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Tóm tắt

◊ Loét do tỳ đè thường gặp ở những bệnh nhân nằm viện và trong các cơ sở y tế chăm sóc dài hạn.

◊ Người cao tuổi và tất cả bệnh nhân hạn chế vận động hoặc rối loạn cảm giác là nhóm đối tượng có nguy cơ.

◊ Tổn thương do tỳ đè thường xảy ra nhất ở những vùng xương nhô lên nhưng có thể hình thành ở bất kỳ bộ phận
nào của cơ thể chịu sự đè nén tại chổ liên tục.

◊ Tổn thương do tỳ đè thay đổi từ tổn thương bề mặt nhỏ cho đến vết thương lớn ảnh hưởng đến xương, có chứa
khối mô hoại tử.

◊ Phòng b ̣ênh tốt hơn chữa bệnh; tất cả bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương do tỳ đè kéo dài cần được đánh giá
và đề ra các biện pháp giảm thiểu tỳ đè thích hợp Sử dụng các bề mặt hỗ trợ, xoay trở bệnh nhân, tối ưu hóa tình
trạng dinh dưỡng và giữ ẩm cho vùng da cùng cụt là những biện pháp thích hợp để phòng ngừa loét do tỳ đè.

◊ Kiểm soát loét tỳ đè được quyết định bởi vị trí và tình trạng hoặc độ nặng của vết thương. Vết thương cần được
điều trị phù hợp theo kinh nghi ̣êm hoặc nguyên tắc chăm sóc.
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Định nghĩa
Hội đồng Tư Vấn Quốc gia về loét tỳ đè và Hội đồng Tư Vấn Châu Âu về loét tỳ đè đã định nghĩa loét do tỳ đè là tổn
thương cục bộ trên da và/hoặc mô dưới da thường xảy ra ở vùng xương nhô lên, do tỳ đè hoặc tỳ đè trên vết cắt hay trầy
xước.[1]

Loét tỳ đè thường xảy ra nhất ở vùng xương nhô lên nhưng có thể hình thành ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, kể cả bề
mặt niêm mạc. Các vết loét này có thể nhỏ, trên bề mặt hoặc mụn nước chỉ ảnh hưởng đến lớp biểu bì hoặc lớn hơn (đôi
khi nghiêm trọng), thường có mô hoại tử bao phủ hoặc bên trong và ảnh hưởng đến các mô sâu hơn, gồm cân, cơ hoặc
xương.

Dịch tễ học
Rất khó thu thập đánh giá chính xác tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ hiện mắc chứng loét do tỳ đè. Các nghiên cứu khác nhau đáng
kể về phương pháp điều trị. Tỷ lệ thấp hơn thường được quan sát thấy trong những nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu lớn
để kiểm tra hàng ngàn bệnh nhân, đặt câu hỏi về sự chắc chắn của tình trạng loét và giá trị của kết quả. Các nghiên cứu
liên quan đến việc khám trực tiếp bệnh nhân thường có tỷ lệ cao hơn, tuy nhiên kích thước mẫu nhỏ lại đặt ra nghi ngờ
về tính tổng quát.

Một nghiên cứu so sánh bệnh nhân bị loét do tỳ đè tại Anh, Mỹ và Canada đã chứng minh tỷ lệ hiện mắc ở bệnh nhân
nhập viện từ 4,7% đến 32,1%. Ở những bệnh nhân được chăm sóc cộng đồng, tỷ lệ hiện mắc thay đổi từ 4,4% đến
33,0% và từ 4,6% đến 20,7% ở bệnh nhân tại viện dưỡng lão.[2] Một nghiên cứu ở châu Âu diễn ra trên gần 6000 bệnh
nhân tại 5 quốc gia đã báo cáo rằng khoảng 18% bệnh nhân nhập viện có loét do tỳ đè.[1] Trong số các bệnh nhân cao
tuổi đang được theo dõi bởi bác sĩ đa khoa tại Anh, tỷ lệ mới mắc chung là 0,58 vết loét trên 100 người-năm đã được ghi
nhận; tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở những người trên 85 tuổi.[3] Hội đồng Tư vấn Quốc gia về loét do tỳ đè Hoa Kỳ đã
đánh giá dữ liệu từ gần 300 nghiên cứu được công bố từ năm 2000 đến 2011 về tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ hiện mắc chứng
loét tỳ đè trong các cơ sở chăm sóc nhóm đối tượng cụ thể như người bị tổn thương tủy sống, người cao tuổi, trẻ nhũ nhi
và trẻ em. Tỷ lệ thay đổi nhiều giữa các nghiên cứu. Tỷ lệ mắc mới chứng loét tỳ đè (qua các thời điểm khác nhau, như
nằm viện) trong chăm sóc cấp tính nói chung dao động từ 2,8% đến 9,0%. Trong chăm sóc dài hạn, tỷ lệ mới mắc (một
lần nữa, qua các thời điểm khác nhau) dao động từ 3,6% đến hơn 50%, và trong chăm sóc tại nhà từ 4,5% đến 6,3%.
Tỷ lệ hiện mắc dao động từ 11,9% đến 15,8% trong chăm sóc cấp tính nói chung, từ 4,3% đến 32% trong chăm sóc dài
hạn và từ 2,9% đến 19,1% trong chăm sóc tại nhà. Hầu hết các vết loét do tỳ đè, bất kể trong bối cảnh nào, thường nằm
ở xương cùng hoặc xương cụt và gót chân.[4] Khảo sát tỷ lệ hiện mắc chứng loét tỳ đè liên tục trong 6 năm được thực
hiện tại Mỹ, công bố vào năm 2004 và có tới 240 cơ sở y tế tham gia, báo cáo rằng tỷ lệ hiện mắc dao động từ mức thấp
14% (2001 và 2002) đến cao 17% (1999). Tỷ lệ mắc mới dao động từ mức thấp 7% (2001, 2003, 2004) đến mức cao 9%
(2000).[5] Tỷ lệ hiện mắc chứng loét tỳ đè ở trẻ em nhập viện thay đổi từ 0,47% đến 13,1%.[6] Tỷ lệ hiện mắc ở bệnh
nhân chấn thương cột sống sau 1 đến 5 năm từ 20% đến 30%, . Một khảo sát đã báo cáo 23% bệnh nhân trong cộng đồng
bị chấn thương cột sống bị tổn thương do tỳ đè.[7]

Bệnh căn học
Loét tỳ đè được cho là hình thành do liên quan giữa 4 yếu tố chính: lực tỳ đè, vết cắt hay trầy xước, ma sát và độ ẩm.
Lực tỳ đè rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất và cả thời gian lẫn cường độ lực đều đóng vai trò quan trọng. Tổn thương mô
không phục hồi có thể xảy ra do chịu sự ảnh hưởng tương đối ngắn của lực tỳ đè lớn hoặc chịu sự ảnh hưởng lâu hơn
của lực tỳ đè nhẹ . Trong khi bệnh nhân thường được khuyến cáo nên xoay trở sau 2 giờ nhưng có khả năng trong một số
trường hợp, tổn thương mô xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn. Khoảng thời gian xoay trở tư thế có thể lâu hơn nếu áp lực
giảm đáng kể khi có hỗ trợ bề mặt thích hợp.[8] Lực tỳ đè được phân bố khắp mô mềm, mức độ tùy thuộc vào tính chất
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cơ học của cả mô mềm lẫn bất kỳ dụng cụ bên ngoài nào.[9] Lực cắt trầy xước, thường phát sinh khi bệnh nhân trượt
xuống khi nằm trên giường, có thể gây kéo giãn và rách các mạch máu nhỏ và góp phần gây ra tổn thương do tỳ đè.

Người ta vẫn chưa chắc chắn về vai trò của ma sát và độ ẩm trong quá trình hình thành vết loét tỳ đè và đặc biệt trong tổn
thương mô sâu.[10] Cả hai đều có thể gây ra tổn thương bề mặt rõ ràng bao gồm rách da và viêm da do độ ẩm. Những
tổn thương bề mặt này có thể tạo điều kiện dẫn lực tỳ đè tới các mô sâu hơn.

Vai trò của tuần hoàn và tưới máu mô trong sự hình thành vết loét do tỳ đè ngày càng được công nhận nhiều hơn.[11]
Lưu lượng máu đến da và mô mềm không đủ, như trong nhiễm trùng huyết, hạ huyết áp, suy tim, hoặc bệnh lý mạch máu
ngoại biên, gần như chắc chắn góp phần gây nên thiếu máu cục bộ mô và loét tỳ đè. Những thay đổi sinh lý xảy ra vào
cuối đời, bao gồm giảm tưới máu, cũng đã được sử dụng để mô tả khái niệm 'hỏng da' và tỷ lệ mới mắc loét tỳ đè cao với
bệnh giai đoạn cuối.[12]

Loét do tỳ đè xảy ra phổ biến nhất ở vùng xương nhô lên và chủ yếu gây nên bởi lực đè giữa hai bề mặt nhiều vượt quá
áp lực mao mạch.[13] Các yếu tố nguy cơ đối với sự hình thành tổn thương do áp lực bao gồm: tuổi cao,[14] giảm khả
năng vận động, rối loạn thần kinh dẫn đến mất cảm giác hoặc tê liệt và các tình trạng khác ngăn cản sự tự thay đổi tư
thế bình thường. Chịu lực tỳ đè lớn trong thời gian tương đối ngắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng.[15] Lực tỳ đè
tạo ra giữa cơ thể và bề mặt cứng có thể được truyền qua mô dưới da đến một điểm cách xa vùng tiếp xúc ban đầu. Lực
cắt trầy xước và ma sát được tạo ra khi bệnh nhân trượt xuống hoặc bị kéo lên trên giường có thể góp phần gây nên tổn
thương mô. Những lực này kéo căng, làm biến dạng và cuối cùng gây tổn thương hoặc tắc nghẽn các mạch máu nhỏ và
bạch huyết góp phần gây thiếu máu cục bộ, tổn thương tái tưới máu và chết mô.[15]

Hàng trăm đặc điểm của bệnh nhân đã được đề xuất là yếu tố nguy cơ cho sự hình thành loét tỳ đè. Trong hầu hết các
trường hợp, các yếu tố nguy cơ này có liên quan đến các yếu tố nguyên nhân như lực tỳ đè, độ ẩm hoặc rối loạn tuần
hoàn. Tuy nhiên, đối với các yếu tố nguy cơ được đề xuất khác, con đường gây bệnh có thể không rõ ràng và cần có
nghiên cứu xa hơn. Các yếu tố nguy cơ khác nhau này ảnh hưởng như thế nào đến từng cá nhân hiện đang được nghiên
cứu.[16] Phần 'yếu tố nguy cơ' có mô tả một vài yếu tố này.

Sinh lý bệnh học
Cơ chế gây chết mô của lực tỳ đè vẫn chưa được hiểu rõ. Thiếu máu cục bộ do tắc mao mạch có thể là yếu tố chính
nhưng vẫn có thể do yếu tố khác. Tắc nghẽn dòng bạch huyết có thể dẫn đến tích tụ các chất thải độc hại. Tổn thương do
tái tưới máu cùng với phát triển gốc tự do đi kèm có thể gây tổn thương tế bào. Cuối cùng, người ta ngày càng công nhận
rộng rãi rằng lực tỳ đè lâu dài có thể gây tổn thương trực tiếp đến các tế bào, dẫn đến chết tế bào.

Lực tỳ đè lớn nhất được quan sát thấy ở các mô sâu, đặc biệt là dọc vùng xương nhô lên. Những mô sâu này cũng dễ bị
tổn thương nhất bởi lực tỳ đè. Do đó, lực tỳ đè thường gây tổn thương mô sâu rộng hơn với ít tổn thương rõ rệt ban đầu
ở mô bề mặt. Những tổn thương mô sâu này ban đầu có thể xuất hiện dưới dạng một vùng tím đổi màu sẫm với lớp da
phía trên còn nguyên vẹn. Sau vài ngày hoặc vài tuần, tổn thương này có thể phát triển thành vết loét hoại tử lớn với sự
phá hủy sâu rộng các mép vết thương.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Nhiều tình trạng loét do tỳ đè có thể tránh được bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Thực hiện các
biện pháp phòng ngừa không chỉ giúp diễn tiến tốt hơn cho bệnh nhân mà còn tiết kiệm chi phí.[23] Các chương trình
phòng ngừa thành công sẽ có ít nhất hai thành phần chính: xác định nguy cơ từng cá nhân và giải quyết các yếu tố nguy
cơ bằng cách dùng biện pháp can thiệp thích hợp. Cơ sở chứng cứ cho các biện pháp phòng ngừa loét tỳ đè đã được xem
xét trong các hướng dẫn của NPUAP và EPUAP,[1] và trong so sánh xem xét hiệu quả cho Cơ quan Nghiên cứu và Chất
lượng Y tế Hoa Kỳ.[24] Một bộ công cụ phòng ngừa loét tỳ đè ở bệnh nhân nằm viện cũng đã được phát triển.  [AHRQ:
preventing pressure ulcers in hospitals: a toolkit for improving quality of care]

Xác định nguy cơ từng cá nhân

• Tất cả bệnh nhân cần được đánh giá về nguy cơ hình thành loét do tỳ đè khi nhập viện và định kỳ sau đó.[25]
• Các công cụ đánh giá rủi ro để hỗ trợ đánh giá nhu cầu của bệnh nhân về phòng ngừa loét do tỳ đè hiện có sẵn

nhưng không có bằng chứng cho thấy chúng làm giảm tỷ lệ loét tỳ đè.[26] [27] [28]

Năm thang đo đang sử dụng là Norton,[29] Waterlow,[30]

[VIDEO: Waterlow Scale for Stratification of Pressure Sore Risk ]

Braden,[31]  [Prevention Plus: Braden scale for predicting pressure sore risk]

[VIDEO: Norton Scale to Stratify Risk of Pressure Sores ]

Thang đo nguy cơ loét tỳ đè RAI,[32] và thang đo[33] Ramstadius. Bằng cách xem xét tổng điểm, các thang đo
này chứng minh xác định được bệnh nhân có nguy cơ cao hình thành loét tỳ đè. Ngoài ra, các điểm số trên thang
đo phụ có thể được xem xét để xác định trường hợp đ ̣ăc bi ̣êt cần can thiệp. Tuy nhiên, giá trị tiên đoán của các
thang đo này đã được đánh giá trong nghiên cứu đoàn hệ tiền cứu trên 1229 bệnh nhân.[34] Các tác giả đã báo cáo
rằng, mặc dù phổ biến rộng rãi, nhưng việc sử dụng các thang đo đánh giá này để quyết định các biện pháp phòng
ngừa dẫn đến điều trị không hiệu quả cho hầu hết bệnh nhân.1[B]Evidence

Tư vấn mâu thuẫn sau nghiên cứu tổng quát về các thang đánh giá nguy cơ,[35] từ đó các tác giả đã kết luận rằng,
mặc dù không giảm tỷ lệ loét do tỳ đè, có thể do sử dụng thang đánh giá, cả thang đo Braden lẫn Norton đều chính
xác hơn so với đánh giá lâm sàng của y tá trong việc dự đoán nguy cơ loét do tỳ đè.

• Đánh giá nguy cơ toàn diện sử dụng nhiều hơn một trong những công cụ dự đoán này. Các thang đo không được
xem xét khi chỉ kiểm tra một vài phạm vi và nhiều yếu tố quan trọng khiến bệnh nhân tăng nguy cơ loét tỳ đè. Tất
cả các yếu tố như vậy cần được xác định.

Những can thiệp để phòng ngừa tình trạng loét tỳ đè

• Các biện pháp can thiệp để phòng ngừa tình trạng loét tỳ đè cần được điều chỉnh theo nhu cầu riêng biệt của từng
bệnh nhân và nên giải quyết các vùng xác định bằng cách đánh giá nguy cơ toàn diện. Bằng chứng hỗ trợ các can
thiệp khác nhau đã được xem xét trong các hướng dẫn và nghiên cứu tổng quát.[1] [27]

• Giảm nhẹ lực tỳ đè đóng vai trò rất quan trọng. Có thể giảm nhẹ lực tỳ đè bằng cách xoay trở bệnh nhân và sử
dụng bề mặt hỗ trợ thích hợp. Tần suất tối ưu bệnh nhân cần xoay trở là không xác định và có thể thay đổi tùy
thuộc vào bề mặt hỗ trợ.[8] Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên năm 2011 đã chứng minh rằng xoay trở bệnh
nhân mỗi 3 giờ phòng ngừa hình thành các vết loét tỳ đè.[36] Gần đây hơn, một nghiên cứu được tiến hành ở
người sống trong viện dưỡng lão (tất cả đều sử dụng nệm xốp mật độ cao) không phát hiện thấy khác biệt về tỷ
lệ mắc mới tình trạng loét tỳ đè giữa những người được xoay trở mỗi 2, 3 hoặc 4 giờ.[37] Tiêu chuẩn chăm sóc là
các cá nhân có nguy cơ phải được xoay trở mỗi 2 giờ. Điều nay có thể khó thực hi ̣ên trong khu vực y tế đông và
cần khuyến khích sử dụng các hệ thống nhắc nhở thay đổi tư thế b ̣ênh nhân theo thời gian. [38] Một nghiên cứu
tổng quát đã kết luận rằng, mặc dù có luận cứ chắc chắn về mặt lý thuyết cho việc đổi tư thế nhưng chỉ có bằng
chứng hạn chế từ các thử nghiệm lâm sàng hiện có.[39]

• Các bề mặt đỡ chuyên dụng tốt hơn nệm tiêu chuẩn của bệnh viện trong việc phòng ngừa loét tỳ đè.[1] [27] [39]
Tuy nhiên, bằng chứng về tính ưu việt của bề mặt hỗ trợ chuyên dụng so với vật dụng khác còn giới hạn nhiều.
Ví dụ: trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 1972 bệnh nhân nằm viện bị hạn chế vận động, không
có khác biệt về tỷ lệ mới mắc loét tỳ đè với nệm thay đổi áp lực so với tấm phủ thay đổi áp lực.[40] Tuy nhiên,
trong số những người sống trong viện dưỡng lão sử dụng xe lăn, đệm bảo vệ da với xe lăn được điều chỉnh phù
hợp vượt trội hơn đệm xốp phân đoạn trong việc ngăn ngừa loét ụ ngồi và xương cùng.[41] Ở những bệnh nhân
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bị gãy xương hông, thiết bị nâng cao gót chân để hổ trợ phân phối lại lực tỳ đè, làm giảm tỷ lệ tình trạng loét gót
chân.[42]

• Các thiết bị theo dõi cung cấp phản hồi liên tục về lực tỳ đè có thể giúp xoay trở b ̣ênh nhân và ngăn ngừa loét do
tỳ đè.[43]

• Other interventions for the prevention of pressure ulcers include nutritional supports and use of skin moisturisers,
particularly over the sacrum. Mặc dù một số nghiên cứu đã cho thấy lợi ích nhưng kết quả không nhất quán.
Nghiên cứu tổng quát không phát hiện thấy bằng chứng về lợi ích từ các biện pháp can thiệp dinh dưỡng để ngăn
ngừa loét tỳ đè.[44]

• Mặc dù băng bó vùng xương nhô lên có thể giúp ngăn ngừa loét do tỳ đè nhưng nghiên cứu tổng quát nhấn mạnh
rằng bằng chứng từ các thử nghiệm hiện tại còn giới hạn.[28]

• Dựa trên nhiều yếu tố góp phần gây loét tỳ đè, phòng ngừa loét tỳ đè đòi hỏi nỗ lực của cả nhóm. Những nỗ
lực thành công trong việc thực hiện chương trình phòng ngừa thường yêu cầu một nhóm đa ngành xác định một
loạt các biện pháp thực hành tốt nhất và kiểm tra cách tốt nhất để triển khai gói giải pháp này trong tổ chức của
họ.[45]  [AHRQ: preventing pressure ulcers in hospitals: a toolkit for improving quality of care]  Các thành phần
chính của nhóm này bao gồm tiêu chuẩn hóa các can thiệp và tài liệu hướng dẫn, chỉ định 'nhà vô địch da', sử dụng
kiểm tra và phản hồi và giáo dục nhân viên.

Ngăn ngừa thứ cấp
Phòng ngừa tổn thương do tỳ đè phụ thuộc vào việc kiểm tra da thường xuyên đối với tất cả bệnh nhân được đánh giá là
có nguy cơ tiềm ẩn và sử dụng kịp thời các thiết bị hỗ trợ giảm nhẹ lực tỳ đè khi có hoặc nghi ngờ dấu hiệu tổn thương
sớm. Các công cụ đánh giá nguy cơ để đánh giá nhu cầu của bệnh nhân về phòng ngừa loét do tỳ đè hiện có sẵn nhưng
không có bằng chứng cho thấy chúng làm giảm tỷ lệ mắc loét tỳ đè.[26] [27] [28] Những thay đổi tương đối nhỏ về sức
khỏe thể chất hoặc tinh thần bệnh nhân có thể có khuynh hướng tác động lớn đến tổn thương tỳ đè, vì vậy cần kiểm tra
thường xuyên nếu tình trạng này xảy ra. Bệnh nhân đã từng gặp tổn thương tỳ đè trước đây có nguy cơ đặc biệt cao hơn.
Cần chú ý đến vị trí của ống thở và cathete, đặc biệt là ở trẻ nhũ nhi, vì chúng có thể gây tổn thương mô tại chỗ ở những
vùng thường không có nguy cơ bị chấn thương do tỳ đè.

PH
Ò

N
G

 N
G

Ừ
A

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: Mar 28, 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.

7

http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/pressureulcertoolkit/index.html
http://bestpractice.bmj.com


Loét tỳ đè Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Bệnh nhân nam 65 tuổi có biểu hiện sốt và suy hô hấp. Bệnh nhân giảm oxy máu tiến triển nhanh và tụt huyết áp cần
phải thở máy hỗ trợ và dùng vận mạch. Giảm độ bão hòa máu rõ rệt khi cố gắng xoay trở bệnh nhân. Một tuần sau,
sau khi ổn định tình trạng sức khỏe bệnh nhân, ông được ghi nhận có vùng tổn thương mô rộng trên vùng cùng cụt.
Tổn thương xung quanh mép vết thương xuất hiện tương đối nằm trên bề mặt, và có dấu hiệu mất một phần da. Ở
trung tâm, ngay phía trên xương cùng là một vùng mô hoại tử, tự rách ra, để lộ ra khoang chứa mủ vàng. Dẫn lưu dịch
mủ chảy ra từ khoang này.

Tiền sử ca bệnh #2

Bệnh nhân nữ, 80 tuổi tại cơ sở chăm sóc nội trú, gần đây bị đột quỵ và dẫn đến liệt nửa người phải, có triệu chứng
đau vùng gót chân phải. Khám phát hiện thấy gót chân phủ một lớp mô hoại tử đen cứng có bề ngoài trông giống như
da.

Các bài trình bày khác

Loét tỳ đè, mặc dù thường được coi là tình trạng ở người già yếu, nhưng có thể xảy ra ở bệnh nhân mọi lứa tuổi và
bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi không xảy ra ở vùng xương nhô lên, loét tỳ đè thường là do dụng cụ bên ngoài. Ví dụ, đặt
ống oxy gây loét tỳ đè ở tai hoặc bó bột cẳng chân gây loét ở chân. Các dụng cụ bên ngoài cũng có thể gây tổn thương
niêm mạc do tỳ đè.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Ngoại hình
Tất cả các bệnh nhân cần được khám da toàn diện tại thời điểm nhập viện và định kỳ sau đó. Chẩn đoán loét do tỳ
đè thường là rõ rệt khi cá nhân có yếu tố nguy cơ có bằng chứng về tổn thương da ở vùng xương nhô lên. Vì vậy, tổn
thương được xác nhận bởi sự hiện diện của một trong những tình trạng sau đây:

• Vùng sưng đỏ da không mất khi đè
• Thay đổi da cục bộ rõ rệt
• Vết thương có mức độ nghiêm trọng khác nhau ở một vị trí trước đó chịu ảnh hưởng bởi lực tỳ đè đáng kể liên

tục đã biết (hoặc nghi ngờ) .

Nhiều vết thương có thể xảy ra, thường theo quy luật đối xứng (ví dụ như cả hai gót chân và hai bên mông). Đôi khi
có bằng chứng về những vết thương lành sớm ở những vùng có nguy cơ đặc biệt.

Hình dạng vết loét tỳ đè thường được đặc trưng bởi độ sâu của vết thương. Từ đầu những năm 1980, nhiều phân loại
sắp xếp loét tỳ đè đã được mô tả trong y văn. Một đánh giá được công bố vào năm 1999 xác định được 16 hệ thống
khác nhau, mô tả 4, 5 hoặc 6 cấp độ tổn thương do tỳ đè.[46] Tất cả các hệ thống này đều dựa trên hình dạng vết
thương và loại mô bị ảnh hưởng, nhưng điều này thường không thể xác định được cho đến khi vết thương đã được
cắt lọc thích hợp để lộ ra toàn bộ phạm vi tổn thương. Các hướng dẫn được công bố chung bởi Hội đồng Tư vấn
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Quốc gia về loét tỳ đè (NPUAP) và Hội đồng Tư vấn Châu âu về loét tỳ đè (EPUAP) đã đề xuất sắp xếp sau đây.[47]
[48]

Loại/cấp độ/giai đoạn I: vết đỏ da không mất khi đè

• Da nguyên vẹn có tấy đỏ không mất khi đè ở vùng cục bộ, thường là ở vùng xương nhô lên. Da sẫm màu có
thể không bị tái nhợt rõ rệt; màu sắc của da có thể khác với vùng xung quanh.

• Vùng này có thể đau, chắc, mềm hoặc nóng ấm hơn hoặc lạnh hơn so với mô lân cận. Loại I có thể khó phát
hiện ở những người có màu da s ̣âm. Có thể gợi ý những người 'có nguy cơ'.

Loại/cấp độ/giai đoạn II: tổn thương bán phần đ ̣ô dày da

• Dày da bán phần mất lớp hạ bì biểu hiện dưới dạng một vết loét hở nông với nền vết thương đỏ hồng, không
trầy xước. Cũng có thể biểu hiện dưới dạng bóng nước còn nguyên hay vỡ chứa dịch trong hoặc máu.

• Biểu hiện dưới dạng vết loét nông sáng hoặc khô không trầy xước hoặc bầm tím. Bầm tím cho thấy tổn
thương mô sâu. Loại này không được sử dụng để mô tả rách da, bỏng băng, viêm da do không tự chủ, mủn da
hay trầy da.

Loại/cấp độ/giai đoạn III: mất toàn bộ độ dày da

• Mất toàn bộ độ dày mô. Mỡ dưới da có thể nhìn thấy được nhưng không l ̣ô xương, gân hoặc cơ. Lớp nhầy có
thể có nhưng không che khuất độ sâu mất mô. Có thể bao gồm đường hầm hay lỗ dò.

• Độ sâu của vết loét do tỳ đè giai đoạn III khác nhau theo vị trí giải phẫu. Sống mũi, tai, chỏm đầu và mắt cá
không có mô dưới da (mỡ) và loét loại/giai đoạn III có thể nông. Ngược lại, các vùng có chứa nhiều mỡ có
thể phát triển các vết loét do tỳ đè loại/giai đoạn III cực kỳ sâu. Không nhìn thấy hoặc sờ thấy trực tiếp xương
ho ̣ăc gân.

Loại/cấp độ/giai đoạn IV: mất toàn bộ độ dày mô

• Mất toàn bộ độ dày mô để lộ ra xương, gân hoặc cơ. Có thể có lớp nhầy hoặc mô hoại tử khô. Thường bao
gồm đường hầm và lỗ dò.

• Độ sâu của vết loét do tỳ đè loại/giai đoạn IV thay đổi theo vị trí giải phẫu. Sống mũi, tai, chỏm đầu và mắt cá
không có mô dưới da (mỡ) nên các vết loét này có thể nông. Loét loại/giai đoạn IV có thể lan rộng tới cơ hoặc
cấu trúc hỗ trợ (ví dụ: cân mạc, gân hoặc bao khớp) khiến viêm xương tủy hoặc viêm xương có khả năng xảy
ra. Xương ho ̣ăc cơ lộ ra có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy trực tiếp.

Tại Hoa Kỳ, NPUAP ghi nhận bốn giai đoạn khác, được mô tả dưới đây.[48]

Không thể phân giai đoạn hay phân loại: mất toàn bộ độ dày da hoặc mô; độ sâu không xác định

• Mất toàn bộ độ dày mô, độ sâu thực tế của vết loét bị che khuất hoàn toàn bởi lớp nhầy (vàng, nâu vàng, xám,
xanh lục hoặc nâu) hoặc mô hoại tử khô (nâu vàng, nâu hoặc đen) ở nền vết thương. Độ sâu thực sự không
thể xác định được cho đến khi loại bỏ đủ lớp nhầy ho ̣ăc hoại tử khô đen để lộ nền vết thương, nhưng độ sâu
thường là loại/giai đoạn III hoặc IV.

• Hoại tử ổn định (khô, dính, nguyên vẹn không có ban đỏ hoặc thay đổi) trên gót chân đóng vai trò là 'vỏ bọc tự
nhiên (sinh học) của cơ thể'; cần tránh cắt lọc hoại tử.

Tổn thương mô sâu đáng ngờ; độ sâu không xác định

• Vùng cục bộ màu s ̣âm ho ̣ăc tím của da nguyên vẹn bị đổi màu hoặc mụn nước chứa đầy máu do tổn thương
mô mềm bên dưới do lực tỳ đè hoặc trầy xước. Vùng này có thể có thể biểu hi ̣ên sớm gồm đau, cứng, mềm,
lầy ướt, nóng hơn hoặc lạnh hơn so với các mô lân cận. Tổn thương mô sâu có thể khó phát hiện ở những
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người có màu da s ̣âm. Biến đổi có thể bao gồm mụn nước mỏng ở nền vết thương tối. Vết thương có thể phát
triển hơn nữa và được lớp hoại tử đen mỏng bao phủ. Quá trình biến đổi có thể nhanh chóng, làm lộ thêm các
lớp mô ngay cả khi được điều trị tối ưu.

Tổn thương tỳ đè liên quan đến thiết bị y tế

• Các tổn thương tỳ đè liên quan đến thiết bị y tế là kết quả của việc sử dụng các thiết bị được thiết kế và áp
dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. H ̣âu quả của tổn thương tỳ đè thường phù hợp với mẫu hoặc hình
dạng của thiết bị. Tổn thương cần được phân chia giai đoạn bằng cách sử dụng hệ thống phân chia giai đoạn.

Tổn thương tỳ đè ở niêm mạc

• Tổn thương tỳ đè ở niêm mạc được phát hiện thấy ở niêm mạc có tiền sử dùng thiết bị y tế tại vị trí tổn
thương. Do giải phẫu mô, những vết loét này không thể phân chia giai đoạn.

Theo một phần của quá trình phát triển hướng dẫn, NPUAP và EPUAP đã thảo luận về việc sử dụng thuật ngữ định
nghĩa quốc tế về loét tỳ đè và phân loại h ̣ê thống. Bất kỳ từ ngữ, giai đoạn, cấp độ hoặc loại nào rõ ràng và dễ hiểu
nhất nên được sử dụng trong việc mô tả loét tỳ đè, mặc dù các định nghĩa thực tế về loét tỳ đè và mức độ tổn thương
mô da là như nhau.

Nhằm mục đích tạo sự nhất quán, giai đoạn sẽ được sử dụng để mô tả trong chuyên khảo này.

Bệnh sử và yếu tố nguy cơ
B ̣ênh sử loét tỳ đè cần làm sáng tỏ chi tiết về vết loét bao gồm thời gian, sự hiện diện của cơn đau và các triệu chứng
nhiễm trùng (sốt, dịch tiết, mùi), cũng như thông tin về các yếu tố nguy cơ thúc đẩy góp phần vào sự hình thành của
vết loét tỳ đè. Các yếu tố nguy cơ bao gồm: bất động, rối loạn cảm giác, tuổi già, phẫu thuật, nằm viện chăm sóc tích
cực, suy dinh dưỡng, tiền sử loét tỳ đè trước đó, đại tiện hoặc tiểu tiện không tự chủ, đái tháo đường và bệnh lý mạch
máu ngoại biên.

Yếu tố môi trường
Khả năng hình thành tổn thương do áp lực bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bản chất của bề mặt mà bệnh nhân ngồi hoặc
nằm. Bề m ̣ăt hỗ trợ của nệm thông thường, bàn mổ, xe đẩy và xe lăn không cung cấp bảo vệ đầy đủ khỏi tổn thương
do tỳ đè cho bệnh nhân không thể tự đổi tư thế thường xuyên vì bất kỳ lý do gì. Một bệnh nhân bất động được chăm
sóc trên tấm nệm không phù hợp có nguy cơ cao bị tổn thương do tỳ đè, và do đó việc xem xét các yếu tố này có thể
hỗ trợ chẩn đoán chấn thương do tỳ đè gây ra.

Các thăm dò
Các xét nghiệm chẩn đoán không được sử dụng để chẩn đoán loét tỳ đè nhưng có thể giúp chẩn đoán các biến chứng
của loét tỳ đè bao gồm nhiễm trùng vết thương và viêm xương tủy.

Chẩn đoán loét do tỳ đè thường dựa trên cơ sở lâm sàng và không có xét nghiệm đặc hiệu nào để khẳng định chẩn
đoán. Có thể cần đến các xét nghiệm vi sinh tiêu chuẩn để loại trừ khả năng nhiễm trùng hoặc viêm xương tủy. Các
xét nghiệm này có thể bao gồm công thức máu, marker viêm hoặc MRI. Trong trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng vết
thương, hiếm khi cần dùng đến phết dịch vết thương hoặc sinh thiết mô sâu để xét nghiệm khẳng định, mặc dù nhiễm
trùng vết thương thường là chẩn đoán lâm sàng. Cần lưu ý rằng, mặc dù thường được sử dụng, lấy dịch vết thương
vẫn chưa được chứng minh là hữu ích trong việc điều trị loét tỳ đè có khả năng nhiễm trùng. Kết quả nuôi cấy dịch
vết thương thường phản ánh vi sinh vật cư trú và không phải là nhiễm trùng thực sự. Do đó, các hướng dẫn không
khuyến nghị thực hiện lấy dịch vết thương thường quy. Cần đặc biệt cẩn thận phân biệt các vết loét do tỳ đè với viêm
da do độ ẩm.
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Khi chẩn đoán tổn thương do tỳ đè không chắc chắn, như trong trường hợp vết thương ở cẳng chân, xét nghiệm có thể
thích hợp để loại trừ các nguyên nhân khác như đái tháo đường (đo đường huyết), suy tĩnh mạch hoặc co thắt động
mạch (đánh giá mạch máu).

Xét nghiệm da liễu có thể thích hợp cho những vết thương không có bằng chứng rõ ràng rằng tổn thương đã tiếp diễn
do lực tỳ đè liên tục, để loại trừ các khả năng, ví dụ như viêm da mủ hoại thư.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tình trạng bất động

• Tất cả những bệnh nhân bị rối loạn khả năng vận động đều có nguy cơ loét tỳ đè. Bất động có thể vĩnh viễn,
chẳng hạn do tai biến mạch máu não hoặc tạm thời, chẳng hạn do sử dụng thuốc an thần hoặc kiềm giữ.

Rối loạn cảm giác

• Rối loạn thần kinh dẫn đến mất cảm giác có thể ngăn tự thay đổi tư thế bình thường để đáp ứng với các tác nhân
kích thích có hại.

Tuổi già

• Có mối tương quan chặt chẽ giữa tuổi cao và hình thành vết loét tỳ đè. Đến hai phần ba các vết loét xảy ra ở bệnh
nhân >70 tuổi.[14] Vẫn chưa rõ liệu điều này có do thay đổi da liên quan đến tuổi tác hay thực tế rằng các tình
trạng gây bất động thường phổ biến hơn ở người cao tuổi.

phẫu thuật

• Phẫu thuật cùng với bất động và rối loạn cảm giác đi kèm, khiến bệnh nhân có nguy cơ đáng kể hình thành vết
loét tỳ đè. Nguy cơ có thể đặc biệt cao khi tiến hành phẫu thuật chỉnh hình sau khi bị gãy xương hông.[17]

Nằm khoa chăm sóc tích cực

• Bệnh nhân nằm ICU có nguy cơ cao bị loét tỳ đè do bất động, an thần và tim mạch không ổn định. Nguy cơ tăng
lên theo thời gian, dẫn đến nguy cơ tích lũy là 50% sau 20 ngày.[18]

Suy dinh dưỡng

• Suy dinh dưỡng rất phổ biến ở những bệnh nhân loét tỳ đè. Một đánh giá dinh dưỡng nhỏ được tiến hành ở 484
bệnh nhân lớn tuổi mắc nhiều bệnh đồng thời cho thấy 39,5% bệnh nhân loét có suy dinh dưỡng và 2,5% bệnh
nhân thể trạng bình thường. Trong số những bệnh nhân không bị loét tỳ đè, 16,6% có suy dinh dưỡng và 23,6%
có thể trạng tốt.[19] Cơ chế tương tác giữa suy dinh dưỡng và lực tỳ đè gây nên tổn thương da chưa chắc chắn,
nhưng có thể do thay đổi sức chịu đựng của da với lực tổn thương hoặc rối loạn lành tổn thương do tỳ đè ở giai
đoạn sớm.

• Suy dinh dưỡng cũng liên quan đến trọng lượng cơ thể. Chỉ số khối cơ thể thấp hơn rõ ràng có liên quan đến tăng
nguy cơ hình thành loét do tỳ đè; nguy cơ ở khối lượng cơ thể rất cao ít chắc chắn hơn.[20]

Tiền sử bị loét tỳ đè trước đó

• Quá trình lành loét tỳ đè giai đoạn 3 và 4 bao gồm co vết thương lại và hình thành mô sẹo. Các mô hình thành
không giống da bình thường và đặc biệt dễ bị phá vỡ trở lại.
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Các yếu tố môi trường

• Khả năng hình thành tổn thương do áp lực bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bản chất của bề mặt mà bệnh nhân ngồi
hoặc nằm. Bề m ̣ăt hỗ trợ của nệm thông thường, bàn mổ, xe đẩy và xe lăn không cung cấp bảo vệ đầy đủ khỏi tổn
thương do tỳ đè cho bệnh nhân không thể tự đổi tư thế thường xuyên vì bất kỳ lý do gì. Một bệnh nhân bất động
được chăm sóc trên tấm nệm không phù hợp có nguy cơ cao bị tổn thương do tỳ đè, và do đó việc xem xét các yếu
tố này có thể hỗ trợ chẩn đoán chấn thương do tỳ đè gây ra.

Yếu
Đại tiện hoặc tiểu tiện không tự chủ

• Da bị ẩm thường được coi là yếu tố góp phần gây tổn thương da và viêm da do độ ẩm. Cách thức độ ẩm có thể
gây tổn thương mô sâu vẫn còn chưa chắc chắn và các nghiên cứu cho thấy tiểu không tự chủ chỉ thúc đẩy cho
các yếu tố nguy cơ khác hoặc đánh giá nhu cầu chăm sóc mà không có bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào đối với
các vết loét do áp lực.[21] Đại tiện không tự chủ có thể là yếu tố nguy cơ đáng kể hơn, có lẽ là do các chất có hại
trong phân.[22]

Tiểu đường

• Những người mắc đái tháo dường có nguy cơ phát triển loét tỳ đè cao hơn.[20] Cơ chế này có khả năng mang tính
đa yếu tố và bao gồm rối loạn cảm giác, tuần hoàn kém và rối loạn khả năng chữa lành tổn thương da do tỳ đè ở
giai đoạn sớm.

Bệnh mạch máu ngoại biên

• Người bị BMMNB có lưu lượng máu đến chân kém và có nguy cơ bị loét tỳ đè ở gót chân đặc biệt cao.

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 bất động, tuổi >70, phẫu thuật gần đây hoặc nằm viện chăm sóc tích cực và
suy dinh dưỡng.

sử dụng bề mặt đỡ không giảm lực tỳ đè (thường gặp)

• Bệnh nhân ở mọi lứa tuổi có vết thương hoặc vùng da đổi màu đã nằm hoàn toàn bất động trong một thời gian dài
trên bề mặt không được thiết kế riêng để giảm khả năng gây tổn thương do tỳ đè.

những thay đổi cục bộ trên da ở những vùng chịu lực tỳ đè (thường gặp)

• Vết đỏ không mất khi đè hoặc vùng da cục bộ nguyên vẹn bị đổi màu s ̣âm ho ̣ăc tím, có thể đau, cứng, mềm, lầy
ướt hoặc nóng hơn hoặc lạnh hơn mô lân cận.

• Điều này cho thấy giai đoạn đầu của tổn thương mô hoặc có khả năng hình thành vết thương.

vết thương hở nông hoặc mất mô ở những vùng chịu lực tỳ đè (thường gặp)

• Bóng nước hoặc vết loét nông khô hoặc sáng có liên quan đến mất bán phần lớp hạ bì mà không có lớp nhầy cho
thấy loét tỳ đè cấp độ 2.

vết thương toàn bộ độ dày da ở các vùng chịu lực tỳ đè có hoặc không có lỗ dò (đường hầm)
(thường gặp)
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• Vết thương toàn bộ độ dày da có thể chứa lớp nhầy mà không để lộ ra hay ảnh hưởng tới gân xương hoặc cơ cho
thấy loét tỳ đè ở cấp độ 3.

vết thương toàn bộ độ dày da ảnh hưởng đến các mô chính ở vùng chịu lực tỳ đè có hoặc
không có lỗ rò (đường hầm) (thường gặp)

• Mất toàn bộ độ dày mô có lộ xương, gân hoặc cơ có thể có lớp nhầy ho ̣ăc hoại tử khô trên một số phần của đáy
vết thương cho thấy loét tỳ đè ở cấp độ 4.

• Khi có xương lộ ra, cần cân nhắc đến viêm xương tủy.[49]

đau cục bộ khi ấn và nóng quanh vùng vết thương (thường gặp)

• Gợi ý nhiễm trùng.

tăng tiết dịch hoặc mùi hôi (thường gặp)

• Những gợi ý nhiễm trùng bao gồm: hình thành mùi và dịch tiết thừa từ một vết thương sạch trước đó, thay đổi
hình dáng của nền vết thương hoặc suy giảm đột ngột tình trạng vết thương hoặc bệnh nhân.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

chẩn đoán lâm sàng

• Các xét nghiệm chẩn đoán không được sử dụng để chẩn đoán loét tỳ đè
nhưng có thể giúp chẩn đoán các biến chứng của loét tỳ đè bao gồm nhiễm
trùng vết thương và viêm xương tủy.

đặc điểm của loét tỳ đè

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Phết dịch từ vết thương

• Thường được thực hiện khi có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Mặc dù thường
được sử dụng, phết dịch vết thương vẫn chưa được chứng minh là hữu ích
trong việc kiểm soát khả năng nhiễm trùng của vết loét tỳ đè.

• Kết quả nuôi cấy thường phản ánh vi sinh vật thường trú và không phải
nhiễm trùng thực sự. Do đó, các hướng dẫn không khuyến nghị thực hiện
phết dịch vết thương thường quy.

kết quả nuôi cấy dương tính
khi có nhiễm trùng

Tốc độ máu lắng

• Gợi ý viêm xương tủy; không khẳng định loét do tỳ đè.

>100 mm/giờ ở tình trạng viêm
xương tủy

Số lượng bạch cầu

• Gợi ý viêm xương tủy; không khẳng định loét do tỳ đè.

>15,0 x 10^9/L (>15.000/
microL) khi có viêm xương tủy

glucose máu

• Để loại trừ bệnh đái tháo đường.

tăng trong bệnh tiểu đường

sinh thiết mô sâu

• Phương pháp chắc chắn để chẩn đoán nhiễm trùng. Không phải lúc nào cũng
thiết thực trong b ̣ênh cảnh lâm sàng. Chẩn đoán nhiễm trùng là kỹ năng lâm
sàng hơn là về kỹ thuật vi sinh.[50]

bằng chứng nhiễm trùng
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Loét tỳ đè Chẩn đoán
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Xét nghiệm Kết quả

MRI

• Thích hợp bất cứ khi nào có thể có ảnh hưởng đến xương; không khẳng định
do loét tỳ đè.

bằng chứng ảnh hưởng đến
xương

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm da do độ ẩm • Da tấy đỏ, ẩm ướt tại một vùng
tiếp xúc với độ ẩm kéo dài.

• Không có xét nghiệm phân biệt;
chẩn đoán mang tính lâm sàng.

Loét tĩnh mạch • Thường xảy ra ở cẳng chân gần
mắt cá; thường kèm theo s ̣âm
màu da.

• Có thể đau.
• Có thể liên quan đến chứng xơ

hóa mô mỡ dưới da, trong đó
cẳng chân bị xơ cứng.

• Siêu âm Duplex cho thấy dòng
phụt ngược hoặc chuyển hướng;
thời gian đóng van >0,5 giây
cho thấy suy tĩnh mạch.

Loét động mạch • Phát hiện thấy ở bàn chân, gót
chân hoặc ngón chân.

• Da xung quanh thường trắng và
sáng.

• Thường đau nhất trong nền; đau
đôi khi thuyên giảm khi thả lỏng
chân.

• Vết loét thường có nền tái nhợt
và có dạng hốc.

• Đánh giá mạch máu và chỉ số cổ
chân-cánh tay ≤0,90.

Bệnh thần kinh do đái tháo
đường

• Loét thần kình trong đái tháo
đường gây ra bởi lực ép, thường
là do đi giày ch ̣ât hoặc không
thay đổi tư thế chân do rối loạn
nhận thức về cơn đau. Loét
thường xảy ra trên ngón chân,
gót chân hoặc các phần khác của
bàn chân.

• HbA1c có thể làm rõ tình trạng
kiểm soát glucose kém.

Viêm da mủ hoại thư • Thường ảnh hưởng đến những
người ở độ tuổi 40 hoặc 50.

• Trong khoảng 50% bệnh nhân,
có sự liên quan đến bệnh khác,
kể cả bệnh viêm đại tràng.

• Các mép của vết loét đ ̣ăc trưng
có màu tím và có lỗ rò (đường
hầm) khi mở rộng.

• Các vết loét thường đau và xảy
ra ở chân. Không giống như loét
tỳ đè, loét viêm da mủ hoại thư
bắt đầu dưới dạng một vùng
rời rạc nhỏ và phát triển nhanh
chóng.

• Không có xét nghiệm phân biệt;
chẩn đoán mang tính lâm sàng.
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Loét tỳ đè Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm tủy xương • Các triệu chứng điển hình là đau
xương, sưng và đau khi ấn. Có
thể có tiền sử viêm xương tủy
trước đây, phẫu thuật gần đây
hoặc thương tổn xuyên thấu.
Nếu xương bị lộ ra ở tình trạng
nghi ngờ loét tỳ đè, cần loại trừ
viêm xương tủy.[49]

• MRI mang tính chẩn đoán.
• Các marker viêm tăng cao.

Các tiêu chí chẩn đoán

Từ đầu những năm 1980, nhiều phân loại sắp xếp loét tỳ đè đã được mô tả trong y văn. Một đánh giá được công bố vào
năm 1999 đã xác định được 16 hệ thống khác nhau, mô tả 4, 5 hoặc 6 cấp độ tổn thương do tỳ đè.[46] Tất cả các hệ
thống này đều dựa trên hình dạng vết thương và loại mô bị ảnh hưởng, nhưng điều này thường không thể xác định được
cho đến khi vết thương đã được cắt lọc thích hợp để lộ ra toàn bộ phạm vi tổn thương. Các hướng dẫn được công bố
chung bởi Hội đồng Tư vấn Quốc gia về loét tỳ đè (NPUAP) và Hội đồng Tư vấn Châu âu về loét tỳ đè (EPUAP) đã đề
xuất sắp xếp sau đây.[47] [48]

Loại/cấp độ/giai đoạn I: vết đỏ da không mất khi đè

• Da nguyên vẹn có tấy đỏ không mất khi đè ở vùng cục bộ, thường là ở vùng xương nhô lên. Da sẫm màu có thể
không bị tái nhợt rõ rệt; màu sắc của da có thể khác với vùng xung quanh.

• Vùng này có thể đau, chắc, mềm hoặc nóng ấm hơn hoặc lạnh hơn so với mô lân cận. Loại I có thể khó phát hiện
ở những người có màu da s ̣âm. Có thể gợi ý những người 'có nguy cơ'.

Loại/cấp độ/giai đoạn II: tổn thương bán phần đ ̣ô dày da

• Dày da bán phần mất lớp hạ bì biểu hiện dưới dạng một vết loét hở nông với nền vết thương đỏ hồng, không trầy
xước. Cũng có thể biểu hiện dưới dạng bóng nước còn nguyên hay vỡ chứa dịch trong hoặc máu.

• Biểu hiện dưới dạng vết loét nông sáng hoặc khô không trầy xước hoặc bầm tím. Bầm tím cho thấy tổn thương
mô sâu. Loại này không được sử dụng để mô tả rách da, bỏng băng, viêm da do không tự chủ, mủn da hay trầy da.

Loại/cấp độ/giai đoạn III: mất toàn bộ độ dày da

• Mất toàn bộ độ dày mô. Mỡ dưới da có thể nhìn thấy được nhưng không l ̣ô xương, gân hoặc cơ. Lớp nhầy có thể
có nhưng không che khuất độ sâu mất mô. Có thể bao gồm đường hầm hay lỗ dò.

• Độ sâu của vết loét do tỳ đè giai đoạn III khác nhau theo vị trí giải phẫu. Sống mũi, tai, chỏm đầu và mắt cá không
có mô dưới da (mỡ) và loét loại/giai đoạn III có thể nông. Ngược lại, các vùng có chứa nhiều mỡ có thể phát triển
các vết loét do tỳ đè loại/giai đoạn III cực kỳ sâu. Không nhìn thấy hoặc sờ thấy trực tiếp xương ho ̣ăc gân.

Loại/cấp độ/giai đoạn IV: mất toàn bộ độ dày mô

• Mất toàn bộ độ dày mô để lộ ra xương, gân hoặc cơ. Có thể có lớp nhầy hoặc mô hoại tử khô. Thường bao gồm
đường hầm và lỗ dò.

• Độ sâu của vết loét do tỳ đè loại/giai đoạn IV thay đổi theo vị trí giải phẫu. Sống mũi, tai, chỏm đầu và mắt cá
không có mô dưới da (mỡ) nên các vết loét này có thể nông. Loét loại/giai đoạn IV có thể lan rộng tới cơ hoặc
cấu trúc hỗ trợ (ví dụ: cân mạc, gân hoặc bao khớp) khiến viêm xương tủy hoặc viêm xương có khả năng xảy ra.
Xương ho ̣ăc cơ lộ ra có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy trực tiếp.
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Loét tỳ đè Chẩn đoán
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Tại Hoa Kỳ, NPUAP ghi nhận bốn giai đoạn khác, được mô tả dưới đây.[48]

Không thể phân giai đoạn hay phân loại: mất toàn bộ độ dày da hoặc mô; độ sâu không xác định

• Mất toàn bộ độ dày mô, độ sâu thực tế của vết loét bị che khuất hoàn toàn bởi lớp nhầy (vàng, nâu vàng, xám,
xanh lục hoặc nâu) hoặc mô hoại tử khô (nâu vàng, nâu hoặc đen) ở nền vết thương. Độ sâu thực sự không thể xác
định được cho đến khi loại bỏ đủ lớp nhầy ho ̣ăc hoại tử khô đen để lộ nền vết thương, nhưng độ sâu thường là
loại/giai đoạn III hoặc IV.

• Hoại tử ổn định (khô, dính, nguyên vẹn không có ban đỏ hoặc thay đổi) trên gót chân đóng vai trò là 'vỏ bọc tự
nhiên (sinh học) của cơ thể'; cần tránh cắt lọc hoại tử.

Tổn thương mô sâu đáng ngờ; độ sâu không xác định

• Vùng cục bộ màu s ̣âm ho ̣ăc tím của da nguyên vẹn bị đổi màu hoặc mụn nước chứa đầy máu do tổn thương mô
mềm bên dưới do lực tỳ đè hoặc trầy xước. Vùng này có thể có thể biểu hi ̣ên sớm gồm đau, cứng, mềm, lầy ướt,
nóng hơn hoặc lạnh hơn so với các mô lân cận. Tổn thương mô sâu có thể khó phát hiện ở những người có màu
da s ̣âm. Biến đổi có thể bao gồm mụn nước mỏng ở nền vết thương tối. Vết thương có thể phát triển hơn nữa và
được lớp hoại tử đen mỏng bao phủ. Quá trình biến đổi có thể nhanh chóng, làm lộ thêm các lớp mô ngay cả khi
được điều trị tối ưu.

Tổn thương tỳ đè liên quan đến thiết bị y tế

• Các tổn thương tỳ đè liên quan đến thiết bị y tế là kết quả của việc sử dụng các thiết bị được thiết kế và áp dụng
cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. H ̣âu quả của tổn thương tỳ đè thường phù hợp với mẫu hoặc hình dạng của
thiết bị. Tổn thương cần được phân chia giai đoạn bằng cách sử dụng hệ thống phân chia giai đoạn.

Tổn thương tỳ đè ở niêm mạc

• Tổn thương tỳ đè ở niêm mạc được phát hiện thấy ở niêm mạc có tiền sử dùng thiết bị y tế tại vị trí tổn thương.
Do giải phẫu mô, những vết loét này không thể phân chia giai đoạn.

Theo một phần của quá trình phát triển hướng dẫn, NPUAP và EPUAP đã thảo luận về việc sử dụng thuật ngữ định nghĩa
quốc tế về loét tỳ đè và phân loại h ̣ê thống. Bất kỳ từ ngữ, giai đoạn, cấp độ hoặc loại nào rõ ràng và dễ hiểu nhất nên
được sử dụng trong việc mô tả loét tỳ đè, mặc dù các định nghĩa thực tế về loét tỳ đè và mức độ tổn thương mô da là như
nhau.
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Loét tỳ đè Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Các hướng dẫn và nghiên cứu tổng quát về điều trị loét tỳ đè đã được công bố.[1] [51] [52] Để phòng ngừa, giảm lực
tỳ đè đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị loét tỳ đè và bệnh nhân không nên đè lên vết thương của họ. Giảm lực tỳ
đè thông qua xoay trở bệnh nhân và sử dụng bề mặt hỗ trợ thích hợp. Không có thử nghiệm tốt nào xác định được tần
suất đổi tư thế tối ưu. Có sự đồng thuận chung rằng bệnh nhân nên được thay đổi tư thế mỗi 2 giờ, nhưng không có bằng
chứng nào cho thấy rằng điều này cải thiện tỷ l ̣ê chữa lành vết loét.[53] [54]

Các dụng cụ giảm áp thích hợp, bao gồm đệm và xe lăn hoặc gối ngồi, nên được cung cấp ngay. Rất ít bằng chứng ủng hộ
việc sử dụng một bề mặt đỡ cụ thể so với các lựa chọn thay thế khác.[39] [51]

Hỗ trợ dinh dưỡng cũng được khuyến cáo cho những bệnh nhân bị loét tỳ đè, đặc biệt là khi có bằng chứng về suy dinh
dưỡng. Mục tiêu nên là cung cấp ít nhất 30-35 kcal/kg trọng lượng cơ thể và 1,2-1,5 g protein/kg trọng lượng cơ thể. Bổ
sung protein hoặc axit amin có thể làm tăng khả năng chữa lành; tuy nhiên, có ít bằng chứng ủng h ̣ô điều này.[44] [55]
Một thử nghiệm nhỏ phát hiện ra rằng công thức dinh dưỡng giàu arginine, kẽm và chất chống oxy hóa giúp cải thiện khả
năng lành.[56] Steroid đồng hóa đã được sử dụng để thúc đẩy tăng cân và chữa lành ở những bệnh nhân có vết thương
mạn tính. Tuy nhiên, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về oxandrolone ở bệnh nhân bị tổn thương tủy sống có các vết
loét tỳ đè không cho thấy bất kỳ lợi ích nào so với giả dược.[57]

Một khía cạnh quan trọng khác của điều trị loét tỳ đè là đánh giá và kiểm soát cơn đau.[58] Đánh giá nhằm mục đích xác
định loại và mức độ đau để có thể đưa ra liệu pháp thích hợp. Đau từng cơn xảy ra tại thời điểm cắt lọc vết thương cần
được điều trị bằng thuốc giảm đau đường uống 30-60 phút trước khi thực hiện thủ thuật. Ngoài ra, việc thoa lidocain bôi
trên da lên vết thương có thể mang lại lợi ích. Việc kiểm soát cơn đau theo chu kỳ xảy ra tại thời điểm thay băng thay
đổi tùy thuộc vào mức độ đau. Đau nhẹ thường có thể được kiểm soát bằng paracetamol hoặc thuốc kháng viêm không
steroid (NSAID). Đau trung bình đến nặng thường được kiểm soát bằng opioid. Codein hoặc oxycodone thường dùng kết
hợp với paracetamol, có thể sử dụng để kiểm soát cơn đau trung bình, trong khi cơn đau nặng có thể cần đến morphine
đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Có thể dùng các thuốc tương tự để giảm đau do loét tỳ đè liên tục. Chú ý đến băng gạc
sử dụng cũng có thể giúp giảm bớt cơn đau theo chu kỳ. Băng gạc dạng xốp có chứa ibuprofen[59] hoặc morphine bôi
trên da[60] thoa lên chỗ đau do vết loét cũng có thể được xem xét; tuy nhiên, các liệu pháp này thường không có sẵn dưới
dạng sản phẩm riêng biệt ở hầu hết các quốc gia và có thể cần dược sĩ pha trộn.

Điều trị bổ sung cho các vết loét do tỳ đè nên được điều chỉnh theo từng đặc điểm riêng biệt của chúng.

Đối với tất cả các bệnh nhân, loét giai đoạn I được điều trị bằng cách giảm lực tỳ đè, vệ sinh tốt và chăm sóc da, đặc biệt
là ở vùng cùng cụt. Cần áp dụng điều trị bổ sung đối với loét tỳ đè giai đoạn 2 đến 4.

Loét bề mặt (giai đoạn 2 hoặc loét nông giai đoạn 3)
These pressure ulcers should be managed conservatively with good hygiene and skin care, and the application of
appropriate dressings. Băng gạc chứa hydrocolloid thường sẽ tạo môi trường thích hợp để thúc đẩy lành vết thương.

Loét sâu (sâu giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4)
Chăm sóc nền vết thương là chìa khóa để chữa lành những vết thương sâu này.[61] Nếu có mô hoại tử, có thể cần
cắt lọc ban đầu cho vết thương. Có thể cắt lọc bằng nhiều cách: cắt lọc bằng dụng cụ sắc;[62] tự cắt lọc (sử dụng các
sản phẩm như hydrogel để thúc đẩy tự phân giải); hoặc thoa thuốc có enzym,[63] dòi,[64] [65] hoặc tia nước áp lực
cao.[66] Không có bằng chứng rõ ràng về hình thức cắt lọc hiệu quả nhất.2[C]Evidence However, if there is concern
of a serious deep tissue infection, immediate sharp debridement is indicated. Once free of necrosis, the wound should
be dressed with suitable products được thiết kế để giữ cho nền vết thương ẩm và thúc đẩy tạo hạt và biểu mô hóa.
Mặc dù băng gạc ngâm mật ong đang trở nên phổ biến, không có bằng chứng về hiệu quả trong việc cải thiện tỷ lệ
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chữa lành vết thương.[68] Có rất ít bằng chứng cho gợi ý việc ưu tiên sử dụng bất kỳ loại dung dịch hay kỹ thuật vệ
sinh vết thương nào, mặc dù thử nghiệm lâm sàng nhỏ, đơn lẻ đã cho thấy rằng nước muối dạng xịt có chứa lô hội,
bạc clorua và decyl glucoside có thể tốt hơn so với chỉ chứa muối.[69]

Trong trường hợp không có bằng chứng rõ ràng từ RCT về giá trị tương đối của các loại băng khác nhau hiện đang có
sẵn, liệu pháp bôi nên được lựa chọn bằng cách sử dụng tiếp c ̣ân hướng cấu trúc.[70] [71] 3[C]Evidence Điều này bao
gồm việc đánh giá tình trạng vết thương bằng cách sử dụng các tiêu chí và mục tiêu điều trị được xác định rõ ràng,
chẳng hạn như giai đoạn loét, tình trạng của nền vết thương, sự có mặt của nhiễm trùng, mức độ tiết dịch, mức độ
đau, tình trạng da xung quanh, tư thế và lựa chọn của bệnh nhân.[72]

Phẫu thuật có thể cân nhắc ở bệnh nhân loét không lành khi điều trị bảo tồn hoặc khi muốn đóng vết thương nhanh.
Các lựa chọn có thể bao gồm cắt bỏ vết loét, ghép da và tạo vạt da. Tỷ lệ tái phát có thể cao ngay cả khi bệnh nhân
được lựa chọn cẩn thận. Có thể xem xét phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo trong bối cảnh vết thương lớn ở xương
cùng có phân đùn nhưng lợi ích vẫn chưa được xác định rõ.

Kiểm soát nhiễm trùng
Một vết thương có chứa số lượng mô hoại tử hoặc da bong tróc chắc chắn sẽ chứa vi khuẩn, thường là Staphylococcus
aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa và một số loài Bacteroides nhất định. Dịch phết lấy từ vết thương
như vậy thường sẽ phát hiện số lượng lớn vi sinh vật, phát hiện này có thể dẫn đến điều trị không cần thiết bằng
thuốc kháng sinh. Do đó, khuyến cáo rằng các vết thương nên được nuôi cấy sau khi lâm sàng chẩn đoán nhiễm trùng
vết thương và không nên phết dịch vết thương thường quy.[1]

Khi có dấu hiệu lâm sàng của nhiễm trùng mà không đáp ứng với điều trị, cần chụp X-quang để loại trừ viêm xương
tủy và nhiễm trùng khớp. Cần bắt đầu điều trị kháng sinh toàn thân phù hợp cho bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết, viêm
mô tế bào tiến triển hoặc viêm xương tủy, tất cả đều là biến chứng. Không cần dùng thuốc kháng sinh toàn thân cho
các vết loét tỳ đè chỉ biểu hiện lâm sàng của nhiễm trùng cục bộ.[1] Trong những trường hợp này, có thể chỉ định liệu
pháp kháng khuẩn tại chỗ. Một nghiên cứu tổng quát nhấn mạnh rằng hi ̣êu quả các phương pháp điều trị kháng sinh
tại chỗ và toàn thân vẫn chưa rõ ràng.[73] Việc sử dụng thường xuyên băng gạc tẩm thuốc trong các trường hợp khác
hầu như không được chỉ định.[74]

Điều trị bổ trợ
Không có bằng chứng cho thấy liệu pháp bổ trợ giúp cải thiện khả năng chữa lành loét tỳ đè.[51]

Không có đủ bằng chứng để chứng minh lợi ích lâm sàng của liệu pháp chân không (hoặc liệu pháp áp lực âm tại
chỗ), mặc dù đang được sử dụng rộng rãi.[75] [76] [77] [78] [79] [80] 4[C]Evidence

Mặc dù liệu pháp oxy cao áp có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho các vết loét do đái đường ở chi dưới nhưng có rất ít
bằng chứng cho việc sử dụng liệu pháp này ở những bệnh nhân loét tỳ đè.[81] [82] 5[C]Evidence

Các nghiên cứu tổng quát khác đã phát hiện thấy không đủ bằng chứng để đi đến kết luận về đóng góp của liệu pháp
laser, siêu âm trị liệu, li ̣êu pháp tia cực tím (UV) và liệu pháp điện từ để chữa lành vết thương mạn tính. Nhìn chung,
có ít dữ liệu hỗ trợ việc sử dụng thường xuyên các liệu pháp bổ trợ đắt tiền này trong việc điều trị loét tỳ đè.[83]
[84] Tuy nhiên, có một số bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng liệu pháp kích thích điện để tăng cường chữa lành vết
thương.[55]
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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 )

Tất cả bệnh nhân

1 dụng cụ giảm lực tỳ đè + thay đổi tư thế

thêm vệ sinh và làm sạch + dùng băng gạc

thêm Thuốc giảm đau

thêm tối ưu hóa chế độ ăn uống

bổ sung liệu pháp kháng vi sinh vật

loét sâu (sâu giai đoạn 3 hoặc
giai đoạn 4): bệnh nhân không
phù hợp cho phẫu thuật

thêm cắt lọc mô hoại tử

loét sâu (sâu giai đoạn 3 hoặc
giai đoạn 4): bệnh nhân phù
hợp để phẫu thuật

thêm phẫu thuật cắt lọc và tái tạo dùng vạt da
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Tất cả bệnh nhân

1 dụng cụ giảm lực tỳ đè + thay đổi tư thế

» Phương pháp điều trị cho tất cả bệnh nhân cần bao
gồm giảm lực tỳ đè, thực hành vệ sinh tốt và chăm sóc
da, đặc biệt là ở vùng cùng cụt.

» Các hướng dẫn và nghiên cứu tổng quát về điều
trị loét tỳ đè đã được công bố.[1] [51] Để phòng
ngừa, giảm lực tỳ đè đóng vai trò rất quan trọng trong
điều trị loét tỳ đè và bệnh nhân không nên đè lên vết
thương của họ. Giảm lực tỳ đè thông qua xoay trở
bệnh nhân và sử dụng bề mặt hỗ trợ thích hợp. Không
có thử nghiệm tốt nào xác định được tần suất đổi tư
thế tối ưu. Có sự đồng thuận chung rằng bệnh nhân
nên được thay đổi tư thế mỗi 2 giờ, nhưng không có
bằng chứng nào cho thấy rằng điều này cải thiện tỷ l ̣ê
chữa lành vết loét.[53] [54]

» Các dụng cụ giảm áp thích hợp, bao gồm đệm và xe
lăn hoặc gối ngồi, nên được cung cấp ngay. Rất ít bằng
chứng ủng hộ việc sử dụng một bề mặt đỡ cụ thể so
với các lựa chọn thay thế khác.[39] [51]

» So với nệm tiêu chuẩn, sử dụng nệm bọt đặc biệt
làm giảm tỷ lệ loét tỳ đè ở những bệnh nhân có nguy
cơ cao, nhưng không có bằng chứng rõ ràng liên quan
đến loại nệm nào được ưa dùng.[39] 6[C]Evidence
7[C]Evidence Sự hiện diện dư thừa độ ẩm có thể
làm trầm trọng thêm tổn thương do lực ma sát hoặc
lực trầy xước, vì vậy cần phải đảm bảo rằng da của
những bệnh nhân không tự chủ thường xuyên được
làm sạch và khô ráo và được bôi các loại kem bảo vệ
thích hợp. Đánh giá dinh dưỡng toàn diện cũng nên
tiến hành.[85]

thêm vệ sinh và làm sạch + dùng băng gạc

» Phương pháp điều trị cho tất cả bệnh nhân cần bao
gồm giảm lực tỳ đè, thực hành vệ sinh tốt và chăm sóc
da, đặc biệt là ở vùng cùng cụt.

» Superficial pressure ulcers (stage 2 or shallow
stage 3) should be managed conservatively with
good hygiene and skin care, and the application of
appropriate dressings. Băng gạc chứa hydrocolloid
thường sẽ tạo môi trường thích hợp để thúc đẩy lành
vết thương.

» Điều trị bôi trên da cho tất cả các vết thương phụ
thuộc vào vị trí, tình trạng và mức độ nghiêm trọng.
Mục đích của phương pháp điều trị bôi trên da là để
nền vết thương sạch, đây là tiền đề thiết yếu để chữa
lành vết thương.[63] [86]
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Cấp tính
» Khi vết thương đã được làm sạch, lựa chọn dùng
băng gạc chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố bao gồm
độ sâu và kích thước của vết thương và lượng dịch tiết
ra.[72] Không có bằng chứng đề xuất ưu tiên sử dụng
bất cứ loại dung dịch hay kỹ thuật vệ sinh vết thương
cụ thể nào.[87]

» Trong trường hợp không có bằng chứng rõ ràng từ
RCT về giá trị tương đối của các loại băng khác nhau
hiện đang có sẵn, liệu pháp bôi nên được lựa chọn
bằng cách sử dụng tiếp c ̣ân hướng cấu trúc.[70] [71]
3[C]Evidence Điều này bao gồm việc đánh giá tình
trạng vết thương bằng cách sử dụng các tiêu chí và
mục tiêu điều trị được xác định rõ ràng, chẳng hạn
như giai đoạn loét, tình trạng của nền vết thương, sự
có mặt của nhiễm trùng, mức độ tiết dịch, mức độ đau,
tình trạng da xung quanh, tư thế và lựa chọn của bệnh
nhân.[72]

» Trong trường hợp không có bằng chứng chắc chắn
cho việc điều trị tối ưu cho các loại vết thương khác
nhau, điều này thường được quyết định bằng chính
sách và nguyên tắc của cơ sở.

thêm Thuốc giảm đau

Các lựa chọn sơ cấp

» Paracetamol: 500-1000 mg uống mỗi 4-6 giờ khi
cần, tối đa 4000 mg/ngày

HOẶC

» lidocaine tại chỗ: (Thuốc mỡ 5%) bôi vào (các)
vùng tổn thương hai đến ba lần hàng ngày khi cần

HOẶC

» Ibuprofen: 200-400 mg dùng đường uống mỗi
4-6 giờ khi cần, tối đa 2400 mg/ngày

HOẶC

» codeine phosphate: 15-60 mg dùng đường uống
mỗi 4-6 giờ khi cần, tối đa 240 mg/ngày

HOẶC

» Oxycodone: 5-15 mg đường uống (giải phóng tức
thời) mỗi 4-6 giờ khi cần

HOẶC

» morphine sulfate: 10 mg đường uống (giải phóng
tức thời) mỗi 4 giờ khi cần; 2,5 đến 5 mg tiêm tĩnh
mạch mỗi 3-4 giờ khi cần
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Cấp tính
» Một khía cạnh quan trọng khác của điều trị loét tỳ
đè là đánh giá và kiểm soát cơn đau.[58]Đánh giá
nhằm mục đích xác định loại và mức độ đau để có thể
đưa ra liệu pháp thích hợp. Đau từng cơn xảy ra tại
thời điểm cắt lọc vết thương cần được điều trị bằng
thuốc giảm đau đường uống 30-60 phút trước khi thực
hiện thủ thuật. Ngoài ra, việc thoa lidocain bôi trên da
lên vết thương có thể mang lại lợi ích. Việc kiểm soát
cơn đau theo chu kỳ xảy ra tại thời điểm thay băng
thay đổi tùy thuộc vào mức độ đau. Đau nhẹ thường
có thể được kiểm soát bằng paracetamol hoặc thuốc
kháng viêm không steroid (NSAID), như ibuprofen.
Đau trung bình đến nặng thường được kiểm soát bằng
opioid. Codein hoặc oxycodone thường dùng kết hợp
với paracetamol, có thể sử dụng để kiểm soát cơn đau
trung bình, trong khi cơn đau nặng có thể cần đến
morphine đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Có thể
dùng các loại thuốc tương tự như vậy để giảm đau do
loét tỳ đè liên tục.

» Chú ý đến băng gạc sử dụng cũng có thể giúp giảm
bớt cơn đau theo chu kỳ. Băng gạc dạng xốp chứa
ibuprofen[59] hoặc morphine bôi trên da[60] thoa lên
vết loét cũng có thể được xem xét; tuy nhiên, các liệu
pháp này thường không có sẵn dưới dạng sản phẩm
riêng biệt ở hầu hết các quốc gia và có thể cần phải
được một dược sĩ pha trộn.

» Có thể sử dụng các liệu pháp liệt kê dưới đây dưới
dạng đơn trị liệu hoặc kết hợp với một số loại thuốc
như mô tả ở trên.

thêm tối ưu hóa chế độ ăn uống

» Tất cả các bệnh nhân có nguy cơ hoặc đang bị loét tỳ
đè cần được giới thiệu đến chuyên gia dinh dưỡng để
đảm bảo nạp đủ tổng lượng calo và protein.[88]

» Đánh giá dinh dưỡng nhanh, được xác định bởi Sáng
kiến Sàng lọc Dinh dưỡng,[89] nên được thực hiện ít
nhất 3 tháng một lần cho những bệnh nhân có nguy cơ
suy dinh dưỡng. Bao gồm những bệnh nhân không thể
ăn bằng miệng hoặc gặp thay đổi trọng lượng tự phát.

» Nếu cơ chế cho ăn bình thường và bổ sung dinh
dưỡng không đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của
bệnh nhân, cần hỗ trợ dinh dưỡng (thường là bằng
cách nuôi ăn qua ống) để đưa bệnh nhân trở về trạng
thái cân bằng dương nitơ (khoảng 30-35 kcal/kg/ngày
và 1,25-1,50 g protein/kg/ngày). Có thể cần đến 2 g
protein/kg/ngày trong một số trường hợp, cùng với các
chất bổ sung vitamin và khoáng chất, trong trường hợp
nghi ngờ hoặc đã khẳng định tình trạng thiếu hụt.

» Không có bằng chứng cho thấy việc bổ sung dư
chất dinh dưỡng thường xuyên giúp cải thiện lành vết
thương. Bổ sung protein hoặc axit amin có thể làm
tăng khả năng chữa lành; tuy nhiên, có ít bằng chứng
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Loét tỳ đè Điều trị

Cấp tính
ủng h ̣ô điều này.[55] Một thử nghiệm nhỏ phát hiện ra
rằng công thức dinh dưỡng giàu arginine, kẽm và chất
chống oxy hóa giúp cải thiện khả năng lành.[56]

bổ sung liệu pháp kháng vi sinh vật

» Trừ khi có dấu hiệu nhiễm trùng lâm sàng, không
được phết dịch vết thương thường quy.[1]

» Cần điều trị kháng sinh toàn thân cho những bệnh
nhân bị du khuẩn huyết, nhiễm khuẩn huyết, viêm
mô tế bào tiến triển hoặc viêm xương tủy. Không cần
dùng thuốc kháng sinh toàn thân cho các vết loét tỳ
đè chỉ biểu hiện dấu hiệu của nhiễm trùng cục bộ.[1]
Trong những trường hợp này, liệu pháp kháng khuẩn
tại chỗ có thể được chỉ định theo các chính sách và
quy trình của cơ sở. Liệu pháp này có thể bao gồm
việc sử dụng băng gạc có chứa i-ốt, bạc hoặc các chất
kháng khuẩn khác.

» Việc sử dụng thường xuyên băng gạc tẩm thuốc
trong các trường hợp khác hầu như không được chỉ
định.[74]

» Ở những bệnh nhân sắp phẫu thuật, cần phải đánh
giá tình trạng nhiễm khuẩn vết thương và dùng kháng
sinh toàn thân nếu thích hợp.

loét sâu (sâu giai đoạn 3 hoặc
giai đoạn 4): bệnh nhân không
phù hợp cho phẫu thuật

thêm cắt lọc mô hoại tử

» Chăm sóc nền vết thương là chìa khóa để chữa lành
những vết thương này.[61]

» Một số vết thương có thể bị mô hoại tử hoặc lớp
nhầy đ ̣ăc che phủ và do đó cần phải cắt lọc bằng một
kỹ thuật thích hợp như cắt lọc bằng dụng cụ sắc;[62]
tự cắt lọc (sử dụng các sản phẩm như hydrogel để
thúc đẩy tự phân giải); hoặc thoa thuốc có enzym,[63]
dòi,[64] [65] hoặc tia nước áp lực cao.[66] Không
có bằng chứng rõ ràng về hình thức cắt lọc hiệu quả
nhất.2[C]Evidence Tuy nhiên, nếu lo ngại về nhiễm
trùng mô sâu nghiêm trọng, cắt lọc ngay bằng dụng
cụ sắc nhọn sẽ được chỉ định. Khi không có hoại
tử, cần băng bó vết thương bằng sản phẩm phù hợp
được thiết kế để giữ cho nền vết thương ẩm và thúc
đẩy tạo hạt và biểu mô hóa. Mặc dù băng gạc ngâm
mật ong đang trở nên phổ biến, không có bằng chứng
về hiệu quả trong việc cải thiện tỷ lệ chữa lành vết
thương.[68] Có rất ít bằng chứng cho gợi ý việc ưu
tiên sử dụng bất kỳ loại dung dịch hay kỹ thuật vệ sinh
vết thương nào, mặc dù thử nghiệm lâm sàng nhỏ, đơn
lẻ đã cho thấy rằng nước muối dạng xịt có chứa lô hội,
bạc clorua và decyl glucoside có thể tốt hơn so với chỉ
chứa muối.[69]

loét sâu (sâu giai đoạn 3 hoặc
giai đoạn 4): bệnh nhân phù
hợp để phẫu thuật

thêm phẫu thuật cắt lọc và tái tạo dùng vạt da

» Chăm sóc nền vết thương là chìa khóa để chữa lành
những vết thương sâu.[61]
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Cấp tính
» Phẫu thuật có thể cân nhắc ở bệnh nhân loét không
lành khi điều trị bảo tồn hoặc khi muốn đóng vết
thương nhanh. Các lựa chọn có thể bao gồm cắt bỏ vết
loét, ghép da và tạo vạt da. Tỷ lệ tái phát có thể cao
ngay cả khi bệnh nhân được lựa chọn cẩn thận. Có thể
xem xét phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo trong bối
cảnh vết thương lớn ở xương cùng có phân đùn nhưng
lợi ích vẫn chưa được xác định rõ.

» Ở những bệnh nhân đủ điều kiện thực hiện phẫu
thuật tái tạo, vết thương lần đầu tiên phải trải qua cắt
lọc sâu rộng theo sau là thủ thuật phù hợp, thường là
xoay vạt, tính chính xác của thủ thuật này được xác
định bởi vị trí vết thương.

» Cần tiến hành giảm lực tỳ đè, hỗ trợ dinh dưỡng và
chăm sóc da thích hợp sau khi phẫu thuật để phòng
ngừa tái phát.

» Có sự đồng thuận chung rằng bệnh nhân cần được
thay đổi tư thế, chẳng hạn như xoay bệnh nhân mỗi 2
giờ, để vừa ngăn ngừa vừa điều trị loét tỳ đè, nhưng
không có bằng chứng cho thấy điều này giúp cải thiện
tỷ lệ mắc mới hoặc tỷ lệ chữa lành vết loét.[53] [54]
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Loét tỳ đè Điều trị

Giai đoạn đầu

Yếu tố kích thích tạo dòng tế bào hạt và đại thực bào tái tổ hợp bôi trên da ở
người
Yếu tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt và đại thực bào tái tổ hợp ở người (rhGM-CSF) bôi trên da có thể có lợi ở vết
loét tỳ đè nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để khuyến cáo sử dụng yếu tố này.[90]

Phenytoin bôi trên da
Bôi phenytoin trên da (dưới dạng bột tẩm trong băng gạc hoặc dưới dạng kem) có thể mang lại tác dụng có lợi ở các vết
loét tỳ đè. Tuy nhiên, từ bằng chứng sẵn có, cải thiện khả năng chữa lành vết loét tỳ đè cấp độ I và II của thuốc này không
chắc chắn. Cần thêm các RCT đủ sức thuyết phục.[91]
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Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương do tỳ đè hoặc những người đã bị tổn thương do tỳ đè trong quá khứ cần được
theo dõi hàng ngày để kiểm tra các dấu hiệu tái phát sớm. Điều này sẽ liên quan đến việc đánh giá da ở các vùng nguy
cơ có khả năng và đảm bảo rằng các dụng cụ hỗ trợ giảm nhẹ lực tỳ đè phù hợp có sẵn và được sử dụng phù hợp.
Bệnh nhân cũng cần được xoay trở thường xuyên khi có thể.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Những bệnh nhân khỏe mạnh và có khả năng tự chăm sóc nhưng dễ bị tổn thương do tỳ đè, chẳng hạn như bệnh nhân
chấn thương cột sống, cần được hướng dẫn đầy đủ về tầm quan trọng của việc xoay trở thường xuyên, sự cần thiết
phải được bên thứ ba kiểm tra da thường xuyên và can thiệp kịp thời nếu phát hiện các dấu hiệu tổn thương ban đầu.
Bệnh nhân cũng cần được nhắc nhở về tầm quan trọng của chế độ ăn uống và vệ sinh da.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Nhiễm trùng huyết biến thiên trung bình

Các vi sinh vật có trong vết thương xâm nhập vào mô tại chổ và đi vào dòng máu. Điều trị kháng sinh toàn thân, cần
được xác định bằng xét nghiệm kháng sinh đồ.

Viêm mô tế bào biến thiên trung bình

Nếu nhiễm trùng loét tỳ đè, nhiễm trùng có thể lan sang các mô xung quanh, dẫn đến viêm mô tế bào. Tình trạng này
được điều trị bằng kháng sinh toàn thân.

viêm xương tủy xương biến thiên trung bình

Loét tỳ đè cấp độ cao có thể làm lộ xương và nhiễm trùng. Viêm xương tủy được điều trị bằng kháng sinh toàn thân và
phẫu thuật cắt lọc.

Tỷ lệ tử vong biến thiên thấp

Nghiên cứu tỷ lệ tử vong tại bệnh viện cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn đối với các trường hợp nhập viện liên quan đến
loét tỳ đè, đặc biệt là khi có chẩn đoán loét tỳ đè thứ phát. Tỷ lệ tử vong trong bệnh viện xảy ra 11,6% ở trường hợp
nằm viện bị loét tỳ đè thứ phát, so với 4,2% trường hợp nằm viện bị loét tỳ đè là chẩn đoán nguyên phát.[92]
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Loét tỳ đè Liên lạc theo dõi

Tiên lượng

• Bệnh nhân bị chấn thương cột sống: giả sử bệnh nhân có sức khỏe tốt, tiên lượng tốt nếu được điều trị kịp thời
thích hợp; tuy nhiên, những bệnh nhân này có nguy cơ tái phát cao.

• Bệnh nhân bệnh nặng bị loét rộng: đối với bệnh nhân có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác, tiên lượng sẽ
kém vì họ không thể chịu được hoặc chấp nhận điều trị tích cực cần thiết để đóng vết thương bằng cách phẫu
thuật.

• Bệnh nhân ốm yếu bị tổn thương bề mặt: tiên lượng tùy diễn tiến nếu chăm sóc vết thương cục bộ thích hợp.

TÁ
I K

H
Á

M

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: Mar 28, 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.

27

http://bestpractice.bmj.com


Loét tỳ đè Hướng dẫn
H

Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N

Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

Pressure ulcers: prevention and management

Nhà xuất bản: National Institute for Health and Care Excellence Xuất bản lần cuối: 2014

Bắc Mỹ

Pressure injury staging illustrations

Nhà xuất bản: National Pressure Ulcer Advisory Panel Xuất bản lần cuối: 2016

Risk assessment and prevention of pressure ulcers

Nhà xuất bản: Registered Nurses' Association of Ontario Xuất bản lần cuối: 2011
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1. AHRQ: preventing pressure ulcers in hospitals: a toolkit for improving quality of care (external link)

2. Prevention Plus: Braden scale for predicting pressure sore risk (external link)
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Loét tỳ đè Điểm số bằng chứng

Điểm số bằng chứng

1. Thang đánh giá nguy cơ: có bằng chứng chất lượng trung bình cho thấy việc sử dụng thang đánh giá để quyết
định các biện pháp phòng ngừa dẫn đến điều trị không hiệu quả đối với hầu hết bệnh nhân. Giá trị tiên đoán của 4
thang đánh giá loét do tỳ đè đã được đánh giá: Norton, Waterlow, Braden,[34] và Ramstadius[33].
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

2. Kỹ thuật cắt lọc: một nghiên cứu tổng quát về các kỹ thuật cắt lọc báo cáo rằng không đủ bằng chứng để so sánh
các phương pháp khác nhau.[67]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

3. Tỷ l ̣ê chữa lành vết thương: chưa rõ liệu băng chứa hydrocolloid có hiệu quả hơn trong việc cải thiện chữa lành
vết loét so với băng gạc ngâm trong hypochlorite hoặc povidone iodine hay không.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

4. Lợi ích lâm sàng của liệu pháp áp lực âm đối với loét tỳ đè: các nghiên cứu tổng quát về điều trị áp lực âm tại chỗ
hoặc chân không kết luận rằng không có đủ bằng chứng để chứng minh lợi ích lâm sàng và đang có mối lo ngại về
số lượng lớn các thử nghiệm điều trị chân không đã chấm dứt sớm và chưa được công bố.[76] [77] [78]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

5. Lợi ích lâm sàng của liệu pháp oxy cao áp ở các vết loét tỳ đè: nghiên cứu tổng quát không thể kết luận được rằng
liệu pháp oxy cao áp có bất kỳ lợi ích nào cho điều trị loét tỳ đè hay không.[81] [82]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

6. Nệm bọt so với nệm tiêu chuẩn: có bằng chứng chất lượng kém cho thấy các lựa chọn thay thế n ̣êm bọt cho nệm
tiêu chuẩn bệnh viện làm giảm tỷ lệ loét tỳ đè ở những người có nguy cơ cao.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

7. Tốc độ chữa lành vết thương: có bằng chứng chất lượng kém, so với chăm sóc tiêu chuẩn (thay đổi tư thế thường
xuyên, nệm thay đổi áp lực, da cừu, miếng đệm gel, hoặc dụng cụ bảo vệ chân tay), khí hóa lỏng hỗ trợ tăng tốc độ
chữa lành sau 15 ngày ở loét tỳ đè.
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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