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Tóm tắt

◊ Cần luôn nghi ngờ chẩn đoán nhiễm trùng phần mềm dưới da đe dọa đến tính mạng.

◊ Nguyên nhân gây nhiễm trùng có thể là nhiều vi sinh vật (loại I) do kết hợp vi sinh vật yếm khí/yếm khí tùy ý,
hoặc do một loại vi sinh vật, Streptococcus pyogenes, còn gọi là liên cầu khuẩn nhóm A (loại II).

◊ Cần nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử ở bất kỳ bệnh nhân nào bị nhiễm trùng mô mềm kèm đau rõ rệt và/hoặc mất
cảm giác ở vùng bị nhiễm bệnh, hoặc có các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm độc toàn thân như sốt hoặc hạ thân
nhiệt, nhịp nhanh, thở nhanh và/hoặc hạ huyết áp.

◊ Cần tích cực theo dõi bệnh nhân có sự tư vấn của ngoại khoa. Không nên trì hoãn phẫu thuật trong khi chờ kết
quả vi sinh và chẩn đoán hình ảnh.

◊ Chỉ định nhập viện cho bệnh nhân bị nhiễm trùng mô mềm có thể có biểu hiện SIRS (hội chứng đáp ứng viêm
toàn thân). Cần cho bệnh nhân nhập viện nếu nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử. Các dấu hiệu nghi ngờ viêm cân
mạc hoại tử bao gồm hạ huyết áp và/hoặc tăng creatine, tăng creatine kinase (CK)), tăng protein phản ứng C
(CRP) (>124 nanomol/L [13 mg/L]), tăng số lượng bạch cầu với tế bào bạch cầu chưa trưởng thành tăng rõ rệt
trong máu ngoại vi, và/hoặc bicarbonate máu thấp.

◊ Điều trị chính là phẫu thuật cắt lọc, lặp lại khi cần thiết. Điều trị kháng sinh hỗ trợ là một khía cạnh quan trọng
của điều trị, và cần điều trị bao vây các vi khuẩn gây bệnh chính, cũng như chú ý tới sốc nhiễm độc do liên cầu
thường có thể đi kèm với viêm cân mạc hoại tử loại II.
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Định nghĩa
Viêm cân mạc hoại tử là nhiễm trùng mô mềm dưới da đe dọa đến tính mạng có thể lan sang lớp cân mạc sâu, nhưng
không vào lớp cơ bên dưới. Vi sinh vật gây bệnh có thể là vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí hoặc kết hợp cả hai loại này.
Có hai thể lâm sàng chính. Viêm cân mạc hoại tử loại I là nhiễm nhiều loại vi sinh vật bao gồm vi sinh vật kỵ khí như
Bacteroides hoặc Peptostreptococcus và vi sinh vật kỵ khí tùy ý như Enterobacteriaceae hoặc liên cầu không thuộc nhóm
A.[1] [2] [3] [4] [5] Viêm cân mạc hoại tử loại II là nhiễm trùng thường gặp nhất do một loại vi sinh vật Streptococcus
pyogenes (liên cầu nhóm A).[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Dịch tễ học
Còn đang thiếu dữ liệu tuyệt đối về tỷ lệ mắc mới và tỷ suất hiện mắc viêm cân mạc hoại tử. Thường gặp viêm cân mạc
hoại tử loại I (do kết hợp nhiễm vi sinh vật yếm khí tùy ý và vi sinh vật yếm khí) hơn là loại II (do liên cầu nhóm A).[2]
Loại II gây biến chứng khoảng 5% trường hợp nhiễm liên cầu nhóm A xâm lấn ở tỷ lệ ước tính 2 ca bệnh trên một triệu
người mỗi năm.[6] Không có xu hướng về sự tăng hay giảm tỷ suất hiện mắc hay tỷ lệ mắc mới viêm cân mạc hoại tử,
hay bằng chứng của những khác biệt về dịch tễ học trên toàn cầu.

Bệnh căn học
Viêm cân mạc hoại tử loại I là nhiễm trùng mô dưới da do nhiều loại vi sinh vật bao gồm vi sinh vật kỵ khí (như
Bacteroides hoặc Peptostreptococcus) kết hợp với vi sinh vật kỵ khí tùy ý như Enterobacteriaceae (Escherichia coli,
Enterobacter, Klebsiella, Proteus) hoặc liên cầu không thuộc nhóm A kèm hay không kèm theo Staphylococcus aureus.[3]
[4] [8]

Viêm cân mạc hoại tử loại II là nhiễm trùng mô dưới da do một loại vi sinh vật, thường gặp nhất là do Streptococcus
pyogenes (liên cầu nhóm A) gây ra. Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila, Staphylococcus aureus dương tính với
Panton-Valentine leukocidin (PVL) và Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) cũng có thể gây ra viêm cân mạc
hoại tử loại II.[3] [4] [5] [8]

Sinh lý bệnh học
Vi khuẩn xâm nhập vào da và mô mềm do chấn thương nhẹ, vết thương thủng hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, có đến 20%
ca bệnh không xác định được vị trí nhiễm trùng ban đầu. Nhiễm trùng lan qua cân mạc nhưng không vào cơ bên dưới, và
đi dọc theo mặt phẳng cân mạc, lan rộng vượt quá vùng viêm mô tế bào. Các dấu hiệu toàn thân của viêm cân mạc hoại
tử như sốt, nhịp tim nhanh và hạ huyết áp, chủ yếu do tác động của độc tố từ vi khuẩn.[10] [11]

Phân loại

Loại I
Nhiễm nhiều loại vi sinh vật bao gồm vi sinh vật kỵ khí như Bacteroides hoặc Peptostreptococcus và vi sinh vật kỵ khí
tùy ý như Enterobacteriaceae hoặc liên cầu không thuộc nhóm A.[1] [2] [3] [4] [5]
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Loại II
Nhiễm đơn vi sinh vật với S pyogenes (liên cầu nhóm A), hoặc hiếm gặp là Vibrio vulnificus hoặc Aeromonas
hydrophila.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Hoại thư Fournier
Viêm cân mạc hoại tử loại I ở vùng bìu hoặc tầng sinh môn của nam giới.[3] [4] [5]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Phòng ngừa ban đầu tập trung vào phòng ngừa chấn thương/phá vỡ sự nguyên vẹn của da tạo con đường cho nhiễm trùng
xâm nhập, và điều trị viêm mô tế bào để phòng ngừa việc lan sang mô dưới da.[5] Tiêm chủng ngừa vi-rút varicella zoster
(ở người lớn và trẻ em) có thể phòng ngừa viêm cân mạc hoại tử dưới dạng biến chứng của rạn nứt da do vi-rút thủy đậu
hoặc varicella zoster.

Ngăn ngừa thứ cấp
Cần áp dụng thực hành kiểm soát nhiễm trùng ở bệnh viện để ngăn lây lan liên cầu nhóm A giữa bệnh nhân với bệnh
nhân ở tất cả các bệnh nhân, bao gồm những bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử loại II.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một phụ nữ 35 tuổi nhập viện vì đau và sưng đùi phải. Bệnh nhân có tiền sử khoẻ mạnh cho đến sáng trước khi nhập
viện, cô thấy nổi một cái mụn trên đùi phải. Trong ngày hôm đó, tổn thương to dần, đau tăng lên, sưng, và đỏ, kèm
buồn nôn, nôn và mê sảng. Nhiệt độ của cô là 37,5°C (99,5°F), mạch là 128 nhịp/phút, và nhịp thở là 20 nhịp/phút.
Huyết áp (BP) là 85/60 mmHg. Khi khám lâm sàng, bệnh nhân có vẻ mệt và đau. Một vùng da nhỏ, chai cứng, không
di động, có ban đỏ xung quanh và ấm ở trên đùi phải. Cô không thể co hoặc duỗi đùi phải vì đau và cảm thấy đau khi
được người khác duỗi mắt cá chân phải. Nhiệt độ tăng nhanh lên 38,4°C (101°F), và BP (huyết áp) giảm xuống 70/40
mmHg. Hct là 42, số lượng bạch cầu là 5900/mm^3 (với 64% bạch cầu trung tính, 19% bạch cầu đoạn), creatinine
huyết thanh là 168 micromol/L (1,9 mg/dL), và urê huyết thanh là 7,8 millimol/L (22 mg/dL). CT có chất cản quang
cho thấy tổn thương hình dạng như tổ ong, không cản quang, khuếch tán trong mô dưới da của đùi phải. Thấy rõ ứ
đọng chất béo dưới da và dày da khi chụp đùi từ phía sau - bên; cũng nhìn thấy lớp cân mạc sâu dày lên từ phía sau -
bên.

Các bài trình bày khác

Cần nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử ở bệnh nhân viêm mô tế bào có các triệu chứng và dấu hiệu toàn thân như hạ
huyết áp, nhịp tim nhanh, thở nhanh, buồn nôn, nôn hoặc mê sảng. Vùng viêm mô tế bào có thể thường xuyên đau
đớn hoặc trái lại, không hề có cảm giác. Trong một số ca bệnh, có thể thấy tổn thương chai cứng khi sờ trên da vùng
viêm, có thể vết bầm máu, mụn nước, bọng nước, da màu xám nhạt, phù nề hoặc lan rộng nhanh chóng mặc dù có
sử dụng thuốc kháng sinh. Khoảng một nửa số ca bệnh xảy ra ở các chi, với nửa số ca bệnh còn lại tập trung vào các
vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Biểu hiện không điển hình bao gồm viêm cân mạc hoại tử xảy ra mà không có tổn thương rõ ràng ở vùng da phía trên
(khoảng 20% số ca bệnh), hoặc do áp-xe quanh hậu môn hoặc tuyến Bartholin. Hoại thư Fournier là một dạng viêm
cân mạc hoại tử loại I xuất phát từ tầng sinh môn.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Điều quan trọng là cần phát hiện sớm vì bệnh tiến triển rất nhanh. Cần nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử ở bệnh nhân viêm
mô tế bào có các triệu chứng toàn thân bao gồm hội chứng đáp ứng viêm hệ thống (SIRS; được xác định là nhiệt độ
>38°C hoặc <36°C, nhịp tim >90 nhịp mỗi phút, nhịp thở >20 nhịp mỗi phút, hoặc số lượng bạch cầu >12×10^9/L hoặc
<4×10^9/L hoặc >10% bạch cầu trung tính chưa trưởng thành [bạch cầu đoạn]), sốt, chóng mặt, đánh trống ngực, buồn
nôn, nôn hoặc mê sảng. Nhịp tim nhanh, sốt, thở nhanh và hạ huyết áp là các bất thường chính của dấu hiệu sinh tồn cho
thấy một bệnh nhân viêm mô tế bào có thể bị viêm cân mạc hoại tử tiến triển nhanh. Mất cảm giác hoặc đau rất nhiều
trên vùng viêm mô tế bào cũng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng dưới da.[2] [3] [4] [5] [7] [13] [14] [15] Cơn đau do
viêm cân mạc hoại tử có thể không cân xứng với những thay đổi rõ rệt trên da. Cần lưu ý rằng những bệnh nhân bị viêm
cân mạc hoại tử có thể có vùng da phía trên bình thường và những thay đổi về da trên vùng viêm cân mạc hoại tử do liên
cầu nhóm A là dấu hiệu muộn. Trong một số trường hợp, khám da bên trên vùng viêm mô tế bào thấy có tiếng lép bép,
mụn nước, bọng nước, da đổi sang màu xám nhạt hoặc phù nề. Những thay đổi về da khó nhận ra như rỉ dịch và phù nề
xuất hiện trước những thay đổi rõ rệt về da bao gồm rộp da và tấy đỏ. Khoảng một nửa số ca bệnh xảy ra ở các chi, với
nửa số ca còn lại tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[2] [3] [4] [5] [7] [13] [14] Vị trí thường gặp nhất
của viêm cân mạc hoại tử do liên cầu nhóm A là đùi và viêm cân mạc hoại tử chi, đặc biệt là cánh tay, rất có khả năng là
do nhiễm liên cầu nhóm A hơn là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật. Viêm cân mạc hoại tử ở những trường hợp có phẫu
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thuật bụng gần đây hoặc viêm cân mạc hoại tử ở háng rất có khả năng là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật. Một số ca bệnh
viêm cân mạc hoại tử có thể liên quan đến viêm cơ do lây lan liền kề. Điều này thường gặp ở nhiễm liên cầu nhóm A hơn
là nhiễm nhiều loại vi sinh vật.

Cần kiểm tra tổng phân tích các tế bào máu ngoại vi có thành phần bạch cầu, urê, điện giải đồ, creatinine và CRP cho tất
cả bệnh nhân nhập viện có nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử. Viêm cân mạc hoại tử thường liên quan đến một loạt các xét
nghiệm bất thường không đặc hiệu, bao gồm:

• Số lượng bạch cầu cao hoặc thấp bất thường có kèm hoặc không kèm tăng số lượng tế bào bạch cầu chưa trưởng
thành ở mạch máu ngoại vi (tăng phần trăm bạch cầu đoạn và/hoặc bạch cầu đa nhân). Số lượng bạch cầu thấp có
thể là dấu hiệu của nhiễm trùng huyết nặng.

• Urê và creatinine tăng do thiếu dịch nội bào
• Giảm natri máu
• CRP tăng
• Tăng creatine kinase (CK) trong huyết thanh.

Cũng cần kiểm tra khí máu động mạch từ tất cả các bệnh nhân để đánh giá tình trạng hô hấp. Cũng cần nuôi cấy máu để
giúp xác định vi sinh vật gây bệnh. Tốt nhất là cần chụp X-quang thông thường hay CT/MRI (nếu có) cho tất cả các bệnh
nhân nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử, nếu phù hợp về mặt lâm sàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu không thể
chụp phim ngay lập tức, không nên trì hoãn phẫu thuật, ví dụ như khi nguy cơ viêm cân mạc hoại tử cao và tình trạng lâm
sàng của bệnh nhân không ổn định.[5] Cần đặc biệt nghĩ tới bệnh này nếu có khí trong mô mềm trên phim X-quang, bằng
chứng này cũng có thể chứng minh những bất thường trong mô mềm có liên quan.[3] [4] [8]

Cần tiến hành tư vấn phẫu thuật khẩn cấp để kiểm tra, thăm dò và dẫn lưu mô bị nhiễm bệnh ngay khi nghĩ tới chẩn đoán
này. Đưa ra chẩn đoán vi khuẩn xác định tốt nhất dựa trên các mẫu mô có được từ phẫu thuật cắt lọc.[5] Nhuộm mô viêm
trên lâm sàng có thể cho biết sớm về (các) vi sinh vật gây bệnh. Ví dụ, các chuỗi cầu khuẩn gram dương nhỏ gợi ý nhiễm
liên cầu, trong khi các cầu khuẩn tập trung thành đám lớn gợi ý nhiễm Staphylococcus aureus. Nuôi cấy các mẫu mô hoặc
máu xác định nguyên nhân do vi khuẩn. Nhiễm trùng có thể là do một loại vi sinh vật hoặc nhiều loại vi sinh vật.[2] [3]
[4] [5] [7] [13] [14]
[Fig-1]

[Fig-2]

[Fig-3]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
bệnh nhân nội trú tiếp xúc với ca bệnh chỉ điểm

• Lây nhiễm liên cầu nhóm A giữa bệnh nhân với bệnh nhân, với thời gian lây nhiễm từ ca bệnh chỉ điểm đến ca
bệnh thứ hai trung bình là 4 ngày.[1] [2] [3] [4] [5] [7] [12]

Nhiễm vi-rút varicella zoster

• Là con đường vi sinh vật gây nhiễm trùng xâm nhập vào da.[1] [2] [3] [4] [5] [7] [12]

tổn thương da, phẫu thuật, chấn thương

• Là con đường vi sinh vật gây nhiễm trùng xâm nhập vào da.[3] [4] [5]
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viêm cân mạc hoại tử Chẩn đoán

các tổn thương da khác

• Các tình trạng bệnh da mạn tính hoặc cấp tính, ví dụ: eczema, vảy nến, loét da, và bỏng, có thể là đường vào từ da
của vi sinh vật gây nhiễm trùng.[1] [2] [3] [4] [5] [7] [12]

tiêm chích ma túy

• Tiêm chích ma túy là con đường để vi sinh vật gây nhiễm trùng xâm nhập vào da.

Yếu
bệnh mạn tính

• Cơ địa suy giảm miễn dịch toàn thân do bệnh kéo dài (nghiện rượu, đái tháo đường, bệnh tim hoặc phổi, bệnh
mạch máu ngoại biên, suy thận) có thể dễ dẫn đến nhiễm trùng mô mềm.[1] [2] [3] [4] [5] [7] [12]

Thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAID)

• Có nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) có thể che giấu đi các triệu
chứng viêm cân mạc hoại tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy việc sử dụng NSAID làm tăng nguy cơ
viêm cân mạc hoại tử tiến triển ở bệnh nhân bị nhiễm trùng mô mềm.[8]

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 sự ức chế miễn dịch do bệnh mạn tính (ví dụ: đái tháo đường, nghiện rượu),
chấn thương da hoặc các tình trạng loét da, nhiễm vi-rút varicella zoster, tiêm chích ma túy đường tĩnh mạch và
nhập viện. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]

mất cảm giác hoặc đau rất nhiều trên vùng viêm mô tế bào (thường gặp)

• Mất cảm giác hoặc đau rất nhiều trên vùng viêm mô tế bào cho thấy bị viêm cân mạc hoại tử.[3] [4] [5] [8] Đau
do viêm cân mạc hoại tử có thể không tương xứng với những thay đổi rõ rệt trên da. Khoảng một nửa số ca bệnh
xảy ra ở các chi, với nửa số ca bệnh còn lại tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[3] [4] [8] Vị trí
thường gặp nhất của viêm cân mạc do liên cầu nhóm A là đùi và viêm cân mạc hoại tử chi, đặc biệt là cánh tay, rất
có khả năng là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A hơn là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật. Viêm cân mạc hoại tử ở
những trường hợp có phẫu thuật bụng gần đây hoặc ở háng rất có khả năng là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật.

sốt (thường gặp)

• Triệu chứng nhiễm trùng toàn thân.[3] [4] [5] [8]

đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, thở nhanh, hạ huyết áp và chóng mặt (thường gặp)

• Các triệu chứng/dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân .[3] [4] [5] [8]

buồn nôn và nôn mửa (thường gặp)

• Các triệu chứng nhiễm trùng toàn thân[3] [4] [5] [8]

sảng (không thường gặp)

• Triệu chứng nhiễm trùng toàn thân.[3] [4] [5] [8]
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Tiếng lép bép (không thường gặp)

• Khi khám da bên trên vùng viêm mô tế bào có thể thấy tiếng lép bép Khoảng một nửa số ca bệnh viêm cân mạc
xảy ra ở các chi, với nửa số ca bệnh còn lại tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[3] [4] [8]

mụn nước hoặc bọng nước (không thường gặp)

• Có thể thấy mụn nước hoặc thấy bọng nước khi khám da phía trên vùng viêm. Cần lưu ý rằng những bệnh nhân
bị viêm cân mạc hoại tử có thể có vùng da phía trên bình thường và những thay đổi về da phía trên vùng viêm cân
mạc hoại tử do liên cầu nhóm A là dấu hiệu muộn. Những thay đổi về da khó nhận ra như rỉ dịch và phù nề xuất
hiện trước những thay đổi rõ rệt về da như rộp da và tấy đỏ. Khoảng một nửa số ca bệnh viêm cân mạc xảy ra ở
các chi, với nửa số ca bệnh còn lại tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[3] [4] [8] Vị trí thường
gặp nhất của viêm cân mạc do liên cầu nhóm A là đùi và viêm cân mạc hoại tử chi, đặc biệt là cánh tay, rất có khả
năng là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A hơn là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật. Viêm cân mạc hoại tử ở những
trường hợp có phẫu thuật bụng gần đây hoặc ở háng rất có khả năng là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật.
[Fig-3]

da đổi sang màu xám nhạt (không thường gặp)

• Có thể thấy da đổi sang màu xám nhạt khi thăm khám da phía trên vùng viêm. Cần lưu ý rằng những bệnh nhân bị
viêm cân mạc hoại tử có thể có lớp da bên trên bình thường; những thay đổi da phía trên vùng viêm cân mạc hoại
tử do liên cầu nhóm A là dấu hiệu muộn. Khoảng một nửa số ca bệnh xảy ra ở các chi, với nửa số ca bệnh còn lại
tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu và cổ.[3] [4] [8] Vị trí thường gặp nhất của viêm cân mạc do liên
cầu nhóm A là đùi và viêm cân mạc hoại tử chi, đặc biệt là cánh tay, rất có khả năng là do nhiễm liên cầu khuẩn
nhóm A hơn là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật. Viêm cân mạc hoại tử ở những trường hợp có phẫu thuật bụng
gần đây hoặc ở háng rất có khả năng là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật.

phù nề hoặc chai cứng (không thường gặp)

• Có thể thấy phù nề khi khám da phía trên vùng viêm. Có thể nhận thấy chai cứng vượt quá ranh giới vùng viêm
mô tế bào. Cần lưu ý rằng những bệnh nhân bị viêm cân mạc hoại tử có thể có lớp da bên trên bình thường và
những thay đổi về da phía trên vùng viêm cân mạc hoại tử do liên cầu nhóm A là dấu hiệu muộn. Những thay đổi
về da khó nhận ra như rỉ dịch và phù nề xuất hiện trước những thay đổi rõ rệt về da như bọng nước và tấy đỏ.
Khoảng một nửa số ca bệnh xảy ra ở các chi, với nửa số ca còn lại tập trung vào các vùng tầng sinh môn, thân, đầu
và cổ.[3] [4] [8] Vị trí thường gặp nhất của viêm cân mạc do liên cầu nhóm A là đùi và viêm cân mạc hoại tử chi,
đặc biệt là cánh tay, rất có khả năng là do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A hơn là do nhiễm nhiều loại vi sinh vật.
Viêm cân mạc hoại tử ở những trường hợp có phẫu thuật bụng gần đây hoặc ở háng rất có khả năng là do nhiễm
nhiều loại vi sinh vật.
[Fig-3]

[Fig-2]
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viêm cân mạc hoại tử Chẩn đoán

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Công thức máu và thành phần bạch cầu

• Số lượng bạch cầu cao không đặc hiệu, có thể quan sát thấy ở bất kỳ tình
trạng suy tuần hoàn hoặc nhiễm trùng toàn thân nào. Số lượng bạch cầu thấp
có thể là dấu hiệu nhiễm trùng huyết nặng. Nếu thấy nhiễm trùng mô mềm
đang lan rộng, cần nghi ngờ nguyên nhân là viêm cân mạc hoại tử.[5]

số lượng bạch cầu cao hoặc
thấp bất thường có kèm hoặc
không kèm tăng số lượng tế
bào bạch cầu chưa trưởng
thành ở mạch máu ngoại vi
(tăng phần trăm bạch cầu đoạn
và/hoặc bạch cầu đa nhân)

điện giải đồ

• Hạ natri máu không đặc hiệu, có thể quan sát thấy ở bất kỳ tình trạng suy
tuần hoàn hoặc nhiễm trùng toàn thân nào. Nếu thấy nhiễm trùng mô mềm
đang lan rộng, cần nghi ngờ nguyên nhân là viêm cân mạc hoại tử.[5]

natri có thể giảm

urê và creatinine huyết thanh

• Xét nghiệm không đặc hiệu có thể quan sát thấy ở bất kỳ tình trạng suy tuần
hoàn hoặc nhiễm trùng toàn thân nào. Nếu thấy nhiễm trùng mô mềm đang
lan rộng, cần nghi ngờ nguyên nhân là viêm cân mạc hoại tử.[5]

Tăng

protein phản ứng C trong huyết thanh (CRP)

• Tăng CRP không đặc hiệu có thể quan sát thấy ở nhiều trường hợp nhiễm
trùng toàn thân. Nếu thấy nhiễm trùng mô mềm đang lan rộng, cần nghi ngờ
nguyên nhân là viêm cân mạc hoại tử.[5]

Tăng

CK huyết thanh

• Xét nghiệm không đặc hiệu gợi ý có thể bị nhiễm trùng toàn thân hoặc suy
tuần hoàn. Nếu thấy nhiễm trùng mô mềm đang lan rộng, cần nghi ngờ
nguyên nhân là viêm cân mạc hoại tử.[5]

Tăng

nuôi cấy máu và mô

• Đưa ra chẩn đoán vi khuẩn xác định tốt nhất dựa trên các mẫu mô có được từ
phẫu thuật cắt lọc và nuôi cấy máu.[5]

dương tính; có thể chỉ ra
nguyên nhân gây bệnh là do
một loại vi sinh vật hay nhiều
loại vi sinh vật

Nhuộm gram

• Nhuộm mô viêm trên lâm sàng có thể gợi ý sớm về (các) vi sinh vật gây
bệnh. Ví dụ, các chuỗi cầu khuẩn gram dương nhỏ gợi ý nhiễm liên cầu
khuẩn; các vi khuẩn tập trung thành đám lớn gợi ý nhiễm Staphylococcus
aureus.

Thay đổi

Khí máu động mạch

• Giúp xác định tình trạng hô hấp của bệnh nhân.

giảm oxy máu, nhiễm toan

chụp X-quang và CT/MRI

• Tốt nhất là cần chụp X-quang thông thường hay CT/MRI (nếu có) cho tất
cả các bệnh nhân nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử, nếu phù hợp về mặt lâm
sàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu không thể chụp phim ngay
lập tức, không nên trì hoãn phẫu thuật, ví dụ như khi nguy cơ viêm cân mạc
hoại tử cao và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân không ổn định.[5] Cần đặc
biệt nghĩ tới bệnh này nếu có khí trong mô mềm trên phim X-quang, bằng
chứng này cũng có thể chứng minh những bất thường trong mô mềm có liên
quan.[3] [4] [8]

phù nề lan dọc mặt phẳng cân
mạc
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Xét nghiệm Kết quả

phẫu thuật thăm dò

• Cần tiến hành tư vấn phẫu thuật để kiểm tra, thăm dò và dẫn lưu mô bị
nhiễm bệnh trong mọi ca bệnh có nghi ngờ viêm cân mạc hoại tử.[5]

nhiễm trùng mô mềm hoại tử

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm mô tế bào • Không có nhiễm độc toàn thân
hoặc nếu có thì chỉ ở mức tối
thiểu.[5]

• Không có các bất thường chính
trong công thức máu và thành
phần hóa sinh trong huyết thanh.

Bệnh chốc lở • Vết rộp rải rác trên bề mặt da,
kèm hoặc không kèm phỏng
nước, có đóng vảy và ban đỏ.
Có thể không có triệu chứng
hoặc kèm theo ngứa.

• Nuôi cấy mô nhiễm trùng xác
định Staphylococcus aureus
hoặc Streptococcus pyogenes.[5]

Viêm quầng • Mảng màu đỏ tươi, nhạy cảm
gây đau đớn có ranh giới rõ
ràng.[5]

• Nuôi cấy mô nhiễm trùng xác
định S pyogenes hoặc các liên
cầu khuẩn khác.[5]

Viêm cơ • Không liên quan đến da hoặc
mô mềm. Vùng viêm sưng
nhưng có thể không đau. Hiếm
khi thấy các triệu chứng/dấu
hiệu nhiễm độc toàn thân.[9]

• Siêu âm hoặc CT/MRI để xác
định vùng cơ sưng khu trú.

• MRI cũng có thể thấy phù
nề.[9]

Hoại thư sinh hơi • Tiến triển nhanh chóng khi
nhiễm Clostridium. Thường sau
khi bị chấn thương đâm thủng
nghiêm trọng hoặc thương
tích nghiền nát có gián đoạn
việc cung cấp máu đến vùng bị
thương. Có thể khó phân biệt về
mặt lâm sàng.[5]

• Nuôi cấy mô nhiễm trùng xác
định Clostridium.[5]

Bệnh than thể ngoài da • Tiền sử tiêm chích ma túy
đường tĩnh mạch, hoặc tiếp xúc
với động vật hoặc sản phẩm của
động vật (ví dụ: da sống, len).
Hình thành nốt sần ngứa, không
đau từ 2 đến 5 ngày sau khi
tiếp xúc. Tổn thương trở thành
mụn nước, phát triển thành một
lớp vảy đen hoại tử kèm theo
phù nề rộng xung quanh, trong
khoảng 24 đến 36 giờ sau đó.
Thường thấy hạch to xuất hiện
theo vùng.

• Nuôi cấy và nhuộm Gram máu/
dịch từ mụn nước: trực khuẩn
gram dương dưới dạng các
chuỗi ngắn (Bacillus anthracis);
các khuẩn lạc phẳng, nhầy,
không tan máu trên thạch máu
cừu 5%.

• Sinh thiết bấm tổn thương da:
hoại tử hạ bì và biểu bì, phù
nề và thâm nhiễm viêm nhẹ;
có nhiều trực khuẩn (trước khi
điều trị kháng sinh); Bacillus
anthracis (sau khi dùng thuốc
kháng sinh).
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viêm cân mạc hoại tử Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Viêm cân mạc hoại tử là trường hợp phẫu thuật khẩn cấp, đòi hỏi cắt lọc nhanh chóng các mô dưới da bị nhiễm trùng, kết
hợp với điều trị kháng sinh phổ rộng nhắm đến các tác nhân nhiều khả năng gây bệnh.[5] [13] [14] Phương pháp tiếp cận
kết hợp theo nhóm (bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tư vấn bệnh truyền nhiễm, chuyên gia tư vấn vi sinh học) cung cấp cơ sở cho
việc điều trị tối ưu.

Điều trị ban đầu
Lớp mô dưới da bị nhiễm trùng bị suy nhược chức năng, vì thế phẫu thuật loại bỏ mô nhiễm trùng là điều kiện quan
trọng để điều trị thành công và nên được thực hiện sớm nhất có thể. Cần được tư vấn phẫu thuật ngay khi có nghi
ngờ. Trong khi chờ đợi phẫu thuật, cần theo dõi bệnh nhân để phát hiện nhiễm độc toàn thân (các dấu hiệu của hội
chứng đáp ứng viêm toàn thân) cũng như các dấu hiệu và triệu chứng tại chỗ của việc lan rộng vùng viêm cân mạc
hoại tử. Cần bắt đầu điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm ngay lập tức. Hỗ trợ huyết động chuyên sâu với truyền dịch
tĩnh mạch (IV) là một khía cạnh quan trọng của điều trị.[5] Khi bệnh nhân được phẫu thuật, các vết rạch phẫu thuật
cần mở rộng vượt quá ranh giới vùng bị hoại tử nhìn thấy và cắt bỏ toàn bộ vùng hoại tử. Cần cắt lọc và đánh giá
phẫu thuật thêm trong hầu hết các ca bệnh, và có thể cần đến một số thủ thuật để đảm bảo loại bỏ tất cả mô hoại tử.

Lựa chọn thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm
Cho đến khi biết được vi sinh vật gây bệnh và độ nhạy, cần dùng thuốc kháng sinh phổ rộng điều trị nguyên nhân
gây bệnh thường gặp nhất của nhiễm viêm cân mạc hoại tử loại I (nhiễm trùng phối hợp do vi sinh vật kỵ khí
như Bacteroides hoặc Peptostreptococcus và do vi sinh vật kỵ khí tùy ý như Enterobacteriaceae [Escherichia coli,
Enterobacter, Klebsiella, Proteus], MRSA, hoặc liên cầu không thuộc nhóm A), và viêm cân mạc hoại tử loại II (liên
cầu nhóm A).

Khuyến cáo cho các nhiễm trùng phối hợp loại I bao gồm vancomycin, linezolid hoặc tedizolid phối hợp với:
piperacillin/tazobactam; một loại thuốc thuộc nhóm carbapenem (ví dụ: meropenem, imipenem/cilastatin, ertapenem);
ceftriaxone kết hợp metronidazole; hoặc một loại thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone (ví dụ: ciprofloxacin) kết hợp
với metronidazole. Cũng có thể sử dụng clindamycin hoặc metronidazole kết hợp với một loại thuốc thuộc nhóm
aminoglycoside (ví dụ: gentamicin) hoặc một loại thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone ở các bệnh nhân dị ứng với
penicillin. Đối với các nhiễm trùng loại II, khuyến cáo dùng clindamycin kết hợp với penicillin, với nafcillin được
dùng thay cho penicillin nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tác nhân gây bệnh. Đối với bệnh nhân dị ứng với penicillin,
có thể dùng đơn trị liệu vancomycin. Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) ủng hộ một số phác đồ điều trị
này.[5]

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 cụ thể. 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.[5]

Điều trị sau đó
Ở những bệnh nhân kháng trị, cần cân nhắc việc tiến hành cắt lọc thêm và/hoặc thay đổi kháng sinh (dựa trên kết quả
nuôi cấy từ mô dưới da hoặc máu).[5] Trong trường hợp khuyết tật về chức năng và thẩm mỹ do phẫu thuật cắt lọc
mở rộng để điều trị viêm cân mạc hoại tử, có thể cần đến phẫu thuật tái tạo.
[Fig-4]
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Tổng quan về các chi tiết điều trị

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

bắt đầu ( tóm tắt )

vi sinh vật không xác định

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

thêm thuốc kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm

Cấp tính ( tóm tắt )

viêm cân mạc hoại tử loại I (do nhiều loại vi
sinh vật)

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

viêm cân mạc hoại tử loại II (do liên cầu
nhóm A)

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

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

Tiếp diễn ( tóm tắt )

khiếm khuyết về chức năng và thẩm mỹ dai
dẳng sau khi cắt lọc

1 phẫu thuật tái tạo
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viêm cân mạc hoại tử Điều trị

Các lựa chọn điều trị

bắt đầu

vi sinh vật không xác định

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

» 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.[5] Hỗ trợ
tích cực huyết động cùng với truyền dịch tĩnh mạch
(IV) là một yếu tố quan trọng của phẫu thuật điều
trị.[5]

thêm thuốc 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
-hoặc-
» tedizolid phosphate: 200 mg qua đường tĩnh
mạch 24 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
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.
-hoặc-
» meropenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 8 giờ một
lần
-hoặc-
» ertapenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 24 giờ một
lần

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
-hoặc-
» tedizolid phosphate: 200 mg qua đường tĩnh
mạch 24 giờ một lần

--VÀ--
» ceftriaxone: 1-2 g qua đường tĩnh mạch 12-24
giờ một lần
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bắt đầu
-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

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

Các lựa chọn thứ cấp

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

HOẶC

» 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

HOẶC

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

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

» Cho đến khi biết được vi sinh vật gây bệnh và độ
nhạy, cần cho dùng thuốc kháng sinh phổ rộng điều
trị các nguyên nhân gây bệnh thường gặp nhất của
viêm cân mạc hoại tử. Các nguyên nhân này bao gồm
nhiễm trùng loại 1 (nhiễm trùng phối hợp do vi sinh
vật kỵ khí như Bacteroides hoặc Peptostreptococcus và
do vi sinh vật kỵ khí tùy tiện như Enterobacteriaceae
[Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus],
MRSA, hoặc liên cầu không thuộc nhóm A) và nhiễm
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bắt đầu
trùng loại II (liên cầu nhóm A [tức là Streptococcus
pyogenes]).

» Khuyến cáo cho các nhiễm trùng phối hợp loại
I bao gồm vancomycin, linezolid hoặc tedizolid
phối hợp với: piperacillin/tazobactam; một loại
thuốc thuộc nhóm carbapenem (ví dụ: meropenem,
imipenem/cilastatin, ertapenem); ceftriaxone kết hợp
metronidazole; hoặc một loại thuốc thuộc nhóm
fluoroquinolone (ví dụ: ciprofloxacin) kết hợp với
metronidazole. Cũng có thể sử dụng clindamycin hoặc
metronidazole kết hợp với một loại thuốc thuộc nhóm
aminoglycoside (ví dụ: gentamicin) hoặc một loại
thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone ở các bệnh nhân
dị ứng với penicillin. Đối với các nhiễm trùng loại II,
khuyến cáo dùng clindamycin kết hợp với penicillin,
với nafcillin được dùng thay cho penicillin nếu có bất
kỳ nghi ngờ nào về tác nhân gây bệnh. Đối với bệnh
nhân dị ứng với penicillin, có thể dùng đơn trị liệu
vancomycin. Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ
(IDSA) ủng hộ một số phác đồ điều trị này.[5]

» 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 cụ thể. 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.[5]

Cấp tính

viêm cân mạc hoại tử loại I (do nhiều loại vi
sinh vật)

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

» 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.[5] Hỗ trợ
tích cực huyết động cùng với truyền dịch tĩnh mạch
(IV) là một yếu tố quan trọng của phẫu thuật điều
trị.[5]

thêm thuốc kháng sinh 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
-hoặc-
» tedizolid phosphate: 200 mg qua đường tĩnh
mạch 24 giờ một lần
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Cấp tính
--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
Liều dùng liên quan đến thành phần imipenem.
-hoặc-
» meropenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 8 giờ một
lần
-hoặc-
» ertapenem: 1 g qua đường tĩnh mạch 24 giờ một
lần

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
-hoặc-
» tedizolid phosphate: 200 mg qua đường tĩnh
mạch 24 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

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

» Ngoài phẫu thuật cắt lọc khẩn cấp, cần dùng thuốc
kháng sinh điều trị các nguyên nhân gây bệnh thường
gặp nhất của viêm cân mạc hoại tử loại I (nhiễm trùng
phối hợp do vi sinh vật kỵ khí như Bacteroides hoặc
Peptostreptococcus và do vi sinh vật kỵ khí tùy ý như
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Cấp tính
Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus,
MRSA, hay liên cầu không thuộc nhóm A).

» Khuyến cáo cho các nhiễm trùng phối hợp loại
I bao gồm vancomycin, linezolid hoặc tedizolid
phối hợp với: piperacillin/tazobactam; một loại
thuốc thuộc nhóm carbapenem (ví dụ: meropenem,
imipenem/cilastatin, ertapenem); ceftriaxone kết hợp
metronidazole; hoặc một loại thuốc thuộc nhóm
fluoroquinolone (ví dụ: ciprofloxacin) kết hợp với
metronidazole. Cũng có thể sử dụng clindamycin hoặc
metronidazole kết hợp với một loại thuốc thuộc nhóm
aminoglycoside (ví dụ: gentamicin) hoặc một loại
thuốc thuộc nhóm fluoroquinolone ở các bệnh nhân dị
ứng với penicillin. Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa
Kỳ (IDSA) ủng hộ một số phác đồ điều trị này.[5]

» 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 cụ thể. 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.[5]

viêm cân mạc hoại tử loại II (do liên cầu
nhóm A)

1 phẫu thuật cắt lọc và hỗ trợ huyết động

» 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.[5] Hỗ trợ
tích cực huyết động cùng với truyền dịch tĩnh mạch
(IV) là một yếu tố quan trọng của phẫu thuật điều
trị.[5]

thêm thuốc kháng sinh đường tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

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

Các lựa chọn thứ cấp

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

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

» 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 hoạt động tổng hợp độc tố của
nó.[5]

» 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.[16]
Đối với bệnh nhân dị ứng với penicillin, cần dùng
vancomycin như là đơn trị liệu thay cho phối hợp
penicillin-clindamycin hoặc nafcillin-clindamycin.

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

Các lựa chọn sơ cấp

» immunoglobulin đường tĩnh mạch (IVIG): 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.

» Cũng cần cân nhắc bổ sung gamma globulin qua
đường tĩnh mạch để điều trị hội chứng sốc nhiễm
độc liên cầu mặc dù tính hiệu quả của IVIG còn đang
tranh cãi.[5] [10]

Tiếp diễn

khiếm khuyết về chức năng và thẩm mỹ dai
dẳng sau khi cắt lọc

1 phẫu thuật tái tạo

» Trong trường hợp khuyết tật về chức năng và thẩm
mỹ do phẫu thuật cắt lọc mở rộng để điều trị viêm cân
mạc hoại tử, có thể cần đến phẫu thuật tái tạo.
[Fig-4]
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viêm cân mạc hoại tử Điều trị

Giai đoạn đầu

Oxy cao áp (HBO)
Một số bác sĩ đã ủng hộ HBO dựa trên các tác dụng có lợi đối với việc làm lành vết thương trên da. Tuy nhiên, vẫn thiếu
các nghiên cứu tiến cứu có đối chứng chứng minh hiệu quả của HBO.[4] [17]
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Khuyến nghị

Giám sát

Trong quá trình điều trị, cần giám sát bệnh nhân để phát hiện tình trạng kém đáp ứng điều trị, có thể xảy ra do vi
khuẩn kháng kháng sinh hoặc do cần cắt lọc mở rộng thêm. Hơn nữa, cần giám sát việc suy giảm chức năng hô hấp/
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

Cần hướng dẫn bệnh nhân rằng đây là trường hợp nhiễm trùng đe dọa tính mạng và cần phải phẫu thuật cắt bỏ và dẫn
lưu mô nhiễm trùng khi cần thiết, kết hợp với điều trị kháng sinh.

Hiếm khi tái phát viêm cân mạc hoại tử. Tuy nhiên, vẫn còn tỉ lệ bệnh đáng kể về mặt chức năng và thẩm mỹ sau các
liệu pháp phẫu thuật ban đầu, có thể đòi hỏi phẫu thuật tái tạo sau đó.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Tỷ lệ tử vong ngắn hạn cao

Ứớc tính về tỷ lệ tử vong do viêm cân mạc hoại tử được điều trị đúng cách bằng phẫu thuật kết hợp với thuốc kháng
sinh là trong khoảng từ 10% đến 40%. Tỷ lệ tử vong cao hơn ở bệnh nhân bị sốc và suy tạng, lên đến 50% đến
70%.[5]

hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu ngắn hạn trung bình

Liên cầu nhóm A có khả năng sản sinh các độc tố của liên cầu.[10] [11] Vì lý do này, điều trị viêm cân mạc hoại tử
loại II cần luôn bao gồm clindamycin kết hợp với penicillin, vì clindamycin ức chế sản sinh độc tố. Cũng cần cân nhắc
bổ sung gamma globulin qua đường tĩnh mạch để điều trị hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu mặc dù tính hiệu quả của
IVIG còn đang tranh cãi.[5] [10]

mất da và lên sẹo da dài hạn cao

Khuyết tật về chức năng và thẩm mỹ có thể xảy ra do phẫu thuật cắt lọc mở rộng để điều trị viêm cân mạc hoại tử. Có
thể cần đến phẫu thuật tái tạo.

Tiên lượng

Ứớc tính về tỷ lệ tử vong do viêm cân mạc hoại tử được điều trị đúng cách bằng phẫu thuật kết hợp với thuốc kháng sinh
là trong khoảng từ 10% đến 40%. Tỷ lệ tử vong cao hơn ở bệnh nhân bị sốc và suy tạng, lên đến 50% đến 70%.[5] Hiếm
khi tái phát viêm cân mạc hoại tử.[4] [5] Tuy nhiên, vẫn còn tỉ lệ bệnh đáng kể về mặt chức năng và thẩm mỹ sau các liệu
pháp phẫu thuật ban đầu, có thể đòi hỏi phẫu thuật tái tạo sau đó.
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Hình 1: Vùng hoại tử da nhỏ ở phụ nữ trẻ bị viêm mô tế bào và viêm cân mạc hoại tử vùng bụng dưới 5 ngày sau khi sinh
mổ

From: Hasham S, Matteucci P, Stanley PRW, et al. Necrotising fasciitis. BMJ. 2005;330:830–833
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Hình 2: Viêm cân mạc hoại tử ở vùng bụng phải của bé gái 2 tuổi sau khi bị nhiễm vi-rút varicella zoster

From: de Benedictis FM, Osimani P. Necrotising fasciitis complicating varicella. BMJ Case Reports 2009; doi:10.1136/
bcr.2008.141994

Hình 3: Các dấu hiệu muộn của viêm cân mạc hoại tử kèm viêm mô tế bào lan rộng, chai cứng, hoại tử da và hình thành
bọng xuất huyết
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From: Hasham S, Matteucci P, Stanley PRW, et al. Necrotising fasciitis. BMJ. 2005;330:830–833

Hình 4: Kỹ thuật ghép da dày toàn bộ sau phẫu thuật cắt lọc

From: Hasham S, Matteucci P, Stanley PRW, et al. Necrotising fasciitis. BMJ. 2005;330:830–833
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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
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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
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Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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