chảy máu đã 1 ngày.
Bệnh nhân bị phát ban đỏ lan tỏa, bao gồm lòng bàn tay và lòng bàn chân, chiếm tới 57% TBSA. Trong vòng 24 giờ,
phát ban tiến triển ảnh hưởng đến 87% TBSA và bệnh nhân cần được thông khí nhân tạo do suy hô hấp. Bệnh nhân
có tiền sử hen suyễn và đã dùng ibuprofen để điều trị viêm đường hô hấp trên bị từ 2 tuần trước.
[Fig-1]

Các bài trình bày khác

Các đặc điểm rất cụ thể khác bao gồm tổn thương đích không điển hình (có thể hợp nhất), các vệt, tổn thương ban
xuất huyết có thể sờ thấy hoặc dấu hiệu Nikolsky dương tính (lớp biểu bì dễ bị bong tróc khi tác động lực vào vùng
bị ảnh hưởng). Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị sốt, khó chịu, tổn thương mắt, viêm dạ dày, sưng lưỡi, tiêu chảy, nôn,
chứng khó tiểu, hạch bạch huyết sưng to, đau khớp, viêm khớp, viêm phế quản, SOB (khó thở), thở khò khè, tổn
thương bộ phận sinh dục, hạ huyết áp và mất nước.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Biểu hiện lâm sàng đặc trưng và kết quả sinh thiết da đủ để chẩn đoán tình trạng này.

Tiền sử
Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) có thể là hậu quả của một quá trình bệnh hoặc sử dụng thuốc kháng sinh hoặc loại
thuốc khác để điều trị tình trạng này.[33] Cần xem xét kỹ tiền sử, tập trung vào việc dùng thuốc gần đây, nhiễm vi
khuẩn hoặc vi-rút gần đây và tiêm vắc-xin gần đây. Các yếu tố tiền sử thường gặp liên quan đến SJS và hoại tử biểu bì
nhiễm độc (TEN) bao gồm các bệnh đồng mắc như co giật, SLE,[44] AIDS, bệnh mạch máu collagen và ung thư, và
các phương pháp điều trị nhất định bao gồm xạ trị[45] [46] và ghép tủy xương.

Các loại thuốc thường gặp nhất liên quan đến SJS và TEN bao gồm:[3] [4] [10] [12] [14] [19] [26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

• Thuốc chống co giật (ví dụ: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, axit valproic, lamotrigine)
• Thuốc kháng sinh (ví dụ: sulfonamide, aminopenicillin, quinolone, cephalosporin)
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• Thuốc kháng nấm
• Thuốc kháng retrovirus (ví dụ: nevirapine, abacavir) và thuốc kháng vi-rút (ví dụ: telaprevir, aciclovir)
• Thuốc diệt giun
• Thuốc giảm đau (ví dụ: paracetamol)
• Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và thuốc ức chế COX-2 chọn lọc
• Thuốc chống sốt rét
• Azathioprine
• Sulfasalazine
• Allopurinol
• Axit tranexamic
• Corticosteroids
• Thuốc hướng tâm thần
• Chlormezanone
• Các loại thuốc điều trị ung thư (ví dụ: bendamustine, busulfan, chlorambucil)
• Các thuốc retinoid.

Đánh giá lâm sàng
Khi phát hiện ở giai đoạn sớm của bệnh, các dấu hiệu và triệu chứng có thể xuất hiện tương đối nhẹ. Tuy nhiên,
tình trạng thường tiến triển sau một số ngày, do đó cần theo dõi chặt chẽ và đánh giá lại thường xuyên. Nên xem xét
chuyển các ca bệnh nặng hơn sang trung tâm bỏng.

Những bệnh nhân phát hiện muộn hoặc mắc bệnh nặng hơn có thể ở tình trạng nghiêm trọng hơn. Ở các bệnh nhân
này, đặc biệt cần đánh giá tình trạng hô hấp khi nhập viện. Một trong những biến chứng tiềm ẩn của SJS/TEN là ảnh
hưởng đến niêm mạc của đường hô hấp trên và dưới, hình thành mụn nước, loét và bong tróc niêm mạc thực tế có thể
dẫn đến chứng thở rít ở thanh quản, cùng với tình trạng co rút và phù nề mũi họng. Nếu bị suy hô hấp hoặc phù nề các
mô hầu họng, có thể cần đặt nội khí quản để duy trì đường thở.[47] Khí máu động mạch và bão hoà oxy sẽ giúp xác
định tình trạng hô hấp lâm sàng của bệnh nhân.

Thông thường, các triệu chứng bao gồm phát ban đột ngột hoặc phát ban xuất hiện sau khi bắt đầu dùng thuốc mới.
Mụn nước hoặc nốt sẩn và các tổn thương dạng bia bắn dẹt không điển hình, ban đỏ lan tỏa và dấu hiệu Nikolsky (lớp
biểu bì dễ dàng tróc ra khi tác động lực vào vùng bị ảnh hưởng) có thể được ghi nhận.[6] Tổn thương ở niêm mạc với
vết loét trợt hoặc viêm loét mắt, môi, miệng, hầu họng, thực quản, đường GI (tiêu hóa), thận, gan, hậu môn, bộ phận
sinh dục hoặc niệu đạo.

Các triệu chứng khác bao gồm sốt, phù nề lưỡi, tiêu chảy, nôn, khó tiểu, hạch bạch huyết sưng to, đau khớp, viêm
khớp, viêm phế quản, khó thở, thở khò khè, hạ huyết áp và mất nước.

Nên khám cho bệnh nhân như bệnh nhân bỏng, chủ yếu đánh giá tình trạng đường thở, hô hấp và tuần hoàn (ABC).

Đánh giá tỷ lệ phần trăm diện tích da bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng là yếu tố quan trọng để phân loại SJS hay TEN,
và nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng. Khoảng một bàn tay (lòng bàn tay và ngón tay) bệnh nhân tương
đương với 1% diện tích da toàn thân (TBSA), hoặc bác sĩ có thể sử dụng "quy tắc 9s"  [Wallace rule of 9s]  hoặc biểu
đồ ước tính tình trạng bỏng Lund-Browder,[48] cho phép tính tỷ lệ phần trăm bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng. Một nghiên
cứu so sánh độ tin cậy của các ước tính này cho thấy quy tắc của kỹ thuật 9s thường ước tính quá mức kích thước
bỏng và thay đổi nhiều hơn, tuy nhiên có thể thực hiện nhanh hơn so với phương pháp Lund và Browder.[49] Hệ
thống tính điểm SCORTEN được đưa ra để cung cấp dự báo chính xác về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc TEN.[50]
[Fig-4]
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Quy tắc 9s của Wallace
Phương pháp này cung cấp nhanh ước tính diện tích vùng da bị bỏng gần đúng.[48] Giá trị này có thể tùy ý chia cơ
thể thành các đơn vị diện tích bề mặt chia hết cho 9, trừ đáy chậu. Thông thường, biểu đồ diện tích thường có ở hầu
hết các đơn vị về bỏng.  [Wallace rule of 9s]

Ở người lớn, dưới đây là tỷ lệ phần trăm tương ứng của diện tích bề mặt toàn thân (TBSA):

• Cả mặt trước và sau của đầu và cổ: 9%

• Cả mặt trước và sau của mỗi tay: 9%
• Lồng ngực và vùng bụng phía trước: 18%
• Lồng ngực và vùng bụng phía sau: 18%
• Đáy chậu: 1%
• Cả mặt trước và sau của mỗi chân: 18%

Quy tắc 9s tương đối chính xác cho người lớn nhưng không chính xác đối với trẻ em, do sự không cân xứng tương
đối của diện tích bề mặt bộ phận-cơ thể.

Bề mặt lòng bàn tay
Diện tích lòng bàn tay bệnh nhân (bao gồm các ngón tay) chiếm khoảng 0,8% diện tích bề mặt toàn thân. Có thể sử
dụng bề mặt lòng bàn tay để ước tính các vết bỏng tương đối nhỏ (<15% tổng diện tích bề mặt) hoặc vết bỏng rất lớn
(>85%, khi tính diện tích da không bị bỏng). Đối với các vết bỏng kích thước trung bình, phương pháp này không
chính xác.[51]

Biểu đồ ước tính tình trạng bỏng Lund-Browder
Biểu đồ này bù trừ cho sự thay đổi về hình dạng cơ thể theo độ tuổi, do đó có thể đưa ra đánh giá chính xác về diện
tích bỏng ở trẻ em.[48] [49]

SCORTEN
Điểm độ nặng của bệnh được hỗ trợ để dự đoán nguy cơ tử vong cho bệnh nhân mắc SJS/TEN, trong vòng 5 ngày
nằm viện đầu tiên. Bệnh nhân nhận 1 điểm cho mỗi tiêu chí sau:[52] [53]

• >40 tuổi
• Ung thư
• Nhịp tim nhanh >120 bpm
• Thương tổn >10% diện tích da
• Urê huyết thanh >10 mmol/L
• Glucose huyết thanh >14 mmol/L
• Bicarbonate <20 mmol/L.

Mặc dù nhóm bắt nguồn từ điểm SCORTEN, và một số phương pháp khác, có thể thấy hệ thống thang điểm hữu
ích,[54] [50] hệ thống không hữu ích với các nhóm khác.[55]

Nhiều khả năng, việc sử dụng globulin miễn dịch qua đường tĩnh mạch gần đây thường xuyên hơn ở những bệnh nhân
này đã ảnh hưởng đến một số hiệu lực của hệ thống thang điểm này dành cho TEN.

Các xét nghiệm chẩn đoán
Các xét nghiệm bao gồm:
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• Công thức máu
• Cấy máu: nên được thực hiện nhằm loại trừ nhiễm Tụ cầu khuẩn hoặc Liên cầu khuẩn gây ra hội chứng sốc do

độc tố hay hội chứng tróc vảy da
• LFT (xét nghiệm chức năng gan): được chỉ định để loại trừ tổn thương gan
• Khí máu động mạch và độ bão hoà oxy, để đánh giá tình trạng suy giảm hô hấp
• Bề mặt cơ thể bị ảnh hưởng, là yếu tố dự đoán tốt nhất về sự hiện diện của nhiễm trùng đường máu[56]
• Urê và điện giải đồ để đánh giá tình trạng giảm thể tích máu lưu hành
• Mức creatinine: để loại trừ suy thận.

Xét nghiệm xác định SJS, trùng lặp SJS/TEN và TEN là phương pháp sinh thiết da (được đánh giá kết hợp với biểu
hiện lâm sàng).[4] Bác sĩ da liễu cần tiến hành sinh thiết tại điểm chuyển tiếp mụn nước để đánh giá mức độ bóc vẩy
da. Tình trạng bong tróc sẽ xảy ra ở lớp nằm giữa lớp biểu bì-nhú bì, với sự xuất hiện của tế bào hoại tử và tế bào
lympho. Có thể thực hiện miễn dịch huỳnh quang trực tiếp khi sinh thiết da ở hoặc quanh vùng tổn thương để loại trừ
bệnh mụn nước tự miễn.[2]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
thuốc chống co giật

• Các loại thuốc chống co giật thường gặp nhất gây SJS và TEN bao gồm carbamazepine, phenobarbital, phenytoin,
lamotrigine và axit valproic.[10] [14] SJS và TEN thường xuất hiện ở những bệnh nhân đã bắt đầu sử dụng một
loại thuốc mới từ 1 đến 14 ngày; nếu dùng thuốc trong nhiều tháng hoặc nhiều năm thì nguy cơ mắc SJS và TEN
thường xảy ra trong 2 tháng điều trị đầu tiên.[3] [10] Ngày chỉ số xuất hiện SJS và TEN thường không quá một
tháng sau ngày bắt đầu dùng thuốc (15 ngày đối với carbamazepine, 24 ngày đối với phenytoin, 17 ngày đối với
phenobarbital).[3] Các yếu tố di truyền cũng có thể là nguyên nhân khiến những bệnh nhân này phản ứng với
thuốc.

nhiễm trùng gần đây

• Mycoplasma pneumoniae có liên quan đến sự xuất hiện của SJS ảnh hưởng đến <10% diện tích bề mặt toàn
thân (TBSA). Các loại nhiễm vi-rút có thể gây SJS và hồng ban đa dạng nặng bao gồm: herpes, EBV và CMV
(cytomegalovirus). Chúng có thể xuất hiện dưới dạng nhiễm trùng tai, mũi và cổ họng, hoặc có các triệu chứng
toàn thân.[4]

gần đây dùng thuốc kháng sinh

• Bệnh nhân cần điều trị nhiễm trùng có nguy cơ xảy ra phản ứng bất lợi với nhiều loại thuốc kháng sinh, đặc biệt
là những thuốc có chứa chất dẫn xuất sulfa. Nguy cơ lớn nhất là do sử dụng trimethoprim/sulfamethoxazole và các
loại thuốc kháng sinh sulfonamide khác, cũng như các aminopenicillin, quinolone và cephalosporin.[2] [10] [21]

các loại thuốc khác

• Các loại thuốc khác có thể gây nguy cơ cho bệnh nhân bao gồm: thuốc kháng nấm, thuốc kháng vi-rút (như
telaprevir, aciclovir),[31] thuốc kháng retrovirus (như nevirapine, abacavir),[12] [27] [28] thuốc diệt giun, thuốc
giảm đau (như paracetamol),[26] thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), thuốc ức chế COX-2 chọn lọc,[29]
[30] thuốc chống sốt rét, corticosteroid[10] azathioprine, trimethoprim/sulfamethoxazole, sulfasalazine,[35]
allopurinol, axit tranexamic,[34] thuốc hướng tâm thần,[32] chlormezanone,[19] [36] các loại thuốc điều trị ung
thư (ví dụ: bendamustine, busulfan, chlorambucil),[36] và các retinoid.[37]
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Lupus ban đỏ hệ thống

• Các ca thường gặp là SJS, trùng lặp SJS/TEN và TEN; không kèm hồng ban đa dạng nặng.[6] Có thể xảy ra
tương tác miễn dịch với các thuốc được sử dụng để điều trị SLE (lupus ban đỏ hệ thống), như corticosteroid và
isoniazid.[10] Cơ chế này thường do thuốc, tuy nhiên bệnh nhân cũng có thể có khuynh hướng di truyền dễ phản
ứng với thuốc. Đôi khi rất khó để xác định xem hoại tử biểu bì dạng tấm là do SLE hay SJS/TEN.[44]

AIDS

• Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch và xảy ra nhiều phản ứng thuốc với thuốc điều trị HIV.[11] [12] [22] Việc
sử dụng trimethoprim/sulfamethoxazole để điều trị dự phòngnhằm ngăn ngừa viêm phổi do nấm Pneumocystis
jirovecii có thể làm tăng nguy cơ mắc.

Xạ trị

• Thường xuất hiện ở bệnh nhân ung thư mới dùng thuốc chống co giật trong quá trình chiếu xạ sọ.[45] Amifostine,
được sử dụng để bảo vệ các mô bình thường trong quá trình chiếu xạ và hóa trị liệu, cũng có liên quan đến SJS và
TEN.[46] Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do hóa trị liệu và quá trình mắc bệnh.

HLA và xu hướng di truyền

• Các nghiên cứu dược lý học di truyền cho thấy sắc tộc và loại HLA có thể khiến bệnh nhân có phản ứng thuốc
bất lợi.[15] [16] [17] [18] [19] Alen HLA-B*1502 có liên hệ mật thiết đến SJS và TEN do carbamazepine gây
ra ở tộc người Hán Trung Quốc; FDA khuyến cáo nên xét nghiệm cho tất cả người dân châu Á trước khi kê loại
thuốc này.[16] HLA-A*0206 và HLA-B*4403 có liên quan đến bệnh SJS và TEN do thuốc cảm gây ra.[19] HLA-
A*3101 có liên hệ mật thiết đến SJS và TEN ở mắt và các biến chứng khác, bất kể sắc tộc.[15].
[Fig-2]

Tất cả các cá nhân có HLA-B*5801 đều có nguy cơ mắc SJS/TENS do allopurinol gây ra.[20]
• Sự hiện diện của các alen HLA-B*1502, HLA-C*0602 hoặc HLA-C*0801 có liên quan đến SJS/TEN do

trimethoprim/sulfamethoxazole gây ra.[2] [21] Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo
cần sàng lọc alen HLA-B*5701 cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị abacavir cho nhiễm HIV.[22]

tiêm vắc-xin bệnh đậu mùa

• Hiếm khi tiêm vắc-xin bệnh đậu mùa, tuy nhiên đã có tài liệu ghi nhận đây có thể là nguyên nhân gây SJS, có thể
tiến triển thành TEN.[24] [25]

Yếu
Cấy ghép tủy xương

• Trong trường hợp này, cần phân biệt SJS với bệnh lý mảnh ghép chống lại vật chủ (GVHD) cấp có thể xảy ra.[4]
Triệu chứng ban đầu của cả hai tình trạng đều là phát ban. Tuy nhiên, ở GVHD, da không bị bong tróc như khi
mắc SJS hoặc TEN. SJS hoặc TEN có thể do phản ứng thuốc, trong khi GVHD phát triển sau khi tế bào lympho
vật chủ tấn công các cơ quan hoặc mô được hiến. Thông thường khó có thể phân biệt giữa GVHD và TEN, đặc
biệt do cả hai bệnh có thể xuất hiện ở cùng một bệnh nhân trong cùng khoảng thời gian. Mặc dù trường hợp này
rất hiếm gặp, tuy nhiên hầu hết các ca bệnh đều có tỷ lệ tử vong cao. Trong các trường hợp này, SJS/TEN thường
liên quan đến thuốc.
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Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc Chẩn đoán

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm sử dụng thuốc chống co giật và sử dụng một số loại thuốc khác, bao gồm dùng
thuốc kháng sinh gần đây; nhiễm trùng gần đây; các tình trạng như SLE và AIDS; xạ trị; tiêm vắc-xin bệnh đậu
mùa; loại HLA và sắc tộc người Trung Quốc hoặc Nhật Bản.

phát ban (thường gặp)

• Phát ban đột ngột và phát ban xuất hiện sau khi bắt đầu dùng loại thuốc mới.

ảnh hưởng đến niêm mạc (thường gặp)

• Vết loét trợt hoặc viêm loét mắt, môi, miệng, hầu họng, thực quản, đường GI, thận, gan, hậu môn, bộ phận sinh
dục hoặc niệu đạo. Thường gặp ở hội chứng Stevens-Johnson (SJS) hơn so với hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN).

Dấu hiệu Nikolsky (thường gặp)

• Lớp biểu bì dễ bong tróc khi tác động lực vào vùng bị ảnh hưởng. Thường gặp ở TEN hơn so với SJS.

mụn nước (không thường gặp)

• Mụn nước hoặc nốt sẩn và các tổn thương dạng bia bắn dẹt không điển hình, ban đỏ lan tỏa. Thường gặp ở TEN
hơn so với SJS.
[Fig-4]

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Sinh thiết da

• Xét nghiệm xác định để chẩn đoán. Cần tiến hành sinh thiết da sớm nhất có
thể nếu nghi bệnh nhân có thể mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS) hoặc
hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN).

• Vùng bong tróc có thể chứa một số tế bào lympho T CD8 dương tính và hạ bì
có thể chứa tế bào lympho T CD4 dương tính và đại thực bào, tùy thuộc vào
giai đoạn bệnh khi tiến hành sinh thiết.[4]
[Fig-3]

gây chết tế bào keratin theo
chương trình cùng với ly biểu
bì da

Cấy máu

• Cần loại trừ hội chứng sốc độc và hội chứng da tróc vảy, các hội chứng này
có thể cho thấy nuôi cấy dương tính với các loài Tụ cầu khuẩn hoặc Liên cầu
khuẩn.

âm tính với SJS/TEN

Công thức máu

• Nếu FBC cho thấy bạch cầu ái toan, xem xét hội chứng quá mẫn ([DRESS]
phát ban do thuốc với bạch cầu ái toan và triệu chứng toàn thân). Số lượng
WBC có thể tăng nếu bị nhiễm trùng vết thương hoặc nhiễm khuẩn huyết.

kết quả tùy theo giai đoạn bệnh
khi xét nghiệm và mức độ mất
da. Bệnh nhân TEN có thể xuất
hiện nhiễm khuẩn huyết và số
lượng WBC (số lượng bạch
cầu) tăng.
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Xét nghiệm Kết quả

Urê

• Mức urê tăng cho thấy có thể bị giảm thể tích máu lưu hành.

có thể tăng

Xét nghiệm chức năng gan

• Những bất thường chính xác trong kết quả LFT tùy thuộc một phần vào độc
tính của thuốc gây SJS hoặc TEN, cũng như tỷ lệ phần trăm diện tích bề mặt
toàn thân (TBSA) bị ảnh hưởng. Tùy theo độ nặng của SJS hoặc TEN, phản
ứng viêm do cytokine gây ra dưới dạng phản ứng với những thương tổn có
thể tương tự với tình trạng xảy ra ở vết thương do nhiệt: gan nhiễm mỡ, tế
bào gan chết theo chương trình và hoại tử.

các bất thường thay đổi

khí máu động mạch và độ bão hòa oxy

• Khí máu động mạch và độ bão hoà oxy sẽ giúp xác định tình trạng hô hấp của
bệnh nhân trên lâm sàng. Một trong những biến chứng của SJS/TEN là ảnh
hưởng đến niêm mạc của đường hô hấp trên và dưới, hình thành mụn nước,
loét và bong tróc niêm mạc thực tế có thể dẫn đến chứng thở rít ở thanh quản,
có thể bị tình trạng co rút và phù nề mũi họng.

giảm oxy máu, nhiễm toan

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

điện giải đồ

• Mức kali và natri thấp cho thấy có thể bị giảm thể tích máu lưu hành.

hạ kali máu, hạ natri máu

Creatinine huyết thanh

• Mức creatinine huyết thanh cao cho thấy có thể bị suy thận hoặc bệnh thận.

có thể tăng

miễn dịch huỳnh quang trực tiếp

• Được thực hiện khi sinh thiết da ở hoặc quanh vùng tổn thương để loại trừ
bệnh mụn nước tự miễn.[2]

âm tính

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng phát ban do thuốc
với bạch cầu ái toan và các
triệu chứng toàn thân (DRESS)

• Biểu hiện sốt, phát ban, hạch to,
đau khớp, viêm gan, viêm thận,
viêm tim, bạch cầu ái toan và tế
bào lympho không điển hình.[4]
[57] [58]

• Các tác nhân gây bệnh
thường gặp nhất là phenytoin,
phenobarbital và carbamazepine,
và sulfonamide.[4] [59]

• Thường gặp hơn ở người da
đen.

• Khoảng thời gian từ khi bắt
đầudùng thuốc đến khi khởi
phát chứng phát ban là từ 2 đến
6 tuần.[5]

• Sinh thiết da và biểu hiện lâm
sàng; công thức máu có thể cho
thấy tăng bạch cầu ái toan; xét
nghiệm chức năng gan có thể
tăng men gan nếu bị viêm gan.
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Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Hội chứng bong vảy da do tụ
cầu

• Bệnh ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ
(bệnh Ritter).

• Nội độc tố của vi khuẩn phá vỡ
lớp biểu bì nhưng không gây
hoại tử hoặc viêm.[3]

• Công thức máu, nuôi cấy máu
và vết thương và sinh thiết da.

Hội chứng sốc độc • Tụ cầu khuẩn hoặc Liên cầu
khuẩn có thể là nguồn gây
nhiễm trùng, biểu hiện ở các
dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết
và phát ban giống như bị cháy
nắng.

• Công thức máu, nuôi cấy máu
và vết thương và sinh thiết da.

Bệnh lý mảnh ghép chống lại
vật chủ

• Bệnh nhân xuất hiện phát ban,
nhưng da trong bệnh lý mảnh
ghép chống lại vật chủ không
bong tróc nhanh như ở hội
chứng Stevens-Johnson (SJS)
hoặc hoại tử biểu bì nhiễm độc
(TEN).

• Bệnh nhân đã được cấy ghép
xuất hiện phát ban do tình trạng
thải ghép thay vì phản ứng do
thuốc, mặc dù biểu hiện da cấp
độ IV có thể nặng như ở TEN.
Các tổn thương mắt thường
hiếm gặp.[3]

• Công thức máu và sinh thiết da.

Nhiễm độc chất gây sưng tấy/
mụn nước

• Các ảnh hưởng lâm sàng như
ban đỏ và mụn nước sẽ xuất
hiện ngay với phosgene oxime
hoặc lewisite, hay xuất hiện
trễ từ 2 đến 24 giờ với khí mù
tạt.[60]

• Sinh thiết da.

Ban đỏ đa dạng • Tổn thương dạng bia bắn
thường do vi-rút herpes kích
hoạt.[5] [6]

• Sinh thiết da.

Bỏng, da • Kết quả chấn thương với mức
độ tổn hại lớp biểu bì và hạ bì
khác nhau.[4]

• Sinh thiết da nếu không có bệnh
sử rõ ràng.

Bệnh pemphigus cận ung thư • Bệnh mụn nước có bệnh đồng
mắc ác tính.[4]

• Sinh thiết da và miễn dịch
huỳnh quang trực tiếp.

Ban đỏ nhiễm sắc cố định bọng
nước toàn thân (GBFDE)

• Tiền sử tái phát ở cùng một
vùng khi dùng lại thuốc gây
bệnh; nếu có, ít triệu chứng toàn
thân; các đám mụn nước hoặc
ban đỏ tròn.[61] [62]

• Sinh thiết da.

Hội chứng ngoại ban mụn mủ
toàn thân cấp tính (AGEP)

• Sốt, tăng bạch cầu trung tính,
mụn mủ vô trùng cấp tính, ban
đỏ, phù mặt.[63]

• Sinh thiết da.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Coxsackievirus A6 • Không dung nạp thuốc; sốt; nổi
mụn nước ở tay, lưỡi, mông,
loét miệng.[64]

• Sinh thiết da; vi-rút ở da và dịch
mụn nước.

Các tiêu chí chẩn đoán

Hồng ban đa dạng nặng, SJS và TEN

Hồng ban đa dạng nặng

• Tổn thương đích (liên quan đến vi-rút herpes)

SJS (hội chứng Stevens–Johnson)

• Ảnh hưởng đến <10% diện tích da toàn thân (TBSA)

Trùng lấp SJS-TEN

• Ảnh hưởng đến từ 10% đến 30% TBSA

TEN (hoại tử biểu bì nhiễm độc)

• Ảnh hưởng đến >30% TBSA
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Hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) tương tự như bỏng cấp độ hai xét về các ảnh
hưởng sinh lý. Các đơn vị chuyên khoa bỏng có thể chăm sóc vết thương, cung cấp dinh dưỡng, chăm sóc chuyên sâu và
kiểm soát cơn đau tối ưu.

Việc điều trị chính xác tùy thuộc vào mức độ da bị ảnh hưởng, tuy nhiên cả SJS và TEN đều áp dụng các nguyên tắc
chung giống nhau. Nên bắt đầu điều trị dựa trên ca bệnh cụ thể, tùy theo biểu hiện của từng bệnh nhân.[65] [66]

Cả hai tình trạng có xu hướng tiến triển sau vài ngày, do đó nên theo dõi chặt chẽ tất cả bệnh nhân. Nếu phát ban tiến
triển nhanh hoặc tình trạng bệnh nhân xấu hơn, nên chuyển bệnh nhân đến một đơn vị chuyên khoa bỏng để chăm sóc
nếu không ở đó.[67]

Chăm sóc ngay
Sau khi chẩn đoán, nên loại bỏ ngay tác nhân gây bệnh. Các loại thuốc thường gặp nhất liên quan đến SJS và TEN bao
gồm:[3] [4] [10] [12] [14] [19] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

• Thuốc chống co giật (ví dụ: carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, axit valproic, lamotrigine)
• Thuốc kháng sinh (ví dụ: sulfonamide, aminopenicillin, quinolone, cephalosporin)
• Thuốc kháng nấm
• Thuốc kháng retrovirus (ví dụ: nevirapine, abacavir) và thuốc kháng vi-rút (ví dụ: telaprevir, aciclovir)
• Thuốc diệt giun
• Thuốc giảm đau (ví dụ: paracetamol)
• Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và thuốc ức chế COX-2 chọn lọc
• Thuốc chống sốt rét
• Azathioprine
• Sulfasalazine
• Allopurinol
• Axit tranexamic
• Corticosteroids
• Thuốc hướng tâm thần
• Chlormezanone
• Các loại thuốc điều trị ung thư (ví dụ: bendamustine, busulfan, chlorambucil)
• Các thuốc retinoid.

Khi nhập viện, bệnh nhân được khám để đánh giá tình trạng đường thở, hô hấp và tuần hoàn (ABC). Khi nhập viện,
phải xác định xem bệnh nhân có bị suy hô hấp không. Khí máu động mạch và độ bão hoà oxy sẽ giúp xác định tình
trạng hô hấp của bệnh nhân. Một trong những biến chứng của SJS/TEN là ảnh hưởng đến niêm mạc của đường hô
hấp trên và dưới, hình thành mụn nước, loét và bong tróc niêm mạc thực tế có thể dẫn đến chứng thở rít ở thanh quản,
có thể bị tình trạng co rút và phù nề mũi họng. Nếu bị suy hô hấp hoặc phù nề các mô hầu họng, nên sử dụng phương
pháp đặt nội khí quản để duy trì đường thở.[47]

Cần tiến hành đánh giá ngay diện tích da toàn thân (TBSA) bị ảnh hưởng. Khoảng một bàn tay (lòng bàn tay và các
ngón tay) của bệnh nhân tương đương với 1% TBSA, hoặc sử dụng "quy tắc 9s". Tỷ lệ phần trăm TBSA bị ảnh hưởng
càng lớn thì cần lượng dịch càng nhiều. Nên xem xét các tiêu chí bỏng khi tính toán.  [Wallace rule of 9s]  [48] [49]
[51] Nên liên hệ tư vấn hoặc có thể chuyển bệnh nhân đến các trung tâm bỏng chuyên chăm sóc tích cực cho những
bệnh nhân này.[67]
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Thay băng
Nên thay băng và các chất kháng khuẩn bôi ngoài da để che phủ các vết thương đã được vệ sinh nhằm tránh nhiễm
trùng. Việc lựa chọn thay băng thường tùy theo quyết định của bác sĩ và tình trạng khả dụng của băng gạc. Tùy theo
thay băng và tình trạng vết thương, nên thay băng 1 đến 2 lần mỗi ngày, hoặc tối đa 2 đến 3 ngày một lần.[8] [9] [51]

Các lựa chọn thay băng bao gồm ghép ngoại lai (da lợn), ghép mô (da người chết) và băng gạc tổng hợp. Có thể sử
dụng gạc có thuốc mỡ bacitracin và có thể sử dụng kem, như sulfadiazine bạc, kết hợp với thay băng Băng gạc tổng
hợp thấm bạc có thể hữu ích đối với những bệnh nhân bị ảnh hưởng >30% diện tích bề mặt toàn thân (TBSA). Bạc
giúp ngăn nhiễm trùng và duy trì hoạt tính trong từ 3 đến 4 ngày, giúp giảm số lần thay băng gạc.

Khi da đã được tái tạo (sau khoảng 2 đến 3 tuần), thuốc làm mềm có thể hữu ích để giúp da mềm và ngăn khô da.

Bệnh nhân hiếm khi thực sự cần ghép da

Kiểm soát dịch
Nếu bệnh nhân thường xuyên bị nôn, có thể xảy ra tình trạng mất nước. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ bong tróc da,
bệnh nhân có thể mất một lượng dịch đáng kể qua bề mặt da bị bóc.

Nếu bệnh nhân có thể bù dịch qua đường uống, nên khuyến khích phương pháp này. Nếu không, nên bắt đầu sử dụng
qua đường tĩnh mạch như dung dịch Ringer lactate hoặc NaCl 0,9% để bù dịch cho bệnh nhân. Một nghiên cứu trên
hàng loạt ca bệnh chỉ ra rằng khoảng 2 mL/kg/% TBSA là đủ nếu không có biến chứng khác.[68]

Bất kể lượng dịch cần thiết theo tính toán, đánh giá lâm sàng về đáp ứng của bệnh nhân đặc biệt quan trọng. Theo dõi
bù dịch trong hồi sức thông qua lượng nước tiểu. Lưu ý lượng nước tiểu của người lớn là 0,5 mL/kg/giờ (30 đến 50
mL/giờ) và trẻ em có cân nặng <30 kg có lượng nước tiểu là 1 mL/kg/giờ.

Có thể tăng hoặc giảm bù dịch trong hồi sức dựa trên lượng nước tiểu.

Kiểm soát đau
Nên cho dùng thuốc giảm đau theo mức độ nặng của triệu chứng. Không nên sử dụng thuốc kháng viêm không steroid
(NSAID) trừ khi các loại thuốc khác như opioid hoặc paracetamol không có tác dụng. Bệnh nhân sẽ cần thêm thuốc
giảm đau khi thay băng.

Globulin miễn dịch đường tĩnh mạch (IVIg)
Không có chỉ định rõ ràng về việc cho dùng IVIg. Một số bác sĩ lâm sàng chỉ định IVIg cho bệnh nhân có phát ban
tiến triển nhanh ảnh hưởng ít nhất 6% TBSA. Một số khác chỉ cho dùng IVIg khi 20% TBSA bị ảnh hưởng. Không có
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng xác định nào để hướng dẫn điều trị. Các tài liệu khoa học hiện tại bao gồm hàng
loạt nghiên cứu tiền cứu và tiến cứu nhỏ. Các đánh giá của những thử nghiệm lâm sàng nhỏ này đã chỉ ra một số lợi
ích và không có biến chứng nghiêm trọng nào khi sử dụng IVIg.[2] [3] [8] [9] [69] [70] [71]

Tổn thương ở miệng
Ở những bệnh nhân bị viêm miệng không thể ăn bằng miệng, nên cung cấp hỗ trợ về dinh dưỡng cho bệnh nhân ăn
qua đường miệng hoặc ăn qua ống thông. Không nên sử dụng phương pháp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch trừ khi
bắt buộc. Nên sử dụng loại nước súc miệng dịu nhẹ để vệ sinh miệng đối với những bệnh nhân bị tổn thương niêm
mạc miệng.
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Tổn thương ở mắt
Tất cả bệnh nhân có dấu hiệu và triệu chứng của SJS/TEN cần được hội chẩn nhãn khoa và khám toàn diện sau khi
nhập viện, nhằm bảo vệ thị lực và giảm thiểu các biến chứng.[72]

Việc dùng màng ối che phủ toàn bộ bề mặt mắt cùng với corticosteroid bôi ngoài da tăng cường trong thời gian ngắn,
trong giai đoạn cấp tính của SJS và TEN đã được chứng minh là có tác dụng duy trì thị lực tốt và bề mặt mắt nguyên
vẹn.[72]

Trong hàng loạt ca bệnh tiến cứu, 79 bệnh nhân đã được đánh giá, điều trị và theo dõi trong ba tháng sau khi xuất
viện. Các ca bệnh được phân loại là nhẹ hoặc trung bình được điều trị nội khoa Các ca bệnh được phân loại là nặng
hoặc rất nặng sẽ được điều trị nội khoa và ghép màng ối khẩn cấp. Việc phân loại dựa trên mức độ nhuộm fluorescein
của viền mí mắt, giác mạc và/hoặc kết mạc.[72]

Liệu pháp chức năng và vật lý trị liệu
Do bệnh nhân có thể bị hạn chế về khả năng di chuyển và giảm sức mạnh, bệnh nhân cần đi lại hàng ngày và tập
luyện trong phạm vi khả năng với nhà vật lý trị liệu và chuyên gia liệu pháp chức năng, nếu cần.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Tất cả bệnh nhân 1 đánh giá khẩn cấp + dừng tác nhân gây bệnh

thêm Thay băng + thuốc kháng khuẩn bôi ngoài da +
thuốc làm mềm

thêm khám nhãn khoa

bổ sung Truyền dịch qua IV ± hỗ trợ dinh dưỡng

bổ sung vệ sinh răng miệng

bổ sung Thuốc giảm đau

bổ sung globulin miễn dịch đường tĩnh mạch (IVIg)

bổ sung bao phủ mắt bằng màng ối

bổ sung phương pháp vật lý trị liệu và liệu pháp chức năng
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Tất cả bệnh nhân 1 đánh giá khẩn cấp + dừng tác nhân gây bệnh

» Khi chẩn đoán, nên loại bỏ ngay tác nhân gây
bệnh. Các loại thuốc thường gặp nhất liên quan đến
SJS và TEN bao gồm: thuốc chống co giật (ví dụ:
carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, axit valproic,
lamotrigine), thuốc kháng sinh (ví dụ: sulfonamide,
aminopenicillin, quinolone, cephalosporin), thuốc
kháng nấm, thuốc kháng retrovirus (ví dụ: nevirapine),
thuốc kháng vi-rút (ví dụ: telaprevir, aciclovir), thuốc
diệt giun, thuốc giảm đau (ví dụ: paracetamol),
thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), chất
ức chế COX-2 chọn lọc, thuốc chống sốt rét,
azathioprine, sulfasalazine, allopurinol, axit tranexamic,
corticosteroid, thuốc hướng tâm thần, thuốc điều trị
ung thư (như bendamustine, busulfan, chlorambucil),
chlormezanone và các retinoid.[2] [3] [4] [10] [12]
[14] [19] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
[35] [36] [37]

» Khi nhập viện, bệnh nhân được khám để đánh giá
tình trạng đường thở, hô hấp và tuần hoàn ('ABC').
Phải xác định xem bệnh nhân có bị suy hô hấp không.
Khí máu động mạch và độ bão hoà oxy sẽ giúp xác
định tình trạng hô hấp của bệnh nhân. Một trong
những biến chứng của SJS/TEN là ảnh hưởng đến
niêm mạc của đường hô hấp trên và dưới, hình thành
mụn nước, loét và bong tróc niêm mạc thực tế có thể
dẫn đến chứng thở rít ở thanh quản, và có thể bị tình
trạng co rút và phù nề mũi họng: có thể cần đặt nội
khí quản cho bệnh nhân để duy trì đường thở.[47]

» Cần tiến hành đánh giá ngay diện tích da toàn thân
(TBSA) bị ảnh hưởng. Khoảng một bàn tay (lòng bàn
tay và các ngón tay) của bệnh nhân tương đương với
1% TBSA, hoặc sử dụng "quy tắc 9s". Tỷ lệ phần trăm
TBSA bị ảnh hưởng càng lớn thì cần lượng dịch càng
nhiều. Nên xem xét các tiêu chí bỏng khi tính toán. 
[Wallace rule of 9s]  [48] [49] [51] Nên liên hệ tư
vấn hoặc có thể chuyển bệnh nhân đến các trung tâm
bỏng chuyên chăm sóc tích cực cho những bệnh nhân
này.[67]

thêm Thay băng + thuốc kháng khuẩn bôi ngoài da +
thuốc làm mềm

» Thay băng và thuốc kháng sinh bôi ngoài da để che
phủ các vết thương đã được vệ sinh để tránh nhiễm
trùng. Việc lựa chọn băng gạc thường tùy theo quyết
định của bác sĩ và tình trạng khả dụng của băng gạc.
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
Tùy theo băng gạc và tình trạng vết thương, nên thay
băng 1 đến 2 lần mỗi ngày, hoặc 2 đến 3 ngày một
lần.[8] [9] [51]

» Các lựa chọn thay băng bao gồm ghép ngoại lai (da
lợn), ghép mô (da người chết) và băng gạc tổng hợp.
Có thể sử dụng gạc có thuốc mỡ bacitracin và có thể
sử dụng kem, như sulfadiazine bạc, kết hợp với thay
băng Băng gạc tổng hợp thấm bạc có thể hữu ích đối
với những bệnh nhân bị ảnh hưởng >30% diện tích bề
mặt toàn thân (TBSA). Bạc giúp ngăn nhiễm trùng và
duy trì hoạt tính trong từ 3 đến 4 ngày, giúp giảm số
lần thay băng gạc.

» Khi da đã được tái tạo (sau khoảng 2 đến 3 tuần),
thuốc làm mềm có thể hữu ích để giúp da mềm và
ngăn khô da.

Các lựa chọn sơ cấp

» bacitracin bôi ngoài da: bôi vào (các) vùng tổn
thương hai hoặc ba lần mỗi ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» sulfadiazine bạc bôi ngoài da: (1%) bôi vào (các)
vùng bị ảnh hưởng một hoặc hai lần mỗi ngày

thêm khám nhãn khoa

» Tất cả bệnh nhân có dấu hiệu và triệu chứng của
SJS/TEN cần được hội chẩn nhãn khoa và khám toàn
diện sau khi nhập viện, nhằm bảo vệ thị lực và giảm
thiểu các biến chứng.[72]

bổ sung Truyền dịch qua IV ± hỗ trợ dinh dưỡng

» Bệnh nhân có thể bù dịch qua đường uống nên được
khuyến khích sử dụng phương pháp này. Nếu không,
cần bắt đầu truyền dịch tĩnh mạch

» Tỷ lệ phần trăm diện tích da toàn thân (TBSA) bị
tổn thương càng lớn thì cần lượng dịch càng nhiều.
Bệnh nhân bị bong tróc da từ 15% đến 20% TBSA
trở lên hơn cần được bù dịch hồi sức do bỏng. Đối
với người lớn và trẻ em >14 tuổi, >40 kg: 2 đến 4 mL
dung dịch Ringer có lactate (LR) × kg trọng lượng ×
% TBSA; đối với trẻ em <14 tuổi, <40 kg: 3 mL dung
dịch LR x kg trọng lượng x % TBSA; và đối với trẻ sơ
sinh <10 kg: dextrose 5% trong dung dịch Ringer có
lactate. Năm mươi lăm phần trăm lượng dịch đã tính
phải được cung cấp trong 8 giờ đầu và phần còn lại
được chia sử dụng trong 16 giờ tiếp theo.
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» Bệnh nhân bị viêm miệng không thể ăn uống bình
thường cần được hỗ trợ dinh dưỡng trong thời gian
sớm nhất bằng cách cho ăn qua đường miệng hoặc
qua ống thông. Có thể cần nuôi dưỡng tĩnh mạch nếu
không thể cho ăn qua đường ruột.

» Do tình trạng dị hóa và tăng chuyển hóa cao hơn,
những bệnh nhân này cần được bổ sung dinh dưỡng
có nhiều calo: đối với người lớn 30 đến 35 calo/kg/
ngày, và protein từ 1,5 đến 2 g/kg/ngày cho người lớn
và tối đa 3 g/kg/ngày đối với trẻ em. Bệnh nhân cũng
cần được bổ sung nhiều loại vitamin, kẽm, vitamin C,
và khi cần là magie và canxi.

» Nếu >40% TBSA, xem xét cho dùng oxandrolone
để giảm thiểu việc mất khối lượng cơ và thúc đẩy quá
trình khôi phục cân nặng và chữa lành.[73]

bổ sung vệ sinh răng miệng

» Nên sử dụng loại nước súc miệng dịu nhẹ (như
lidocaine) để vệ sinh miệng đối với những bệnh nhân
bị tổn thương niêm mạc miệng.

Các lựa chọn sơ cấp

» lidocaine tại chỗ: (dung dịch nhớt 2%) 15 mL
mỗi 3 giờ khi cần (súc xung quanh trong miệng và
nhổ ra), tối đa 8 liều/ngày

bổ sung Thuốc giảm đau

» Liều lượng được điều chỉnh theo độ nặng của
triệu chứng và tùy theo bác sĩ và ưu tiên của tổ chức.
Không nên sử dụng thuốc kháng viêm không steroid
(NSAID) trừ khi các loại thuốc khác như opioid hoặc
paracetamol không có tác dụng.

» NSAID và paracetamol cũng bị coi là tác nhân gây
bệnh.

» Bệnh nhân sẽ cần thêm thuốc giảm đau khi thay
băng gạc.

» Bệnh nhân có thể được cấp bơm thuốc giảm đau do
bệnh nhân kiểm soát (PCA), nếu thích hợp.

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: trẻ em: 10-15 mg/kg uống mỗi
4-6 giờ khi cần, tối đa 75 mg/kg/ngày; người lớn:
500-1000 mg uống mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa
4000 mg/ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» morphine sulfate: trẻ em: 0,05 đến 0,2 mg/kg
đường uống/tĩnh mạch sau mỗi 2-4 giờ khi cần;
người lớn: 7,5 đến 10 mg đường uống/tĩnh mạch
mỗi 4 giờ khi cần

bổ sung globulin miễn dịch đường tĩnh mạch (IVIg)

» Không có chỉ định rõ ràng liên quan đến việc cho
dùng IVIg; một số bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng biện
pháp điều trị này tùy theo biểu hiện của từng bệnh
nhân.

» Một số bác sĩ lâm sàng chỉ định IVIg cho bệnh nhân
có phát ban tiến triển nhanh ảnh hưởng đến ≥6% diện
tích bề mặt toàn thân (TBSA). Một số khác chỉ cho
dùng IVIg khi 20% TBSA bị ảnh hưởng. Không có
thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng xác định nào để
hướng dẫn điều trị.

» IVIg dành riêng cho những bệnh nhân có tiến triển
nhanh các dấu hiệu và triệu chứng niêm mạc da; các
bệnh đồng mắc cũng xác định loại điều trị mà bệnh
nhân sẽ tiếp nhận.

» Đối với bệnh nhân có trùng lặp SJS/TEN và TEN,
nhiều trung tâm bỏng chỉ định IVIg khi có phát ban
tiến triển nhanh và khi bệnh nhân được coi là ứng viên
phù hợp về mặt lâm sàng.

» Đặc biệt thận trọng đối với bệnh nhân suy thận.[2]
[67] [71]

» Liều lượng sử dụng rất khác nhau và dựa trên báo
cáo ca bệnh theo tài liệu khoa học, tường thuật tình
huống và các chuỗi bằng chứng nhỏ.[9] [69] [70] [71]

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch thông thường ở người: tham
khảo ý kiến chuyên gia để có hướng dẫn về liều
dùng

bổ sung bao phủ mắt bằng màng ối

» Việc dùng màng ối che phủ toàn bộ bề mặt mắt cùng
với corticosteroid bôi ngoài da tăng cường trong thời
gian ngắn, trong giai đoạn cấp tính của SJS và TEN đã
được chứng minh là có tác dụng duy trì thị lực tốt và
bề mặt mắt nguyên vẹn.[72]

» Trong hàng loạt ca bệnh tiến cứu, 79 bệnh nhân đã
được đánh giá, điều trị và theo dõi trong ba tháng sau
khi xuất viện. Các ca bệnh được phân loại là nhẹ hoặc
trung bình được điều trị nội khoa Các ca bệnh được
phân loại là nặng hoặc rất nặng sẽ được điều trị nội
khoa và ghép màng ối khẩn cấp. Việc phân loại dựa
trên mức độ nhuộm fluorescein của viền mí mắt, giác
mạc và/hoặc kết mạc.[72]
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

bổ sung phương pháp vật lý trị liệu và liệu pháp chức năng

» Do bệnh nhân có thể bị hạn chế về khả năng di
chuyển và giảm sức mạnh, bệnh nhân cần được đi lại
hàng ngày và tập luyện trong phạm vi khả năng với
nhà vật lý trị liệu và chuyên gia liệu pháp chức năng,
nếu cần.
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Giai đoạn đầu

Corticosteroids
Việc sử dụng corticosteroid ở hội chứng Stevens-Johnson (SJS)/hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) còn gây nhiều tranh cãi.
Bác sĩ phẫu thuật bỏng xem xét chống chỉ định liệu pháp corticosteroid ở TEN khi bị mất lượng da lớn (>20% diện tích
bề mặt toàn thân [TBSA]), đặc biệt do các corticosteroid có thể gây SJS/TEN.[4] Một nghiên cứu không có đối chứng đã
sử dụng liệu pháp dexamethasone liều cao trên 6 bệnh nhân ở các giai đoạn đầu của SJS/TEN. Các nghiên cứu ca bệnh,
chủ yếu là tiền cứu, đã phát hiện rằng corticosteroid có thể hữu ích trong một số ngày đầu sau khi xuất hiện phát ban.[65]
[66] [67] [74] [75]

lọc huyết tương
Đã thử tiến hành thay huyết tương ở những bệnh nhân mắc TEN, tuy nhiên kết quả không rõ ràng do có ít bằng chứng
và nghiên cứu. Trong vòng 9 năm, 16 bệnh nhân đã được điều trị TEN: 10 bệnh nhân tiếp nhận liệu pháp hỗ trợ thông
thường và 6 bệnh nhân được điều trị bằng lọc huyết tương; không có bệnh nhân được lọc huyết tương nào tử vong; trong
khi đó ở nhóm còn lại có 2 bệnh nhân tử vong vì nhiễm khuẩn huyết và 2 bệnh nhân bị ngừng tim phổi.[76] Độ tuổi trung
bình của bệnh nhân là 42,4 tuổi; tỷ lệ TBSA trung bình là 51,5% và thời gian nằm viện là 14,8 ngày.[76] Một nghiên cứu
khác sử dụng thành công phương pháp lọc huyết tương bên ngoài đơn vị về bỏng, trên 13 bệnh nhân với từ 17% đến
100% TBSA và từ 1 đến 4 tổn thương màng niêm mạc.[77] Những bệnh nhân này đã được thực hiện từ 2 đến 5 phiên lọc
huyết tương (trung bình là 3,4 phiên, trao đổi trung bình 10 L huyết tương, được thực hiện khoảng hai ngày một lần). Ba
bệnh nhân đã tử vong và 10 bệnh nhân đã hồi phục.[77] Một nghiên cứu so sánh phương pháp lọc huyết tương với 2 loạt
đã công bố (không lọc huyết tương) làm cơ sở đối chứng, tuy nhiên ở cùng độ tuổi, tỷ lệ phần trăm TBSA, thời gian nằm
viện và thời gian biểu mô hóa như nhau thì tỷ lệ tử vong tương tự nhau (12,5%) với 8 bệnh nhân tiếp nhận trung bình 5,5
đợt điều trị lọc huyết tương.[78]

Ciclosporin
Một số báo cáo ca bệnh rời rạc cho thấy việc điều trị TEN thành công bằng ciclosporin.[65] Một nghiên cứu nhỏ ở các
bệnh nhân mắc TEN nặng (n=11; trung bình 83% TBSA bị ảnh hưởng) cho thấy điều trị bằng ciclosporin giúp ngưng tiến
triển bệnh nhanh hơn, thời gian tái biểu mô hóa ngắn hơn, giảm suy phủ tạng và tình trạng giảm bạch cầu nhẹ hơn so với
điều trị bằng cyclophosphamide và corticosteroid.[79] Trong đánh giá sơ đồ tiền cứu cho 71 bệnh nhân mắc SJS/TEN,
ciclosporin liên quan đến giảm số trường hợp tử vong hơn mức dự kiến (tỷ lệ tử vong chuẩn là 0,43) trong khi globulin
miễn dịch qua đường tĩnh mạch (IVIg) liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong (tỷ lệ tử vong chuẩn là 1,43).[80] Kết quả từ một
thử nghiệm nhãn mở giai đoạn II nhỏ (n=29) cho thấy ciclosporin có thể giảm tỷ lệ tử vong và tiến triển của tình trạng
bong tróc da ở bệnh nhân SJS/TEN.[81] Trong nghiên cứu nhỏ trên 12 bệnh nhân có TBSA trung bình là 77% được điều
trị bằng ciclosporin A và lọc huyết tương, có một ca tử vong.[82]

Cyclophosphamide
Bốn bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng prednisolone và cyclophosphamide.[83] Cơ chế này đã được chứng minh
khả năng ức chế nhiễm độc tế bào qua trung gian tế bào.[83]

Phủ tấm biểu mô niêm mạc miệng đã nuôi cấy lên bề mặt mắt
Việc ghép tấm biểu mô niêm mạc miệng đã nuôi cấy cung cấp phương pháp thay thế khả thi đối với các bệnh về bề mặt
mắt nghiêm trọng do TEN, hóa chất, nhiệt và các thương tích khác.[84] [85]

Thuốc ức chế yếu tố hoại tử u (TNF)-alpha
Các báo cáo ca bệnh chỉ ra lợi ích của etanercept và infliximab.[86] [87] Đ
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Khuyến nghị

Giám sát

Không có khuyến cáo cụ thể do tình trạng sức khỏe của mỗi bệnh nhân khi nhập viện sẽ quyết định việc điều trị tiếp
theo.

Nếu ảnh hưởng đến mắt, bệnh nhân cần khám bác sĩ chuyên khoa mắt và tùy theo tổn thương phủ tạng khác, bệnh
nhân có thể cần được theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ chuyên khoa hô hấp, bác sĩ chuyên khoa thận, bác sĩ
chuyên khoa dị ứng, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa hoặc bác sĩ chuyên khoa bỏng.[2]

Những bệnh nhân nữ chưa đến tuổi mãn kinh cần được bác sĩ phụ khoa theo dõi và thực hiện thăm khám vùng chậu
để loại trừ chứng dính âm đạo trong vòng vài tháng sau khi xuất viện. Chứng dính âm đạo không được chẩn đoán có
thể ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục hoặc sinh thường. Việc phòng ngừa các biến chứng này rất quan trọng.[2]
[95]

Bệnh nhân mắc chứng khó nuốt hoặc viêm niêm mạc cần khám bác sĩ chuyên khoa tai-mũi-họng.[2]

Do bệnh nhân có thể bị hạn chế về khả năng di chuyển và giảm sức mạnh, bệnh nhân cần được đi lại hàng ngày và tập
luyện trong phạm vi khả năng với nhà vật lý trị liệu và chuyên gia liệu pháp chức năng, nếu cần.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Cũng cần tư vấn cho bệnh nhân đeo vòng loại MedicAlert.

Bệnh nhân điều trị khỏi hội chứng Stevens-Johnson (SJS) hoặc hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN) cần tránh dùng các
loại thuốc kích hoạt bệnh.

Bệnh nhân cần tránh tiếp xúc với ánh nắng và tránh bị cháy nắng trong ít nhất 1 năm để thúc đẩy quá trình chữa lành
da, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng bởi phát ban, mụn nước hoặc bong tróc. Bệnh nhân nên sử dụng kem dưỡng
ẩm.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

mất nước ngắn hạn cao
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Khi nhập viện, cần đánh giá tình trạng bù nước của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị viêm miệng, buồn nôn hoặc nôn,
bệnh nhân có nguy cơ bị mất nước. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ bong tróc da, bệnh nhân có thể mất một lượng dịch
đáng kể qua bề mặt da bị bóc.

Nếu bệnh nhân có thể bù dịch qua đường uống, nên khuyến khích phương pháp này. Nếu không, nên bắt đầu sử dụng
qua IV (đường tĩnh mạch) như dung dịch Ringer có lactate hoặc NaCl 0,9% để bù nước cho bệnh nhân.

Nếu bệnh nhân bị bong tróc da từ 15% đến 20% diện tích bề mặt toàn thân (TBSA) trở lên, bệnh nhân cần được bù
dịch hồi sức do bỏng chứa:

2 đến 4 mL dung dịch Ringer có lactate (LR) × kg trọng lượng × % TBSA đối với người lớn và trẻ em >14 tuổi, >40
kg; 3 mL dung dịch LR x kg trọng lượng x % TBSA đối với trẻ em <14 tuổi, <40 kg; và dextrose 5% trong dung dịch
Ringer có lactate cho trẻ sơ sinh <10 kg.

Năm mươi lăm phần trăm lượng dịch đã tính phải được cung cấp trong 8 giờ đầu và phần còn lại được chia sử dụng
trong 16 giờ tiếp theo.

Bất kể lượng dịch cần thiết theo tính toán, đánh giá lâm sàng về đáp ứng của bệnh nhân đặc biệt quan trọng.

Theo dõi bù dịch trong hồi sức thông qua lượng nước tiểu. Lưu ý lượng nước tiểu của người lớn là 0,5 mL/kg/giờ (30
đến 50 mL/giờ) và trẻ em có cân nặng <30 kg có lượng nước tiểu là 1 mL/kg/giờ. Có thể tăng hoặc giảm bù dịch trong
hồi sức dựa trên lượng nước tiểu.[51]

sắc tố da bất thường dài hạn trung bình

Nên khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và khuyến cáo.

hội chứng chèn ép khoang cấp dài hạn trung bình

Biến chứng này hiếm gặp nhưng có thể xảy ra trên tứ chi hoặc thân.[98]

nhiễm trùng biến thiên cao

Việc mất bề mặt da làm lộ lớp hạ bì và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Cần theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cung cấp
dịch bằng truyền tĩnh mạch. Cần vệ sinh họng miệng và phần môi nứt nẻ sạch sẽ nhất có thể.

Không nên dùng băng dính trên các bề mặt da tổn thương hở.

Nên cấy máu, đờm và các bề mặt da hở và điều trị phù hợp với độ nhạy cảm kháng sinh

Nếu vùng da bong tróc bị nhiễm trùng, chỉ định cắt lọc, vệ sinh, dùng thuốc kháng sinh và thay băng gạc.[51]

Cần theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và cung cấp dịch qua IV.

Cần đặt nội khí quản và hỗ trợ máy thở nếu được chỉ định. Nên theo dõi chụp x-quang ngực để biết thông tin về quá
trình lành bệnh.

các biến chứng về mắt biến thiên cao
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Các biến chứng về mắt bao gồm viêm kết mạc màng giả, mất chức năng ống lệ, viêm loét giác mạc, viêm màng bồ đào
trước, thoát vị túi lệ, lộn mí, chứng lông quặm và dính mi cầu.

Báo cáo cho thấy bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp ghép màng ối cho viền mí mắt, kết mạc mi và bề mặt của
mắt trong giai đoạn cấp tính của SJS hoặc TEN có thể giảm đáng kể nguy cơ biến chứng ở mắt.[72]

Trong nhóm người Brazil gốc Pardo và châu Âu bị mắc SJS/TEN, HLA-A*66:01 có thể là nguyên nhân gây biến
chứng mắt nặng; HLA-B*44:03 và HLA-C*12:03 có thể là chất chỉ điểm cho những biến chứng này ở nhóm hậu duệ
của người châu Âu.[92]

Nên khám bác sĩ chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và khuyến cáo.

mất đĩa móng biến thiên trung bình

Phải bảo vệ phần nền móng cho đến khi tái tạo đĩa móng.

Suy gan cấp tính biến thiên trung bình

Đây có thể là phản ứng với thuốc mà bệnh nhân đang dùng hoặc phản ứng với sự xuất hiện của hội chứng Stevens-
Johnson (SJS) hoặc hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN). Tùy theo độ nặng của SJS hoặc TEN, phản ứng viêm do
cytokine gây ra dưới dạng phản ứng với những thương tổn có thể tương tự với tình trạng xảy ra ở vết thương do nhiệt:
gan nhiễm mỡ, tế bào gan chết theo chương trình và hoại tử. Cơ chế đối với tế bào chết theo chương trình chưa được
xác định rõ. Vết thương hoại tử có thể do giảm tưới máu hoặc tái tưới máu do thiếu máu cục bộ. Tổn thương gan cũng
có thể là một phần của nhiều tình trạng suy đa phủ tạng, đặc biệt khi bị nhiễm khuẩn huyết.[8] [9] [93]

Cần theo dõi enzym để xác định xem bệnh nhân có đang hồi phục không và tiến hành sinh thiết gan nếu được chỉ định,
dựa trên tiến triển của bệnh nhân trong khi nằm viện.

suy thận cấp biến thiên trung bình

Tổn thương thận xảy ra, dẫn đến hoạt tử ống thận cấp và suy thận do giảm tưới máu hoặc do dược phẩm, như thuốc
kháng sinh mà bệnh nhân cần dùng, đặc biệt khi bị nhiễm khuẩn huyết.

Cần theo dõi urê và creatinine để xác định xem bệnh nhân có đang hồi phục không và tiến hành sinh thiết thận nếu
được chỉ định, dựa trên tiến triển của bệnh nhân trong khi nằm viện.[8] [9] [94]

Hạ thân nhiệt biến thiên trung bình

Nếu mất từ 15% đến 20% TBSA trở lên do bong tróc da, bệnh nhân sẽ bị mất khả năng điều chỉnh nhiệt qua bề mặt
da. Bệnh nhân sẽ bị hạ thân nhiệt và cần được làm ấm bên ngoài. Hạ thân nhiệt có thể gây ảnh hưởng đến hệ tuần
hoàn, hệ đông máu và lành vết thương. Có thể làm ấm cho bệnh nhân bằng cách tăng nhiệt độ bên ngoài và sử dụng
chăn nhựa bơm khí ấm ('Bair Huggers').

dính âm đạo biến thiên trung bình

Bệnh nhân nằm viện cần khám bác sĩ phụ khoa. Những bệnh nhân chưa đến tuổi mãn kinh cần được bác sĩ theo dõi
và thực hiện thăm khám vùng chậu để loại trừ chứng dính âm đạo trong vòng vài tháng sau khi xuất viện. Việc không
điều trị dính âm đạo có thể ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục hoặc sinh thường.[2] [95]

biến chứng phổi biến thiên trung bình
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Khả năng

Có khoảng 13 đến 16 ca được báo cáo bị biến chứng phổi mạn tính, bao gồm viêm phế quản, viêm tắc tiểu phế quản và
giãn phế quản.[96]

thủng niệu quản biến thiên trung bình

Biến chứng này hiếm gặp.[97]

Tiên lượng

Tiên lượng tốt nhất khi:

• Bệnh nhân <50 tuổi
• Diện tích bề mặt toàn thân (TBSA) bị ảnh hưởng thấp
• Bệnh nhân đã được chuyển đến trung tâm bỏng
• Bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn huyết
• Bệnh nhân không cần dùng thuốc kháng sinh.

Một nghiên cứu trên các bệnh nhi mắc SJS hoặc TEN đã nhập viện tại một bệnh viện Hoa Kỳ từ năm 2000 đến 2007 cho
thấy 18% bệnh nhân bị tái phát SJS trong vòng 7 năm sau đợt đầu tiên và 47% để lại di chứng lâu dài. Tỷ lệ tử vong thấp
hơn so với báo cáo trên người lớn.[88] [89]

Một nghiên cứu hồi cứu trên 189 bệnh nhi mắc SJS trong thời gian 29 năm tại Thái Lan cho thấy 20% ca bệnh bị biến
chứng.[90]

Hội chứng Stevens-Johnson (SJS)
Phần lớn bệnh nhân hồi phục, mặc dù bệnh nhân có thể bị một số biến chứng về mắt hoặc nội tạng do bệnh; tỷ lệ tử vong
từ 1% đến 5%.

Trùng lấp SJS-TEN
Phần lớn bệnh nhân hồi phục, mặc dù bệnh nhân có thể bị một số biến chứng về mắt hoặc ở nội tạng.

TEN (hoại tử biểu bì nhiễm độc)
Phần lớn bệnh nhân hồi phục, mặc dù bệnh nhân có thể bị một số biến chứng về mắt hoặc nội tạng do bệnh; tỷ lệ tử vong
từ 25% đến 35%.

Trong một nghiên cứu đa trung tâm trên 199 bệnh nhân bị hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN), 64 bệnh nhân đã tử vong.
Trong số các ca tử vong, một phần ba số trường hợp do nhiễm khuẩn huyết, một phần ba do suy đa phủ tạng, 14% do các
biến chứng tim phổi và 16% ca tử vong do các nguyên nhân khác. Trong 135 ca hồi phục, 66% bệnh nhân đã được về
nhà, 14% được chuyển đến bộ phận phục hồi chức năng, 7,3% được chuyển đến cơ sở chăm sóc trung cấp và 7,3% được
chuyển đến bác sĩ giới thiệu.[91]
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Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

European guidelines on the use of high-dose intravenous immunoglobulin in dermatology

Nhà xuất bản: European Dermatology Forum Xuất bản lần cuối: 2017

UK guidelines for the management of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in
adults

Nhà xuất bản: British Association of Dermatologists Xuất bản lần cuối: 2016

Quốc tế

Guidelines for the management of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis: an
Indian perspective

Nhà xuất bản: The Indian Association of Dermatologists, Venereologists and
Leprologists

Xuất bản lần cuối: 2016
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Nguồn trợ giúp trực tuyến

1. Wallace rule of 9s (external link)
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