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Tóm tắt

◊ Viêm đầu dương vật và bao quy đầu là tình trạng viêm đầu dương vật và bao quy đầu. Đây là thuật ngữ mô tả và
không chỉ một chẩn đoán.

◊ Có nhiều nguyên nhân; những nguyên nhân này có thể được phân loại rộng thành viêm, nhiễm trùng và tiền ung
thư.

◊ Mục đích chẩn đoán và điều trị phải là loại trừ STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục), giảm thiểu các vấn đề
với chức năng tình dục và tiết niệu cũng như giảm nguy cơ ung thư dương vật.

◊ Cần phải xác định và điều trị tích cực nguyên nhân gây bệnh cụ thể. Viêm đầu dương vật và bao quy đầu không
đặc hiệu là chẩn đoán loại trừ.

◊ Bệnh nhân thường sẽ đến khám tại cơ sở chăm sóc chính. Ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là bác sĩ chuyên
khoa da liễu và bác sĩ chuyên khoa tiết niệu, có thể rất hữu ích trong việc điều trị các ca bệnh kém đáp ứng hoặc
phức tạp.
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Định nghĩa
Viêm đầu dương vật và bao quy đầu là tình trạng viêm đầu dương vật và bao quy đầu. Đó là thuật ngữ mô tả mà không
phải là một chẩn đoán. Tình trạng này có thể được coi là một loại bệnh về da đặc biệt xảy ra ở nếp gấp da (như hăm da).
Theo định nghĩa, viêm đầu dương vật và bao quy đầu không thể xảy ra ở nam giới đã cắt bao quy đầu, mặc dù viêm quy
đầu (viêm đầu dương vật) có thể xảy ra. Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra viêm đầu dương vật và bao quy đầu; và
những nguyên nhân này có thể phân loại rộng thành viêm, nhiễm trùng và tiền ung thư.[1]

Dịch tễ học
Tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ hiện mắc tình trạng viêm đầu dương vật và bao quy đầu không được xác định chính xác vì đó là
thuật ngữ mô tả thay vì để chỉ một chẩn đoán. Bệnh nhân bị viêm đầu dương vật và bao quy đầu có xu hướng đến khám
bác sĩ đa khoa đầu tiên. Sau đó, họ có thể được giới thiệu đến khoa da liễu, sinh dục tiết niệu hoặc tiết niệu để khám và
xét nghiệm thêm. Thông thường, các bác sĩ chuyên khoa da liễu cảm thấy viêm quy đầu, viêm bao quy đầu và viêm đầu
dương vật và bao quy đầu thường do các bệnh da liễu do viêm (ví dụ: lichen sclerosus, chàm, vảy nến, lichen phẳng, viêm
quy đầu kiểu Zoon) hoặc các tình trạng tiền ung thư (ví dụ: chứng hồng sản Queyrat) gây nên. Các bác sĩ sinh dục tiết
niệu tìm kiếm nguyên nhân nhiễm trùng (ví dụ: Candida, liên cầu khuẩn beta tan huyết nhóm B).[3] [4]

Bệnh căn học
Căn nguyên gây viêm đầu dương vật và bao quy đầu tùy thuộc vào bệnh nền. Bộ phận sinh dục có thể là vị trí có khả
năng xảy ra các bệnh da liễu do viêm một phần do hiện tượng Koebner (xu hướng rối loạn da xuất hiện tại các vị trí chấn
thương). Tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng tiềm năng (ví dụ: nước tiểu, xà phòng), các dị nguyên hoặc các tác nhân
gây nhiễm trùng có thể khiến mô nhạy cảm của da quy đầu bị rối loạn chức năng.

Nguyên nhân thường gặp của viêm đầu dương vật và bao quy đầu bao gồm:

• Viêm da dị ứng/viêm da: một bệnh da thường gặp do bẩm chất cá nhân và gia đình dễ bị chứng da khô và các
bệnh dị ứng khác như sốt mùa hè và hen suyễn. Tuy nhiên, chỉ viêm da dị ứng độc lập hiếm khi có thể gây ra viêm
đầu dương vật và bao quy đầu. Vẫn chưa rõ mối liên quan giữa viêm da dị ứng vùng hậu môn sinh dục với cắt bao
quy đầu, hoạt động tình dục và STD.

• Chàm tiếp xúc dị ứng: do phản ứng dị ứng loại IV liên quan đến khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào sau khi
bị nhạy cảm trước đó với tác nhân có liên quan. Một số dị nguyên thường gặp (ví dụ: lanolin, nước hoa, niken, cao
su) gây ra tỷ lệ đáng kể phản ứng. Nguy cơ đối với vùng hậu môn sinh dục (và trong một số trường hợp là viêm
đầu dương vật và bao quy đầu do đó) xuất phát từ 3 yếu tố có thể:

• 1. Tiếp xúc trực tiếp với dị nguyên[5] [6] [7]
• 2. Truyền dị nguyên từ bộ phận giải phẫu khác
• 3. Sự tham gia vào đáp ứng dạng chàm toàn thân hơn (ví dụ: với một loại thuốc hoặc băng gạc được sử

dụng trên chàm tĩnh mạch hoặc vị trí loét, như trong hội chứng tự nhạy cảm/lây lan thứ phát/toàn thân thứ
phát).

• Chàm tiếp xúc kích ứng: xảy ra do độc tính trực tiếp và có thể xảy ra ở những bệnh nhân không bị nhạy cảm
trước đó. Bao quy đầu và đầu dương vật có thể được coi là các vị trí dễ bị tổn thương. Kích ứng có thể do ma sát
từ vùng da liền kề với quần áo, giấy vệ sinh và khăn tắm, mồ hôi, bã nhờn, tế bào sừng tróc vảy, bụi bẩn, phân,
dịch bài tiết khi quan hệ tình dục, chất tẩy, sản phẩm vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm, thuốc tránh thai, một số thuốc
điều trị bôi trên da hoặc thuốc điều trị toàn thân bài tiết trong nước tiểu (ví dụ: foscarnet).[8] [9] Rửa quá nhiều
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bằng xà phòng và sản phẩm vệ sinh cá nhân là yếu tố quan trọng khác và có thể có mối liên quan với dị ứng cơ
địa.[10]

• Viêm da tiết bã: một dạng rất phổ biến của viêm dạng chàm hoặc dạng vẩy nến có thể xuất phát từ tạng gây ra tình
trạng quá mẫn bất thường với nấm men cộng sinh bình thường trên da Pityrosporum ovale.

• Bệnh vảy nến: một chẩn đoán vùng hậu môn sinh dục độc lập thường gặp hoặc được dẫn chứng bởi các dấu hiệu
lâm sàng khác. Nguyên nhân gây bệnh vảy nến vẫn chưa rõ ràng. Bệnh vảy nến được coi là chứng rối loạn điều
hòa miễn dịch nguyên phát được xác định dựa trên cả bẩm chất di truyền và yếu tố kích thích từ môi trường (có
lẽ liên cầu khuẩn hoặc các siêu kháng nguyên khác) mà gây ra những dấu hiệu bệnh lý của thay đổi mạch máu do
bệnh, thâm nhiễm bạch cầu và tăng sinh biểu bì.

• Viêm khớp phản ứng (bệnh Reiter): có mức độ liên tục như bệnh vảy nến ở người có bẩm chất di truyền dễ mắc
bệnh. Hội chứng Reiter được định nghĩa là viêm khớp, viêm niệu đạo và viêm kết mạc.[11] Tình trạng này do
viêm niệu đạo không ậu hoặc bệnh lỵ trực khuẩn hoặc bệnh lỵ amip và liên quan đến HLA-B27.

• Lichen sclerosus: một bệnh da mạn tính, gây viêm và để lại sẹo, thường xảy ra ở bộ phận sinh dục và nguy cơ gây
ung thư biểu mô tế bào vảy thấp.[12] [13] [14] Bệnh sinh dục chỉ ảnh hưởng đến nam giới không cắt bao quy
đầu.[15] Lichen sclerosus ở dương vật có thể không có triệu chứng, tuy nhiên thường gặp triệu chứng đa dạng và
không rõ ràng[16] [17] [18] [19] [20] [21] Các tự kháng thể kháng ECM1 (protein nền ngoại bào 1) được phát
hiện ở những bệnh nhân mắc lichen sclerosus có thể là hiện tượng phụ, chứ không phải là cơ chế gây bệnh.[22]
Mặc dù nước tiểu được cho là đóng vai trò trong sinh bệnh học của bệnh lichen sclerosus, không có đặc điểm phổ
bất thường của thành phần nước tiểu được xác định bằng phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân của nước
tiểu ở nam giới mắc bệnh lichen sclerosus. Rõ ràng rằng tác dụng kích ứng của nước tiểu có thể đóng vai trò.[23]
[24] Mô tả biểu hiện gen đã được thực hiện ở bệnh lichile sclerosus dương vật và cho ra kết quả đáp ứng mô viêm
không đặc hiệu và chứng minh cho giả thuyết rằng lichen sclerosus là bệnh viêm mạn tính không đặc hiệu.[25]

• Viêm quy đầu Zoon: một chứng rối loạn xảy ra những người đàn ông trung niên và lớn tuổi chưa cắt bao quy đầu
có căn nguyên không chắc chắn.[26] [27] Bằng chứng cho thấy rằng viêm quy đầu Zoon là tình trạng viêm niêm
mạc mạn tính, phản ứng, chủ yếu gây kích ứng liên quan đến bao quy đầu rối loạn chức năng.[28] [29] Viêm quy
đầu Zoon rất hiếm gặp, hầu hết ca bệnh thực sự do lichen sclerosus với viêm đầu dương vật và bao quy đầu kiểu
zoon nổi bật về mặt lâm sàng và mô học. Nhiễm Mycobacterium smegmatis mạn tính đã được đặt giả thiết và
nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) đã được đề cập tới.[30] [31] Tổn thương và kích ứng do nước tiểu gây ra
có lẽ là yếu tố quan trọng.[30]

• Viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu: một chẩn đoán loại trừ và hầu như không phổ biến. Nhiễm
nấm Candida có thể xuất hiện như một hiện tượng cơ hội thứ phát, mà không phải là nguyên nhân gây bệnh ban
đầu, trong hầu hết nếu không muốn khẳng định là trong tất cả các ca bệnh. Rối loạn chức năng bao quy đầu là
nguyên nhân có khả năng xảy ra và nhiều ca bệnh có thể có bệnh nền là lichen sclerosus.

• Nhiễm nấm Candida: bác sĩ chuyên khoa sinh dục tiết niệu cho rằng Candida có thể là nguyên nhân gây viêm niệu
đạo và viêm đầu dương vật và bao quy đầu.[32] [33]Candida cũng có thể là mầm bệnh thứ phát ở bệnh da vùng
hậu môn sinh dục. Viêm đầu dương vật và bao quy đầu do Candida có thể là STD thường xảy ra với dương vật bất
thường về mặt giải phẫu hoặc ở những người dễ mắc do có bệnh nền hoặc các yếu tố khác.

• Bệnh lậu: STD này thường xuất hiện trong khoảng 4 đến 7 ngày sau khi nhiễm bệnh dưới dạng viêm niệu đạo (với
dịch tiết giống như tinh dịch có mủ) hoặc hiếm gặp hơn là xuất hiện dưới dạng viêm họng hoặc viêm kết mạc. Các
biểu hiện trên da vùng hậu môn sinh dục thường bao gồm viêm đầu dương vật và bao quy đầu và phù lỗ sáo, bao
quy đầu và dương vật và, ít phổ biến hơn là hạch to gây đau.

• Ung thư biểu mô tại chỗ trên dương vật/u tân sinh trong biểu mô dương vật/PeIN: (có thể được gọi là hồng sản
Queyrat khi tình trạng này xảy ra ở đầu dương vật không bị sừng hóa của nam chưa cắt bao quy đầu, bệnh Bowen
khi tình trạng này xảy ra ở thân dương vật bị sừng hóa hoặc sẩn dạng Bowen nếu tương tự về mặt lâm sàng như
mụn cóc phẳng do vi-rút); nguyên nhân tiềm ẩn chủ yếu liên quan đến nhiễm HPV và bệnh lichen sclerosus.[1]
[20] [34] [35]

Nguyên nhân hiếm gặp của viêm đầu dương vật và bao quy đầu bao gồm:
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• Nhiễm trùng da do vi khuẩn (ví dụ: viêm da do liên cầu khuẩn, viêm mô tế bào do tụ cầu khuẩn, mycoplasma)
• Nhiễm nấm trên da (ví dụ: bệnh nấm da)
• Nhiễm ký sinh trùng trên da (ví dụ: dòi, ghẻ, nhiễm amip)
• Bệnh lây truyền qua đường tình dục (ví dụ: giang mai, viêm âm đạo do trùng roi, bệnh hột xoài, viêm đầu dương

vật và bao quy đầu dạng loét do khuẩn xoắn không có nguồn gốc từ bệnh giang mai)
• Các bệnh tự miễn (ví dụ: bệnh bạch biến do viêm, bệnh Crohn)
• Các bệnh lý u tân sinh (ví dụ: bướu thịt Kaposi, bệnh bạch cầu bạch huyết mạn tính)
• Liên quan đến thuốc (ví dụ: ban đỏ nhiễm sắc cố định)
• Các bệnh lý khác (ví dụ: lichen phẳng, eccrine syringofibroadenomatosis).

Sinh lý bệnh học
Da quy đầu là lớp mô mỏng tiếp xúc với mồ hôi, độ ẩm, nhiệt, nước tiểu, dịch tiết khi quan hệ tình dục, sản phẩm chất
tẩy rửa, chất tẩy rửa, các dị nguyên tiềm năng và các tác nhân gây nhiễm trùng. Bất kỳ yếu tố nào trong số này cũng có
thể dẫn đến kích ứng, đau và rối loạn chức năng bộ phận sinh dục (ví dụ: nghẹt quy đầu/hẹp bao quy đầu, tiểu nhỏ giọt
cuối bãi, đau khi giao hợp). Sự tiến triển hơn nữa của nhiễm trùng hoặc viêm có thể gây sẹo, biến dạng và trong trường
hợp hiếm gặp, tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư.

Phân loại

Các tình trạng ảnh hưởng đến đầu dương vật và bao quy đầu[2]
Nhiễm trùng

• Candida albicans
• Streptococci
• Vi khuẩn kỵ khí
• Staphylococci
• Viêm âm đạo do trùng roi
• Vi-rút herpes simplex
• Vi-rút gây u nhú ở người
• Mycoplasma genitalium

Bệnh da do viêm

• Lichen sclerosus
• Lichen phẳng
• Bệnh vảy nến và viêm quy đầu hình thoa
• Viêm quy đầu Zoon
• Chàm (bao gồm kích ứng, dị ứng và tiết bã nhờn)
• Phản ứng dị ứng (bao gồm cả ban đỏ nhiễm sắc cố định và hội chứng Stevens-Johnson)

Tiền ác tính (ung thư biểu mô dương vật tại chỗ; u tân sinh trong biểu mô dương vật [PeIN])

• Bệnh Bowen
• Sẩn dạng Bowen
• Hồng sản Queyrat
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Ngăn ngừa sơ cấp
Các biện pháp phòng ngừa ban đầu thường không được coi là cần thiết. Tuy nhiên, cắt bao quy đầu bảo vệ nam giới
khỏi nhiều tình trạng trong số này, vì sự hiện diện của da quy đầu tạo điều kiện thúc đẩy viêm đầu dương vật và bao quy
đầu.[37] [38]

Do nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV) là yếu tố nguy cơ mạnh gây ra viêm đầu dương vật và bao quy đầu nên có thể
cân nhắc tiêm vắc-xin và tiêm chủng theo lịch ở các bé trai trước tuổi dậy thì đã được đề xuất.

Khám sàng lọc
Bệnh nhân bị viêm đầu dương vật và bao quy đầu có xu hướng đến khám bác sĩ đa khoa đầu tiên. Sau đó, họ có thể được
giới thiệu đến khoa da liễu, sinh dục tiết niệu hoặc tiết niệu để khám và xét nghiệm thêm. Tất cả bệnh nhân cần được
sàng lọc nhiễm trùng, tình trạng viêm da và tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư. Phương pháp tiếp cận đa ngành, với
các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa tiến hành hội chẩn và điều trị theo được chỉ định, có thể rất hữu ích.

Ngăn ngừa thứ cấp
Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân. Đối với vùng bộ phận sinh dục, bệnh nhân cần:

• Tránh các chất gây kích ứng (ví dụ: làm bẩn bằng nước tiểu, lông mu dài, xà phòng kháng khuẩn) và rửa quá mức
(tức là sử dụng khăn lau mạnh)

• Làm khô hoàn toàn đầu của dương vật sau khi rửa (nam giới chưa cắt bao quy đầu)
• Tránh sử dụng các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm

vải)
• Sử dụng các sản phẩm thay thế xà phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa) một hoặc hai lần mỗi ngày

và chất làm mềm (ví dụ: chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần
• Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục để cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp
• Ở những bệnh nhân được xác định ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong biểu mô dương vật (PeIN) hoặc ở

những bệnh nhân có nguy cơ (ví dụ, những người bị ức chế miễn dịch [HIV hoặc tai biến y khoa do thầy thuốc]),
sau đó có thể xem xét việc tiêm vắc-xin ngừa vi-rút gây u nhú ở người (HPV) bổ sung.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 55 tuổi đến khám có tiền sử 5 năm bị ngứa và nóng rát đầu dương vậy và 'căng' da quy đầu. Ông
cho biết bị khó chịu và thỉnh thoảng rách da quy đầu khi quan hệ tình dục. Khi khám, ông có các đốm teo màu trắng
đối xứng và búi giãn tĩnh mạch trên đầu dương vật, hẹp lỗ sáo và bao quy đầu bị căng, viêm. Nguyên nhân gây ra viêm
đầu dương vật và bao quy đầu là bệnh lichen sclerosus.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 60 tuổi chưa cắt bao quy đầu đến khám có tiền sử 1 năm bị tổn thương tấy đỏ, hình bầu dục dai
dẳng trên đầu dương vật. Tình trạng này thường không có triệu chứng nhưng đôi khi bị đau. Ông lo lắng về vẻ ngoài
và lo bị nhiễm trùng hoặc mắc bệnh ác tính. Kết quả sàng lọc STD âm tính. Về mặt lâm sàng, có mảng lệch tâm hơi
nhô lên một chút, tấy đỏ, có ranh giới rõ ràng và da quy đầu phía trên có dấu hiệu viêm đầu dương vật không đặc
hiệu. Chẩn đoán phân biệt lâm sàng bao gồm viêm quy đầu Zoon, lichen phẳng và hồng sản Queyrat. Sinh thiết đã
được thực hiện và cho ra kết quả ung thư biểu mô không biệt hóa tại chỗ toàn độ dày/u tân sinh trong biểu mô dương
vật (PeIN) do nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV).

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Cần thực hiện mọi nỗ lực để đưa ra chẩn đoán chính xác khi bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu của viêm đầu dương
vật và bao quy đầu. Viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu là một chẩn đoán loại trừ và hầu như không phổ
biến. STD, ức chế miễn dịch và đái tháo đường phải được loại trừ.

Như với tất cả các bệnh lý về da và GU (sinh dục niệu), cần hỏi toàn bộ tiền sử và khám kỹ lưỡng. Xét nghiệm có thể bao
gồm phết và sinh thiết da thích hợp. Hai mục tiêu chính của chẩn đoán và điều trị phải là giảm thiểu các vấn đề với chức
năng sinh dục và tiết niệu và xác định tình trạng khiến bệnh nhân có nguy cơ phát triển ung thư dương vật.

Bệnh da nguyên phát thường xuất hiện, chẳng hạn như vảy nến, viêm da tiết bã, viêm quy đầu Zoon, lichen sclerosus,
lichen phẳng, mụn cóc hoặc ung thư biểu mô tại chỗ. Sinh thiết có mục tiêu phù hợp có thể hữu ích trong chẩn đoán,
nhưng xét nghiệm mô có thể không đặc hiệu. Rối loạn chức năng bao quy đầu là nguyên nhân chủ yếu trong các ca bệnh
viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu và nhiều bệnh nhân có khả năng bị lichen sclerosus dưới dạng bệnh
lý nền đồng mắc.

Nhiễm nấm Candida có thể xuất hiện như một hiện tượng cơ hội thứ phát, mà không phải là nguyên nhân gây bệnh
ban đầu, trong hầu hết nếu không muốn khẳng định là trong tất cả các ca bệnh. Viêm đầu dương vật và bao quy đầu do
Candida có thể là STD thường xảy ra với dương vật bất thường về mặt giải phẫu hoặc ở những người dễ mắc do có bệnh
nền hoặc các yếu tố khác. Cần tiến hành sàng lọc các STD khác.

Tiền sử và triệu chứng
Khi thu thập thông tin về tiền sử của triệu chứng biểu hiện cần hỏi về bản chất của các triệu chứng hiện tại. Các triệu
chứng này thường bao gồm:

• Ngứa (bệnh nhân thường than phiền về tổn thương do mỹ phẩm hơn là ngứa, có thể ở mức nhẹ)
• Đau hoặc đau nhức
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• Tiểu nhỏ giọt cuối bãi (tiểu không tự chủ có thể gây kích ứng da/viêm da).

Các yếu tố về tiền sử xã hội và quan hệ tình dục được phù hợp để đánh giá thêm bao gồm:

• Tuổi bệnh nhân. Nam giới trẻ tuổi có nhiều khả năng gặp nguyên nhân nhiễm trùng của viêm đầu dương vật và
bao quy đầu, còn u tân sinh có thể là nguyên nhân có khả năng xảy ra ở nam giới lớn tuổi

• Tình trạng quan hệ. Độc thân hoặc kết hôn hoặc đang trong mối quan hệ lâu dài
• Tiền sử quan hệ tình dục. Số lượng bạn tình, hoạt động quan hệ tình dục gần đây, đường giao hợp (âm đạo,

miệng, hậu môn) và khuynh hướng tình dục (quan hệ tình dục khác giới, đồng tính luyến ái, song tính)
• Tránh thai. Sử dụng bao cao su thường xuyên và nhất quán khiến cho STD ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng

không loại trừ hoàn toàn. Trong một số ít trường hợp, dị ứng với latex hoặc chất bôi trơn trong bao cao su có
thể là yếu tố góp phần

Các yếu tố quan trọng trong tiền sử cá nhân và gia đình bao gồm:

• Cắt bao quy đầu. Cắt bao quy đầu bảo vệ nam giới khỏi nhiều tình trạng gây bệnh của viêm đầu dương vật và
bao quy đầu[37] [38]

• Dị ứng cơ địa (chàm, sốt mùa hè, hen suyễn, dị ứng loại I). Khám bệnh nhân xem có bằng chứng về viêm da
cơ địa ở vùng khác trên da hay không

• Bệnh vảy nến. Khám để xem có bằng chứng về bệnh vảy nến ở vùng khác trên da (ví dụ: vùng khuỷu tay, đầu
gối, da đầu và thắt lưng-xương cùng) và móng tay (rỗ móng và ly móng) hay không

• Tiền sử và triệu chứng về tiết niệu. Xem xét tiền sử bị mụn cóc ở cơ quan sinh dục, dương vật chảy dịch hoặc
khó tiểu.

Khi xem xét tiền sử dùng thuốc cần cố gắng xác định dị ứng với bất kỳ thứ nào sau đây:

• Thuốc dùng toàn thân. Những thuốc này có thể gây phát ban do thuốc, bao gồm cả phát ban cố định do thuốc,
thường khu trú ở cơ quan sinh dục

• Thuốc bôi trên da. Có thể liên quan đến tác nhân kích ứng cục bộ hoặc các phản ứng dị ứng tại các vị trí bôi
thuốc

• Thuốc không kê toa.

Khám
Không chỉ khám vùng sinh dục, mà còn khám cả còn lại của cơ thể. Cần đặc biệt chú ý đến nếp gấp vùng bẹn và hạch
bạch huyết, bìu và bên trong, đáy chậu và hậu môn. Cũng cần phải kiểm tra các niêm mạc, da đầu và tóc, móng tay,
răng, tai, vùng trán giữa hai lông mày và lông mày, cánh mũi, nách, ngực và lưng.

Cần kiểm tra bao quy đầu xem có bị hẹp bao quy đầu/nghẹt quy đầu và có/không có phát ban và thay đổi do viêm. Khi
đánh giá phát ban cần xem xét vị trí phân bố và hình thái. Các phát hiện có thể khác bao gồm:

• Mất toàn bộ sắc tố (bạch biến)
• Giảm sắc tố/tăng sắc tố sau viêm (lichen sclerosus, lichen phẳng, viêm quy đầu Zoon và các bệnh da liễu do

viêm khác)
• Ban xuất huyết (lichen sclerosus)
• Các đốm vảy đỏ (vảy nến, viêm khớp phản ứng, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc dị ứng hoặc kích ứng)
• Các đốm hoặc mảng vảy đỏ (viêm quy đầu Zoon, hồng sản Queyrat, bệnh lậu)
• Loét trợt (herpes simplex, lichen sclerosus, nhiễm nấm Candida, giang mai [loét], ung thư biểu mô tế bào vảy)
• Mụn nước (viêm da tiếp xúc dị ứng)
• Nốt sần/nốt sần nhỏ (lichen phẳng)
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• mụn mủ (nhiễm nấm Candida)
• Khối u.

Bất kỳ khối u nào cũng cần được đánh giá về mặt vị trí và hình thái. Nguyên nhân phổ biến gây ra các u ở bộ phận
sinh dục bao gồm u nang lành tính (ví dụ: u nang noãn trung bình, u nang biểu bì), ghẻ (đặc biệt là nếu nốt sần ngứa
xuất hiện trên đầu dương vật) và ung thư biểu mô tế bào vảy (có thể có bề mặt loét).

Tổn thương đáng kể có thể biểu hiện ban đỏ nhẹ, tróc vảy từ nhẹ đến trung bình, và thường ảnh hưởng đến quanh
nang hoặc nang rõ rệt.

Các thăm dò
Thực hiện các xét nghiệm sau khi cần thiết để xác định các yếu tố gây bệnh cụ thể. Các xét nghiệm có thể bao gồm:

• Vi sinh học: nhuộm Gram và nuôi cấy vi khuẩn và Candida, bao gồm xét nghiệm đặc hiệu cho bệnh lậu và
nấm chlamydia nếu được chỉ định; một kỹ thuật không nuôi cấy như xét nghiệm khuếch đại axit nucleic
(NAAT) được khuyến cáo dùng để phát hiện nhiễm nấm chlamydia và cũng thích hợp với vi khuẩn Neisseria
gonorrhoeae; xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) nhạy và đặc hiệu với Treponema pallidum cũng
đang trở nên phổ biến rộng rãi hơn

• Soi kính hiển vi nền đen với huyết thanh từ vết loét: được chỉ định trong ca bệnh giang mai nghi ngờ
• Xét nghiệm vi-rút: các xét nghiệm ưu tiên là PCR hoặc các NAAT (xét nghiệm khuếch đại axit nucleic) khác,

hoặc nuôi cấy vi-rút
• Xét nghiệm nấm: chế phẩm KOH để phát hiện Candida có thể được chỉ định nếu nghi ngờ hoặc cần loại trừ

tình trạng nhiễm tác nhân/nấm này
• Sinh thiết da: được chỉ định để làm rõ chẩn đoán không chắc chắn. Nếu viêm đầu dương vật và bao quy đầu

không cải thiện sau khi thực hiện liệu pháp được chỉ định, hãy xem xét sinh thiết da để loại trừ các bệnh lý da
tiền ác tính (ví dụ: ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong biểu mô dương vật [PeIN]) và ác tính (ví dụ: ung
thư biểu mô tế bào vảy).[39] Viêm kiểu Zoon phổ biến về mặt mô học (đặc biệt ở bệnh lichen sclerosus) và
ung thư biểu mô biệt hóa tế bào gai tại chỗ/PeIN quan sát thấy ở bệnh lichen sclerosus có thể rất nhẹ, vì vậy
xét nghiệm mô học phải được diễn giải cẩn thận

• Xét nghiệm áp da: chỉ thực hiện nếu nghi ngờ hoặc cần loại trừ viêm da tiếp xúc dị ứng.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
da quy đầu rối loạn chức năng bẩm sinh hoặc mắc phải

• Yếu tố nguy cơ gây nên bệnh lichen sclerosus, viêm quy đầu Zoon và viêm đầu dương vật và bao quy đầu không
đặc hiệu.

không cắt bao quy đầu

• Yếu tố nguy cơ gây ra lichen sclerosus, viêm quy đầu Zoon và viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu,
đặc biệt nếu bao quy đầu bị rối loạn chức năng.

vệ sinh kém; tiểu nhỏ giọt cuối bãi hoặc són tiểu

• Yếu tố nguy cơ gây ra viêm quy đầu Zoon.

rửa quá mức

• Yếu tố nguy cơ gây viêm da tiếp xúc kích ứng.
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nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV)

• Yếu tố nguy cơ gây viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu và tiền ung thư và ung thư dương vật.
• Điều này chỉ áp dụng cho một số tuýp HPV nhất định; mụn cóc bộ phận sinh dục rõ rệt về mặt lâm sàng do các

tuýp HPV không gây ung thư (chủ yếu là 6 và 11) có khả năng tiền ung thư không đáng kể.

Yếu
bệnh viêm da

• Chẳng hạn như chàm, viêm da tiết bã và bệnh vảy nến. Yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến da của bộ phận sinh
dục và viêm đầu dương vật và bao quy đầu.

Nhiễm Borrelia

• Yếu tố nguy cơ không có khả năng gây ra bệnh lichen sclerosus (một nghiên cứu sử dụng kính hiển vi soi nổi đã
phát hiện thấy bằng chứng về nhiễm Borrelia ở bệnh lichen sclerosus ban đầu).[36]

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 rối loạn chức năng da quy đầu bẩm sinh hoặc mắc phải, vệ sinh kém, rửa quá
nhiều và nhiễm vi-rút gây u nhú ở người (HPV).

không cắt bao quy đầu (thường gặp)

• Cắt bao quy đầu bảo vệ khỏi ung thư dương vật, UTI (nhiễm trùng đường tiết niệu) và STD.

Các yếu tố chẩn đoán khác

nhiều bạn tình (thường gặp)

• Nhiều bạn tình và/hoặc hành vi tình dục có nguy cơ cao làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh STD

hành vi tình dục nguy cơ cao (thường gặp)

• Nhiều bạn tình và/hoặc hành vi tình dục có nguy cơ cao làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh STD

giảm hoặc tăng sắc tố sau viêm (thường gặp)

• Có thể quan sát thấy sau khi khỏi một bệnh da liễu gây viêm bất kỳ (ví dụ: chàm, vảy nến, viêm da tiếp xúc). Phát
ban cố định do thuốc ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục thường khỏi khi tăng sắc tố rõ rệt sau viêm.

ngứa (thường gặp)

• Thường được cho biết trong các ca bệnh chàm, viêm da tiếp xúc, ghẻ.

đốm vảy đỏ (thường gặp)

• Xuất hiện ở các bệnh da liễu do viêm như chàm, viêm da tiết bã, bệnh vảy nến và viêm khớp phản ứng.

loét trợt (thường gặp)

• Được quan sát thấy ở các bệnh nhiễm trùng (herpes simplex, nhiễm nấm candida, giang mai), lichen sclerosus,
lichen phẳng, ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong biểu mô dương vật (PeIN), ung thư biểu mô tế bào vảy.
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tiền sử cá nhân/gia đình bị di ứng cơ địa (chàm, sốt mùa hè, hen suyễn, dị ứng loại I) (không
thường gặp)

• Bệnh nhân có nền tảng dị ứng cơ địa có khả năng bị viêm da tiếp xúc kích ứng và/hoặc dị ứng cao hơn. Viêm da
cơ địa thường không xảy ra ở vùng sinh dục.

tiền sử cá nhân/gia đình bị vảy nến (không thường gặp)

• Có bẩm chất di truyền rất dễ mắc bệnh vảy nến. Ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục có thể là biểu hiện duy nhất của
bệnh vảy nến, nhưng việc khám các vị trí cơ thể khác thường cho thấy các tổn thương hoặc dấu hiệu vảy nến khác
(ví dụ: ảnh hưởng đến móng).

tiểu nhỏ giọt cuối bãi (không thường gặp)

• Tiểu không tự chủ có thể dẫn đến kích ứng/tổn thương da và là một yếu tố nguyên nhân ở bệnh lichen
sclerosus.[40] Ẩm ướt lâu ngày có thể khiến nhiễm nấm candida.

giảm sắc tố (không thường gặp)

• Có thể quan sát thấy các đốm giảm sắc tố hoặc không có sắc tố rõ rệt trên cơ quan sinh dục ở bệnh bạch biến. Các
tổn thương khác của bệnh bạch biến thường được quan sát thấy khi khám tại các vị trí khác trên cơ thể (đặc biệt là
các vùng quanh hốc mắt và phía ngoài cùng).

Ban xuất huyết (không thường gặp)

• Phát hiện thường gặp ở bệnh lichen sclerosus; các phát hiện khác bao gồm dị ứng da và tăng sắc tố.

mảng đỏ (không thường gặp)

• Xuất hiện ở bệnh viêm quy đầu Zoon, hồng sản Queyrat, bệnh lậu.

mụn nước (không thường gặp)

• Có thể được quan sát thấy trong những ca bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng hoặc kích ứng cấp tính.

nốt sần hoặc nốt sần nhỏ (không thường gặp)

• Được quan sát thấy ở lichen phẳng (nốt sần phẳng tróc vảy nhẹ). Nếu nghi ngờ chẩn đoán này, khoang miệng và
móng tay cũng được kiểm tra xem có triệu chứng của lichen phẳng hay không.

mụn mủ (không thường gặp)

• Có thể được quan sát thấy với bệnh nhiễm nấm candida; chẩn đoán được xác nhận bằng chế phẩm KOH hoặc
nuôi cấy.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

lấy mẫu phết cho xét nghiệm vi sinh (nhuộm Gram và nuôi cấy) và PCR

• Chế phẩm KOH để phát hiện Candida có thể được chỉ định nếu nghi ngờ
hoặc cần loại trừ tình trạng nhiễm tác nhân/nấm này

• Thạch sô-cô-la có thể được sử dụng để nuôi cấy Neisseria gonorrhoeae.
• Kỹ thuật không nuôi cấy như xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)

hiện đang được khuyến cáo sử dụng để phát hiện Chlamydia và cũng thích
hợp cho N gonorrhoeae.

• Xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) nhạy và đặc hiệu để phát hiện
Treponema pallidum đang trở nên phổ biến rộng rãi hơn.

có thể dương tính với nhiễm vi
khuẩn hoặc nhiễm Candida

lấy mẫu phết cho xét nghiệm vi-rút

• Các xét nghiệm ưu tiên là phản ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc các xét
nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) khác, hay nuôi cấy vi-rút.

PCR hoặc nuôi cấy dương tính

soi kính hiển vi nền đen

• Thường không có sẵn bên ngoài các cơ sở chuyên khoa. Chỉ một kết quả âm
tính đơn lẻ không loại trừ nhiễm trùng; tốt hơn là cần có 3 xét nghi ̣êm âm
tính vào các ngày khác nhau.

có thể dương tính với vi-rút
giang mai

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Sinh thiết da

• Điều quan trọng là phải đảm bảo lấy đúng mẫu bệnh phẩm tại đúng vị trí và
cung cấp đầy đủ thông tin cho chuyên gia bệnh học.[39]

• Đối với gây tê cục bộ, sẽ an toàn khi sử dụng một lượng nhỏ adrenaline
(epinephrine; 1:200.000), vì dương vật là một cơ quan có nhiều mạch máu.
Bọng nước nhỏ có thể hình thành khi tiêm một lượng nhỏ thuốc gây mê (ví
dụ: 2% xylocaine với adrenaline 1:200.000).

• Sinh thiết rạch nhỏ có thể được thực hiện bằng sinh thiết bấm 3 hoặc 4 mm.
Tránh sinh thiết các đầu dương vật (trừ khi không có tổn thương hoặc phát
ban phù hợp ở vị trí khác) và gần hãm quy đầu tại đó niệu đạo rất sát với bề
mặt. Có thể dùng chỉ khâu tự tiêu để đóng vết thương.

phát hiện do chuyên gia mô
bệnh học báo cáo phù hợp với
tình trạng gây bệnh

thử nghiệm áp da

• Được thực hiện nếu nghi ngờ hoặc cần loại trừ viêm da tiếp xúc dị ứng.
• Được bác sĩ da liễu diễn giải trong phòng khám xét nghiệm áp da.

có thể dương tính trong viêm
da tiếp xúc dị ứng

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Chàm và viêm da • Đặc trưng bởi các mảng ban đỏ
có vảy. Ngứa thường là dấu hiệu
nổi bật.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm da cơ địa • Đặc trưng bởi các đốm ban đỏ
có vảy và các mảng lichen hóa.
Ngứa là triệu chứng nổi bật. Các
vùng bị ảnh hưởng khác bao
gồm bàn tay, mắt cá chân/bàn
chân và các vùng có nếp gấp.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.
• Sinh thiết thường không cần

thiết nhưng có thể cần phải thực
hiện trong các ca bệnh không
điển hình.

• Nồng độ IgE huyết thanh cao
làm tăng nghi ngờ lâm sàng về
sự có mặt của xu hướng dị ứng
cơ địa.

viêm da tiết bã • Tổn thương có ban đỏ nhẹ, tróc
vảy từ nhẹ đến trung bình, và
thường ảnh hưởng đến quanh
nang hoặc nang rõ rệt.

• Các vùng thường bị ảnh hưởng
khác bao gồm da đầu, tai, vùng
trán giữa hai lông mày và lông
mày, cánh mũi, nách, ngực, lưng
và háng. Có thể có gàu nhẹ, tróc
vảy nhẹ ở lông mày, hoặc tổn
thương tróc vảy ở nách hoặc
trên ngực.

• Bệnh nhân thường than phiền
về tổn thương do mỹ phẩm hơn
là ngứa, có thể ở mức nhẹ.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng
(và bao gồm ghi nhận đáp ứng
với biện pháp điều trị).

• Sinh thiết thường không cần
thiết nhưng có thể cần phải thực
hiện trong các ca bệnh không
điển hình.

Viêm da tiếp xúc kích ứng • Đặc trưng bởi đốm hoặc mảng
ban đỏ đóng vảy tại vị trí bôi
chất gây kích ứng.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng
dựa trên tiền sử, khám và thử
nghiệm điều trị (tức là tránh
sử dụng chất gây kích ứng giả
định).

Viêm da tiếp xúc dị ứng • Các triệu chứng bao gồm đau,
nóng rát hoặc ngứa.

• Các dấu hiệu bao gồm ban đỏ,
sưng, mụn nước và tiết dịch
hoặc ban đỏ đóng vảy và lichen
hóa, tùy thuộc vào độ nặng. Các
dấu hiệu này xuất hiện khoảng
1 tuần sau khi tiếp xúc lần đầu
tiên với dị nguyên, nếu trước
đó không nhạy cảm hoặc trong
vòng vài giờ cho tới 1 đến 2
ngày nếu bị nhạy cảm.

• Đây là nguyên nhân tương đối
không phổ biến của viêm đầu
dương vật và bao quy đầu.

• Điều trị dựa trên việc xác định
các dị nguyên tiềm ẩn và nguồn
có khả năng, và tránh sử dụng
sau đó. Có thể có dấu hiệu về
các yếu tố kích thích khi biểu
hiện, nhưng cần phải xét nghiệm
mảng tiếp theo để xác định (các)
dị nguyên.[41]
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh vảy nến • Bệnh vảy nến ở bộ phận sinh
dục biểu hiện với các đốm hoặc
mảng ban đỏ ngứa, đóng vảy
màu bạc đa dạng ở nam giới đã
cắt bao quy đầu. Không xuất
hiện vảy ở các tổn thương trên
đầu dương vật hoặc trong túi
bao quy đầu của nam giới chưa
cắt bao quy đầu do đây là vị trí
niêm mạc.

• Xác định các vùng ảnh hưởng
khác có thể giúp chẩn đoán
bệnh vảy nến. Các vùng thường
bị ảnh hưởng bao gồm da đầu,
tai, rốn, xương cùng, khe mông
và móng tay.

• Viêm đầu dương vật và bao
quy đầu do vảy nến có thể nằm
trong phổ bệnh vảy nến thể uốn
(với sự ảnh hưởng của bệnh ở
giữa các nếp gấp và vị trí uốn
cong) và có thể có liên quan đến
bệnh ở giữa các nếp gấp của
nách, khe mông, nếp gấp mông
và háng.

• Bệnh Bowen và bệnh Paget ở vú
ngoài có thể bị chẩn đoán nhầm
là bệnh vảy nến khi có một hoặc
nhiều ổ bệnh trên thân dương
vật và/hoặc ở háng.

• Chẩn đoán bệnh vảy nến
thường mang tính lâm sàng; đôi
khi cần phải sinh thiết để loại
trừ viêm quy đầu Zoon, lichen
phẳng, hồng sản Queyrat, hoặc
u Kaposi ở bệnh nhân chưa cắt
bao quy đầu có tổn thương niêm
mạc đơn lẻ.

Viêm khớp phản ứng (bệnh
Reiter)

• Tổn thương da ở tình trạng viêm
khớp phản ứng có thể tương tự
tổn thương da ở bệnh vảy nến.
Bệnh nhân có thể biểu hiện các
đặc điểm của cả bệnh vảy nến
lẫn hội chứng Reiter.

• Thông thường, bệnh nhân bị
viêm khớp phản ứng có lòng
bàn tay và lòng bàn chân vàng,
nổi cục, có hoặc không có tổn
thương mụn mủ (dày sừng lậu);
và ảnh hưởng đặc trưng tới
dương vật (viêm quy đầu) mà
trong trường hợp nặng có thể
dẫn đến viêm đầu dương vật và
bao quy đầu.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng.
• Kết quả xét nghiệm HLA-B27

dương tính ở khoảng 75% bệnh
nhân.
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Chẩn đoán
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Lichen sclerosus • Nam giới mắc bệnh lichen
sclerosus ở bộ phận sinh dục có
thể không có triệu chứng. Các
mảng hoặc đốm trắng teo (bệnh
bạch bì) thường được quan sát
thấy nhất. Các tổn thương cũng
có thể xuất hiện dưới dạng các
đốm hoặc mảng dạng lichen
đóng vảy nhẹ, có màu hoa cà
hoặc phình to có bũi giãn tĩnh
mạch và ban xuất huyết rải rác.

• Bệnh nhân có thể báo cáo các
triệu chứng biểu hiện rối loạn
chức năng sinh dục hoặc đau khi
giao hợp (mụn nước ngứa, nóng
rát, đau, chảy máu, rách, nứt,
xuất huyết), khó chịu khi đi tiểu,
thu hẹp dòng tiết niệu và/hoặc
lo ngại về thay đổi cơ thể giải
phẫu ở cơ quan sinh dục.[17]
[18] [19] [20] [21] [42]

• Các biểu hiện khác bao gồm
da quy đầu không co rút, nghẹt
quy đầu và bí tiểu (thậm chí suy
thận). Các dấu hiệu có thể mờ
nhạt, xuất hiện cùng với tình
trạng hẹp lỗ sáo và căng nhẹ bao
quy đầu (vẫn có thể co rút) do
mảng và dải xơ cứng.

• Những thay đổi nghiêm trọng
do lichen sclerosus và viêm đầu
dương vật và bao quy đầu không
đặc hiệu hoặc Zoon liên quan
bao gồm viêm bao quy đầu co
thắt, dính, mất đường ranh giới
giữa các bộ phận và biến mất
hoặc mờ các đặc điểm cấu trúc
thường được xác định rõ nét (ví
dụ: hãm bao quy đầu và rãnh
quy đầu). Thay đổi rõ rệt của
tình trạng viêm quy đầu Zoon
có thể ửng đỏ hơn so với bệnh
lichen sclerosus tiềm ẩn.

• Các biến chứng tiết niệu khác
bao gồm viêm đầu dương vật và
bao quy đầu, dính, hẹp bao quy
đầu, nghẹt bao quy đầu, viêm
bao quy đầu, viêm quy đầu thể
khô và ung thư.

• Đôi khi có quan sát thấy tăng
sắc tố sau viêm.

• Hầu hết các ca bệnh lichen
sclerosus có thể được chẩn đoán
trên lâm sàng.

• Nếu nghi ngờ về mặt lâm sàng,
cần tiến hành sinh thiết. Bắt
buộc phải sinh thiết nếu tổn
thương hoặc một phần của tổn
thương bị loét trợ hoặc có mụn
cóc.
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm quy đầu Zoon • Các đốm có ranh giới rõ, óng
ánh, ẩm ướt, sáng bóng, đỏ tươi
hoặc nâu ở đầu dương vật và
niêm mạc bao quy đầu. Niệu
đạo (hố thuyền) cũng có thể bị
ảnh hưởng. Các tổn thương có
thể biểu hiện chấm lốm đốm
màu đỏ sẫm (đốm ớt đỏ) và
ban xuất huyết có lắng đọng
hemosiderin.

• Hình thái không điển hình hoặc
bất thường cần xem xét cùng
với nghi ngờ và tiến hành sinh
thiết.

• Thường bắt buộc phải tiến hành
sàng lọc STD ở những bệnh
nhân có tổn thương dương vật
được cho là biểu hiện viêm quy
đầu Zoon.

• Cần tiến hành sinh thiết có mục
tiêu phù hợp; chuyên gia bệnh
học cần tìm kiếm bệnh đồng
mắc (ví dụ: lichen sclerosus),
đặc biệt là trong mẫu bệnh
phẩm da quy đầu sau khi cắt.

Viêm đầu dương vật và bao
quy đầu không đặc hiệu

• Viêm đầu dương vật và bao quy
đầu không đặc hiệu là một chẩn
đoán loại trừ và hầu như không
phổ biến.

• Nhiễm nấm Candida có thể xuất
hiện như một hiện tượng cơ
hội thứ phát, mà không phải là
nguyên nhân gây bệnh ban đầu,
trong hầu hết nếu không muốn
khẳng định là trong tất cả các ca
bệnh.

• Rối loạn chức năng bao quy
đầu là nguyên nhân nghi ngờ
cao trong mọi ca bệnh, và trong
nhiều ca bệnh, lichen sclerosus
cuối cùng sẽ được phát hiện
thấy là trạng thái bệnh nền.

• Chẩn đoán loại trừ.

Bệnh lậu • Các đốm ban đỏ có thể có ranh
giới rõ và trông rất giống với
viêm quy đầu Zoon.

• Có thể bị phù lỗ sáo, bao quy
đầu và dương vật và ít gặp hơn
là hạch to gây đau.

• Bệnh lậu là do Neisseria
gonorrhoeae gây ra. Đây là một
loại vi sinh vật song cầu khuẩn
gram âm, nội bào, được chẩn
đoán bằng cách phết nhuộm
mẫu phết niệu đạo. Sự hiện
diện của vi sinh vật này được
xác nhận bằng các xét nghiệm
khuếch đại axit nucleic hoặc
nuôi cấy.
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Chẩn đoán
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhiễm nấm Candida • Nóng rát và đau nhức có nhiều
khả năng xảy ra hơn ngứa. Đầu
dương vật có thể bị loét trợt.
Các đốm hoặc mảng đỏ kết tụ
xảy ra ở các nếp gấp, thường
kèm theo loét trợt bề mặt.

• Chẩn đoán mang tính lâm sàng
và được xác nhận nhờ biểu hiện
trực tiếp của các dạng nảy chồi
của nấm men và pseudohyphae
trong chế phẩm KOH với mực
Ấn Độ. Nuôi cấy vi sinh là xét
nghiệm khẳng định.

• Nếu chẩn đoán mắc bệnh nấm
candida, cần phải tìm kiếm
nguyên nhân da liễu hoặc y tế
tiềm ẩn trên lâm sàng, vì các
dấu hiệu do Candida có thể rõ
ràng hơn so với dấu hiệu của
nguyên nhân tiềm ẩn.

Ung thư biểu mô tại chỗ/u tân
sinh trong biểu mô dương vật
(PeIN)

• Bệnh bạch sản dai dẳng, hồng
sản, cụm nốt sần có sắc tố.

• Chẩn đoán được xác nhận bằng
sinh thiết và định loài vi-rút gây
u nhú ở người (HPV).
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Phương pháp điều trị bao gồm các biện pháp chung và điều trị đặc hiệu cho bệnh lý nền.

Các biện pháp chung
Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân. Đối với vùng bộ phận sinh dục, bệnh nhân cần:

• Tránh các chất gây kích ứng (ví dụ: xà phòng kháng khuẩn) và rửa quá nhiều (ví dụ: sử dụng khăn lau mạnh)
• Làm khô hoàn toàn đầu của dương vật sau khi rửa (nam giới chưa cắt bao quy đầu)
• Tránh sử dụng các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm

vải)
• Sử dụng các sản phẩm thay thế xà phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa) một hoặc hai lần mỗi

ngày và chất làm mềm (ví dụ: chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần
• Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục để cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng. Mọi tình trạng nhiễm trùng và bệnh lý nền đều phải được điều
trị kịp thời bằng các biện pháp thích hợp.

Chàm bội nhiễm
Điều trị viêm da dị ứng bao gồm việc bôi các chất làm mềm và corticosteroid bôi trên da. Thuốc kháng histamin
đường uống rất hữu ích cho bệnh nhân bị ngứa đáng kể.

viêm da tiết bã
Ngoài các biện pháp chung, có thể không cần điều trị. Đối với những bệnh nhân bị ban đỏ/viêm đáng kể, thuốc
kháng nấm bôi trên da kết hợp với corticosteroid bôi trên da nhẹ hoặc vừa là biện pháp điều trị ban đầu. Các thuốc
ức chế calcineurin bôi trên da có thể được sử dụng để thay thế cho biện pháp điều trị bằng corticosteroid bôi trên da.
Itraconazole hoặc fluconazole đường uống có thể được sử dụng ở các ca bệnh nặng (ví dụ: những người bị viêm nang
lông tiết bã đồng mắc hoặc trong nhiễm HIV).

Viêm da tiếp xúc kích ứng
Các chất gây kích ứng, đặc biệt là xà phòng và nước hoa, cần được xác định và tránh. Nên dùng corticosteroid bôi trên
da. Thuốc kháng histamin đường uống rất hữu ích cho bệnh nhân bị ngứa đáng kể.

Viêm da tiếp xúc dị ứng
Cần tránh các dị nguyên đã xác định được và dùng corticosteroid bôi trên da. Thuốc kháng histamin đường uống rất
hữu ích cho bệnh nhân bị ngứa đáng kể. Thuốc ngâm nhôm axetat là một thuốc hỗ trợ điều trị hữu ích trong các ca
bệnh viêm da tiếp xúc cấp tính nặng có dịch tiết/dịch rỉ.

Bệnh vảy nến
Điều trị bằng corticosteroid bôi trên da kết hợp với chất làm mềm. Các phương pháp điều trị khác bao gồm các chất
tương tự vitamin D bôi trên da (ví dụ: calcipotriene) hoặc các chất ức chế calcineurin bôi trên da. Ở bệnh rất nặng, có
thể phải điều trị toàn thân với các tác nhân như ánh sáng cực tím, acitretin, methotrexate, ciclosporin (cyclosporine),
hoặc các chất sinh học (ví dụ: etanercept) theo chỉ định dựa trên hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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 19, 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.

19

http://bestpractice.bmj.com


Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị
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Viêm khớp phản ứng (bệnh Reiter)
Phương pháp điều trị tương tự như phương pháp sử dụng cho bệnh vảy nến bằng corticosteroid bôi trên da hoặc chất
ức chế calcineurin bôi trên da và các biện pháp hỗ trợ được sử dụng ban đầu. Trong những ca bệnh nhiễm HIV đồng
thời, các thuốc retinoid đường uống có thể đặc biệt hữu ích.

Lichen sclerosus
Điều trị bằng corticosteroid hiệu lực cao bôi trên da Các trường hợp nhiễm vi khuẩn và nấm candida thứ phát cũng
cần được điều trị. Phẫu thuật can thiệp (ví dụ: cắt bao quy đầu) có thể cần thiết trong trường hợp không có đáp ứng
với biện pháp điều trị nội khoa. Hướng dẫn của Hiệp hội Bác sĩ da liễu Anh[43] đưa ra tư vấn cơ bản nhưng phản
ánh thực hành ở nữ giới nhiều hơn trường hợp chuyên khoa ở nam giới. Những sửa đổi cho thực hành ở nam giới đã
được công bố.[44]

Bệnh lậu
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo dùng ceftriaxone dạng tiêm bắp kết hợp với
azithromycin đường uống làm lựa chọn đầu tay, tốt nhất nên được cho dùng cùng nhau dưới sự giám sát trực tiếp của
bác sĩ. Azithromycin được ưu tiên sử dụng hơn doxycycline vì thuốc này được cho dùng dưới dạng liều đơn đường
uống tiện lợi và đã giảm tỷ lệ đề kháng của bệnh lậu so với doxycycline; tuy nhiên, doxycycline có thể được sử dụng
thay cho azithromycin ở những bệnh nhân bị dị ứng với azithromycin.[45]

Nếu không có sẵn ngay ceftriaxone, bệnh nhân nên dùng cefixime đường uống kết hợp với azithromycin. Có thể dùng
các thuốc cephalosporin khác thay ceftriaxone bao gồm cefoxitin (dùng cùng với probenecid) và cefotaxime. Nếu bệnh
nhân bị dị ứng cephalosporin, có thể cân nhắc dùng gemifloxacin đường uống hoặc gentamicin dạng tiêm bắp dưới
dạng liều đơn, kết hợp với liều cao azithromycin; tuy nhiên, các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa có thể khiến những
loại thuốc này bị hạn chế sử dụng.[45]

Cần tiến hành xét nghiệm lại bằng kỹ thuật nuôi cấy cho những bệnh nhân xuất hiện triệu chứng dai dẳng sau khi
điều trị, và nếu nuôi cấy cho kết quả dương tính với lậu cầu khuẩn, cần gửi các chủng phân lập đi để xét nghiệm độ
kháng thuốc. Bệnh nhân bị thất bại điều trị sau khi điều trị bằng phác đồ thay thế cần được điều trị bằng ceftriaxone
và azithromycin liều cao và cần được tư vấn về bệnh truyền nhiễm. Sau 1 tuần điều trị lại, cần xét nghiệm lại để xác
nhận tình trạng khỏi bệnh. Cần được báo cáo trường hợp điều trị thất bại cho CDC thông qua phòng y tế địa phương
hoặc tiểu bang trong vòng 24 giờ sau khi chẩn đoán.[45]

Các bác sĩ lâm sàng cần đảm bảo các bạn tình của bệnh nhân trong 60 ngày trước đó được đánh giá nhanh bằng xét
nghiệm nuôi cấy và được điều trị theo chỉ định. Nếu không thể liên hệ được với bạn tình dị tính của bệnh nhân để
đánh giá và điều trị kịp thời, cần xem xét phương án điều trị nhanh cho bạn tình.[45]

Lý tưởng nhất là bệnh nhân và bạn tình cần được bác sĩ chuyên khoa sinh dục tiết niệu thăm khám để đánh giá và loại
trừ các bệnh STD khác.

Nhiễm nấm Candida
Mọi bệnh nền (ví dụ: đái tháo đường, HIV) đều phải được điều trị. Trong các ca bệnh ban đỏ/viêm nặng, thuốc kháng
nấm chứa azole bôi trên da thường rất hữu ích khi kết hợp với hydrocortisone. Thuốc kháng nấm chứa azole đường
uống (ví dụ: fluconazole) có thể được chỉ định nếu bệnh nhân không đáp ứng với các liệu pháp bôi trên da hoặc nếu
có ảnh hưởng nghiêm trọng/lan rộng, như có thể quan sát thấy ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Bệnh nhân
cần giữ cho vùng này càng khô mát càng tốt và mặc đồ lót cho phép không khí lưu thông (ví dụ: quần lót ống rộng, đồ
lót bằng cotton màu trắng). Bạn tình cũng có thể cần điều trị.
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu không đặc hiệu
Điều trị thường khó khăn, vì viêm đầu dương vật và bao quy đầu thường không đáp ứng với các biện pháp chung,
corticosteroid bôi trên da và kháng sinh bôi trên da và toàn thân. Phẫu thuật can thiệp (ví dụ: cắt bao quy đầu) có thể
cần thiết trong trường hợp không có đáp ứng với biện pháp điều trị nội khoa và chữa khỏi bệnh trong hầu hết trường
hợp.

Viêm quy đầu Zoon
Bệnh nhân được chỉ định sử dụng corticosteroid bôi da hiệu lực cao (ví dụ: clobetasol) thành từng đợt, kèm theo hoặc
không kèm theo thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm. Phẫu thuật can thiệp (ví dụ: cắt bao quy đầu) có thể cần thiết
trong trường hợp không có đáp ứng với biện pháp điều trị nội khoa và thường chữa khỏi bệnh.

Ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong biểu mô dương vật (PeIN)
Bệnh lý này cần được điều trị bởi một nhóm liên ngành tại các trung tâm chuyên khoa. Cắt bao quy đầu là hướng điều
trị chính và cần được chỉ định nếu bệnh nhân chưa được cắt bao quy đầu. Các thuốc bôi trên da như fluorouracil, axit
salicylic, podophyllum resin và imiquimod có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp, và theo chu kỳ. Việc sử dụng các
thuốc bôi trên da này trong ung thư biểu mô tại chỗ/PeIN là ngoài hướng dẫn và phải được điều chỉnh phù hợp với
hoàn cảnh lâm sàng của từng bệnh nhân theo kinh nghiệm cũng như năng lực của bác sĩ điều trị; đây là công việc của
chuyên gia.

Có thể sử dụng liệu pháp lạnh, phẫu thuật điện, laser và liệu pháp quang động lực. Nạo và đốt, cắt bỏ, phẫu thuật
Mohs và tái tạo bề mặt đầu dương vật là các tùy chọn phẫu thuật. Trong trường hợp xuất hiện PeIN không biệt hóa do
vi-rút gây u nhú ở người (HPV), nên tiêm vắc-xin ngừa HPV sau khi phơi nhiễm.

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 )

Chàm bội nhiễm

1 corticosteroid bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

viêm da tiết bã

1 Biện pháp điều trị hỗ trợ

có ban đỏ/viêm đáng kể thêm thuốc kháng nấm bôi trên da

bổ sung Corticosteroid đường tra

bổ sung thuốc ức chế calcineurin bôi trên da

với viêm nang lông tiết bã đồng
mắc hoặc nhiễm HIV

thêm thuốc kháng nấm chứa azole đường uống theo
hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa

Viêm da tiếp xúc kích ứng
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Cấp tính ( tóm tắt )

1 tránh tác nhân gây kích ứng + các biện pháp hỗ
trợ + corticosteroid bôi trên da

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

Viêm da tiếp xúc dị ứng

1 tránh các chất gây dị ứng + các biện pháp hỗ trợ +
corticosteroid bôi trên da

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

nghiêm trọng có tiết dịch/chảy
nước

bổ sung thuốc ngâm ướt

Bệnh vảy nến

1 thuốc corticosteroid bôi trên da hoặc thuốc ức
chế calcineurin bôi trên da hoặc thuốc tương tự
vitamin D bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

bệnh toàn thân nặng thêm điều trị toàn thân bởi bác sĩ chuyên khoa

viêm khớp phản ứng (bệnh Reiter)

1 thuốc corticosteroid bôi trên da hoặc thuốc ức chế
calcineurin bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

có nhiễm HIV thêm retinoid đường uống theo hướng dẫn của bác sĩ
chuyên khoa

lichen xơ hóa

1 corticosteroid bôi trên da + kháng sinh/kháng nấm

2 phẫu thuật cắt bao quy đầu

Bệnh lậu

1 thuốc kháng sinh

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ

nhiễm bấm Candida

1 xác định bệnh nền + thuốc kháng nấm bôi trên da
+ các biện pháp hỗ trợ

ban đỏ/viêm nặng thêm Corticosteroid đường tra

kháng các liệu pháp bôi trên
da hoặc ảnh hưởng nghiêm
trọng/lan rộng

thêm thuốc kháng nấm đường uống

Viêm quy đầu - bao quy đầu không đặc hiệu

1 corticosteroid bôi trên da hiệu lực thấp hơn

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ
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Cấp tính ( tóm tắt )

bổ sung thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm có mục
tiêu để điều trị các mầm bệnh đã xác định

2 corticosteroid bôi trên da hiệu lực cao

3 phẫu thuật cắt bao quy đầu

Viêm quy đầu Zoon

1 corticosteroid bôi trên da hiệu lực cao

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ

bổ sung thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm có mục
tiêu để điều trị các mầm bệnh đã xác định

2 phẫu thuật cắt bao quy đầu

ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong
biểu mô dương vật (PeIN)

1 cắt bao quy đầu (nếu chưa được cắt)

bổ sung thuốc bôi trên da

bổ sung liệu pháp lạnh, phẫu thuật điện, liệu pháp bằng
laser hoặc liệu pháp quang động lực

bổ sung phẫu thuật

bổ sung tiêm vắc-xin chủng ngừa HPV sau khi phơi nhiễm
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Chàm bội nhiễm

Chàm bội nhiễm 1 corticosteroid bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Cần sử dụng corticosteroid bôi trên da hiệu lực thấp
nhất có khả năng trị bệnh. Hydrocortisone là một lựa
chọn hiệu lực thấp và được sử dụng cho các ca bệnh
nhẹ, trong khi triamcinolone là một lựa chọn hiệu lực
trung bình được sử dụng trong các ca bệnh trung bình/
nặng.

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» hydroxyzine: 25 mg đường uống 6-8 giờ một lần
khi cần, tối đa 100 mg/ngày

HOẶC

» cetirizine: 10 mg uống mỗi ngày một lần

HOẶC
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Cấp tính
» fexofenadine: 60 mg đường uống mỗi ngày hai
lần, hoặc 180 mg đường uống mỗi ngày một lần

HOẶC

» loratadine: 5-10 mg đường uống mỗi ngày một
lần

» Thuốc kháng histamin đường uống rất hữu ích cho
bệnh nhân bị ngứa đáng kể. Hydroxyzine thường được
sử dụng, nhưng có thể gây tác dụng an thần. Các lựa
chọn không gây tác dụng an thần bao gồm cetirizine,
fexofenadine và loratadine.

viêm da tiết bã

viêm da tiết bã 1 Biện pháp điều trị hỗ trợ

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

có ban đỏ/viêm đáng kể thêm thuốc kháng nấm bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» ketoconazole bôi trên da: (2%) bôi vào (các)
vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày một lần

HOẶC

» miconazole bôi trên da: (2%) bôi vào (các) vùng
bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

HOẶC

» clotrimazole bôi trên da: (1%) bôi vào (các) vùng
bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

» Có thể sử dụng thuốc kháng nấm bôi trên da (ví dụ:
ketoconazole, miconazole, clotrimazole) kết hợp với
corticosteroid bôi trên da hiệu lực nhẹ hoặc trung bình
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Cấp tính
cho những ca bệnh nặng hơn (tức là, những người có
ban đỏ/viêm đáng kể). Các thuốc corticosteroid thường
được thoa trong 2 đến 3 tuần, còn chất kháng nấm
được sử dụng cho đến khi quan sát thấy khỏi bệnh da
đang hoạt động.

» Viêm da tiết bã là một bệnh mạn tính, thường xuyên
tái phát, do đó các loại thuốc này có khả năng được sử
dụng liên tục trong một khoảng thời gian kéo dài.

bổ sung Corticosteroid đường tra

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Chỉ nên sử dụng corticosteroid bôi trên da cho những
đợt bùng phát nặng hơn có kèm theo viêm và ban đỏ
rõ rệt. Thông thường, chỉ nên sử dụng trong khoảng
thời gian từ 2 đến 3 tuần.

» Khi kiểm soát được đợt bùng phát bệnh, cần ngưng
dùng các thuốc corticosteroid bôi trên da và vẫn tiếp
tục sử dụng kem ketoconazole khi cần (tức là, cho đến
khi quan sát thấy bệnh da khỏi hẳn).

» Viêm da tiết bã là một bệnh mạn tính, thường xuyên
tái phát, do đó các loại thuốc này có khả năng được sử
dụng liên tục trong một khoảng thời gian kéo dài.

bổ sung thuốc ức chế calcineurin bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» pimecrolimus bôi trên da: (1%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» tacrolimus bôi trên da: (0,03% hoặc 0,1%) bôi
một lượng nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi
ngày hai lần

» Các thuốc ức chế calcineurin bôi trên da có thể được
sử dụng để thay thế cho corticosteroid bôi trên da. Các
chất này sẽ được sử dụng cho đến khi quan sát thấy
khỏi bệnh da đang hoạt động.

» Viêm da tiết bã là một bệnh mạn tính, thường xuyên
tái phát, do đó các loại thuốc này có khả năng được sử
dụng liên tục trong một khoảng thời gian kéo dài.

với viêm nang lông tiết bã đồng
mắc hoặc nhiễm HIV

thêm thuốc kháng nấm chứa azole đường uống theo
hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa

» Trong những ca bệnh viêm nang lông tiết bã đồng
mắc hoặc nhiễm HIV, điều trị bằng thuốc kháng nấm
chứa azole đường uống (ví dụ: fluconazole) được chỉ
định. Phương pháp điều trị này sẽ được thực hiện theo
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị

Cấp tính
hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc bác sĩ
chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm.

Viêm da tiếp xúc kích ứng

Viêm da tiếp xúc kích ứng 1 tránh tác nhân gây kích ứng + các biện pháp hỗ
trợ + corticosteroid bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Cần xác định và tránh hoặc giảm sử dụng các tác
nhân gây kích ứng. Điều trị chủ yếu nhằm vào giáo
dục và điều chỉnh hành vi.

» Thuốc mỡ chứa corticosteroid bôi trên da có hiệu
lực thấp đến trung bình được chỉ định để giảm các
triệu chứng. Hydrocortisone là một loại corticosteroid
bôi trên da có hiệu lực thấp hữu ích cho bệnh nhẹ.
Triamcinolone là một loại corticosteroid có hiệu lực
trung bình hữu ích cho bệnh mức độ trung bình. Giới
hạn sử dụng trong 2 đến 3 tuần.

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» hydroxyzine: 25 mg đường uống 6-8 giờ một lần
khi cần, tối đa 100 mg/ngày
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Cấp tính
» Thuốc kháng histamin đường uống rất hữu ích cho
bệnh nhân bị ngứa đáng kể. Hydroxyzine thường được
sử dụng, nhưng có thể gây tác dụng an thần.

Viêm da tiếp xúc dị ứng

Viêm da tiếp xúc dị ứng 1 tránh các chất gây dị ứng + các biện pháp hỗ trợ +
corticosteroid bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Cần tránh (các) dị nguyên được xác định trong tiền
sử hoặc được xác nhận bằng xét nghiệm áp da.

» Thuốc mỡ chứa corticosteroid bôi trên da có hiệu
lực thấp đến trung bình là một lựa chọn hợp lý để
kiểm soát tình trạng. Hydrocortisone là một loại
corticosteroid bôi trên da có hiệu lực thấp hữu ích cho
bệnh nhẹ. Triamcinolone là một loại corticosteroid có
hiệu lực trung bình hữu ích cho bệnh mức độ trung
bình. Giới hạn sử dụng trong 2 đến 3 tuần.

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

có ngứa đáng kể bổ sung antihistamine đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» hydroxyzine: 25 mg đường uống 6-8 giờ một lần
khi cần, tối đa 100 mg/ngày
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Cấp tính
» Thuốc kháng histamin đường uống rất hữu ích cho
bệnh nhân bị ngứa đáng kể. Hydroxyzine thường được
sử dụng, nhưng có thể gây tác dụng an thần.

nghiêm trọng có tiết dịch/chảy
nước

bổ sung thuốc ngâm ướt

Các lựa chọn sơ cấp

» nhôm axetat bôi trên da: đắp khăn ngâm trong
dung dịch lên (các) vùng bị ảnh hưởng trong 20-30
phút hai lần mỗi ngày

» Thuốc ngâm nhôm axetat là một thuốc hỗ trợ điều
trị hữu ích trong các ca bệnh viêm da tiếp xúc cấp tính
nặng có dịch tiết/dịch rỉ. Các thuốc này có thể được
sử dụng cho đến khi quan sát thấy khỏi bệnh da đang
hoạt động.

Bệnh vảy nến

Bệnh vảy nến 1 thuốc corticosteroid bôi trên da hoặc thuốc ức
chế calcineurin bôi trên da hoặc thuốc tương tự
vitamin D bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

Các lựa chọn thứ cấp

» pimecrolimus bôi trên da: (1%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» tacrolimus bôi trên da: (0,03% hoặc 0,1%) bôi
một lượng nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi
ngày hai lần

HOẶC

» calcipotriol bôi trên da: (0,005%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng hai lần mỗi ngày

» Hydrocortisone là một loại corticosteroid có hiệu lực
thấp được sử dụng cho bệnh nhẹ. Triamcinolone là
thuốc có hiệu lực trung bình được sử dụng cho bệnh
mức độ trung bình. Chỉ nên sử dụng trong 2 đến 3
tuần.

» Các thuốc ức chế calcineurin bôi trên da hoặc
calcipotriene tương tự vitamin D có thể được sử dụng
thay thế cho corticosteroid bôi trên da, và để tránh

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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 19, 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.

29

http://bestpractice.bmj.com


Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
nguy cơ teo da do bôi thuốc quá nhiều. Các thuốc này
được sử dụng cho đến khi quan sát thấy khỏi bệnh da
đang hoạt động.

» Cần tránh các chế phẩm hắc ín thô mạnh ở các vị trí
hậu môn sinh dục, vì da ở các vị trí này có xu hướng
hấp thu các thuốc bôi trên da, dẫn tới nguy cơ ung
thư bộ phận sinh dục tăng cao (một trong những bệnh
nghề nghiệp đầu tiên được mô tả là ung thư biểu mô
bìu ở người cạo ống khói).

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

bệnh toàn thân nặng thêm điều trị toàn thân bởi bác sĩ chuyên khoa

» Nếu bệnh vảy nến rất nặng, có thể cần điều trị
toàn thân bằng acitretin, methotrexate, ciclosporin
(cyclosporine) hoặc các chất sinh học. Phương pháp
điều trị này cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn
của bác sĩ chuyên khoa da liễu.

viêm khớp phản ứng (bệnh Reiter)

viêm khớp phản ứng (bệnh Reiter) 1 thuốc corticosteroid bôi trên da hoặc thuốc ức chế
calcineurin bôi trên da + các biện pháp hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

Các lựa chọn thứ cấp

» pimecrolimus bôi trên da: (1%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị

Cấp tính
HOẶC

» tacrolimus bôi trên da: (0,03% hoặc 0,1%) bôi
một lượng nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi
ngày hai lần

» Phương pháp điều trị bệnh về da tương tự như
phương pháp điều trị bệnh vảy nến.

» Hydrocortisone là một loại corticosteroid có hiệu lực
thấp được sử dụng cho bệnh nhẹ. Triamcinolone là
thuốc có hiệu lực trung bình được sử dụng cho bệnh
mức độ trung bình. Giới hạn sử dụng trong 2 đến 3
tuần.

» Các thuốc ức chế calcineurin bôi trên da có thể được
sử dụng thay thế cho corticosteroid bôi trên da, và
để tránh nguy cơ teo da do bôi thuốc quá nhiều. Các
thuốc này được sử dụng cho đến khi quan sát thấy
khỏi bệnh da đang hoạt động.

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

có nhiễm HIV thêm retinoid đường uống theo hướng dẫn của bác sĩ
chuyên khoa

» Retinoid đường uống có thể đặc biệt hữu ích, đặc
biệt là khi nhiễm HIV. Phương pháp điều trị này sẽ
được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên
khoa da liễu hoặc bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền
nhiễm.

lichen xơ hóa

1 corticosteroid bôi trên da + kháng sinh/kháng nấm

Các lựa chọn sơ cấp

» clobetasol tại chỗ: (0,05%) thoa một lượng nhỏ
vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần
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Cấp tính
» Corticosteroid clobetasol bôi trên da hiệu lực cực
mạnh có hiệu quả ở tình trạng này. Thuốc này được
bôi cho đến khi quan sát thấy khỏi bệnh da đang hoạt
động. Việc sử dụng chất này làm tái cấu trúc niêm
mạc bị ảnh hưởng, làm giảm tình trạng hẹp bao quy
đầu, cải thiện các dấu hiệu mô học và có thể tránh sự
cần thiết phải cắt bao quy đầu để điều trị bệnh. Nguy
cơ ung thư biểu mô tế bào vảy cũng giảm xuống theo
quá trình điều trị.

» Cần tránh sử dụng các chất ức chế calcineurin bôi
trên da như thuốc mỡ tacrolimus và kem pimecrolimus
ở tình trạng này.[46] [47]

» Thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm sẽ được thêm
vào theo chỉ định dựa trên các kết quả cụ thể của xét
nghiệm chẩn đoán.

2 phẫu thuật cắt bao quy đầu

» Các phẫu thuật can thiệp bao gồm cắt bao quy đầu,
tạo hình dây hãm, và mở lỗ niệu đạo cho đến chỉnh
hình bằng nhựa tinh vi, tùy thuộc vào biểu hiện lâm
sàng và vị trí ảnh hưởng lớn nhất của bệnh trên cơ
quan.

» Cắt bao quy đầu hoàn toàn là phương pháp điều trị
ưu tiên vì tất cả các mô bị ảnh hưởng đều bị cắt bỏ và
mọi ảnh hưởng thứ phát đến đầu dương vật thường
phục hồi hoặc khỏi sau thủ thuật.

Bệnh lậu

1 thuốc kháng sinh

Các lựa chọn sơ cấp

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ
-và-
» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

Các lựa chọn thứ cấp

» cefixime: 400 g đường uống dưới dạng liều đơn
-và-
» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

HOẶC

» cefoxitin: 2 g tiêm bắp dưới dạng liều đơn
-và-
» probenecid: 1 g đường uống như là liều đơn
-và-
» azithromycin: 1 g đường uống như là liều đơn

Các lựa chọn cấp ba

» ceftriaxone: đơn liều 250 mg trong cơ
-hoặc-
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị

Cấp tính
» cefixime: 400 g đường uống dưới dạng liều đơn
-hoặc-
» cefotaxime: 500 mg tiêm bắp dưới dạng liều đơn

--VÀ--
» Doxycycline: 100 mg đường uống mỗi ngày hai
lần trong 7 ngày

HOẶC

» gemifloxacin: 320 g dùng đường uống dưới dạng
liều đơn
-hoặc-
» gentamicin: 240 mg tiêm bắp dưới dạng liều đơn

--VÀ--
» azithromycin: 2 g đường uống dưới dạng liều
đơn

» Bệnh nhân cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh
được khuyến nghị cho bệnh lậu. CDC hiện khuyến
cáo dùng ceftriaxone dạng tiêm bắp kết hợp với
azithromycin đường uống làm lựa chọn đầu tay, tốt
nhất nên được cho dùng cùng nhau dưới sự giám
sát trực tiếp của bác sĩ. Azithromycin được ưu tiên
sử dụng hơn doxycycline vì thuốc này được cho
dùng dưới dạng liều đơn đường uống tiện lợi và đã
giảm tỷ lệ đề kháng của bệnh lậu so với doxycycline;
tuy nhiên, doxycycline có thể được sử dụng thay
cho azithromycin ở những bệnh nhân bị dị ứng với
azithromycin.[45]

» Nếu không có sẵn ngay ceftriaxone, bệnh nhân nên
dùng cefixime đường uống kết hợp với azithromycin.
Có thể dùng các thuốc cephalosporin khác thay
ceftriaxone bao gồm cefoxitin (dùng cùng với
probenecid) và cefotaxime. Nếu bệnh nhân bị dị ứng
cephalosporin, có thể cân nhắc dùng gemifloxacin
đường uống hoặc gentamicin dạng tiêm bắp dưới dạng
liều đơn, kết hợp với liều cao azithromycin; tuy nhiên,
các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa có thể khiến những
loại thuốc này bị hạn chế sử dụng.[45]

» Cần tiến hành xét nghiệm lại bằng kỹ thuật nuôi cấy
cho những bệnh nhân xuất hiện triệu chứng dai dẳng
sau khi điều trị, và nếu nuôi cấy cho kết quả dương
tính với lậu cầu khuẩn, cần gửi các chủng phân lập
đi để xét nghiệm độ kháng thuốc. Bệnh nhân bị thất
bại điều trị sau khi điều trị bằng phác đồ thay thế cần
được điều trị bằng ceftriaxone và azithromycin liều
cao và cần được tư vấn về bệnh truyền nhiễm. Sau
1 tuần điều trị lại, cần xét nghiệm lại để xác nhận
tình trạng khỏi bệnh. Cần được báo cáo trường hợp
điều trị thất bại cho CDC thông qua phòng y tế địa
phương hoặc tiểu bang trong vòng 24 giờ sau khi chẩn
đoán.[45]
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Cấp tính
» Các bác sĩ lâm sàng cần đảm bảo các bạn tình của
bệnh nhân trong 60 ngày trước đó được đánh giá
nhanh bằng xét nghiệm nuôi cấy và được điều trị
theo chỉ định. Nếu không thể liên hệ được với bạn
tình dị tính của bệnh nhân để đánh giá và điều trị kịp
thời, cần xem xét phương án điều trị nhanh cho bạn
tình.[45]

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

nhiễm bấm Candida

nhiễm bấm Candida 1 xác định bệnh nền + thuốc kháng nấm bôi trên da
+ các biện pháp hỗ trợ

Các lựa chọn sơ cấp

» ketoconazole bôi trên da: (2%) bôi vào (các)
vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày một lần

» Cần xác định và điều trị bệnh nền và giải quyết các
yếu tố thúc đẩy.

» Thuốc kháng nấm này được bôi cho đến khi quan sát
thấy khỏi bệnh da đang hoạt động.

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
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Cấp tính
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Khuyên bệnh nhân giữ cho vùng này càng khô mát
càng tốt và mặc đồ lót cho phép không khí lưu thông
(ví dụ: quần lót ống rộng, đồ lót bằng cotton trắng).

» Bạn tình cũng có thể cần điều trị.

ban đỏ/viêm nặng thêm Corticosteroid đường tra

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Các thuốc kháng nấm chứa azole bôi trên da thường
rất hữu ích khi kết hợp với hydrocortisone trong
những ca bệnh ban đỏ/viêm nặng.

» Không nên tiếp tục sử dụng corticosteroid bôi trên da
trong >2 đến 3 tuần.

kháng các liệu pháp bôi trên da
hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng/
lan rộng

thêm thuốc kháng nấm đường uống

Các lựa chọn sơ cấp

» Fluconazole: 50-100 mg đường uống một lần
mỗi ngày trong 14 ngày

» Trong một số trường hợp nặng, thuốc kháng nấm
chứa azole đường uống (ví dụ: fluconazole) có thể
được chỉ định nếu bệnh nhân không đáp ứng với các
liệu pháp bôi trên da hoặc nếu có ảnh hưởng nghiêm
trọng/lan rộng, như có thể quan sát thấy ở những bệnh
nhân suy giảm miễn dịch.

Viêm quy đầu - bao quy đầu không đặc hiệu

1 corticosteroid bôi trên da hiệu lực thấp hơn

Các lựa chọn sơ cấp

» hydrocortisone bôi trên da: (2,5%) bôi một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

HOẶC

» triamcinolone bôi trên da: (0,1%) thoa một lượng
nhỏ vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Điều trị có thể rất khó khăn vì viêm quy đầu - bao
quy đầu không đặc hiệu thường không đáp ứng với
các biện pháp chăm sóc da chung, corticosteroid bôi
trên da cũng như các thuốc kháng sinh bôi trên da và
toàn thân.
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Cấp tính
» Hydrocortisone là một loại corticosteroid có hiệu lực
thấp được sử dụng cho bệnh nhẹ. Triamcinolone là
thuốc có hiệu lực trung bình được sử dụng cho bệnh
mức độ trung bình. Chỉ nên sử dụng trong 2 đến 3
tuần.

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

bổ sung thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm có mục
tiêu để điều trị các mầm bệnh đã xác định

» Thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm sẽ được
thêm vào theo chỉ định dựa trên các kết quả cụ thể của
xét nghiệm chẩn đoán.

2 corticosteroid bôi trên da hiệu lực cao

Các lựa chọn sơ cấp

» clobetasol tại chỗ: (0,05%) thoa một lượng nhỏ
vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Các thuốc này được sử dụng khi tình trạng không
đáp ứng với điều trị bằng corticosteroid bôi trên da
hiệu lực thấp hơn, thuốc kháng sinh/thuốc kháng nấm
và các biện pháp hỗ trợ.

» Thoa liên tục corticosteroid clobetasol bôi trên da
hiệu lực cao có thể mang lại lợi ích. Thuốc này sẽ tiếp
tục được sử dụng cho đến khi quan sát thấy khỏi các
bệnh da đang hoạt động.

3 phẫu thuật cắt bao quy đầu

» Bệnh nhân có thể gặp giai đoạn khó khăn với đáp
ứng ít hoặc không đáp ứng các thử nghiệm điều trị
liên tiếp của thuốc bôi trên da và các liệu pháp bổ sung
khác (ví dụ: điều trị kháng sinh).
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị

Cấp tính
» Cắt bao quy đầu chữa khỏi bệnh trong hầu hết các
trường hợp.

Viêm quy đầu Zoon

1 corticosteroid bôi trên da hiệu lực cao

Các lựa chọn sơ cấp

» clobetasol tại chỗ: (0,05%) thoa một lượng nhỏ
vào (các) vùng bị ảnh hưởng mỗi ngày hai lần

» Thoa liên tục corticosteroid clobetasol bôi trên da
hiệu lực cao có thể mang lại lợi ích. Thuốc này sẽ tiếp
tục được sử dụng cho đến khi quan sát thấy khỏi các
bệnh da đang hoạt động.

thêm Biện pháp điều trị hỗ trợ

» Bệnh nhân cần chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng
cần tránh các chất gây kích ứng như xà phòng kháng
khuẩn và rửa quá mức vùng bộ phận sinh dục. Bệnh
nhân chưa cắt bao quy đầu cần để khô hoàn toàn đầu
dương vật sau khi rửa.

» Bệnh nhân cũng cần tránh để bộ phận sinh dục tiếp
xúc với các chất gây dị ứng thường gặp (ví dụ: nước
hoa, xà phòng thơm, chất tẩy rửa và chất làm mềm
vải).

» Cần chỉ định sử dụng các sản phẩm thay thế xà
phòng (ví dụ: kem nước, thuốc mỡ nhũ tương hóa)
một hoặc hai lần mỗi ngày và chất làm mềm (ví dụ:
chất sáp từ dầu, kem nước, kem dưỡng) khi cần thiết.

» Sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục có thể
cải thiện các triệu chứng của chứng đau khi giao hợp.

» Bệnh nhân bị bệnh cần mặc đồ lót bằng cotton trắng.

bổ sung thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm có mục
tiêu để điều trị các mầm bệnh đã xác định

» Thuốc kháng sinh hoặc thuốc kháng nấm sẽ được
thêm vào theo chỉ định dựa trên các kết quả cụ thể của
xét nghiệm chẩn đoán.

2 phẫu thuật cắt bao quy đầu

» Bệnh nhân có thể gặp giai đoạn khó khăn với đáp
ứng ít hoặc không đáp ứng các thử nghiệm điều trị
liên tiếp của thuốc bôi trên da và các liệu pháp bổ sung
khác (ví dụ: điều trị kháng sinh).

» Cắt bao quy đầu chữa khỏi bệnh trong hầu hết các
trường hợp.

ung thư biểu mô tại chỗ/u tân sinh trong
biểu mô dương vật (PeIN)

1 cắt bao quy đầu (nếu chưa được cắt)

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

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 19, 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.

37

http://bestpractice.bmj.com


Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính
» Cắt bao quy đầu là hướng điều trị chính cho ung thư
biểu mô dương vật tại chỗ/PeiN và cần được chỉ định
nếu bệnh nhân chưa được cắt bao quy đầu.

bổ sung thuốc bôi trên da

Các lựa chọn sơ cấp

» fluorouracil bôi trên da

HOẶC

» axit salicylic bôi trên da

HOẶC

» podophyllum resin bôi trên da

HOẶC

» imiquimod bôi trên da

» Các thuốc bôi trên da như fluorouracil, axit salicylic,
podophyllum resin và imiquimod có thể được sử dụng
đơn lẻ hoặc kết hợp và theo chu kỳ. Việc sử dụng các
thuốc bôi trên da này trong ung thư biểu mô dương
vật tại chỗ/PeIN là ngoài hướng dẫn và phải được điều
chỉnh phù hợp với hoàn cảnh lâm sàng của từng bệnh
nhân theo kinh nghiệm cũng như năng lực của bác sĩ
điều trị; đây là lĩnh vực của chuyên gia.

» Hội chẩn bác sĩ chuyên khoa về hướng dẫn liều
dùng.

bổ sung liệu pháp lạnh, phẫu thuật điện, liệu pháp bằng
laser hoặc liệu pháp quang động lực

» Liệu pháp lạnh, phẫu thuật điện, liệu pháp bằng laser
và liệu pháp quang động lực, tất cả đều là các tùy chọn
điều trị.

bổ sung phẫu thuật

» Các tùy chọn phẫu thuật bao gồm nạo và đốt, cắt bỏ,
phẫu thuật Mohs và tái tạo bề mặt đầu dương vật.

bổ sung tiêm vắc-xin chủng ngừa HPV sau khi phơi nhiễm

» Trong trường hợp xuất hiện u tân sinh trong biểu
mô dương vật không biệt hóa do vi-rút gây u nhú ở
người (HPV), nên tiêm vắc-xin ngừa HPV sau khi
phơi nhiễm.
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Viêm đầu dương vật và bao quy đầu Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát

Hầu hết bệnh nhân sẽ không cần theo dõi thêm sau khi chẩn đoán và tình trạng của họ được kiểm soát.

Bệnh nhân ung thư hoặc tiền ung thư cần được theo dõi thường xuyên - ít nhất 3 tháng một lần hoặc thường xuyên
hơn, theo hướng dẫn điều trị ung thư tại địa phương.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân cần nhận được tư vấn đầy đủ và thích hợp về tình trạng được chẩn đoán, cũng như kế hoạch điều trị trong
trường hợp tái phát hoặc bệnh có diến biến xấu đi. Bệnh nhân mắc bệnh lichen xơ hóa cần được cảnh báo về nguy cơ
bị ung thư biểu mô tế bào vảy cao hơn đôi chút và cần đến khám ngay lập tức nếu họ nhận thấy bất kỳ thay đổi nào
về ngoại quan của da dương vật.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

hẹp lỗ sáo dài hạn trung bình

Có thể xảy ra ở trẻ em và người lớn sau khi cắt bao quy đầu. lichen xơ hóa thường không được xác định là căn nguyên
trong trường hợp này.

Mở lỗ niệu đạo là phương pháp điều trị dứt điểm.

Giãn lỗ sáo liên tục có thể dẫn đến thu hẹp thêm và làm trầm trọng thêm tình hình.

biến đổi ác tính biến thiên thấp

Mối lo ngại về biến đổi ác tính đặc biệt quan trọng với các u bị loét trợt hoặc bị loét không lành lại. Các tổn thương
mụn cóc không đáp ứng với liệu pháp thông thường cho điều trị mụn cóc ở bộ phận sinh dục cũng có thể có khả năng
cho thấy bệnh ác tính.

Trong những trường hợp này, bắt buộc phải tiến hành sinh thiết kèm theo diễn giải mô bệnh học.

Tiên lượng

Hầu hết bệnh nhân sẽ cải thiện sau khi chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp. Giám sát và theo dõi sẽ phụ thuộc vào
chẩn đoán, đáp ứng với điều trị và nguy cơ biến đổi ác tính.
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Hướng dẫn chẩn đoán

Châu Âu

2013 European guideline for the management of balanoposthitis

Nhà xuất bản: International Union Against Sexually Transmitted Infections Xuất bản lần cuối: 2014

2008 UK national guideline on the management of balanoposthitis

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV Xuất bản lần cuối: 2008

Management of foreskin conditions

Nhà xuất bản: British Association of Paediatric Urologists Xuất bản lần cuối: 2007

Hướng dẫn điều trị

Châu Âu

2013 European guideline for the management of balanoposthitis

Nhà xuất bản: International Union Against Sexually Transmitted Infections Xuất bản lần cuối: 2014

Guidelines for the management of lichen sclerosus

Nhà xuất bản: British Association of Dermatologists Xuất bản lần cuối: 2010

2008 UK national guideline on the management of balanoposthitis

Nhà xuất bản: British Association for Sexual Health and HIV Xuất bản lần cuối: 2008

Management of foreskin conditions

Nhà xuất bản: British Association of Paediatric Urologists Xuất bản lần cuối: 2007

The law and ethics of male circumcision: guidance for doctors

Nhà xuất bản: British Medical Association Xuất bản lần cuối: 2006

Bắc Mỹ

Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015

Nhà xuất bản: Centers for Disease Control and Prevention Xuất bản lần cuối: 2015
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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.
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