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Sinh lý bệnh lành thương và hình thành sẹo do bỏng 

Tác giả: Haig A. Yenikomshian và Nicole S. Gibran 

Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ 

2.1 Đánh giá ban đầu về độ sâu vết bỏng 

Tổn thương bỏng là kết quả của nhiều yếu tố tác động bao gồm cơ chế nhiệt và 

không nhiệt. Lửa, chất lỏng, lạnh quá mức, điện và bức xạ làm ảnh hưởng đến mô. Mô tả 

độ sâu vết bỏng và diện tích bề mặt liên quan rất quan trọng đối với bác sĩ để tính toán 

dinh dưỡng và hồi sức cũng như lập kế hoạch phẫu thuật. Năm 1832, Nam tước Guillaume 

Dupuytren đã mô tả sáu độ sâu của vết bỏng [1]. Vết bỏng cấp độ một gồm đỏ da mà 

không hình thành bóng nước. Bỏng cấp độ hai liên quan đến tình trạng viêm da với mất 

lớp biểu bì và phát triển các mụn nước chứa đầy huyết thanh. Bỏng độ ba gồm toàn bộ 

lớp bì. Bỏng độ 4 liên quan đến tổn thương nhiệt vào mô dưới da. Bỏng độ 5 mở rộng tới 

lớp cơ. Cuối cùng, bỏng độ 6 liên quan đến tổn thương nhiệt tới xương. The International 

Classification of Disease (ICD) đơn giản hóa thành hệ thống bỏng gồm cấp độ một, cấp 

độ hai và cấp độ thứ ba [2]. Trong hệ thống này, bỏng cấp độ một ảnh hưởng đến lớp biểu 

bì tương tự như bậc của Dupuytren 1. Bỏng cấp độ hai là sâu một phần qua lớp bì, tương 

ứng với bậc 2. Cuối cùng, bỏng cấp độ ba liên quan đến sự phá hủy nhiệt của toàn bộ lớp 

bì hoặc bậc 3–6 trong mô tả ban đầu của Dupuytren. 

Bỏng có thể được phân loại theo cách khác của Jackson theo ba vùng tổn thương 

bỏng [3]. Vùng rìa ngoài ít tổn thương là vùng xung huyết, có đặc điểm là giãn mạch, 

tăng lưu lượng máu và viêm. Vùng này tương đương với bỏng cấp độ một và thường có 

thể sống được và tiến triển lành thương [4]. Vùng giữa là vùng thiếu máu cục bộ, có sự 

tưới máu mô giới hạn với mô có thể cứu được tùy thuộc vào các yếu tố toàn thân như hồi 

sức đầy đủ, nhiễm trùng và bệnh đi kèm. Vùng này ban đầu sẽ trắng khi có áp lực, nhưng 

có thể xuất hiện lốm đốm và đỏ [4]. Vùng này tương đương với tổn thương bỏng ở mức 

độ hai và có thể tiến triển lành thương hoặc có thể chuyển thành bỏng toàn bộ do quá 
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trình chết tế bào apoptosis và stress oxy hóa [5]. Cuối cùng là vùng đông đặc ở trung tâm, 

vùng bị tổn thương nhiệt nhiều nhất, tương quan với tổn thương bỏng độ 3 đến độ 6. Đây 

là vùng biến tính protein và tế bào bị phá vỡ thứ phát sau tác động nhiệt ban đầu dẫn đến 

đông đặc và hoại tử mô. Nói chung, vùng trung tâm này sẽ không lành nếu không cắt bỏ. 

 

2.2 Các giai đoạn lành thương cấp tính 

Nghiên cứu còn hạn chế về đáp ứng với chấn thương nhiệt so với các vết thương 

do cắt hoặc rạch khác nhưng tính liên tục của các giai đoạn lành thương từ đông đặc, hình 

thành mạch viêm, biểu mô hóa và cuối cùng là sửa chữa chất nền là tương tự nhau [6]. 

Đối với mỗi giai đoạn lành thương, sự di chuyển của tế bào xảy ra thông qua một cơ chế 

điều hòa cân bằng phức tạp bởi các yếu tố tăng trưởng cytokine, integrin và 

metalloproteases [7]. Giai đoạn đầu của tổn thương nhiệt đối với các mô liên quan đến 

việc kích hoạt quá trình cầm máu [8]. Quá trình đông máu được kích hoạt bởi yếu tố mô, 

dẫn đến sự phân cắt fibrinogen thành fibrin và hình thành cục máu đông. Cùng lúc với 

chấn thương ban đầu, sự co mạch được trung gian bởi catecholamine để hỗ trợ cầm máu 

và kết tập tiểu cầu. Sau đó, sự giãn mạch giúp hỗ trợ việc thu nhận các tế bào viêm vào 

nền vết thương [9]. Sự di chuyển xảy ra thông qua một điều hoà phức tạp bởi ba yếu tố 

chính: yếu tố tăng trưởng, integrin và metalloproteases [10]. 

Các tế bào viêm bao gồm bạch cầu trung tính, đại thực bào và nguyên bào sợi di 

chuyển đến nền vết thương và tiết ra cytokine như một phần của “giai đoạn viêm” thứ hai 

của quá trình lành thương, với việc thu nhận thêm các tế bào viêm cũng như nguyên bào 

sợi. Bạch cầu trung tính chiếm ưu thế ở nền vết thương ban đầu và đại thực bào trở nên 

ưu thế hơn vào ngày thứ 3 [11]. Các đại thực bào giải phóng nhiều loại cytokine bao gồm 

yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc từ tiểu cầu (platelet-derived growth factor, PDGF), yếu 

tố tăng trưởng giống insulin (insulin-like growth factor, IGF-1), và yếu tố tăng trưởng 

biến đổi beta (transforming growth factor beta, TGF-β) [12]. Đại thực bào có thể được 

chia nhỏ thành hai loại: đại thực bào kiểu ức chế (M1) tham gia vào quá trình bảo vệ vật 

chủ chính và đại thực bào kiểu chữa lành (M2) tham gia vào quá trình lành thương [13]. 

Bạch cầu trung tính cũng giải phóng các cytokine bao gồm VEGF để thúc đẩy quá trình 

hình thành mạch ở nền vết thương [14]. 

Sự tái tạo biểu bì xảy ra trong giai đoạn tăng sinh của quá trình lành thương. Tế 

bào sừng, các tế bào cấu trúc chính và viêm của biểu bì, bắt nguồn từ lớp đáy của biểu bì 

và các phần phụ của biểu bì gồm các nang lông và ống mồ hôi. Quá trình biểu mô hoá 

liên quan đến sự tăng sinh tế bào sừng và di chuyển từ mép vết thương, nang lông, tuyến 

mồ hôi và tuyến bã nhờn ở những vết thương với một phần độ dày da; các vết thương với 

toàn độ dày da phụ thuộc hoàn toàn vào sự di chuyển của tế bào từ các mép vết thương 

[15]. Về mặt cơ học, các tế bào sừng di chuyển bằng cách tháo rời các hemidesmosomes 
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và desmosomes, đồng thời co lại và sửa chữa các sợi nội bào [16]. Tế bào sừng màng đáy 

sau đó di chuyển bề mặt và biệt hóa ở giai đoạn cuối thành tế bào coenocyte mất nhân và 

các bào quan bên trong trở thành hàng rào bảo vệ chống lại nhiễm trùng và những hao 

tổn ít nhận thấy được [17]. Trong quá trình lành thương, tế bào sừng và nguyên bào sợi 

điều chỉnh hai chiều quá trình lành thương và sửa chữa sẹo [18]. Các nền vết thương được 

biểu mô hóa hoàn toàn như vị trí lấy mô da và mô ghép da đã lành vẫn dễ bị phồng rộp 

vì quá trình tổ chức lại vùng màng đáy của biểu bì bị khiếm khuyết với tổ chức nguyên 

bào sợi bị khiếm khuyết [19]. 

Nguyên bào sợi trở thành tế bào chiếm ưu thế trong trung mô nền vết thương trong 

“giai đoạn tăng sinh”. Các tế bào hình thái này tổng hợp các collagens và các phân tử 

glycosaminoglycans khác và phối hợp chuyển đổi nền vết thương cấp tính thành chất nền 

ngoại bào sẹo [20]. Mô hạt có nhiều mạch máu được hình thành trong giai đoạn này bao 

gồm các nguyên bào sợi, tế bào viêm và tế bào nội mô mạch máu. Các mao mạch thấm 

qua mô hạt vào chất nền ngoại bào đang hình thành. Các phân tử tiết ra từ các tế bào viêm 

bao gồm VEGF, TGF-β, và angiopoietin có tác dụng tạo mạch và thúc đẩy sự hình thành 

mạch và tăng trưởng của hệ mạch vào vết thương [21]. Trong khi mô hạt cho thấy nền 

vết thương khoẻ mạnh, số lượng tế bào viêm và vi khuẩn gia tăng cùng với hàm lượng 

metalloprotease cao đòi hỏi mô hạt phải được cắt bỏ trước khi ghép. Hơn nữa, lớp trao 

đổi chất phong phú này có lẽ là tiền đề cho sự hình thành sẹo do tăng sinh mô sợi [22, 

23].  

“Giai đoạn sửa chữa” cuối cùng của quá trình lành thương trong đó các nguyên bào 

sợi biến đổi chất nền vết thương cấp tính thành một nền sẹo trưởng thành có thể kéo dài 

trong vài năm tùy thuộc vào mức độ tổn thương mô bên dưới [24]. Nguyên bào sợi có 

kiểu hình giống tế bào cơ trơn, được gọi là nguyên bào sợi cơ [25, 26]. Các tế bào này 

thay thế collagen loại III bằng collagen loại I [9]. Thông qua quá trình sửa chữa này, mô 

hạt được thay thế bằng sẹo và sự điều hòa của chất nền ngoại bào dẫn đến co thắt vết 

thương [27]. Bất chấp sự sửa chữa này, độ bền sức căng của sẹo sẽ chỉ bằng khoảng 70% 

độ bền của trạng thái trước khi bị thương [28]. 

Sự hiểu biết ngày càng tăng của chúng ta về vai trò của tế bào gốc trung mô từ tủy 

xương và tế bào gốc mô mỡ trong việc lành thương có thể thay đổi cách chúng ta cân 

nhắc việc lành thương tái tạo hơn là lành thương sửa chữa[29]. Tế bào trung mô có nguồn 

gốc từ tủy xương là đa năng có thể chuyển đổi thành các loại mô khác nhau bao gồm da, 

mỡ và xương [30]. Tiêm tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ tủy xương trên mô hình 

chuột làm tăng các yếu tố tiền tạo mạch [31]. Tế bào gốc có nguồn gốc từ mỡ cũng đã 

được chứng minh là có khả năng kích hoạt tế bào sừng và nguyên bào sợi ở da [32]. Việc 

sử dụng các tế bào gốc này để tái tạo da cho thấy nhiều hứa hẹn nhưng vẫn chưa thành 

hiện thực trong thực tế. 
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2.3 Sinh lý bệnh sẹo phì đại 

Di chứng bỏng có thể gây suy nhược cho những người sống chung với vết thương 

do bỏng và gây khó chịu cho nhóm người bị bỏng. Một vấn đề thường gặp sau chấn 

thương nhiệt là sẹo phì đại: một vết sẹo dày cứng, nhô cao, đỏ và gây đau. Hình 2.1 mô 

tả một sẹo phì đại của phía trên tay trái và hạ sườn trái. Sinh lý bệnh ít được biết đến của 

sẹo phì đại đã là một lĩnh vực được tập trung nghiên cứu trong 40 năm qua. Sự tăng sinh 

của mô sợi bao gồm một đáp ứng bất thường đối với quá trình lành thương. Cả sẹo phì 

đại và sẹo lồi là kết quả của đáp ứng viêm thái quá và có thể khó phân biệt trên khám lâm 

sàng. Một điểm khác biệt chính là sẹo phì đại vẫn nằm trong ranh giới của vết thương ban 

đầu trong khi sẹo lồi mở rộng ra ngoài [33]. Về mặt mô học, sẹo lồi có các bó collagen 

dày bạch cầu ái toan trong khi sẹo phì đại thì không; tuy nhiên, nhiều sẹo có thể biểu hiện 

với hình ảnh hỗn hợp [34]. Hầu hết các vết sẹo tăng sinh mô sợi sau chấn thương bỏng 

hoặc sẹo phì đại tại vị trí lấy mô ghép. 

 

Hình 2.1 Sẹo phì đại của chi trên bên trái và hạ sườn trái 
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Đánh giá khách quan về mức độ nghiêm trọng của sẹo phì đại thách thức các bác 

sĩ. Một công cụ đo lường xác thực giá trị để xác định mức độ sẹo sẽ là điều cần thiết cho 

các bác sĩ và bệnh nhân để hướng dẫn điều trị và đánh giá hiệu quả điều trị theo thời gian 

[35]. Hai thang đo hiện có bao gồm thang điểm sẹo Vancouver (VSS) và thang đánh giá 

sẹo cho bệnh nhân quan sát (POSAS), kết hợp cả các đo lường khách quan và chủ quan 

để đánh giá sẹo [36]. Trong khi các thang điểm này được sử dụng rộng rãi cho các thử 

nghiệm lâm sàng, có sự khác nhau về mức độ được định nghĩa là sẹo phì đại và độ thâm 

nhập của các thang điểm khác nhau [37, 38]. 

 

2.4 Sinh lý bệnh của sẹo 

Nguyên bào sợi, tế bào chính chịu trách nhiệm lắng đọng collagen và sửa chữa sẹo 

bỏng theo thời gian, khác nhau giữa các cá nhân cũng như theo vị trí cơ thể và độ sâu của 

da [39]. Nguyên bào sợi ở lớp bì lưới sâu đáp ứng với tổn thương khác với tế bào ở lớp 

bì nhú nông hơn, bao gồm giải phóng Il-6 và IFN-gamma một cách hệ thống hơn [40]. 

Các nguyên bào sợi sâu này được tìm thấy sớm trong quá trình lành vết thương trong mô 

hạt [41]. Trong quá trình lành thương bình thường, các tế bào sừng điều chỉnh các nguyên 

bào sợi ở da, và khi mất biểu mô, sự cân bằng này sẽ mất đi với sự điều tiết của các 

cytokine gây viêm [18]. Phản ứng viêm càng nặng thì phản ứng nguyên bào sợi càng dữ 

dội với nguy cơ hình thành sẹo phì đại càng cao [42]. 

Một trong những cytokine chính liên quan đến sẹo phì đại là TGF-β, một chất hoạt 

hóa mạnh của nguyên bào sợi [43]. Các sẹo phì đại có mức TGF-β mRNA tăng lên trong 

khi các vết thương ở thai nhi lành mà không để lại sẹo thì mức độ giảm rõ rệt [44]. TGF-

β điều chỉnh proteoglycan nền ngoại bào, và sẹo phì đại có mức decorin thấp hơn nhưng 

mức versican và biglycan cao hơn [45]. Sản xuất tăng nồng độ TGF-β có thể do mất ức 

chế theo các con đường khác. IFN-α và IFN-γ hoạt động để điều chỉnh giảm TGF-β bằng 

cách điều chỉnh sản xuất mRNA; sai sót trên con đường này cũng được phát hiện là 

nguyên nhân gây ra sẹo phì đại [44]. 

Sự điều biến thần kinh đối với các phản ứng với chấn thương đại diện cho một lĩnh 

vực chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Neuropeptides điều chỉnh một số quá trình tế bào 

quan trọng đối với việc lành vết thương, bao gồm di chuyển tế bào viêm, hình thành mạch, 

di chuyển tế bào sừng và thoái hóa tế bào mast. Chất P, được giải phóng trong các vết 

thương và viêm cấp tính, gây viêm và làm trung gian hình thành mạch [46]. Quá ít chất 

P, như được tìm thấy trong vết thương của bệnh tiểu đường, dẫn đến vết thương mãn tính 

và kém lành, và quá nhiều dẫn đến tình trạng tăng viêm và sẹo phì đại [47]. Sự điều biến 

thần kinh không bình thường trong quá trình lành vết thương cũng biểu hiện như đau và 

ngứa do bệnh lý thần kinh. Khoảng 75% bệnh nhân phàn nàn về cơn đau giống như bệnh 

thần kinh trong hàng tháng sau khi vết thương lành, và bệnh nhân vẫn phàn nàn về ngứa 
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cho đến 10 năm sau khi bị thương [48, 49]. Liên quan đến chứng đau thần kinh là chứng 

ngứa sau bỏng, với một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 100% [50]. Trong khi cơ chế hoạt 

động chưa được hiểu rõ, cơ chế gây ngứa có lẽ là do nhiều yếu tố. Một trong những thành 

phần quan trọng là kích hoạt sợi C truyền dẫn cảm giác ngứa [51]. Tổn thương mô dẫn 

đến tăng nồng độ histamine và xanthine oxidase và giải phóng cục bộ chất P cũng như 

các cytokine khác [52]. Nhiều chất trong số này sẽ liên kết với các thụ thể sợi C và sẽ 

điều chỉnh tăng sự hoạt hóa của sợi C và cảm giác ngứa. Cơ chế đằng sau điều này chưa 

được hiểu rõ và điều này có thể kéo dài nhiều năm sau tổn thương ban đầu. Các phương 

pháp điều trị như gabapentin đã được chứng minh là cải thiện các triệu chứng nhưng cần 

phải tiến hành thử nghiệm trên nhiều vùng để chứng minh hiệu quả [53]. 

Mô bị suy yếu, như vết loét do tiểu đường, đã được chứng minh là ít để lại sẹo hơn 

bởi vì các cơ quan thụ cảm cơ học là một phần không thể thiếu trong quá trình lành vết 

thương [54]. Các kênh ion nhạy cảm cơ học (MS) và các sợi thần kinh cảm giác được 

kích thích gây ra sự hoạt hóa của các tế bào thần kinh cảm giác hướng tâm và giải phóng 

các neuropeptide, giúp điều chỉnh chức năng tế bào miễn dịch và sản xuất cytokine. TGF-

β, được điều hòa bởi các neuropeptide này, gây ra nhiều sẹo phì đại hơn [55]. Tầm quan 

trọng của các thụ thể cơ học trong việc hình thành sẹo phì đại và sẹo lồi giải thích tại sao 

một số vùng dễ bị căng của cơ thể dễ bị sẹo phì đại như ngực trước và vai [56]. Theo lý 

thuyết, trang phục tạo áp lực để giảm lực cơ học này bằng cách tạo áp lực theo hướng 

ngược lại để làm phẳng và mềm sẹo [57]. 

 

2.5 Hình thành sẹo phì đại ở mô hình động vật  

Các mô hình động vật đã mở rộng các hiểu biết còn hạn chế của chúng ta về sẹo 

phì đại. Mô hình tai thỏ đã được sử dụng để đo lường lành thương do bỏng và sẹo phì đại 

cho thấy vết bỏng sâu hơn gây ra nhiều sẹo phì đại hơn [58]. Một mô hình động vật khác 

ngày càng được công nhận là lợn cái Duroc đỏ. Được mô tả ban đầu vào năm 1972, loài 

động vật này đã được chứng minh là hình thành những vết sẹo phì đại dày khi bị thương 

[59, 60]. So sánh với lợn Yorkshire, cùng loài đối chứng không hình thành sẹo phì đại, 

lợn Duroc có nguyên bào sợi với sự tăng co collagen và biểu hiện TGF-β1 [61]. Mô hình 

tiếp tục là một công cụ hữu ích trong việc tìm hiểu về lành thương do bỏng [62, 63]. 

 

2.6 Hình thành sẹo phì đại theo khác biệt về di truyền 

Cũng như sự khác nhau trong lành thương của lợn Duroc và Yorkshire, có một yếu 

tố di truyền gây ra sẹo phì đại ở người. Trẻ em, thanh niên và bệnh nhân có làn da sẫm 

màu có tỷ lệ bị sẹo phì đại cao hơn mà không hiểu lý do tại sao [64]. Một số nhóm chủng 

tộc nhất định như người Mỹ bản địa và người Hàn Quốc có tỷ lệ sẹo phì đại cao hơn [65]. 
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Sự khác biệt trong biểu hiện của tế bào miễn dịch và hoạt động của nguyên bào sợi cơ 

ảnh hưởng đến việc hình thành sẹo phì đại [66]. Trong một nhóm bệnh nhân được nghiên 

cứu với phân tích gen, gen CSMD1 được phát hiện có khả năng bảo vệ chống lại sẹo phì 

đại [67]. Mặc dù chức năng của gen này trong việc lành thương vẫn chưa được xác định, 

nhưng đây có thể là một khía cạnh đầy hứa hẹn để ngăn ngừa sẹo phì đại trong tương lai. 

 

2.7 Hình thành sự co rút 

Hình thành sự co rút là một biến chứng khác của việc lành vết thương bỏng. Trong 

khi sự co lại đại diện cho một quá trình chữa lành vết thương sinh lý bình thường, thì sự 

cực đoan về mặt sinh lý bệnh gây ra tàn tật nghiêm trọng cho bệnh nhân. Các dải xơ ngăn 

cản phạm vi cử động bình thường ảnh hưởng ở khoảng một phần ba số bệnh nhân xuất 

viện sau chấn thương bỏng [68]. Thông thường nhất, co rút ảnh hưởng vai / nách và mặc 

dù điều trị tích cực và ghép da, phạm vi cử động vẫn bị suy giảm [68]. Hình 2.2 mô tả sẹo 

phì đại ở cổ và vai. Đối với bệnh nhi, khoảng 25% bị hạn chế cử động khi xuất viện, vai 

là vị trí co rút phổ biến nhất [69]. 

 

Hình 2.2 Co rút cổ kéo dài đến môi dưới 

 

Khi đánh giá phạm vi cử động ở một bệnh nhân bị chấn thương bỏng nặng, sự hóa 

xương (heterotopic ossification, HO) biểu hiện cho một biến chứng khác do tổn thương 

nhiệt. HO là sự hình thành ở vị trí bất thường của phiến xương sau chấn thương, phẫu 

thuật hông và chấn thương tủy sống [70]. Khoảng 5% bệnh nhân bỏng phát triển HO, với 

khuỷu tay là vị trí phổ biến nhất [71]. Hiện nay, phẫu thuật cắt bỏ mô xương bất thường 
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vẫn là lựa chọn tốt nhất cho HO, với các phương thức điều trị khác như xạ trị và liệu pháp 

bisphosphonate chỉ đóng vai trò là phương pháp điều trị bổ trợ [72]. Sinh lý bệnh của HO 

vẫn chưa rõ ràng; các giải thích có thể bao gồm protein hình thái xương bị thay đổi và các 

con đường truyền tín hiệu yếu tố tăng trưởng giống insulin [73, 74]. Biến chứng này tác 

động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống với tỷ lệ hiện mắc cao hơn ở nam giới và những 

người trẻ tuổi hơn [73]. Các nghiên cứu sâu hơn về phòng ngừa và điều trị là cần thiết để 

hiểu rõ hơn về vấn đề này.   

 

2.8 Sắc tố 

Sắc tố bất thường sau chấn thương bỏng gây ra các vấn đề về hình ảnh cơ thể đáng 

kể cho bệnh nhân. Biến chứng này gây ra sự tự ti và cô lập xã hội, đặc biệt là ở những 

người da màu [75]. Cả tăng và giảm sắc tố đều xuất hiện ở những vết bỏng đã lành mà 

không rõ cơ chế hoạt động. Hình 2.3 cho thấy các vùng tăng và giảm sắc tố trên cùng một 

bệnh nhân. Sau chấn thương nhiệt, các tế bào hắc tố tăng sinh và di chuyển vào vết thương 

từ các mép vết thương và các phần phụ của biểu bì để sản xuất và chuyển hắc tố sang các 

tế bào sừng lân cận [76]. Sự kết hợp của các yếu tố nội tiết có nguồn gốc tế bào sừng và 

các nguyên bào sợi ở da điều chỉnh hành vi của tế bào hắc tố [77]. Sự điều biến nguyên 

bào sợi của các tế bào hắc tố đã được chứng minh là không đồng nhất đáng kể, có thể là 

một yếu tố cho các tác động thay đổi của sắc tố [78]. Hiện tại, các lựa chọn thay đổi sắc 

tố bị hạn chế [79]. 

 

Hình 2.3 Tăng sắc tố (mũi tên đỏ) và giảm sắc tố (mũi tên xanh) 
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2.9 Loét Marjolin 

Biến chứng nổi tiếng nhất của sẹo bỏng là loét Marjolin. Biến chứng được biết 

nhiều nhưng hiếm gặp của vết thương bỏng mãn tính biểu hiện như một ung thư biểu mô 

tế bào vảy ở sẹo bỏng đã lành [80]. Bệnh nhân biểu hiện với vết thương không lành trong 

sẹo bỏng phát sinh thứ phát sau viêm mãn tính xảy ra nhiều năm sau khi lành [81]. Vẫn 

còn nhiều tranh cãi về liệu pháp điều trị thích hợp cho căn bệnh ung thư da độc đáo và 

xâm lấn này. Điều trị bằng cách cắt bỏ cục bộ rộng. Các khối u cấp độ thấp cần phải giải 

phẫu hạch bạch huyết để tìm các hạch bạch huyết có thể sờ thấy được, nhưng các khối u 

cấp độ cao hơn có biểu hiện nguyên phân không bình thường thường xuyên hơn và thì 

cần phải giải phẫu hạch bạch huyết do tính xâm lấn tự nhiên của bệnh [82, 83]. 

 

2.10 Phục hồi tâm lý xã hội 

Sức khỏe tâm lý xã hội sau chấn thương là một lĩnh vực ngày càng được các nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc bỏng quan tâm. Bệnh nhân có tiền sử tâm thần gặp nhiều khó 

khăn hơn trong việc tái hòa nhập xã hội sau khi xuất viện. Tổng bề mặt cơ thể bị bỏng có 

thể không liên quan trực tiếp đến tình trạng tâm lý xã hội kém. Hai nghiên cứu nhi khoa 

đã cho thấy không có sự khác biệt giữa những người sống sót sau bỏng và nhóm chứng 

nhưng điều này chỉ giới hạn ở một nhóm dân số cụ thể [84, 85]. Bất chấp số liệu này, các 

bậc cha mẹ đánh giá thấp mức độ kỳ thị mà trẻ em phải trải qua [86]. Việc đo lường sức 

khỏe tâm lý xã hội là rất khó, một nghiên cứu theo dõi những phụ nữ bị chấn thương sau 

bỏng 1 năm cho thấy nhiều người do dự khi thảo luận về cảm xúc của họ và cảm thấy 

mâu thuẫn về khả năng hồi phục của họ [87]. Có rất ít dữ liệu nghiên cứu ảnh hưởng lâu 

dài của sẹo bỏng đối với phục hồi tâm lý xã hội và cần được nghiên cứu thêm [88]. 

 

2.11 Kết luận 

Với tỷ lệ tử vong sau chấn thương bỏng đã giảm đáng kể trong 50 năm qua, quá 

trình lành vết thương lâu dài và các bệnh tật liên quan đến thể chất và tâm lý là phần của 

những tiến bộ cần tiếp tục trong lĩnh vực chăm sóc bỏng. Việc xác định thời điểm vết 

thương được “chữa lành” không còn là quá trình biểu mô hóa nữa mà giờ đây là một 

nhiệm vụ khó khăn hơn. Phục hồi chức năng, nhận thức hình ảnh cơ thể và đau thần kinh 

thách thức bệnh nhân trong nhiều thập kỷ. Hiểu được sự liên tục của các phản ứng da đối 

với chấn thương là cơ sở để ngăn ngừa những vấn đề mãn tính này. Tổn thương nhiệt phải 

được coi là một tình trạng mãn tính hơn là một chẩn đoán theo từng đợt ngắn hạn. Do đó, 

các bác sĩ phải nhận thức được các biến chứng bỏng lâu dài để xác định bệnh nhân sẽ 

được hưởng lợi từ các chương trình chăm sóc cụ thể liên tục về bỏng. 
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