
hoại thư

Thông tin lâm sàng chính xác ngay tại nơi cần thiết

Cập nhật lần cuối: Mar 29, 2018



Mục Lục
Tóm tắt  3

Thông tin cơ bản  4

Định nghĩa  4

Dịch tễ học  4

Bệnh căn học  4

Sinh lý bệnh học  5

Phân loại  5

Phòng ngừa  7

Ngăn ngừa sơ cấp  7

Chẩn đoán  8

Tiền sử ca bệnh  8

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước  8

Các yếu tố nguy cơ  11

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám  13

Xét nghiệm chẩn đoán  14

Chẩn đoán khác biệt  16

Điều trị  17

Cách tiếp cận điều trị từng bước  17

Tổng quan về các chi tiết điều trị  20

Các lựa chọn điều trị  22

Giai đoạn đầu  30

Liên lạc theo dõi  31

Khuyến nghị  31

Các biến chứng  31

Tiên lượng  32

Hướng dẫn  34

Hướng dẫn chẩn đoán  34

Hướng dẫn điều trị  34

Tài liệu tham khảo  36

Hình ảnh  41

Tuyên bố miễn trách nhiệm  47



Tóm tắt

◊ Biến chứng của hoại tử đặc trưng bởi sự phân hủy các mô của cơ thể. Nguyên nhân là do thiếu máu cục bộ,
nhiễm trùng hoặc chấn thương (hoặc kết hợp các quá trình này).

◊ Hai loại chính: hoại thư do nhiễm trùng (bao gồm viêm cân mạc hoại tử và hoại thư sinh hơi), và hoại thư do
thiếu máu cục bộ (có thể do tắc động mạch hoặc tĩnh mạch).

◊ Các yếu tố nguy cơ bao gồm đái tháo đường, hút thuốc, xơ vữa động mạch, bệnh thận, lạm dụng rượu và chất
kích thích, bệnh ác tính, chấn thương hoặc phẫu thuật ổ bụng, vết thương bị nhiễm trùng, suy dinh dưỡng, các
tình trạng tăng đông và sử dụng ga-rô trong thời gian dài.

◊ Điều trị thành công hoại thư do nhiễm trùng đòi hỏi nhận biết sớm và kết hợp phẫu thuật cắt lọc tích cực, dùng
kháng sinh tĩnh mạch phù hợp và điều trị hỗ trợ tích cực.

◊ Hoại thư do thiếu máu cục bộ đòi hỏi tái tưới máu đối với trường hợp tắc mạch và huyết khối, cùng với điều trị
tối ưu các bệnh lý nền. Các biện pháp để ngăn ngừa nhiễm trùng thêm vào cũng phải được thực hiện.

◊ Tiên lượng rất khác nhau, nhưng có thể liên quan tới khả năng tàn tật và tử vong đáng kể.
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Định nghĩa
Hoại thư là biến chứng của hoại tử đặc trưng bởi phân hủy các mô của cơ thể. Có hai loại chính: hoại thư do nhiễm trùng
(hoại thư ướt) và hoại thư do thiếu máu cục bộ (hoại thư khô). Tình trạng này có thể bắt nguồn từ thiếu máu cục bộ,
nhiễm trùng, hoặc chấn thương (hoặc kết hợp những quá trình này). Thiếu máu cục bộ có thể xảy ra do tổn thương động
mạch hoặc tĩnh mạch, và có thể là quá trình cấp tính hoặc mạn tính (hoặc kết hợp cả hai). Lượng máu cung cấp thiếu quá
nhiều là nguyên nhân thường gặp của hoại thư, và thường có liên quan đến đái tháo đường và hút thuốc trong thời gian
dài.[1]

Dịch tễ học
Hoại thư xảy ra ở nam và nữ với tỷ lệ như nhau. Viêm cân mạc hoại tử týp I thường gặp nhất ở bệnh nhân bị đái tháo
đường và bệnh nhân mắc bệnh lý mạch máu ngoại biên. Đây là dạng thường gặp nhất của viêm cân mạc hoại tử ở dân số
nói chung.[5] Viêm cân mạc hoại tử týp II có tỷ lệ mắc mới hàng năm từ 5 đến 10 ca bệnh trên 100.000 người tại Hoa
Kỳ. Khoảng một nửa số ca viêm cân mạc hoại tử do liên cầu xảy ra ở người trẻ tuổi và khỏe mạnh trước đó.[13]

Tỷ lệ mắc mới hoại thư sinh hơi tại Hoa Kỳ là gần 3000 ca bệnh hàng năm. Chấn thương hở hoặc các vết thương dập nát
nặng kèm theo gián đoạn việc cấp máu là các yếu tố nguy cơ thường gặp.[14] Hoại thư sinh hơi nguyên phát gây ra do
Clostridium septicum có thể thường gặp hơn hoại thư do chấn thương, gây ra bởi các loài Clostridium khác.[15] Trong số
bệnh nhân tiêm chích, nguyên nhân thường thấy nhất là C perfringens, C sordellii và C novyi.[5]

Trong số những bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, tỷ lệ mắc mới hàng năm của huyết tắc do mảng xơ vữa dẫn đến hoại
thư do thiếu máu cục bộ chiếm từ 0,3% đến 3,5% số ca bệnh, mặc dù sau thủ thuật mạch máu, tỷ lệ này có thể lên tới
30%.[16] Bệnh nhân có hội chứng kháng phospholipid có thể xuất hiện hoại thư đoạn xa lên đến 9% ca bệnh.[17] [18]
Trong trường hợp bệnh ác tính bị ảnh hưởng bởi hội chứng mạch máu chi cận u, biểu hiện da thường gặp nhất là hoại thư
ngón cấp, xảy ra ở 60% ca bệnh. Hầu hết bệnh nhân có hiện tượng Raynaud là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi, có
tổn thương xuất hiện trong những tháng lạnh.[17]

Bệnh căn học
Hoại thư do nhiễm trùng

• Viêm cân mạc hoại tử: vi khuẩn thường gặp nhất được phân lập là các loài liên cầu tan huyết beta nhóm A,
các loài tụ cầu, các loài liên cầu không thuộc nhóm A, Enterobacteriaceae và các vi khuẩn kỵ khí như các loài
Clostridium và Bacteroides.

• Hoại thư sinh hơi: Clostridium perfringens là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất, với các vi khuẩn khác thuộc
loài này (C histolyticum, C novyi, C sordellii, C bifermentans, C sporogenes và C septicum) cũng được báo cáo.[8]
Các vi sinh vật này là các trực khuẩn kỵ khí, gram dương, sinh bào tử, có ở khắp nơi trong đất và bụi. Các vi
khuẩn không phải là Clostridium cũng đã được phân lập trong các ca bệnh hoại thư sinh hơi, bao gồm Bacteroides
fragilis, Escherichia coli, Proteus species, Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella pneumoniae.[8] [19]

Hoại thư do thiếu máu cục bộ

• Xơ vữa động mạch xuất hiện trong hầu hết các bệnh động mạch ngoại biên, nhưng bệnh lý mạch máu nhỏ do
đái tháo đường là một yếu tố quan trọng khác. Huyết khối do các trạng thái tăng đông, tiêm chích ma túy, viêm
mạch, bệnh ác tính hoặc hội chứng kháng phospholipid và các bệnh tự miễn khác cũng là các nguyên nhân quan
trọng.[17] Co thắt mạch có liên quan đến hiện tượng Raynaud và lạm dụng cocaine cũng có thể gây ra hoại thư
sinh hơi.[9]
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• Lượng máu cung cấp không đủ và hoại thư cũng có thể có nguyên nhân do tắc nghẽn tĩnh mạch. Viêm tắc tĩnh
mạch xanh đau là một tình trạng hiếm gặp, thường có liên quan đến bệnh ác tính, trong đó tắc hoàn toàn hoặc gần
như hoàn toàn dẫn lưu tĩnh mạch từ chi.

Sinh lý bệnh học
Hoại thư do nhiễm trùng

• Sự nhân lên của vi khuẩn và sinh ngoại độc tố cần áp lực oxy thấp. Vai trò chính xác của ngoại độc tố không hoàn
toàn rõ ràng, mặc dù có vẻ như độc tố alpha có vai trò quan trọng nhất. Độc tố alpha là enzym chứa kim loại gây
phá hủy tế bào bằng cách thủy phân các thành phần của màng tế bào. Qua cơ chế này, nó có thể ly giải hồng cầu,
bạch cầu, tiểu cầu, nguyên bào sợi và tế bào cơ. Enzyme này cũng được cho là có hoạt tính protein C.

• Protein M đã được coi là một yếu tố quyết định độc lực quan trọng của liên cầu nhóm A (GAS). Vimentin trên bề
mặt tế bào làm tăng khả năng gắn kết với GAS tại vị trí xương bị tổn thương.

• Nhiễm trùng bắt đầu với việc nhiễm bẩn bào tử Clostridium ở mô của vết thương sau phẫu thuật hoặc sau chấn
thương. Tình trạng tại chỗ vết thương quan trọng hơn mức độ nhiễm Clostridium trong việc xác định sự tiến triển
của bệnh. Mô hoại tử tạo môi trường cần thiết cho việc sinh sôi bào tử; sự xuất hiện của enzym mô và khả năng
oxy hóa/khử thấp có vai trò quan trọng trong bước này. Sự lan tràn mô hoại tử ở cơ và chất béo dưới da, và tắc
mạch máu, tạo ra môi trường lý tưởng cho việc nhân lên liên tục của vi khuẩn. Mô phù nề có thể làm giảm thêm
sự cung cấp máu. Lên men glucose có thể là cơ chế sinh hơi chính.[20]

Hoại thư do thiếu máu cục bộ

• Xơ vữa mạch máu là nguyên nhân trong hầu hết bệnh động mạch ngoại biên. Mạch máu hẹp không thể cung
cấp đủ lưu lượng máu đến các cơ của chân và có thể gây ra chứng đau cách hồi. Các mảng xơ vữa động mạch
có chứa lõi hoại tử bên trong nội mạc động mạch, bao gồm các tế bào bọt, mảnh vụn tế bào và lipid (chủ yếu là
cholesterol), được che bởi một nắp bảo vệ. Lực xé do tuần hoàn của dòng máu hoặc vỡ tiên phát có thể phá vỡ
nắp bảo vệ này, gây huyết tắc bởi các tinh thể cholesterol và hình thành huyết khối, làm giảm hơn nữa lưu lượng
máu.[17] Thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở mô đặc trưng lâm sàng bởi đau khi nghỉ ngơi, vết thương mạn tính
hoặc hoại tử mô (thường thấy trên các ngón chân).[9] Các tình trạng tăng đông có thể gây ra huyết khối lớn, có
thể làm tắc các mạch máu lớn và gây ra hoại thư lan rộng. Các loại thuốc như cocaine (thuốc kích thích giao cảm
mạnh) có thể gây ra co thắt mạch đủ mạnh để gây ra hoại thư.[11]

• Viêm tắc tĩnh mạch xanh đau là một tình trạng hiếm gặp, trong đó tắc hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn dẫn lưu
tĩnh mạch từ chi. Đau, phù, tím và thiếu máu cục bộ do giảm lưu lượng máu, và trừ khi tắc nghẽn thuyên giảm,
tình trạng này có thể tiến triển thành dạng hoại thư còn gọi là hoại thư tĩnh mạch.

Phân loại

Hoại thư do nhiễm trùng (hoại thư ướt)
Viêm cân mạc hoại tử: nhiễm trùng lớp mỡ dưới da và lớp cân mạc và không ảnh hưởng đến cơ bên dưới và da[2]

• Týp I (tạp nhiễm): do Enterobacteriaceae và vi khuẩn kỵ khí và gây ra 80% các ca viêm cân mạc hoại tử.[3] Loại
này xảy ra thường xuyên nhất sau các thủ thuật phẫu thuật, và ở các bệnh nhân bị đái tháo đường, nghiện rượu, ức
chế miễn dịch, tiêm chích ma túy hoặc bệnh lý mạch máu ngoại biên.

• Hoại thư Fournier là viêm cân mạc hoại tử týp I ở vùng tầng sinh môn và cơ quan sinh dục, gây ra do
tạp nhiễm. Chúng thường do các vi khuẩn hiếu kỵ khí tùy tiện như Escherichia coli, Klebsiella, hoặc
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Enterococcus cùng với các vi khuẩn kỵ khí như Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium hoặc liên cầu vi
hiếu khí.[4]
[Fig-1]

• Viêm cân mạc hoại tử đầu và cổ thường do vi khuẩn kỵ khí ở miệng gây ra.

• Týp II (do liên cầu): một dạng hoại thư hiếm gặp do liên cầu nhóm A (hoặc C hoặc G), thường phát triển tại vị trí
chi bị chấn thương.[1] Gây ra 20% ca viêm cân mạc hoại tử.[3]

• Viêm họng Ludwig: ở vùng đầu và cổ, vi khuẩn xâm nhập vào khoang cân mạc dưới hàm dưới và dưới
lưỡi có thể dẫn đến hội chứng có tên là viêm họng Ludwig, có thể tiến triển thành viêm cân mạc hoại tử.[5]

Hoại thư sinh hơi (viêm cơ hoại tử do Clostridium) và viêm mô tế bào do vi khuẩn kỵ khí (hoại tử ướt hoặc hoại thư ướt)

• Nhiễm trùng mô mềm hoại tử với dấu hiệu lâm sàng đặc hiệu là có sinh hơi; có thể dẫn đến tử vong. Căn nguyên
thường gặp nhất là loài Clostridium.[6] [7] [8] Nó có thể xảy ra sau chấn thương, sau phẫu thuật hoặc tự phát.
[Fig-2]

Hoại thư tiến triển do tạp khuẩn (hoại thư Meleney)

• Điều này thường xảy ra sau khi nhiễm trùng tại vết thương phẫu thuật ổ bụng, xung quanh vị trí mở thông hồi
tràng hoặc đại tràng, tại lỗ thoát ra của đường rò, hoặc gần với vết loét mạn tính trên các chi. Tình trạng này xảy ra
do tương tác hợp lực giữa tụ cầu vàng và liên cầu vi hiếu khí.

Viêm mô tế bào hoại thư ở bệnh nhân bị ức chế miễn dịch[1]

• Cân nhắc căn nguyên viêm mô tế bào xảy ra ở vật chủ bị ức chế miễn dịch bao gồm các tác nhân gây ra các nhiễm
trùng này ở người khỏe mạnh, cũng như nhiều căn nguyên khác.

Hoại thư do thiếu máu cục bộ (hoại thư khô)
Xảy ra do giảm lưu lượng máu mạn tính. Ở hầu hết bệnh nhân, vùng bị ảnh hưởng không bị nhiễm trùng. Loại hoại thư
này có biểu hiện lâm sàng bao gồm chi lạnh, đen và khô. Hầu hết các ca bệnh dẫn đến cắt cụt chi.[9] Quá trình bệnh lý
liên quan có thể bao gồm:

• Xơ vữa động mạch: do bệnh động mạch ngoại biên, đái tháo đường, hút thuốc[10]
• Huyết khối: kèm theo viêm mạch, tiêm chích ma túy, chấn thương, hội chứng kháng phospholipid, bệnh ác tính

[Fig-3]
• Co thắt mạch: có liên quan đến hiện tượng Raynaud, người lạm dụng cocaine[11]

Mặc dù đa số hoại thư do thiếu máu cục bộ phát sinh từ tổn thương động mạch, bệnh này hiếm khi xảy ra do tắc tĩnh
mạch. Tình trạng hiếm gặp này còn được gọi là viêm tắc tĩnh mạch xanh đau và do tắc toàn bộ hoặc gần như toàn bộ
dẫn lưu tĩnh mạch từ chi. Đau, phù, tím và thiếu máu cục bộ do giảm lưu lượng máu xảy ra sau đó, và trừ khi tắc nghẽn
thuyên giảm, tình trạng có thể tiến triển thành dạng hoại thư còn gọi là hoại thư tĩnh mạch.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Cắt lọc mô bị hoại tử tích cực và khôi phục việc cung cấp máu của mạch máu đã bị tổn thương làm giảm đáng kể tần suất
hoại thư sinh hơi ở các vết thương bị nhiễm trùng sâu. Cần tránh tiêm bắp adrenaline (epinephrine), dùng ga-rô trong thời
gian dài và phẫu thuật đóng vết thương do chấn thương. Bệnh nhân bị gãy xương hở đặc biệt có nguy cơ bị hoại thư sinh
hơi nếu vết thương được đóng lại bằng phẫu thuật. Bệnh nhân có vết thương bị nhiễm trùng cần dùng thuốc kháng sinh
dự phòng.[5]

Đối với các bệnh nhân có bằng chứng nhiễm trùng mô mềm khu trú tiến triển, phẫu thuật thăm dò vị trí đó kịp thời đặc
biệt quan trọng để xác định liệu có đang diễn ra quá trình hoại tử hay không. Điều này cũng đúng với bệnh nhân có các
đặc điểm nhiễm trùng khu trú nhẹ hơn kèm theo nhiễm độc toàn thân nặng.[5]

Các yếu tố chính có thể thay đổi trong việc phòng ngừa ban đầu đối với hoại thư do thiếu máu cục bộ là tránh và bỏ
thuốc lá, kiểm soát lipid và cholesterol, kiểm soát đường huyết chặt chẽ ở người bị đái tháo đường, kiểm soát tăng huyết
áp, tập thể dục thường xuyên và tránh tình trạng béo phì, khám sức khỏe thường xuyên và có các can thiệp kịp thời và phù
hợp nếu thiếu máu cục bộ bắt đầu xuất hiện.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường, tăng cholesterol máu và nghiện thuốc lá nặng trong hơn 20 năm
có biểu hiện đau các mũi bàn chân trái ngày càng tăng trong 3 tuần, ảnh hưởng đến khả năng đi lại và giấc ngủ. Khi
khám, bàn chân trái của ông tái, lạnh, không có lông và hai ngón chân ở hai bên sẫm đen và đổi màu. Không sờ thấy
mạch ở bàn chân và chỉ có thể phát hiện được qua đầu dò Doppler.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 56 tuổi có tiền sử đái tháo đường kiểm soát kém và nghiện rượu có biểu hiện đau bìu nhiều và
sốt trong 3 ngày. Ông không đau vùng quanh hậu môn khi ấn. Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân là huyết áp 125/60
mmHg, nhịp tim 120 nhịp/phút, nhịp thở 25 nhịp/phút, và nhiệt độ là 38,6°C (101,5°F). Bìu của bệnh nhân đau nhiều
khi chạm, đen và có mùi hôi. Vùng da ở đùi và tầng sinh môn liền kề có tiếng lạo xạo.

Các bài trình bày khác

Ở bệnh nhân có các tình trạng như nhiễm trùng sau phẫu thuật, vết thương do súng hay dao, đái tháo đường, các dấu
hiệu và triệu chứng ban đầu của nhiễm trùng có thể không rõ ràng hoặc có thể bị phiên giải nhầm. Ví dụ, ở bệnh nhân
bị đái tháo đường, cơn đau có thể thuyên giảm hoặc không đau do bệnh thần kinh ở vị trí nhiễm trùng. Ở bệnh nhân
phẫu thuật, những người có các thương tích do chấn thương, và bệnh nhân sau sinh, cơn đau có thể được cho là một
phần của sự hồi phục bình thường hơn là do nhiễm trùng cấp tính. Chậm chẩn đoán có thể làm bệnh tiến triển sang
các giai đoạn muộn trước khi bắt đầu điều trị.[5] Ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, các vi sinh vật không
điển hình có thể tham gia vào việc hình thành hoại thư. Ví dụ, viêm mô tế bào hoại thư do nấm Murco có thể xảy
ra ở những bệnh nhân bị đái tháo đường hoặc những bệnh nhân đang điều trị liệu pháp ức chế miễn dịch. Bào tử
loài Rhizopus có thể làm nhiễm bẩn vùng băng kín. Apophysomyces elegans có thể lây nhiễm cho bệnh nhân bị vãng
khuẩn huyết do Pseudomonas hoặc bị bỏng nhiệt.[1] Bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính có vôi hóa lan tỏa các tiểu
động mạch của mô dưới da và tăng cao rõ rệt canxi-phosphate (canxi hóa), có thể góp phần gây ra hoại thư do giảm
lượng máu đến mô.[12]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Khi nghi ngờ hoại thư, quyết định quan trọng nhất là phân biệt giữa hoại thư do thiếu máu cục bộ với hoại thư do nhiễm
trùng và nhận biết nhiễm trùng hoại tử sâu đòi hỏi phẫu thuật can thiệp khẩn cấp.

Điều này thường bao gồm:

• Xác định bất kỳ yếu tố nguy cơ nào
• Tiền sử chi tiết và khám lâm sàng toàn diện
• Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm phù hợp
• Hình ảnh và các xét nghiệm khác, trong các ca bệnh chọn lọc.

Diễn biến nhanh, lan tràn hoặc diễn biến lâm sàng xấu đi chỉ ra sự cần thiết phải phẫu thuật thăm dò. Trong các ca bệnh
không rõ ràng, cần sinh thiết hoặc phẫu thuật thăm dò để xác định liệu có ảnh hưởng đến lớp cân mạc hay không, vì quan
sát mô ở lớp sâu là biện pháp xác định duy nhất để đưa ra chẩn đoán.[32]
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Nhận diện các yếu tố nguy cơ
Các yếu tố nguy cơ của hoại thư do thiếu máu cục bộ bao gồm đái tháo đường, xơ vữa động mạch, hút thuốc, dùng
ga-rô trong thời gian dài, các tình trạng tăng đông máu, lạm dụng chất kích thích, bệnh ác tính và bệnh thận.

Các yếu tố nguy cơ của hoại thư do nhiễm trùng bao gồm chấn thương hoặc phẫu thuật ổ bụng, vết thương nhiễm
trùng, đái tháo đường, nghiện rượu, bệnh thận, lạm dụng chất kích thích, bệnh ác tính và suy dinh dưỡng.

Đánh giá lâm sàng
Các dấu hiệu gợi ý hoại thư do thiếu máu cục bộ ở động mạch bao gồm: chi lạnh, tiền sử huyết khối trước đó, diễn
biến mạn tính, thay đổi về da do thiếu máu, đau (thường được mô tả là đau bỏng rát ở ụ bàn chân và ngón chân, đau
tăng hơn về đêm), ban xuất huyết, phù nề, loét và viêm mạch mạng lưới livedo.[17] Huyết áp tâm thu ở mắt cá chân
từ 50 mmHg trở xuống, hoặc huyết áp tâm thu ở ngón chân từ 30 mmHg trở xuống, giúp hỗ trợ chẩn đoán hoại thư do
thiếu máu cục bộ; tuy nhiên, các thông số này có thể ít đáng tin cậy ở những bệnh nhân bị đái tháo đường vì canxi hóa
thành động mạch có thể ảnh hưởng đến khả năng ép mạch máu của băng đo huyết áp và tạo ra các số đo huyết áp tâm
thu cao hơn chỉ số thực tế.[9] Một phép đo hữu ích khác là chỉ số cổ chân-cánh tay (ABI), là tỷ lệ huyết áp tâm thu tại
động mạch mu chân hay động mạch chày sau chia cho huyết áp tâm thu tại động mạch cánh tay. Bệnh nhân bị thiếu
máu cục bộ nghiêm trọng ở chi thường có ABI từ 0,4 trở xuống.[9]

Về mặt lâm sàng, các đặc trưng này có thể giúp phân loại khả năng sống của một chi bị thiếu máu cục bộ cấp tính bao
gồm:

• Sống được: không bị đe dọa ngay; không bị mất cảm giác hoặc yếu cơ; nghe được các tín hiệu Doppler ở động
mạch và tĩnh mạch

• Bị đe dọa nhẹ: cứu vãn được nếu được điều trị ngay; không bị mất cảm giác hoặc mất cảm giác ở mức rất nhẹ
(ngón chân); không bị yếu cơ; thường không nghe được các tín hiệu Doppler ở động mạch; nghe được các tín
hiệu Doppler ở tĩnh mạch.

• Bị đe dọa ngay lập tức: có thể cứu vãn khi tái tưới máu ngay; mất cảm giác ở hơn một ngón chân kèm theo đau
khi nghỉ ngơi; yếu cơ ở mức nhẹ đến trung bình; thường không nghe được các tín hiệu Doppler ở động mạch;
nghe thấy các tín hiệu Doppler ở tĩnh mạch.

• Không thể khắc phục/không sống được: mất mô nghiêm trọng và/hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn; mất
cảm giác rõ rệt; liệt (cứng đờ) rõ rệt; không nghe thấy tín hiệu Doppler ở động mạch và tĩnh mạch.

Viêm tắc tĩnh mạch xanh đau, thường có liên quan đến bệnh ác tính, gây ra tắc hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn dẫn
lưu tĩnh mạch từ chi. Đau, phù nề chi rõ, và da xanh tím xuất hiện sau diễn biến thời gian khác nhau. Trong khoảng
một nửa số ca bệnh, chứng xanh tím có thể xảy ra sau khi xuất hiện đốm trắng trên da, gây ra do phù nề dưới da mà
không có tắc tĩnh mạch.

Các dấu hiệu gợi ý hoại thư do nhiễm trùng bao gồm: sốt nhẹ và rét run, tổn thương dạng bọng nước màu tím hoặc
đỏ, đau nhiều khi sờ trên vùng liền kề nhưng ít khi ở vùng không bị ảnh hưởng, đường viền không rõ, tiếng lạo xạo,
mất cảm giác ở xa vùng bị ảnh hưởng, và nhiễm trùng tiến triển nhanh chóng.[6]

Viêm mô tế bào hoại tử (NC) biểu hiện bằng dịch tiết mỏng sẫm màu từ vết thương và hình thành khí trong da
mà không ảnh hưởng đến cân mạc và cơ ở lớp sâu. Khởi phát từ từ không đau, kèm theo sưng và nhiễm độc toàn
thân.[33] [34]

Viêm cân mạc hoại tử (NF) là nhiễm trùng sâu mô dưới da dẫn đến phá hủy lớp cân mạc và chất béo tăng dần. Viêm
cân mạc hoại tử thường biểu hiện hồng ban nhưng đường viền thường không rõ, sưng, nóng, vùng da bóng và đau
nhiều khi chạm, tiến triển nhanh qua nhiều ngày kèm theo thay đổi về màu da và hình thành bọng nước. Có thể quan
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sát thấy hoại thư rõ ràng ở da trong vòng 3 đến 5 ngày với tiền triệu là tê bì trước khi xuất hiện hoại tử da. Điều này
giúp phân biệt với viêm mô tế bào hoại tử ở trên.[33] [34]

Viêm cơ hoại tử (viêm cơ hoại thư nguyên phát) là một nhiễm trùng nghiêm trọng kèm sốt, đau dữ dội và sưng cơ.
Lớp da phía trên có thể xuất hiện hồng ban, nóng, chấm xuất huyết, bọng nước và mụn nước tiến triển sau vài giờ dẫn
đến ảnh hưởng các nhóm cơ liền kề và mô mềm. Sốc nhiễm khuẩn dưới dạng hội chứng sốc do nhiễm độc tố liên cầu
có thể xảy ra. Thời gian tiến triển giúp phân biệt với viêm cân mạc hoại tử.[33] [34]
[Fig-4]

[Fig-5]

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Đối với hoại thư do thiếu máu cục bộ và hoại thư do nhiễm trùng, đánh giá ban đầu trong phòng thí nghiệm bao gồm
công thức máu kèm phết máu ngoại vi, xét nghiệm chức năng gan, xét nghiệm chức năng thận, protein phản ứng C,
LDH huyết thanh và các xét nghiệm đông máu tại lần khám ban đầu.

Các dấu hiệu hỗ trợ chẩn đoán hoại thư và có thể cần xét nghiệm thêm bao gồm:

• protein phản ứng C >143 nanomol/L (>15 mg/L)
• Số lượng tế bào bạch cầu >15 x 10^9/L (>15.000 tế bào/microlit); lưu ý rằng mặc dù bị nhiễm trùng nặng, số

lượng tế bào bạch cầu (WBC) có thể không tăng
• Haemoglobin <135g/L (<13,5 g/dL); thiếu máu huyết tán là một dấu hiệu thường gặp trong trường hợp hoại

thư sinh hơi
• Natri <135 mmol/l (<135 mEq/L)
• Nồng độ LDH tăng cao
• Kết quả trong phòng thí nghiệm gợi ý suy thận cấp, suy gan hoặc nhiễm toan chuyển hóa.

Nuôi cấy máu được khuyến cáo nếu nghi ngờ hoại thư do nhiễm trùng.

Hệ thống chấm điểm LRINEC là một công cụ hữu ích để sử dụng xét nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm nhằm
dự đoán nguy cơ viêm cân mạc hoại tử.[3] [35] Nó có giá trị dự đoán dương tính là 92% và giá trị dự đoán âm tính
là 96%. Các điểm số được cho đối với các nồng độ protein phản ứng C, số lượng bạch cầu, haemoglobin, natri,
creatinine và glucose. Trên 6 điểm trở lên có thể nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử, và trên 8 điểm trở lên dự đoán nguy
cơ viêm cân mạc hoại tử rất cao.

Nếu các xét nghiệm thường quy không tiết lộ điều gì, các xét nghiệm bổ sung có thể giúp chẩn đoán tình trạng bệnh
có thể góp phần gây ra thiếu máu cục bộ và hoại thư: kháng thể kháng nhân (hội chứng Sjogren, SLE, lupus dạng đĩa),
kháng thể kháng phospholipid (hội chứng kháng phospholipid), ngưng kết tố lạnh (bệnh ngưng kết tố lạnh nguyên phát
hoặc thứ phát), cryofibrinogen (cryofibrinogen huyết vô căn hoặc kèm theo các nhiễm trùng khác, các rối loạn do thấp
hoặc ung thư), và cryoglobulin (do tăng sinh tế bào lympho, viêm hoặc nhiễm trùng) đều có thể được chỉ ra ở những
bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ gây ra ngón chân xanh hoặc tím.[17]

Nhuộm gram mô bị nhiễm bệnh có thể phát hiện các trực khuẩn gram dương. Các cầu khuẩn gram dương dạng chuỗi
gợi ý nhiễm liên cầu; các cầu khuẩn dạng cụm lớn gợi ý tụ cầu vàng.[1] Nuôi cấy máu và mô có thể cung cấp chẩn
đoán vi khuẩn xác định và chỉ ra liệu nhiễm trùng là do nhiều vi sinh vật hay một loại vi sinh vật.

Chẩn đoán hình ảnh
Nếu một bệnh nhân đã nghi ngờ hoại thư sinh hơi, chụp X-quang không chuẩn bị có thể chỉ ra có hơi trong mô mềm
và/hoặc chỉ ra viêm xương tủy tiềm ẩn. Chụp MRI hoặc CT có thể cho thấy ổ áp xe hình thành hoặc bằng chứng
ngấm thuốc, phù nề hoặc dày lớp cân mạc. Tuy nhiên, không có khí trong mô mềm không loại trừ chẩn đoán nhiễm
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trùng hoại tử. Chụp CT có thể phát hiện lượng khí trong mô ít hơn so với chụp X-quang không chuẩn bị và vì thế có
thể thích hợp hơn về điểm này. Chụp CT cũng có thể phát hiện tụ dịch dễ dàng hơn. Mặc dù cung cấp hình ảnh mô
mềm chi tiết hơn CT, MRI thường ít sẵn có và cũng có thể gây ra các vấn đề về công tác chuẩn bị ở những bệnh nhân
thường bị bệnh khá nặng.

Ở bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ, một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có thể được chỉ ra, tùy
thuộc vào tình huống lâm sàng:

• Siêu âm Duplex có thể hữu ích để chỉ ra vị trí và mức độ nghiêm trọng của hẹp hoặc tắc động mạch và cũng
có thể phát hiện huyết tắc tĩnh mạch.[17] Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá vị trí và
mức độ hẹp trong bệnh lý mạch máu ngoại biên cũng như tình trạng thông của đoạn ghép bắc cầu. Độ nhạy và
độ đặc hiệu đối với hẹp 50% trở lên từ động mạch chậu đến động mạch khoeo lần lượt là 90% đến 95%.

• Chụp mạch máu thường quy thường được sử dụng để xác định vị trí và mức độ tắc động mạch hoặc tĩnh
mạch. Độ chính xác và phiên giải được nâng cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật như kỹ thuật chụp mạch máu
số hóa xóa nền, loại bỏ được ảnh của mô xương đặc và xương. Tuy nhiên, đây là thủ thuật xâm lấn cần thuốc
cản quang.

• Nếu sẵn có, chụp CT mạch máu hoặc chụp cộng hưởng từ (MRA) mạch máu có thể được sử dụng để tìm ra
huyết tắc do mảng xơ vữa. Chụp CT mạch máu ngày càng được sử dụng, nhưng vẫn cần dùng chất cản quang
qua đường tĩnh mạch, mặc dù có lượng phóng xạ ít hơn chụp mạch máu truyền thống. Kỹ thuật này cũng có
thể tái tạo hình ảnh thành hình ảnh 3D. Hình ảnh từ chụp CT 64 dãy mới có thể có độ nhạy từ 89% đến 100%
và độ đặc hiệu từ 92% đến 100% đối với hẹp >50%. Tuy nhiên, độ phân giải thấp hơn chụp mạch máu số hóa
xóa nền và hình ảnh mờ đục tĩnh mạch có thể làm mờ hình ảnh đổ đầy động mạch. Ít phổ biến hơn, độ nhạy
và độ đặc hiệu của MRA để phát hiện hẹp trên 50% có thể từ 90% đến 100% với độ chính xác cao nhất khi
sử dụng gadolinium. Tuy nhiên, nó có một số hạn chế. MRA có khuynh hướng ước tính quá mức tình trạng
hẹp và tắc mạch; kẹp kim loại có thể trông giống như tắc mạch, do đó ít khi được sử dụng ở các bệnh nhân sau
phẫu thuật. Ngoài ra, không thể quét an toàn cho những bệnh nhân dùng máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim,
và một số kẹp phình động mạch não, và gadolinium đã gây ra chứng xơ hóa toàn thân do bệnh thận (NSF) ở
những bệnh nhân bị suy thận mạn tính.

• Chụp CT ngực và ổ bụng được chỉ định ở những bệnh nhân có nghi ngờ bị bệnh ác tính tiềm ẩn gây ra hội
chứng huyết tắc cận ung thư như là nguyên nhân gây thiếu máu cục bộ.

• Siêu âm tim được chỉ định trong các ca bệnh trong đó các đặc điểm tiền sử và khám lâm sàng (ví dụ như tiền
sử của bệnh mạch máu, sự xuất hiện của tiếng thổi tim) gợi ý khả năng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, u
nhày và viêm nội tâm mạc có huyết khối không do vi khuẩn.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tiểu đường

• Một yếu tố nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng vì thường có liên quan đến cả hoại thư do thiếu máu cục bộ và hoại thư
do nhiễm trùng.[9]
[Fig-2]

Các dưới nhóm hoại thư do nhiễm trùng ở các bệnh nhân đái tháo đường bao gồm viêm mô tế bào do vi khuẩn kỵ
khí không phải Clostridium, viêm mô tế bào hoại tử do tạp khuẩn và viêm cân mạc hoại tử týp I. Nồng độ glucose
trong máu cao, đáp ứng miễn dịch không đầy đủ, bệnh lý thần kinh ngoại biên và bệnh động mạch ngoại biên là
các đặc trưng quan trọng nhất của đái tháo đường góp phần dẫn đến nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường đe doạ
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cắt cụt chi.[21] Bệnh động mạch ngoại biên (PAD) ở bệnh nhân bị đái tháo đường có khuynh hướng ảnh hưởng
đến các động mạch nhỏ và ảnh hưởng đến nhóm trẻ tuổi so với những bệnh nhân không bị đái tháo đường.[22]
Nghiên cứu Framingham chỉ ra rằng hơn 50% bệnh nhân bị đái tháo đường bị mất mạch mu chân.[23] Gần 70%
bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử bị đái tháo đường.[5]

xơ vữa động mạch (hoại thư do thiếu máu cục bộ)

• Các mảng xơ vữa động mạch có chứa lõi hoại tử bên trong nội mạc động mạch, bao gồm các tế bào bọt, mảnh
vụn tế bào và lipid, được phủ bằng một lớp mô sợi của tế bào nội mô. Vỡ mảng bám nguyên phát hoặc lực xé do
dòng tuần hoàn máu có thể phá vỡ mảng bám này, gây ra huyết tắc do mảng xơ vữa dẫn đến thiếu máu cục bộ và
hoại tử mô.[17]

hút thuốc (hoại thư do thiếu máu cục bộ)

• Hút thuốc có liên quan trực tiếp đến tổn thương mạch máu, góp phần gây ra thiếu máu cục bộ mạn tính ở chi. Sự
xuất hiện của rối loạn chức năng nội mô là dấu ấn sớm cho thấy tổn thương mạch máu, dễ dẫn đến xuất hiện tổn
thương do xơ vữa động mạch.[24] Một số nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hút
thuốc lá và loét bàn chân hoặc cắt cụt chi ở bệnh nhân bị đái tháo đường. Một nghiên cứu bệnh - chứng ở những
người bị đái tháo đường tại Vương Quốc Anh đã cho thấy nguy cơ cắt cụt chân thấp hơn ở những người gốc Nam
Á so với những người gốc châu Âu, một phần là do tỷ lệ hút thuốc thấp hơn.[25]

Bệnh thận

• Hoại thư là biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối, bao gồm người nhận ghép
thận và những người trải qua lọc màng bụng hoặc lọc máu mạn tính. Những bệnh nhân thường có bằng chứng
cường cận giáp thứ phát hoặc cấp III kèm tăng cao nồng độ canxi-phosphate huyết thanh. Canxi hóa có thể xuất
hiện ở một bên hoặc hai bên, và tổn thương có thể xảy ra ở các chi, thân và mông. Tổn thương ở đoạn xa của chân
có thể bắt đầu dưới dạng viêm mạch mạng lưới livedo hoặc tím đầu chi, nhưng thường tiến triển nhanh chóng
sang loét và hoại thư. Thường rất đau đớn ở da.[12] [17]

lạm dụng rượu và chất gây nghiện

• Cocaine gây ra co mạch nghiêm trọng và cũng tăng cường ngưng tập tiểu cầu, khiến người dùng có nguy cơ hoại
thư do thiếu máu cục bộ.[11] Nhiễm trùng mô mềm nặng do Clostridium perfringens, C sordellii và C novyi gây
ra đã được mô tả trong số những người dùng thuốc tiêm trong da ('tiêm trực tiếp vào da') và người tiêm chích ma
túy.[26] [27] Nhiễm trùng kỵ khí xảy ra với tỷ lệ cao hơn nhiều ở những người tiêm chích ma túy. Vô tình nhiễm
trùng động mạch có thể gây ra tắc động mạch, dẫn đến hoại thư ở đoạn xa và cắt cụt ngón tay, ngón chân hay thậm
chí toàn bộ chi.[28] Những bệnh nhân này thường có đáp ứng miễn dịch suy giảm, do thói quen tiêu thụ lượng lớn
rượu và rối loạn chức năng gan đáng kể.[29]

Ung thư

• Một yếu tố nguy cơ của cả hoại thư do nhiễm trùng và hoại thư do thiếu máu cục bộ. Ung thư biểu mô đại trực
tràng là yếu tố thường gặp trong trường hợp hoại thư sinh hơi nguyên phát gây ra do Clostridium septicum, có thể
tiến triển thành nhiễm trùng huyết.[15] [30] Bệnh máu ác tính và giảm bạch cầu trung tính cũng có liên quan đến
tăng nguy cơ mắc hoại thư do nhiễm trùng.[1] [20]

• Bệnh ác tính cũng là một yếu tố nguy cơ của hoại thư do thiếu máu cục bộ. Liên quan đến hiện tượng Raynaud,
chứng xanh tím đầu chi và hoại thư có tên là hội chứng mạch máu chi cận u. Khoảng 60% bệnh ác tính tiềm ẩn
được báo cáo là ung thư biểu mô của nhiều mô khác nhau, thường gặp nhất là ung thư biểu mô tuyến (phổi, buồng
trứng và dạ dày), và 20% là bệnh máu ác tính.[17] Các bất thường của da xảy ra đồng thời khi phát hiện ung thư
ở khoảng 50% bệnh nhân, trước khi chẩn đoán ở khoảng 45%, và xuất hiện sau khi phát hiện ra bệnh ác tính ở
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khoảng 5% bệnh nhân.[17] Biểu hiện thường gặp nhất ở da là hoại thư ngón cấp tính (ở khoảng 60% ca bệnh),
với các ngón ở vị trí bị ảnh hưởng ở 95% bệnh nhân.[17]

chấn thương hoặc phẫu thuật ổ bụng (hoại thư do nhiễm trùng)

• Các yếu tố có liên quan đến hoại thư do nhiễm trùng và hoại thư sinh hơi do chấn thương là phẫu thuật đường mật
và ruột, tiêm bắp adrenaline (epinephrine), phẫu thuật đóng vết thương do chấn thương, sẩy thai lưu hoặc phá thai
bất hợp pháp, sót nhau, vỡ ối kéo dài và thai chết lưu.

vết thương bị nhiễm trùng (hoại thư do nhiễm trùng)

• Có thể dễ dẫn đến xuất hiện hoại thư do nhiễm trùng.

Yếu
suy dinh dưỡng (hoại thư do nhiễm trùng)

• Góp phần gây ra ức chế miễn dịch, và vì thế là một yếu tố nguy cơ của hoại thư do nhiễm trùng, như hoại thư
Fournier.[31]
[Fig-1]

các tình trạng tăng đông máu (hoại thư do thiếu máu cục bộ)

• Có thể gây ra huyết khối lớn, có thể làm tắc các mạch máu lớn và gây hoại thư lan rộng do thiếu máu cục bộ.[11]
[Fig-3]

dùng ga-rô trong thời gian dài (hoại thư do thiếu máu cục bộ)

• Có thể dễ dẫn đến xuất hiện hoại thư do thiếu máu cục bộ.

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: đái tháo đường, xơ vữa động mạch, hút thuốc, các tình trạng tăng đông máu,
lạm dụng chất kích thích, bệnh ác tính, bệnh thận, chấn thương hoặc phẫu thuật ổ bụng, nghiện rượu và suy dinh
dưỡng.

Đau (thường gặp)

• Cơn đau thường là một biểu hiện của hoại thư, mặc dù không đau không loại trừ chẩn đoán này. Có thể có tiền
sử đau cách hồi mạn tính ở những bệnh nhân hoại thư do thiếu máu cục bộ. Trái lại, khởi phát cơn đau đột ngột
thường là triệu chứng đầu tiên của hoại thư do nhiễm trùng. Ngoài ra, 50% bệnh nhân báo cáo cảm giác tức nặng
ở chi bị ảnh hưởng.[36]

phù nề (thường gặp)

• Vùng bị ảnh hưởng có thể bị phù nề rõ rệt, với ban đỏ phía trên.[36]

đổi màu da (không thường gặp)

• Bầm máu, ban xuất huyết, mụn nước ở da, và bọng nước xuất huyết có thể xuất hiện trong hoại thư.[36]
[Fig-4]

[Fig-5]

C
H

Ẩ
N

 Đ
O

Á
N

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 29, 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.

13

http://bestpractice.bmj.com


hoại thư Chẩn đoán
C

H
Ẩ

N
 Đ

O
Á

N

• Eschar hoại tử màu đen có thể xuất hiện ở viền vùng bị ảnh hưởng.
[Fig-6]

[Fig-2]

tiếng lép bép (hoại tử sinh hơi) (không thường gặp)

• Khi bị hoại thư sinh hơi, sờ nhẹ có thể nghe thấy tiếng lép bép. Biểu hiện này được phát hiện thấy chỉ ở 14% bệnh
nhân khi nhập viện, nhưng nếu có, báo cáo chùm ca bệnh cho thấy độ đặc hiệu 99% đối với hoại thư sinh hơi.[36]

Các yếu tố chẩn đoán khác

mạch mu chân yếu và chỉ số cổ chân-cánh tay thấp (hoại thư do thiếu máu cục bộ) (thường
gặp)

• Gợi ý suy động mạch mạn tính. Đọc sai chỉ số cổ chân-cánh tay có thể xảy ra nếu bị vôi hóa động mạch.

sốt nhẹ và rét run (hoại thư do nhiễm trùng) (không thường gặp)

• Đây có thể là các dấu hiệu sớm của hoại thư do nhiễm trùng.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu

• Khi nhập viện, số lượng bạch cầu >15,4 x 10^9/L (>15.400/microL) xuất
hiện ở 90% bệnh nhân bị nhiễm trùng mô mềm hoại tử.[36]

• Haemoglobin thường <135 g/L (<13,5 g/dL).[5]

tăng bạch cầu, cô đặc máu
hoặc thiếu máu

bảng chuyển hóa toàn diện

• Natri <135 mmol/L (<135 mEq/mL) có ở gần 100% bệnh nhân bị hoại thư
khi nhập viện.[36]

có thể chỉ ra nhiễm toan
chuyển hóa, rối loạn chức năng
gan, suy thận

lactate dehydrogenase (LDH) trong huyết thanh

• Thiếu máu huyết tán tiến triển nhanh kèm theo nồng độ lactate dehydrogenase
tăng thường gặp ở bệnh nhân bị hoại thư sinh hơi.[17] [32]

• Thiếu máu huyết tán cũng có thể là một phần của biểu hiện các bệnh trạng
tiềm ẩn như bệnh ngưng kết tố lạnh.

cao nếu bị thiếu máu huyết tán

xét nghiệm đông máu

• Thực hiện lúc ban đầu.

bình thường

Cấy máu

• Được khuyến cáo nếu nghi ngờ hoại thư do nhiễm trùng.

dương tính đối với vi sinh vật
gây bệnh

protein phản ứng C trong huyết thanh (CRP)

• Protein phản ứng C >143 nanomol/L (>15 mg/L) gợi ý nhiều nhiễm trùng mô
mềm hoại tử trong tình huống lâm sàng phù hợp.

Tăng

Chụp X quang thông thường

• Độ đặc hiệu 95% đối với hoại thư sinh hơi, nhưng chỉ có ở 10% đến 15%
bệnh nhân lúc nhập viện.[36]

có thể cho thấy có khí trong
mô mềm và/hoặc chỉ ra viêm
xương tủy tiềm tàng
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hoại thư Chẩn đoán

Xét nghiệm Kết quả

Chụp CT vị trí bị ảnh hưởng

• Chụp CT rất hữu ích, đặc biệt trong các ca bệnh hoại thư sinh hơi ổ bụng.[5]
Không có các dấu hiệu bất thường trong lớp cân mạc dẫn đến ít khả năng
viêm cân mạc hoại tử hơn, tuy nhiên, nó cũng có thể xảy ra khi bị viêm mô tế
bào đơn thuần.[32]

có thể cho thấy hình thành
áp-xe hoặc bằng chứng ngấm
thuốc, phù nề hoặc dày lớp cân
mạc

Chụp MRI vị trí bị ảnh hưởng

• Không có khí trong mô mềm không loại trừ chẩn đoán nhiễm trùng hoại tử.

có thể cho thấy hình thành
áp-xe hoặc bằng chứng ngấm
thuốc, phù nề hoặc dày lớp cân
mạc

siêu âm Doppler

• Một sự thay đổi về dạng sóng Doppler từ ba pha đến hai pha rồi đến một pha
và sau đó các dạng sóng hẹp có thể xác định các vị trí tắc động mạch.[9]

có thể chỉ ra sự xuất hiện và
mức độ nghiêm trọng của tắc
động mạch hoặc tĩnh mạch

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

phẫu thuật thăm dò và sinh thiết da

• Quan sát mô mềm lớp sâu là phương pháp xác định duy nhất để đưa ra chẩn
đoán.[32] Nó có thể hữu ích để nuôi cấy mô.[17]

có thể xác định sự ảnh hưởng
đến lớp cân mạc

chụp CT mạch máu

• Nếu có, chụp CT mạch máu có thể được sử dụng để tìm ra huyết tắc do mảng
xơ vữa. Chụp CT mạch máu ngày càng được sử dụng, nhưng vẫn cần dùng
chất cản quang qua đường tĩnh mạch, mặc dù có lượng phóng xạ ít hơn chụp
mạch máu truyền thống. Kỹ thuật này cũng có thể tái tạo hình ảnh thành hình
ảnh 3D. Chụp CT 64 dãy có thể có độ nhạy từ 89% đến 100% và độ đặc hiệu
từ 92% đến 100% đối với hẹp >50%. Tuy nhiên, độ phân giải thấp hơn chụp
mạch máu số hóa xóa nền và hình ảnh mờ đục tĩnh mạch có thể làm mờ hình
ảnh đổ đầy động mạch.

có thể chỉ ra nguyên nhân tắc
mạch do mảng xơ vữa hoặc vị
trí tắc nghẽn cụ thể

chụp mạch máu cộng hưởng từ (MRA)

• Ít phổ biến hơn, độ nhạy và độ đặc hiệu của MRA để phát hiện hẹp trên 50%
có thể từ 90% đến 100% với độ chính xác cao nhất khi sử dụng gadolinium.
Tuy nhiên, nó có một số giới hạn: MRA có khuynh hướng ước tính quá mức
tình trạng hẹp và tắc mạch; kẹp kim loại có thể trông giống như tắc mạch, do
đó ít khi được sử dụng ở các bệnh nhân sau phẫu thuật. Ngoài ra, không thể
quét an toàn cho những bệnh nhân dùng máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim,
và một số kẹp phình động mạch não, và gadolinium đã gây ra chứng xơ hóa
toàn thân do bệnh thận (NSF) ở những bệnh nhân bị suy thận mạn tính.

có thể chỉ ra nguyên nhân tắc
mạch do mảng xơ vữa hoặc vị
trí tắc nghẽn cụ thể

Chụp CT ngực và ổ bụng

• Có thể hữu ích trong việc phát hiện bệnh ác tính nghi ngờ.[36]

hữu ích trong việc phát hiện
bệnh ác tính nghi ngờ

ANA (kháng thể kháng nhân), kháng thể kháng đông lupus, kháng thể kháng
cardiolipin, và kháng thể kháng beta2 glycoprotein-1

• Có thể được chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ.

cao nếu mắc hội chứng kháng
phospholipid

ngưng kết tố lạnh huyết thanh

• Có thể được chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ.

tăng cao nếu mắc bệnh ngưng
kết tố lạnh

cryofibrinogen huyết thanh

• Có thể được chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ.

tăng cao trong các trường hợp
bị cryofibrinogen huyết
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Xét nghiệm Kết quả

cryoglobulin huyết tương

• Có thể được chỉ định ở bệnh nhân nghi ngờ hoại thư do thiếu máu cục bộ.

dương tính nếu bị cryoglobulin
huyết

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Tổn thương da do tụ cầu • Mụn mủ đặc trưng, áp-xe dưới
da, ban xuất huyết mủ thường
xuất hiện trong tình trạng
này.[1]

• Nuôi cấy máu: dương tính đối
với nhiễm tụ cầu.

• Hút dịch và soi kính: cho thấy tụ
cầu và bạch cầu đa nhân.[1]

Viêm quầng • Tiền sử viêm họng gần đây. Trẻ
nhũ nhi và người già thường
bị ảnh hưởng. Ngứa và bỏng
rát xuất hiện trước khi bị bệnh
da.[1] Tổn thương khoanh vùng
rõ ràng, đau nhiều màu đỏ tươi,
phù nề, chai cứng (màu vỏ
cam). Bọng nước trong 5% ca
bệnh.

• Có thể phát hiện kháng thể
kháng tụ cầu.

Viêm mô tế bào • Không có tổn thương dạng bọng
nước màu tím hoặc đỏ, không
có tiếng lép bép, cảm giác không
bị ảnh hưởng ở đoạn xa vùng bị
ảnh hưởng, và lây lan tương đối
chậm. Nhiễm độc toàn thân (ví
dụ như suy thận, hạ huyết áp và
nhiễm toan) thường không có
trong viêm mô tế bào.

• Có thể thấy thanh dịch tiết ra
khi ép ở viền vết thương, và có
thể phát hiện tụ cầu khi nhuộm
Gram.[1]

• Chẩn đoán hình ảnh (chụp X-
quang, CT và MRI): không có
khí, tăng ngấm thuốc trong lớp
cân mạc, và phù nề mô mềm
đặc trưng của hoại thư.

Côn trùng đốt • Tiền sử bị côn trùng hoặc nhện
cắn, hoặc có hoàn cảnh lâm
sàng phù hợp. Vết cắn của nhện
nâu độc (Loxosceles reclusa) có
thể gây ra tổn thương da hoại
tử trông giống với viêm mô tế
bào hoại thư do nhiễm trùng.
Thường không có sốt, nhưng
xuất hiện sốt và rét run 24 đến
48 giờ sau khi vết cắn làm tăng
sự giống nhau.[1]

• Chẩn đoán lâm sàng.
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hoại thư Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Điều trị thành công hoại thư do nhiễm trùng đòi hỏi kết hợp phẫu thuật cắt lọc, kháng sinh phù hợp và chăm sóc nâng đỡ
tích cực.[14] [20] [37]

Hoại thư do thiếu máu cục bộ đòi hỏi tái tưới máu đối với trường hợp tắc mạch và huyết tắc, cùng với điều trị bệnh lý
nền. Các biện pháp để ngăn ngừa nhiễm trùng thêm vào cũng phải được thực hiện.

Cắt cụt chi
Trong các ca bệnh nhiễm trùng huyết nặng ở chi, bắt buộc phải cắt cụt: đây là thủ thuật hai giai đoạn bắt đầu bằng cắt
cụt để hở và sau đó, khi đã hết nhiễm trùng, nên cắt cụt thực sự và khâu vết thương.[38]

Bệnh nhân có chi không cứu vãn được (tức là đã hình thành nhiều hoại tử, mất cảm giác rõ ràng, liệt rõ ràng, và
không nghe thấy mạch khi siêu âm Doppler), cần được cắt cụt chi ngay. Mức độ cắt cụt chi được xác định dựa vào
biểu hiện lâm sàng và khả năng sống được của mô tại thời điểm phẫu thuật. Cần thực hiện mọi nỗ lực để giữ lại
nhiều khớp nhất có thể, để giảm việc đi lại bằng chân giả và cải thiện khả năng phục hồi chức năng thành công.[39]

viêm cân mạc hoại tử
Týp I (do tạp khuẩn)

• Nhiễm trùng týp I là nhiễm trùng phối hợp với vi khuẩn kỵ khí. Các vi sinh vật có thể bao gồm, chẳng hạn
như là Bacteroides hoặc Peptostreptococcus với các vi khuẩn hiếu kỵ khí tùy tiện như Enterobacteriaceae
Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella hoặc Proteus; hoặc liên cầu không thuộc nhóm A. Loại này xảy ra
thường xuyên nhất sau các thủ thuật phẫu thuật, và ở các bệnh nhân bị đái tháo đường, nghiện rượu, ức chế
miễn dịch, tiêm chích ma túy hoặc bệnh lý mạch máu ngoại biên. Hoại thư Fournier là viêm cân mạc hoại tử
týp I ở vùng tầng sinh môn và cơ quan sinh dục, gây ra do nhiễm nhiều loại vi khuẩn.[4]
[Fig-1]

• Chăm sóc phẫu thuật: cắt bỏ rộng tất cả các mô hoại tử, đặt ống dẫn lưu, và phẫu thuật cắt lọc phù hợp rất cần
thiết cho cả chẩn đoán và điều trị.[37] Sau phẫu thuật cắt lọc, nhiều bác sĩ phẫu thuật rửa tại chỗ bằng nước
muối sinh lý có bổ sung bacitracin. Có thể cần cắt cụt chi.

• Điều trị kháng sinh: để điều trị theo kinh nghiệm nhiễm trùng phối hợp týp I, Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm
Hoa Kỳ (IDSA) khuyến cáo sử dụng các thuốc kháng cả vi khuẩn hiếu khí (bao gồm MRSA) và vi khuẩn
kỵ khí.[14] Các lựa chọn bao gồm vancomycin hoặc linezolid kết hợp với: piperacillin/tazobactam; một
loại thuốc thuộc nhóm carbapenem; ceftriaxone kết hợp với metronidazole; hoặc một loại thuốc thuộc
nhóm fluoroquinolone kết hợp với metronidazole. Đối với các bệnh nhân dị ứng với penicillin, có thể dùng
clindamycin hoặc metronidazole kết hợp với một loại thuốc thuộc nhóm aminoglycoside hoặc fluoroquinolone.
Khi có thêm thông tin và đã xác định được tác nhân gây bệnh, cần thay đổi điều trị kháng sinh để nhắm đến
tác nhân gây bệnh cụ thể. Vì hiện tại không có các thử nghiệm lâm sàng khẳng định, IDSA khuyến cáo tiếp tục
sử dụng thuốc kháng sinh cho đến khi không còn cần đến phẫu thuật cắt lọc, bệnh nhân đã có cải thiện về mặt
lâm sàng và hết sốt trong vòng 48 đến 72 giờ.[14]

Týp II (do liên cầu khuẩn)

• Bệnh týp II là một dạng hiếm gặp của hoại thư, gây ra do liên cầu nhóm A (hoặc C hoặc G), thường xuất hiện
tại vị trí chấn thương của chi.[1]

• Chăm sóc phẫu thuật: cần phẫu thuật thăm dò ngay bằng cách rạch theo chiều dọc qua lớp cân mạc sâu và kéo
dài đến quá chỗ hoại thư và vùng bị ảnh hưởng. Các vùng da hoại tử bị cắt bỏ, và lớp cân mạc chết được cắt
lọc. Thường thực hiện lại phẫu thuật thăm dò trong vòng 24 giờ.[20] [37] Có thể cần cắt cụt chi.
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• Điều trị kháng sinh: ngoài phẫu thuật cắt lọc khẩn cấp, cần cho dùng penicillin kết hợp với clindamycin để điều
trị liên cầu nhóm A và ức chế khả năng tổng hợp độc tố của chúng.[14] Clindamycin được sử dụng vì nó đã
được chứng minh là ưu việt hơn penicillin để điều trị viêm cân mạc hoại tử trong thực nghiệm hoặc hoại tử cơ
do liên cầu nhóm A gây ra bởi vì:[20]

• Nó làm giảm sự giải phóng ngoại độc tố A của streptococcal pyrogenes trong ống nghiệm
• Nó không bị ảnh hưởng bởi kích thước quần thể vi khuẩn hoặc giai đoạn phát triển
• Nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự thực bào Streptococcus pyogenes bằng cách ức chế sự tổng hợp

protein M
• Nó ức chế sự sản sinh các yếu tố điều hòa kiểm soát sự tổng hợp của vách tế bào
• Nó có hiệu quả hậu kháng sinh kéo dài.

• Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tác nhân gây bệnh (ví dụ: có thể là do Staphylococcus aureus hơn là Liên cầu
nhóm A), cần dùng nafcillin.[1]

• Đối với các bệnh nhân bị dị ứng penicillin, vancomycin, daptomycin hoặc linezolid (nếu đồng thời dị ứng với
vancomycin) dưới dạng đơn trị liệu có thể được dùng thay cho kết hợp penicillin-clindamycin hoặc nafcillin-
clindamycin.[14]

• Cũng có thể cân nhắc bổ sung globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch (IVIG), nhưng dữ liệu về hiệu quả còn
nhiều mâu thuẫn. Một số nghiên cứu quan sát gợi ý lợi ích khiêm tốn, nhưng một thử nghiệm mù đôi có đối
chứng với giả dược (kết thúc sớm vì thu tuyển bệnh nhân chậm) và một phân tích hồi cứu quy mô lớn về
tác dụng của IVIG đối với bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử đã cắt lọc (bị sốc do liên cầu nhóm A hoặc
Staphylococcus aureus) đã phát hiện ra rằng IVIG bổ trợ không liên quan đến cải thiện sống sót.[40] [41] [42]
[43] [44] Hướng dẫn của Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) không bao gồm khuyến cáo sử dụng
IVIG ở bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử kèm hội chứng sốc do nhiễm độc tố liên cầu, nêu ra sự cần thiết
phải tiến hành các nghiên cứu bổ sung.[14] Hướng dẫn của Hiệp hội Phẫu thuật Khẩn cấp Thế giới ủng hộ
việc cân nhắc sử dụng IVIG ở bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử và có bằng chứng rối loạn chức năng cơ
quan (khuyến cáo yếu), trong khi công nhận việc sử dụng IVIG để điều trị nhiễm trùng mô mềm hoại tử vẫn
còn gây tranh cãi.[45]

Hoại thư sinh hơi
Điều trị hoại thư sinh hơi đòi hỏi sự phối hợp phẫu thuật cắt lọc và điều trị kháng sinh. Liệu pháp oxy cao áp (HBO)
không còn được khuyến cáo vì không chứng minh được ưu điểm đối với bệnh nhân và có thể làm trì hoãn quá trình
hồi sức và điều trị.[14]

• Chăm sóc phẫu thuật: phẫu thuật cắt lọc toàn diện và tích cực là bắt buộc để cải thiện sống sót, giữ lại chi và
ngăn ngừa biến chứng.[1] [6] [20] Ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng đến chi, có thể cần cắt cân mạc để điều trị
hội chứng chèn ép khoang, và cần tiến hành cắt cân mạc ngay sau khi có chẩn đoán. Cắt lọc hàng ngày là cần
thiết, và đặc biệt quan trọng để loại bỏ tất cả các mô hoại tử và nhiễm bệnh. Một điều cũng quan trọng là cân
nhắc cắt cụt khi cần thiết, vì điều này có thể cứu sống bệnh nhân.

• Điều trị kháng sinh: hiện tại, liệu pháp phối hợp penicillin và clindamycin được sử dụng rộng rãi.[14] Một số
nghiên cứu đã chứng minh rằng kháng sinh ức chế tổng hợp protein (ví dụ như clindamycin, chloramphenicol,
rifampicin, tetracycline) có thể hiệu quả hơn penicillin vì chúng ức chế sự tổng hợp ngoại độc tố của
Clostridium và làm giảm ảnh hưởng gây độc khu trú và toàn thân của các protein này.[46] Đối với các bệnh
nhân dị ứng với penicillin, phối hợp clindamycin và metronidazole là một lựa chọn tốt.
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Hoại thư do thiếu máu cục bộ
Đối với thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi, trừ khi chống chỉ định, tất cả bệnh nhân cần được tiêm bolus một liều
heparin tĩnh mạch, sau đó là truyền heparin liên tục.[47] [48] Sau khi bắt đầu dùng heparin, điều trị sau đó thay đổi
tùy theo khả năng sống sót của chi. Các đặc trưng sau đây có thể giúp phân loại khả năng sống sót của chi bị thiếu
máu cục bộ cấp tính.

• Sống được: không bị đe dọa ngay; không bị mất cảm giác hoặc yếu cơ; nghe được các tín hiệu Doppler ở động
mạch và tĩnh mạch.

• Bị đe dọa nhẹ: cứu vãn được nếu được điều trị ngay; không bị mất cảm giác hoặc mất cảm giác ở mức rất nhẹ
(ngón chân); không bị yếu cơ; thường không nghe được các tín hiệu Doppler ở động mạch; nghe được các tín
hiệu Doppler ở tĩnh mạch.

• Bị đe dọa ngay lập tức: có thể cứu vãn khi tái tưới máu ngay; mất cảm giác ở hơn một ngón chân kèm theo đau
khi nghỉ ngơi; yếu cơ ở mức nhẹ đến trung bình; thường không nghe được các tín hiệu Doppler ở động mạch;
nghe thấy các tín hiệu Doppler ở tĩnh mạch.

• Không thể khắc phục/không sống được: mất mô nghiêm trọng và/hoặc tổn thương thần kinh vĩnh viễn; mất
cảm giác rõ rệt; liệt (cứng đờ) rõ rệt; không nghe thấy tín hiệu Doppler ở động mạch và tĩnh mạch.

Lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật, phương pháp tạo hình mạch bằng bóng qua da (PTA), và liệu pháp tiêu huyết
khối.

Phẫu thuật

• Bệnh nhân có chi bị đe dọa nhưng có khả năng cứu vãn (tức là có biểu hiện đau khi nghỉ ngơi, mất cảm giác
hoặc yếu cơ nhẹ, nhưng không có các vùng bị hoại tử đáng kể) cần được phẫu thuật tái tưới máu cấp sau khi
chống đông bằng heparin. Đa số những bệnh nhân này sẽ có biến cố tắc mạch, và những thay đổi không khắc
phục được có thể xảy ra trong vòng 4 đến 6 giờ kể từ khi bị thiếu máu cục bộ rõ rệt. Mặc dù thuốc tiêu huyết
khối có thể làm tan thành công huyết khối, thời gian cần thiết thường quá dài để có thể chấp nhận liệu pháp
này thay cho phẫu thuật.[48]

• Vào năm 2010, kết quả thử nghiệm phẫu thuật bắc cầu so với phương pháp tạo hình mạch trong thiếu máu cục
bộ nặng ở chân (BASIL) đã được công bố dựa trên phân tích về điều trị ban đầu.[49] Kết quả thu được là tỷ lệ
sống sót khi không cắt cụt chi (AFS) và tỷ lệ sống sót chung (OS). Thử nghiệm cũng so sánh tĩnh mạch được
phẫu thuật ghép bắc cầu bằng mạch nhân tạo và lòng mạch được tạo hình bằng bóng dưới nội mạc, và kiểm
tra kết quả từ phẫu thuật bắc cầu sau khi tạo hình mạch bằng bóng thất bại. Tác giả kết luận rằng phương pháp
tạo hình mạch bằng bóng có liên quan với tỷ lệ thất bại sớm cao hơn nhiều so với phẫu thuật bắc cầu. Hầu hết
bệnh nhân sử dụng phương pháp tạo hình mạch bằng bóng cuối cùng vẫn cần đến phẫu thuật. Hơn nữa, kết
quả phẫu thuật bắc cầu sau khi phương pháp tạo hình mạch bằng bóng thất bại tệ hơn nhiều so với trường hợp
phẫu thuật bắc cầu được thực hiện như là nỗ lực tái tưới máu đầu tiên. Phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch mang lại
tỷ lệ AFS và OS tốt nhất về lâu dài, và nhìn chung, phương pháp tạo hình mạch bằng bóng dường như ưu việt
hơn so với phẫu thuật bắc cầu bằng mạch nhân tạo.

Phương pháp tạo hình mạch bằng bóng qua da (PTA)

• Trong thử nghiệm BASIL, 450 bệnh nhân thiếu máu cục bộ nặng ở chi do bệnh mạch máu vùng dưới bẹn
được chỉ định ngẫu nhiên PTA hoặc phẫu thuật bắc cầu.[50] Sau 30 ngày, không có sự khác biệt về tỷ lệ tử
vong giữa các nhóm, nhưng phẫu thuật có liên quan đến tỉ lệ tàn tật cao hơn (57% so với 41%). Theo phân tích
theo phân bổ ngẫu nhiên ban đầu, không có sự khác biệt về kết điểm chính (tỷ sống sót khi không cắt cụt chi)
sau 1 năm và 3 năm, và phẫu thuật có liên quan đến tỷ lệ tái can thiệp thấp hơn đáng kể (18% so với 26%).
Dựa trên những phát hiện này, tác giả khuyến cáo trước tiên nên điều trị bằng PTA cho bệnh nhân có các bệnh
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đồng mắc nặng được dự kiến sống không quá 2 năm. Đối với những bệnh nhân dự kiến sống trên 2 năm, các
lợi ích của phẫu thuật bắc cầu có thể cao hơn sự tăng tỉ lệ tàn tật trong ngắn hạn.

Liệu pháp tan huyết khối

• Trong nhóm bệnh nhân được chọn lọc kỹ lưỡng, liệu pháp tiêu huyết khối nội mạch dựa vào ống thông có
thể thay thế cho phẫu thuật hoặc can thiệp qua da để điều trị thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chi. Chỉ định
chính là để điều trị thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi trong thời gian dưới 14 ngày ở bệnh nhân có chi còn sống
được.[39]

• Viêm tắc tĩnh mạch xanh đau, một tình trạng hiếm gặp, trong đó tắc hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn dẫn lưu
tĩnh mạch từ chi, có thể điều trị bằng liệu pháp tiêu huyết khối tĩnh mạch để giúp ngăn ngừa khởi phát và tiến
triển của hoại thư tĩnh mạch.[51]

chăm sóc và hỗ trợ tích cực
Ở bệnh nhân bị hoại thư do nhiễm trùng, thoát quản mao mạch lan tỏa và hạ huyết áp khó kiểm soát thường gặp, và
thường cần truyền lượng lớn dịch tĩnh mạch (10-20 L mỗi ngày). Ở một số bệnh nhân, huyết áp cải thiện chỉ bằng
truyền dịch tĩnh mạch đơn thuần. Các thuốc co mạch, như dopamine, có thể hữu ích, mặc dù có ít thông tin từ các
nghiên cứu thực nghiệm hoặc thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trong trường hợp cụ thể này. Mặc dù các thuốc co
mạch như adrenaline (epinephrine) có thể làm tăng huyết áp, hoại thư hai bên có thể xảy ra sau đó, một phần do thuốc
và một phần do tưới máu kém gây ra do vi khuẩn, độc tố và chất điều hòa nội sinh.[14] [20]

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 )

bắt đầu ( tóm tắt )

viêm cân mạc hoại tử cần khẳng định kết
quả nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ

1 phẫu thuật cắt lọc + chăm sóc tích cực

thêm kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm

Cấp tính ( tóm tắt )

viêm cân mạc hoại tử týp I (do tạp khuẩn)

1 chăm sóc hỗ trợ tích cực + phẫu thuật cắt lọc ±
cắt cụt chi

thêm rửa tại chỗ bằng nước muối sinh lý có bổ sung
bacitracin

thêm các kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch

khẳng định viêm cân mạc hoại tử týp II (do
liên cầu)

1 chăm sóc hỗ trợ tích cực + phẫu thuật cắt lọc ±
cắt cụt chi
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Cấp tính ( tóm tắt )

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

sốc nhiễm độc liên cầu bổ sung immunoglobulin đường tĩnh mạch (IVIG)

Hoại thư sinh hơi

1 chăm sóc nâng đỡ tích cực+ phẫu thuật cắt lọc ±
cắt chi

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

bổ sung Liệu pháp oxy cao áp

hoại thư do thiếu máu cục bộ

1 heparin tĩnh mạch

với chi bị đe dọa hoặc chết:
thời gian sống kỳ vọng >2 năm

thêm phẫu thuật tái tưới máu ± cắt cụt chi

với chi bị đe dọa hoặc chết:
thời gian sống kỳ vọng ≤2 năm

thêm phương pháp tạo hình mạch bằng bóng qua da
(PTA) ± cắt cụt chi

có chi sống được thêm Liệu pháp tiêu huyết khối

bị viêm tắc tĩnh mạch xanh
đau

thêm Liệu pháp tiêu huyết khối
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Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

viêm cân mạc hoại tử cần khẳng định kết
quả nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ

1 phẫu thuật cắt lọc + chăm sóc tích cực

» Các vết rạch phẫu thuật cần mở rộng vượt quá ranh
giới vùng hoại tử nhìn thấy được và cắt bỏ toàn bộ
vùng hoại tử. Cần đánh giá phẫu thuật và cắt lọc thêm
khi cần và có thể cần đến một số thủ thuật.[14] Hỗ trợ
huyết động tích cực bằng truyền dịch tĩnh mạch là một
khía cạnh quan trọng của điều trị bằng phẫu thuật.

thêm kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm

Các lựa chọn sơ cấp

» vancomycin: 30 mg/kg/ngày dùng qua đường tĩnh
mạch, được chia liều 12 giờ một lần
-hoặc-
» linezolid: 600 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ
một lần

--VÀ--
» piperacillin/tazobactam: 3,375 g đường tĩnh mạch
mỗi 6 giờ một lần
Liều lượng bao gồm 3 g piperacillin kết hợp với
0,375 g tazobactam.
-hoặc-
» imipenem/cilastatin: 1 g qua đường tĩnh mạch 6-8
giờ một lần
-hoặc-
» meropenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 8 giờ một
lần
-hoặc-
» ertapenem: 1 g qua đường tĩnh mạch mỗi 24 giờ

HOẶC

» vancomycin: 30 mg/kg/ngày dùng qua đường tĩnh
mạch, được chia liều 12 giờ một lần
-hoặc-
» linezolid: 600 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ
một lần

--VÀ--
» ceftriaxone: 1-2 g qua đường tĩnh mạch 12-24
giờ một lần
-hoặc-
» Ciprofloxacin: 400 mg qua đường tĩnh mạch 12
giờ một lần

--VÀ--
» metronidazole: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 6 giờ một lần

HOẶC
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bắt đầu

» benzylpenicillin sodium: 2,4 đến 4,8 g/ngày tiêm
tĩnh mạch chia liều mỗi 4-6 giờ
-và-
» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần
-hoặc-
» metronidazole: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 6 giờ một lần

--VÀ--
» gentamicin: 3-5 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 8 giờ một lần
-hoặc-
» Ciprofloxacin: 400 mg qua đường tĩnh mạch 12
giờ một lần

» Để điều trị theo kinh nghiệm nhiễm trùng phối hợp
týp I, Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA)
khuyến cáo dùng các thuốc kháng cả vi khuẩn hiếu
khí (bao gồm MRSA) và vi khuẩn kỵ khí.[14] Các lựa
chọn bao gồm vancomycin hoặc linezolid kết hợp với:
piperacillin/tazobactam; một loại thuốc thuộc nhóm
carbapenem; ceftriaxone kết hợp với metronidazole;
hoặc một loại thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone kết
hợp với metronidazole. Khuyến cáo dùng penicillin
kết hợp với clindamycin để điều trị viêm cân mạc hoại
tử nghi ngờ do liên cầu nhóm A đáng ngờ (hoặc đã
khẳng định).

» Đối với các bệnh nhân dị ứng với penicillin, có
thể dùng clindamycin hoặc metronidazole kết hợp
với một loại thuốc thuộc nhóm aminoglycoside hoặc
fluoroquinolone.

» Khi có thêm thông tin và đã xác định được tác nhân
gây bệnh, cần thay đổi kháng sinh điều trị để nhắm
đến tác nhân gây bệnh đặc hiệu.

» Vì hiện tại không các thử nghiệm lâm sàng khẳng
định, IDSA khuyến cáo tiếp tục sử dụng thuốc kháng
sinh cho đến khi không còn cần đến phẫu thuật cắt lọc,
bệnh nhân đã có cải thiện về mặt lâm sàng và hết sốt
trong vòng 48 đến 72 giờ.[14]

Cấp tính

viêm cân mạc hoại tử týp I (do tạp khuẩn)

1 chăm sóc hỗ trợ tích cực + phẫu thuật cắt lọc ± cắt
cụt chi
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Cấp tính
» Viêm cân mạc hoại tử cần phẫu thuật khẩn cấp và
cần đưa bệnh nhân đến phòng mổ ngay để cắt lọc tất
cả mô nhiễm trùng bị hoại tử. Có thể cần cắt cụt chi.

» Cắt bỏ rộng tất cả các mô hoại tử, đặt ống dẫn lưu,
và phẫu thuật cắt lọc phù hợp rất cần thiết cho cả
chẩn đoán và điều trị.[37] Cần đánh giá phẫu thuật
và cắt lọc thêm khi cần và có thể cần đến một số thủ
thuật.[14]

» Hỗ trợ huyết động tích cực bằng truyền dịch tĩnh
mạch là một khía cạnh quan trọng của điều trị bằng
phẫu thuật.

thêm rửa tại chỗ bằng nước muối sinh lý có bổ sung
bacitracin

» Sau phẫu thuật cắt lọc, nhiều bác sĩ phẫu thuật rửa
tại chỗ bằng nước muối sinh lý có bổ sung bacitracin.

thêm các kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» vancomycin: 30 mg/kg/ngày dùng qua đường tĩnh
mạch, được chia liều 12 giờ một lần
-hoặc-
» linezolid: 600 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ
một lần

--VÀ--
» piperacillin/tazobactam: 3,375 g đường tĩnh mạch
mỗi 6 giờ một lần
Liều lượng bao gồm 3 g piperacillin kết hợp với
0,375 g tazobactam.
-hoặc-
» imipenem/cilastatin: 1 g qua đường tĩnh mạch 6-8
giờ một lần
-hoặc-
» meropenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 8 giờ một
lần
-hoặc-
» ertapenem: 1 g qua đường tĩnh mạch mỗi 24 giờ

HOẶC

» vancomycin: 30 mg/kg/ngày dùng qua đường tĩnh
mạch, được chia liều 12 giờ một lần
-hoặc-
» linezolid: 600 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ
một lần

--VÀ--
» ceftriaxone: 1-2 g qua đường tĩnh mạch 12-24
giờ một lần
-hoặc-
» Ciprofloxacin: 400 mg qua đường tĩnh mạch 12
giờ một lần

--VÀ--
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Cấp tính
» metronidazole: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 6 giờ một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần
-hoặc-
» metronidazole: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 6 giờ một lần

--VÀ--
» gentamicin: 3-5 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 8 giờ một lần
-hoặc-
» Ciprofloxacin: 400 mg qua đường tĩnh mạch 12
giờ một lần

» Để điều trị theo kinh nghiệm nhiễm trùng phối hợp
týp I, Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA)
khuyến cáo dùng các thuốc kháng cả vi khuẩn hiếu
khí (bao gồm MRSA) và vi khuẩn kỵ khí.[14] Các lựa
chọn bao gồm vancomycin hoặc linezolid kết hợp với:
piperacillin/tazobactam; một loại thuốc thuộc nhóm
carbapenem; ceftriaxone kết hợp với metronidazole;
hoặc một loại thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone kết
hợp với metronidazole.

» Đối với các bệnh nhân dị ứng với penicillin, có
thể dùng clindamycin hoặc metronidazole kết hợp
với một loại thuốc thuộc nhóm aminoglycoside hoặc
fluoroquinolone.

» Khi có thêm thông tin và đã xác định được tác nhân
gây bệnh, cần thay đổi kháng sinh điều trị để nhắm
đến tác nhân gây bệnh đặc hiệu.

» Vì hiện tại không các thử nghiệm lâm sàng khẳng
định, IDSA khuyến cáo tiếp tục sử dụng thuốc kháng
sinh cho đến khi không còn cần đến phẫu thuật cắt lọc,
bệnh nhân đã có cải thiện về mặt lâm sàng và hết sốt
trong vòng 48 đến 72 giờ.[14]

khẳng định viêm cân mạc hoại tử týp II (do
liên cầu)

1 chăm sóc hỗ trợ tích cực + phẫu thuật cắt lọc ± cắt
cụt chi

» Viêm cân mạc hoại tử cần phẫu thuật khẩn cấp và
cần đưa bệnh nhân đến phòng mổ ngay để cắt lọc tất
cả mô nhiễm trùng bị hoại tử.

» Cắt bỏ rộng tất cả các mô hoại tử, đặt ống dẫn lưu,
và phẫu thuật cắt lọc phù hợp rất cần thiết cho cả
chẩn đoán và điều trị.[37] Cần đánh giá phẫu thuật
và cắt lọc thêm khi cần và có thể cần đến một số thủ
thuật.[14]
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Cấp tính
» Hỗ trợ huyết động tích cực bằng truyền dịch tĩnh
mạch là một khía cạnh quan trọng của điều trị bằng
phẫu thuật.

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: 2,4 đến 4,8 g/ngày tiêm
tĩnh mạch chia liều mỗi 4-6 giờ
-và-
» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» nafcillin: 1,5 đến 2 g truyền tĩnh mạch 4-6 giờ
-và-
» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần

HOẶC

» vancomycin: 30 mg/kg/ngày dùng qua đường tĩnh
mạch, được chia liều 12 giờ một lần

HOẶC

» Daptomycin: 4 mg/kg đường tĩnh mạch mỗi ngày
một lần

HOẶC

» linezolid: 600 mg đường tĩnh mạch mỗi 12 giờ
một lần

» Nhiễm trùng týp II do liên cầu nhóm A (tức là
Streptococcus pyogenes) gây ra. Ngoài phẫu thuật
cắt lọc khẩn cấp, cần cho dùng penicillin kết hợp với
clindamycin để điều trị liên cầu nhóm A và ức chế khả
năng tổng hợp độc tố của chúng.[14]

» Clindamycin đã được chứng minh là ưu việt hơn
penicillin để điều trị viêm cân mạc hoại tử trong thực
nghiệm hoặc hoại tử cơ do liên cầu nhóm A gây
ra.[20] Nó đã được chứng minh là làm giảm sự giải
phóng ngoại độc tố A của streptococcus pyrogenes
trong ống nghiệm; không bị ảnh hưởng bởi kích thước
quần thể hoặc giai đoạn phát triển; tạo điều kiện thuận
lợi cho thực bào streptococcus pyogenes bằng cách ức
chế sự tổng hợp protein M; ức chế sự sản sinh các yếu
tố điều hòa kiểm soát sự tổng hợp vách tế bào; và nó
có hiệu quả hậu kháng sinh kéo dài.[20]

» Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tác nhân gây bệnh (ví
dụ: có thể là do Staphylococcus aureus hơn là Liên cầu
nhóm A), cần dùng nafcillin thay cho penicillin.[1]
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Cấp tính
» Đối với các bệnh nhân bị dị ứng penicillin, cần dùng
vancomycin, daptomycin hoặc linezolid (nếu đồng
thời dị ứng với vancomycin) dưới dạng đơn trị liệu
thay cho kết hợp penicillin-clindamycin hoặc nafcillin-
clindamycin.[14]

sốc nhiễm độc liên cầu bổ sung immunoglobulin đường tĩnh mạch (IVIG)

Các lựa chọn sơ cấp

» globulin miễn dịch thông thường ở người: 1 g/
kg đường tĩnh mạch vào ngày 1, sau đó là 0,5 g/kg
vào ngày 2 và 3; hoặc 2 g/kg qua đường tĩnh mạch
dưới dạng liều đơn
Phác đồ theo liều khác nhau; tham khảo ý kiến
chuyên gia để có thêm hướng dẫn về liều lượng.

» Bổ sung IVIG cũng có thể được cân nhắc để điều trị
hội chứng sốc do nhiễm độc tố liên cầu, mặc dù dữ
liệu về hiệu quả còn gây nhiều tranh cãi.[14] [45]

Hoại thư sinh hơi

1 chăm sóc nâng đỡ tích cực+ phẫu thuật cắt lọc ±
cắt chi

» Phẫu thuật cắt lọc toàn diện và tích cực là bắt buộc
để cải thiện sống sót, giữ lại chi và ngăn ngừa biến
chứng.[1] [6] [20] Ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng
đến chi, có thể cần cắt cân mạc để điều trị hội chứng
chèn ép khoang, và cần tiến hành cắt cân mạc ngay sau
khi có chẩn đoán. Cắt lọc hàng ngày là cần thiết, và
đặc biệt quan trọng để loại bỏ tất cả các mô hoại tử và
nhiễm bệnh. Một điều cũng rất quan trọng là cân nhắc
cắt cụt chi khi cần thiết, vì điều này có thể cứu sống
bệnh nhân.

» Hỗ trợ tích cực huyết động cùng với truyền dịch tĩnh
mạch cũng là một yếu tố quan trọng của phẫu thuật
điều trị.

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» benzylpenicillin sodium: 2,4 đến 4,8 g/ngày tiêm
tĩnh mạch chia liều mỗi 4-6 giờ
-và-
» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần

Các lựa chọn thứ cấp

» clindamycin: 600-900 mg qua đường tĩnh mạch 8
giờ một lần
-và-
» metronidazole: 30 mg/kg/ngày qua đường tĩnh
mạch được chia liều 6 giờ một lần

» Hiện tại, phối hợp penicillin và clindamycin được
sử dụng rộng rãi.[14] Các kháng sinh ức chế tổng
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Cấp tính
hợp protein (ví dụ như clindamycin, chloramphenicol,
rifampicin, tetracycline) hiệu quả vì chúng ức chế
sự tổng hợp ngoại độc tố của Clostridium và các tác
dụng nhiễm độc toàn thân và khu trú của các protein
này.[46]

» Đối với các bệnh nhân dị ứng với penicillin, phối
hợp clindamycin và metronidazole là một lựa chọn tốt.

bổ sung Liệu pháp oxy cao áp

» Một số nghiên cứu hồi cứu đã báo cáo thời gian
sống sót dài hơn khi phối hợp phẫu thuật, kháng sinh
và liệu pháp oxy cao áp (HBO).[52] [53] [54] Tuy
nhiên, các tổng quan khác đã phát hiện ra rằng liệu
pháp HBO không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong do
nhiễm trùng hoại tử.[55] Liệu pháp HBO có tác dụng
diệt khuẩn trực tiếp đối với các loài Clostridium, ức
chế sản sinh độc tố, và cải thiện chức năng của bạch
cầu đa nhân và thanh thải vi khuẩn; nó cũng tạo điều
kiện thuận lợi cho kháng sinh tác dụng hoặc ngấm
vào, và tăng cường sự xuất hiện của mô chết trước khi
điều trị bằng phẫu thuật. Điều trị khuyến cáo cho liệu
pháp HBO bao gồm cho dùng oxy nồng độ 100% ở áp
suất tuyệt đối 2,5 đến 3 trong 90 đến 120 phút 3 lần
một ngày trong 48 giờ, sau đó hai lần một ngày khi
cần.[14]

hoại thư do thiếu máu cục bộ

hoại thư do thiếu máu cục bộ 1 heparin tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» heparin: 80 đơn vị/kg bolus tĩnh mạch, sau đó
truyền 18 đơn vị/kg/giờ

» Trừ khi chống chỉ định, tất cả bệnh nhân cần được
tiêm bolus một liều heparin tĩnh mạch, sau đó là
truyền heparin liên tục.[47] [48] Sau khi bắt đầu dùng
heparin, điều trị sau đó thay đổi tùy theo khả năng
sống sót của chi.

với chi bị đe dọa hoặc chết:
thời gian sống kỳ vọng >2 năm

thêm phẫu thuật tái tưới máu ± cắt cụt chi

» Bệnh nhân có chi bị đe dọa cần trải qua phẫu thuật
tái tưới máu khẩn cấp sau khi chống đông bằng
heparin. Đa số những bệnh nhân này sẽ có biến cố tắc
mạch, và những thay đổi không khắc phục được có thể
xảy ra trong vòng 4 đến 6 giờ kể từ khi bị thiếu máu
cục bộ rõ nét. Mặc dù thuốc tiêu huyết khối có thể làm
tan thành công huyết khối, thời gian cần thiết thường
quá dài để có thể chấp nhận liệu pháp này thay cho
phẫu thuật.[48]

» Bệnh nhân có chi không cứu vãn được cần được cắt
cụt chi ngay. Mức độ cắt cụt chi được xác định dựa
vào biểu hiện lâm sàng và khả năng sống được của
mô tại thời điểm phẫu thuật. Cần thực hiện mọi nỗ
lực để bảo tồn nhiều khớp nhất có thể, để giảm việc
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hoại thư Điều trị

Cấp tính
đi lại bằng chân giả và cải thiện khả năng phục hồi
chức năng thành công.[39] Có thể cần tái tưới máu
chi không cứu vãn để cho phép hồi phục mỏm cắt cụt
hoặc cho phép cắt cụt chi ít hơn.

với chi bị đe dọa hoặc chết:
thời gian sống kỳ vọng ≤2 năm

thêm phương pháp tạo hình mạch bằng bóng qua da
(PTA) ± cắt cụt chi

» Trong thử nghiệm phẫu thuật bắc cầu so với phương
pháp tạo hình mạch trong trường hợp thiếu máu cục
bộ nặng ở chân (BASIL), 450 bệnh nhân bị thiếu máu
cục bộ nặng ở chi do bệnh động mạch dưới vùng bẹn
được chỉ định ngẫu nhiên cho PTA hoặc phẫu thuật
bắc cầu.[50] Sau 30 ngày, không có sự khác biệt về tỷ
lệ tử vong giữa các nhóm, nhưng phẫu thuật có liên
quan đến tỉ lệ tàn tật cao hơn (57% so với 41%). Theo
phân tích theo phân bổ ngẫu nhiên ban đầu, không có
sự khác biệt về kết điểm chính (tỷ sống sót khi không
cắt cụt chi) sau 1 năm và 3 năm, và phẫu thuật có liên
quan đến tỷ lệ tái can thiệp thấp hơn đáng kể (18% so
với 26%).

» Dựa trên những phát hiện này, tác giả khuyến cáo
trước tiên nên cung cấp PTA cho bệnh nhân có các
bệnh đồng mắc nặng được dự kiến sống không quá 2
năm.

» Đối với những bệnh nhân dự kiến sống trên 2 năm,
các lợi ích của phẫu thuật bắc cầu có thể cao hơn sự
tăng tỉ lệ tàn tật trong ngắn hạn.

có chi sống được thêm Liệu pháp tiêu huyết khối

» Không có cơn đau khi nghỉ ngơi, mất cảm giác và
yếu cơ giúp phân biệt chi sống được với chi bị đe
dọa.[56] Trong nhóm bệnh nhân được chọn lọc kỹ
lưỡng, liệu pháp tiêu huyết khối trong động mạch
dựa vào ống thông có thể thay thế cho phẫu thuật
hoặc can thiệp qua da để điều trị chứng thiếu máu cục
bộ nghiêm trọng ở chi. Chỉ định chính là để điều trị
chứng thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi trong thời gian
dưới 14 ngày ở bệnh nhân có chi có thể sống được và
chỉ có ít vùng hoại thư.[39]

bị viêm tắc tĩnh mạch xanh
đau

thêm Liệu pháp tiêu huyết khối

» Viêm tắc tĩnh mạch xanh đau, một tình trạng hiếm
gặp, trong đó tắc hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn
dẫn lưu tĩnh mạch từ chi, có thể điều trị bằng liệu
pháp tiêu huyết khối tĩnh mạch để giúp ngăn ngừa
khởi phát và tiến triển của hoại thư tĩnh mạch.[51]
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Giai đoạn đầu

Delafloxacin
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt delafloxacin, một loại thuốc kháng khuẩn thuộc nhóm
fluoroquinolone, để điều trị nhiễm khuẩn da và cấu trúc da cấp tính (ABSSSI) do vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Trong một
thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi giai đoạn II ở những bệnh nhân bị ABSSSI, tỷ lệ chữa khỏi bằng delafloxacin cao
hơn nhiều so với vancomycin, và tương đương so với tỷ lệ chữa khỏi bằng linezolid.[57]

Prostaglandin E1
Tài liệu đồng thuận TASC II năm 2007 về điều trị bệnh động mạch ngoại biên (PAD) không khuyến cáo prostaglandin E1
hoặc bất kỳ prostanoid nào khác để điều trị thiếu máu cục bộ đe dọa chi.[47] Tuy nhiên, ở bệnh nhân bị PAD tiến triển
không phù hợp với bất kỳ dạng can thiệp nào khác, prostanoid đã được chứng minh làm giảm cơn đau khi nghỉ ngơi.[58]

Kích thích tạo mạch
Điều trị này bao gồm cho dùng các yếu tố tăng trưởng tạo mạch, như protein tái tổ hợp hoặc DNA trần, để tăng cường
lưu thông tuần hoàn bàng hệ và tăng cường dòng máu đến mô thiếu máu cục bộ. Một phương pháp tiếp cận khác là
cấy ghép tự thân tế bào đơn nhân tủy xương, hoặc tiêm nhiều mũi vào trong cơ các yếu tố kích thích tạo cụm bạch cầu
hạt.[59]
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hoại thư Liên lạc theo dõi

Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh nhân bị hoại thư có thể bị bệnh nặng. Giám sát kỹ lưỡng và đánh giá thường xuyên, thường trong môi trường
phụ thuộc cao hoặc chăm sóc tích cực, là cần thiết để tối ưu hóa điều trị và theo dõi sự không đáp ứng điều trị, có thể
xảy ra do kháng kháng sinh của vi khuẩn hoặc do sự cần thiết phải cắt lọc mở rộng. Hơn nữa, cần giám sát việc suy
giảm chức năng hô hấp và/hoặc huyết động, cân nhắc đến sốc nhiễm độc tiềm ẩn ở bệnh nhân bị nhiễm liên cầu nhóm
A.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Bệnh nhân (và người thân) cần biết đến tính chất đe dọa tính mạng và đe dọa mất chi tiềm ẩn và sự cần thiết phải tiến
hành phẫu thuật và điều trị kháng sinh. Hiếm khi tái phát viêm cân mạc hoại tử. Tuy nhiên, tỉ lệ tàn tật đáng kể do mất
chức năng và thẩm mỹ vẫn có thể còn sau các liệu pháp phẫu thuật ban đầu, có thể đòi hỏi phẫu thuật tái tạo sau đó,
và bệnh nhân cần biết đến khả năng này. Cần đặc biệt khuyến cáo bệnh nhân bị hoại thư do thiếu máu cục bộ ngừng
hút thuốc.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Nhiễm trùng huyết ngắn hạn cao

Sepsis được định nghĩa là hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) do nhiễm trùng được ghi nhận hoặc nghi ngờ.

Tiêu chí SIRS là sự xuất hiện hai yếu tố trở lên trong số các kết quả xét nghiệm hoặc dấu hiệu sinh tồn sau đây: nhiệt
độ >38,4°C (>100,4°F) hoặc <36°C (<96,8°F); nhịp tim >90 nhịp/phút; nhịp thở >20 nhịp/phút, hoặc PaCO2 <32
mmHg; WBC>12 x 10^9/L (>12.000/microL) hoặc < 4 x 10^9/L (<4000/microL) hoặc >10% bạch cầu trung tính
non. Điều này không còn được dùng trong hướng dẫn đồng thuận, do nó là yếu tố dự đoán tử vong kém, và tính chất
không cụ thể của các tiêu chí này về cả nguyên nhân nhiễm trùng và không nhiễm trùng.[64]

Sốc nhiễm khuẩn bao gồm: đáp ứng định nghĩa về nhiễm trùng huyết (điểm số Đánh giá suy tạng theo thời gian
[SOFA] >2 điểm so với điểm số ban đầu, kèm rối loạn chức năng cơ quan), nồng độ lactate cao >2 mmol/l (>18 mg/
dL), huyết áp động mạch trung bình <65 mmHg kéo dài, mặc dù đã hồi sức dịch đầy đủ hoặc sử dụng thuốc co mạch
khi không có giảm thể tích tuần hoàn.[32] [64] Điểm số SOFA nhanh (qSOFA): nhịp thở là 22 nhịp/phút, thay đổi
ý thức và huyết áp tâm thu <100 mmHg, có thể được sử dụng trong các trường hợp không nguy kịch. Tuy nhiên, nó
thiếu đánh giá tiến cứu để dự đoán tử vong, và vì thế không phải là một phần của định nghĩa đồng thuận về sepsis.[64]

Các dấu hiệu này (định nghĩa sepsis trước đó sử dụng SIRS), và nhiễm trùng da kèm theo đau không tương xứng, tiến
triển nhanh, hình thành bọng nước, tiếng lép bép dưới da, và nhìn thấy rõ khí trên hình ảnh có độ nhạy 85% trong việc
phát hiện nhiễm trùng da hoại tử.[19]

sốc ngắn hạn cao
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Sốc nhiễm trùng là một tình trạng hạ huyết áp dai dẳng (định nghĩa cũ: huyết áp tâm thu <90 mmHg hoặc <40 mmHg
so với giá trị ban đầu; đồng thuận hiện tại: huyết áp động mạch trung bình <65 mmHg) mặc dù hồi sức dịch đầy đủ,
nồng độ lactate cao >2 mmol/L, và đáp ứng định nghĩa về sepsis (điểm số SOFA >2 điểm so với giá trị ban đầu kèm
rối loạn chức năng của cơ quan).[19] [64]

Cơ chế sốc trong trường hợp hoại thư chưa được hiểu rõ. Phần nước lọc từ Clostridium perfringens không ly tâm cho
thấy độc tố alpha và độc tố phi tinh khiết gây ra hạ huyết áp, nhịp tim chậm và giảm cung lượng tim khi tiêm vào động
vật thực nghiệm. Vì độc tố alpha và độc tố phi ưa chất béo và có thể duy trì sự gắn kết tại chỗ với màng bào tương của
mô, các độc tố có thể kích thích sự tổng hợp các chất trung gian thứ cấp gây ra các bất thường về tim mạch.[6] Sốc
biểu hiện ở 50% bệnh nhân bị hoại thư tại thời điểm họ đến bệnh viện.[5]

suy thận cấp ngắn hạn cao

Các ngoại độc tố có thể gây ra huyết tán nặng. Khi điều này xảy ra kết hợp với hạ huyết áp, đái ra huyết cầu tố, và
myoglobin niệu, nó có thể gây ra suy thận và hoại tử ống thận cấp.[1] [16] Cũng có thể có ảnh hưởng trực tiếp của các
độc tố đối với tế bào ống thận, góp phần gây ra suy thận.[5]

chứng huyết tán biến thiên cao

Độc tố alpha, một enzym chứa kim loại có hoạt tính phospholipase-C và gây ra phá hủy tế bào do thủy phân các thành
phần chính của màng tế bào, được tạo ra trong trường hợp hoại thư sinh hơi. Độc tố này có tác dụng ly giải hồng cầu,
bạch cầu, tiểu cầu, nguyên bào sợi và tế bào cơ.[5]

mất chi biến thiên cao

Một số lượng đáng kể các ca bệnh hoại thư dẫn đến mất một phần hoặc hoàn toàn chi. Cần quan sát kỹ lưỡng để đảm
bảo hoàn toàn hồi phục.

Đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) biến thiên trung bình

Biểu hiện lâm sàng của hoạt hóa thrombin không phù hợp. Hoạt hóa thrombin dẫn đến chuyển hóa fibrinogen thành
fibrin, hoạt hóa và tiêu thụ tiểu cầu, hoạt hóa các yếu tố V và VIII, hoạt hóa protein C, hoạt hóa tế bào nội mô và tiêu
sợi huyết. Nguyên nhân hàng đầu là bệnh ác tính và nhiễm trùng dẫn đến hoại thư. Đôi khi, đông máu nội mạch rải
rác (DIC) có thể là dấu hiệu biểu hiện của nhiễm trùng, và nhận biết kịp thời và điều trị phù hợp có thể cứu sống tính
mạng bệnh nhân. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, và tỷ lệ tử vong được báo cáo đối với biến chứng này là gần
35%, với tỉ lệ tàn tật vì cắt cụt chi cao đến 85%.[65]

Tiên lượng

Tiên lượng hoại thư rất khác nhau, phụ thuộc vào týp và mức độ nghiêm trọng có thể gặp phải về mặt lâm sàng. Mặc dù
nhìn chung các kết quả đã cải thiện, hoại thư vẫn là tình trạng có thể đe dọa tính mạng và đe dọa cắt cụt chi. Hai yếu tố
chính trong việc cải thiện kết quả là nhận biết sớm và điều trị tích cực bằng kháng sinh và phẫu thuật.

Trước khi có thuốc kháng sinh, hoại thư sinh hơi thường gây tử vong. Tuy nhiên, với liệu pháp kháng sinh tích cực và liệu
pháp phẫu thuật tích cực, tình trạng này giờ đây không còn nữa.

Ứớc tính tỷ lệ tử vong do viêm cân mạc hoại tử được điều trị đúng cách bằng phẫu thuật kết hợp với thuốc kháng sinh
nằm trong khoảng từ 10% đến 40%.[5] Tỷ lệ tử vong cao hơn ở bệnh nhân bị sốc và tổn thương suy tạng, lên đến 30%

32 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 29, 2018.

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

http://bestpractice.bmj.com


hoại thư Liên lạc theo dõi

đến 70%.[14] Hiếm khi tái phát viêm cân mạc hoại tử.[60] Tuy nhiên, vẫn còn tỉ lệ tàn tật đáng kể do mất chức năng và
thẩm mỹ sau các liệu pháp phẫu thuật ban đầu, có thể đòi hỏi phẫu thuật tái tạo sau đó. Yếu tố dự đoán tỷ lệ tử vong bao
gồm WBC >30 x 10^9/L (>30.000/microlit), creatinine huyết thanh >177 micromol/L (>2,0 mg/dL), nhiễm Clostridium,
xuất hiện bệnh tim khi nhập viện, xơ gan, khí trong mô mềm, nhiễm Aeromonas, tuổi >60 tuổi, bạch cầu trung tính non
>10%, PTT (thời gian thromboplastin từng phần) hoạt hóa >60 giây và vãng khuẩn huyết. Thời gian từ khi nhập viện đến
khi phẫu thuật đã có nhiều kết quả khác nhau trong ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong.[61] [62]

Ở những bệnh nhân có thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chân, 50% đến 60% sẽ trải qua thủ thuật phẫu thuật hoặc nội
mạch nào đó (mặc dù trong một số đơn vị chuyên khoa, con số này có thể gần 90%). Tỷ lệ cắt cụt chi nằm trong phạm
vi từ 10% đến 40%. Tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân dùng liệu pháp tiêu chuẩn này là khoảng 20% sau 1 năm, và trong
khoảng từ 40% đến 70% sau 5 năm. Tuy nhiên, 95% bệnh nhân có biểu hiện hoại thư do thiếu máu cục bộ, và 80% bệnh
nhân bị đau khi nghỉ ngơi, và tử vong trong vòng 10 năm.[63]
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Hình 1: Viêm cân mạc hoại tử týp I ảnh hưởng đến vùng tầng sinh môn và cơ quan sinh dục; hình ảnh được chụp sau
phẫu thuật cắt lọc mở rộng
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Hình 2: Hình thành eschar và phỏng nước kèm phù nề nhận thấy rõ ở bệnh nhân đái tháo đường xuất hiện hoại thư sinh
hơi sau khi bị chấn thương chân
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Hình 3: Hoại thư do thiếu máu cục bộ thứ phát sau hội chứng kháng phospholipid
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Hình 4: Hình thành mụn nước xuất huyết thứ phát do hoại thư do thiếu máu cục bộ
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Hình 5: Trẻ sơ sinh bị ban xuất huyết tối cấp do liên cầu tan huyết nhóm B
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Hình 6: Eschar xung quanh là ban đỏ, phù và mụn nước xuất huyết
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