
n engl j med 383;17 nejm.org October 22, 20201664

T h e  n e w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e

Bệnh cảnh lâm sàng

Bác sĩ Kristin M. D’Silva (khoa y) ghi nhận: một người đàn ông 55 tuổi chuyển 
đến bệnh viện từ cơ sở phục hồi chức năng trong tình trạng đau bụng và đau do tổn
thương da.

Cách đây 1 năm, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện không rõ 
tên sau khi chụp cộng hưởng từ đường mật tụy (MRCP) để đánh giá tình trạng đau 
bụng mạn tính, hình ảnh cho thấy tụy hoại tử và thâm nhiễm mỡ quanh đầu tụy 
và phần móc của tuyến tụy. Nồng độ triglyceride trong máu và các phân lớp 
IgG thì bình thường, và bệnh nhân không uống rượu, nghi ngờ viêm tụy do thuốc 
bevacizumab - dùng để điều trị u sợi thần kinh. Bệnh nhân ngưng dùng beva-
cizumab trong 2 tháng. Sau khi dùng trở lại bevacizumab, nồng độ lipase máu tái 
phát tăng cao mà không có triệu chứng gì ở bụng và dừng uống bevacizumab.

Cách đây 7 tháng, bệnh nhân chụp lại MRCP thì thấy dãn ống tụy và một nang 
giả tụy bên trong có vôi hóa. Siêu âm qua nội soi cho thấy các thay đổi phù hợp 
viêm tụy mạn và một nang giả tụy. Bác sĩ khuyên bệnh nhân không dùng rượu và 
thức ăn giàu chất béo. Mức lipase máu trở lại bình thường.

Cách đây 3 tháng rưỡi, bệnh nhân bị đau mắt cá chân. Bệnh nhân khai đau nặng 
hơn khi nằm nghỉ lâu và mắt cá chân trái cứng trong 1h sau khi thức dậy vào buổi 
sáng. 2 tuần sau, chân trái bệnh nhân đau, tấy đỏ và phù, với một nối di động nằm 
ở trung tâm trên nền ban đỏ (Hình 1A). Trong 2 tuần tiếp theo, ngón thứ 5 chân trái 
và khớp đốt ngón 1 bàn tay phải bị phù và tấy đỏ (Hình 1B và 1C). Bác sĩ chăm 
sóc ban đầu khám bệnh nhân. Giới hạn vận động ở mắc cá chân, có mô mềm bên 
dưới sưng lên và đau khi sờ.

Từ khoa da liễu (M.R.Y.), chẩn đoán 
hình ảnh (L.A.R.), phẫu thuật (P.J.F.) 
và bệnh học (M.P.H.), Bệnh viện đa 
khoa Massachusetts; và khoa da liễu 
(M.R.Y.), chẩn đoán hình ảnh  (L.A.R.), 
phẫu thuật (P.J.F.), và bệnh học
(M.P.H.), bệnh viện y Harvard - Boston.
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Ngoài ra có ban đỏ, ấn đau và phù mô mềm ở 
khớp bàn-ngón tay ngón 4 tay phải, khớp bàn-ngón 
tay ngón 2 và 3 bàn tay trái, và đoạn gần khớp 
khớp gian đốt ngón tay thứ 4 bàn tay phải. Tốc 
độ lắng hồng cầu là 76 mm/h (khoảng tham chiếu, 
0-15) và mức protein C phản ứng là 102 mg/l 
(khoảng tham chiếu, 0-8). Xét nghiệm máu về 
canxi, acid uric, men chuyển hóa angiotensin, 
yếu tố thấp khớp, peptide citrulline theo chu kỳ,

streptolysin và DNase đều bình thường; xét 
nghiệm kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng 
bào tương của bạch cầu đa nhân trung tính đều 
âm tính. Xquang ngực thẳng bình thường. Bác 
sĩ chỉ định điều trị theo kinh nghiệm cephalexin.     
Sau vài ngày, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân 
không cải thiện, mời hội chẩn bác sĩ chuyên về 
thấp khớp. Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán 
mắc hội chứng Löfgren, và được kê đơn     
prednisone. Trong 2 tuần tiếp theo, bệnh nhân 
giảm phù và đau ngón 5 chân trái và 

Hình 1. Hình ảnh lâm sàng
Cách nhập viện 3 tháng, bệnh nhân bị ban đỏ và phù cẳng chân trái, có một nốt di động nằm 
ở trung tâm trên nền ban đỏ (A). Cách nhập viện 10 tuần, bệnh nhân thấy ban đỏ và phù 
ngón 5 chân trái (B) và khớp bàn-ngón tay ngón 1 tay phải (C). Tình trạng hiện tại lúc khám,
thấy có các mảng trắng bệch, ban đỏ, mảng cứng nằm ở mặt giữa đầu gối phải (D) và 2 bên 
bắp chân trái (E).

A B

D EC
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khớp bàn-ngón 1 chân phải nhưng không đau 
mắt cá chân hoặc tổn thương da ở chân trái. Bệnh 
nhân đau mắt cá chân ngày càng nhiều, được 
giảm đau tối thiểu bằng oxycodone và hạn chế 
hoạt động đi lại. Tăng liều prednisone và thêm 
colchicine để giảm đau mắt cá chân và điều trị 
tổn thương da ở chân trái.

Cách đây 5 tuần, bệnh nhân nhập viện lần thứ 
hai vì sốc nhiễm trùng và xuất huyết trong tình 
trạng tụy hoại tử nhiễm trùng và chảy máu do 
phình động mạch vị tá tràng.

Bác sĩ  Lauren A. Roller: Chụp cắt lớp vi tính 
(CT) động mạch vùng bụng và khung chậu cho 
thấy nhiều tụ dịch quanh tụy và bất thường các 
mạch nhánh của động mạch thân tạng và mạc 
treo tràng trên, gồm động mạch vị-tá tràng, liền 
kề với vùng tụy hoại tử tụy và viêm (Hình 2A 
và 2B).

Bác sĩ  D’Silva: Tiến hành dẫn lưu qua da tụy 
hoại tử và nút mạch của giả phình động mạch vị 
tá tràng. Ngày 4 từ lúc nhập viện, bệnh nhân 
được chuyển đến đây tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được đặt 5 ống thông dẫn 
lưu trong ổ bụng, nhằm  giảm kích thước các ổ 
tụ dịch đa ổ trong bụng. Nuôi cấy dịch trong ổ 
bụng tìm ra Pantoea agglomerans (trước đây là 
Enterobacter agglom-erans), các loài abiotrophia 
(trước đây là liên cầu biến thể dinh dưỡng) và 
các loài lactobacillus. Bệnh nhân hoàn thành một 
đợt điều trị bằng piperacillin kết hợp tazobactam 
và cho xuất viện về cơ sở phục hồi chức năng 
vào ngày thứ 24 từ khi nhập viện.

7 ngày sau khi xuất viện, bệnh nhân đau 
quanh rốn và hạ vị phải nên quay lại khoa cấp 
cứu để đánh giá. Không sốt, buồn nôn, nôn hoặc 
đau khớp. Bệnh nhân khai 5 ngày nay bị đau 
vùng tổn thương và phù chân phải. Tiền sử khác 
gồm tăng huyết áp, u xơ thần kinh loại 2, bệnh 
trào ngược dạ dày thực quản, mất thính giác 
thần kinh cảm giác, phì đại lành tính tuyến 
tiền liệt và lo âu. Không có tiền sử viêm 
xoang, bệnh viêm mắt, bệnh thần kinh hoặc bệnh 
tinh hoàn. U sợi thần kinh đã biến chứng ở

u màng nội tủy cột sống cổ, u  màng não và u dây 

thần kinh thính giác được điều trị bằng bevacizumab
được 8 tháng trước khi chẩn đoán viêm tụy.

Hình 2. Chụp CT Bụng

Hình cắt ngang từ 5 tuần trước nhập viện ( A và B) 
cho thấy tụy hoại tử  lan rộng và nhiều ổ tụ dịch quanh 
tụy lớn (Bảng A, mũi tên trắng), với một catheter 
dẫn lưu qua da đặt trong ổ lớn nhất (A, mũi tên đứt 
nét). Rối loạn mạch máu và có thể giả phình động 
mạch liên quan động mạch vị tá tràng (B, đầu mũi 
tên) liền kề vùng tụy hoại tử. Hình cắt ngang lúc 
nhập viện (C) cho thấy sự giảm nhẹ kích thước các 
ổ tụ dịch quanh tụy hoại tử (mũi tên trắng), với một 
catheter dẫn lưu qua da tại chỗ (mũi tên đứt nét).

A

B

C
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Bệnh nhân đang dùng các thuốc: aspirin, 
gabapentin, hydrochlorothiazide, lorazepam, losar-
tan, metoprolol, omeprazole, oxycodone, pancre-
lipase, prednisone, tamsulosin và tolterodine. 
Tiền sử nghiện rượu, bệnh nhân đã ngừng uống 
rượu 3 năm trước khi nhập viện. Thời trẻ có hút 
thuốc lá và không có tiền sử dùng ma túy bất 
hợp pháp. Bệnh nhân sống với mẹ ở ngoại ô 
Boston. 

Nhiệt độ 37,3°C, huyết áp 07/68mmHg, 
mạch 118 lần/phút, nhịp thở 20 lần/phút và độ 
bão hòa oxy Sp02 98% (khí trời). Cân nặng 
73,6 kg, chỉ số khối cơ thể BMI=22 kg/m2(cân 
nặng tính bằng kg chia cho bình phương chiều 
cao tính bằng mét). Bụng mềm và không chướng, 
có 5 ống dẫn lưu qua da. Bàn chân phải phù nề. 
Có mảng trắng, ban đỏ, mảng cứng (đường kính 
5 cm), có vảy trên bề mặt ở mặt giữa đầu gối 
phải (Hình 1D); có tổn thương tương tự (đường 
kính 1 cm) ở mặt trên đầu gối phải. Có hai mảng 
trắng, hồng ban, mỏng (đường kính 1 cm) ở 2 
bên bắp chân trái (Hình 1E). Một số mảng tăng 
sắc tố và không đè kháng ở cẳng chân phù hợp 
với chứng tăng sắc tố sau viêm. Bệnh nhân có 
cảm giác đau khi sờ, ban đỏ lan tỏa và hơi ấm ở 
bắp chân phải. Khám các cơ quan khác chưa ghi 
nhận bất thường.

Xét nghiệm điện giải và đường huyết bình 
thường, xét nghiệm chức năng gan và thận đều 
bình thường. Các kết quả xét nghiệm khác trong 
trong Bảng 1.

Bác sĩ Roller: Tiêm chất cản quang vào tĩnh 
mạch rồi chụp CT bụng và chậu, cho thấy kích 
thước nhiều ổ tụ dịch quanh tụy hoại tử giảm 
nhẹ, có các catheter dẫn lưu tại chỗ (Hình 2C). 
Có bằng chứng nút chặn mạch máu trước đây của 
động mạch vị tá tràng mà không có bằng chứng 
giả phình còn sót lại hoặc mới. Siêu âm kép chân 
phải cho thấy huyết khối không tắc nghẽn trong 
tĩnh mạch đùi sâu.

Bác sĩ D’Silva: Lấy một mẫu dịch từ ổ tụ dịch 
lớn nhất trong bụng và một mẫu máu để nuôi 
cấy; chỉ định ceftriaxone. Thực hiện xét nghiệm 
chẩn đoán.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Bác sĩ Mariko R. Yasuda: Bệnh nhân nam 55 
tuổi bị viêm tụy mạn biến chứng tụy hoại tử nhiễm 
trùng có biểu hiện tổn thương da tại 2 thời điểm 
riêng biệt. Tổn thương da đầu tiên xuất hiện 3 
tháng trước khi nhập viện, là nốt di động trên 
nền hồng ban ở đoạn xa của chân, dần dần đưa 
đến bệnh cảnh đau mắt cá chân và cổ tay. Các 
tổn thương lúc nhập viện rất khác nhau, gồm 
mảng trắng, hồng ban, mảng cứng có vảy trên 
bề mặt đầu gối, cùng với mảng trắng, hồng ban, 
mảng mỏng ở bắp chân và nhiều mảng tăng sắc 
tố ở cẳng chân.

Mặc dù những thương tổn này có những hình 
thái khác nhau, trên thực tế thương tổn thứ 2 
xuất hiện trong 3 tháng sau thương tổn đầu tiên, 
chúng đều cùng 1 quá trình về da nhưng ở các 
giai đoạn tiến triển khác nhau.

Bảng 1. Kết quả phòng xét nghiệm

Biến
Giá trị tham chiếu

Người trưởng thành      Kết quả

Hematocrit (%) 41–53 25.3

Hemoglobin (g/dl) 13.5–17.5 7.6

Số lượng bạch cầu (per/μl) 4500–11,000 12,450

Thành phần (per μl)

Neutrophils 1800–7700 11,329.5

Lymphocytes 1000–4800 435.75

Monocytes 200–1200 435.75

Eosinophils 0–900 0

Basophils 0–300 0

Số lượng tiểu cầu (per μl) 150,000–400,000 395,000

Số lượng hồng cầu (per μl) 4,500,000–
5,900,000

2,680,000

Mean corpuscular volume MCV (fl) 80–100 94.4

Mean corpuscular hemoglobin MCH (pg) 26–34 28.4

Mean corpuscular hemoglobin con‑
centration (g/dl) MCHC

31–37 30

Lipase (U/liter) 13–60 5338

Protein toàn phần(g/dl) 6.0–8.3 5.3

Albumin (g/dl) 3.3–5.0 2.3

*  Giá trị tham chiếu này bị ảnh hưởng do nhiều biến như quần thể bệnh nhân và 
phương pháp xét nghiệm được sử dụng. Các giá trị sử dụng tại Bệnh viện đa 
khoa Massachusetts trên người trưởng thành, không mang thai và không có tiền 
sử bệnh lý ảnh hưởng kết quả. Vì thế những kết quả này không thích hợp để áp 
dụng cho tất cả bệnh nhân.
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- nốt di động trên nền hồng ban đại diện cho giai 
đoạn cấp tính và mảng có vẩy nhỏ, mảng tăng sắc 
tố đại diện cho giai đoạn mạn tính hoặc quá trình 
thoái triển. Do đó tôi sẽ tập trung chẩn đoán phân 
biệt những nguyên nhân gây nên nốt đỏ ở chân, 
như viêm mạch, ung thư, nhiễm trùng và viêm 
mô dưới da.

VIÊM MẠCH

Bệnh nhân này có thể bị viêm mạch ở da 
không? Viêm mạch gồm viêm mạch máu nhỏ 
hoặc mạch máu vừa có biểu hiện da liễu. Thông 
thường, kích thước của thương tổn da phù hợp 
với kích thước mạch máu liên quan. Viêm mạch 
máu nhỏ, như ban xuất huyết Henoch-Schönlein, 
thường biểu hiện thành cụm, ban xuất huyết nổi 
cao. Kích thước thương tổn trên bệnh nhân này 
có vẻ phù hợp hơn với viêm mạch máu vừa, 
như viêm động mạch nút. Tuy nhiên, nếu bệnh 
nhân này bị viêm mạch máu vừa, tôi sẽ thấy các 
vết loét hoặc tổn thương đụt lỗ phù hợp với 
mạng lưới livedo. Ngoài ra, chức năng thận trên 
bệnh nhân này bình thường, Xquang ngực thẳng 
bình thường và xét nghiệm kháng thể kháng bào 
tương của bạch cầu đa nhân trung tính âm tính 
thì không phù hợp với viêm mạch.

UNG THƯ

Ung thư có thể giống với các tổn thương viêm 
da. U lympho tế bào T giống viêm mô mỡ dưới 
da là loại u lympho nguyên phát hiếm gặp của 
tế bào T gây độc trưởng thành và bệnh thường 
diễn tiến không đau. Tuy nhiên, bệnh này hầu 
hết thường xuất hiện ở phụ nữ trung niên đồng 
mắc các bệnh như lupus ban đỏ hệ thống, đa xơ
cứng hoặc nhược giáp. Hơn thế nữa, các nốt này 
không đau. Do đó, chẩn đoán này khó xảy ra 
trên bệnh nhân này.

U lympho tế bào T gamma/delta nguyên phát 
ở da thường gây mảng hoại tử và khối u hoặc 
tấy đỏ, mảng tróc vẩy rất giống u sùi dạng nấm. 
Tuy nhiên, bệnh nhân bị u lympho tế bào T
gamma/delta nguyên phát ở da thường có đợt 
bùng phát mạnh mẽ hơn những gì khám trên 
bệnh nhân này, và tôi không mong đợi các tổn 
thương da này sẽ tự khỏi. 

NHIỄM TRÙNG 

Bệnh nhân này có thể bị viêm mô tế bào 
không? Bệnh nhân viêm mô tế bào điển hình 
xuất hiện cấp tính, 1 bên, lan tỏa, ranh giới  

không rõ, ban đỏ mềm. Bệnh nhân này có nốt 
ở 2 bên, mềm thậm chí vẫn còn sau khi đã dùng 
cephalexin trong giai đoạn sớm của bệnh, cũng 
như ceftriaxone sau đó lúc sau của bệnh. Do đó, 
viêm mô tế bào không biến chứng là chẩn đoán 
không phù hợp trên ca này.

Nhiễm trùng nấm nên cân nhắc trên bệnh 
nhân này vì suy giảm miễn dịch do tình trạng 
sức khỏe kém mạn tính và dùng prednisone. 
Nhiễm nấm candida xâm lấn thường dẫn đến tử
vong liên quan nấm ở Mỹ. Các yếu tố nguy cơ
trên bệnh nhân này nghĩ nhiễm nấm candida 
xâm lấn là các catheter dẫn lưu trong ổ bụng, 
nhiễm trùng đường tiêu hóa và hiện đang dùng 
bevacizumab. Tuy nhiên, biểu hiện trên da điển 
hình của nhiễm nấm candida xâm lấn là những 
sang thương giống sang thương sát sẩn, hơi đỏ, 
đau, nấm miệng và phát ban như viêm nang lông. 
Ngoài ra, nuôi cấy dịch trong ổ bụng trên bệnh 
nhân thì không thấy bất kì loại nấm candida nào. 
Tóm lại, nhiễm nấm candida hệ thống không 
phù hợp.

Nguy cơ nhiễm nấm aspergillus nguyên phát 
ở da tăng lên vì dùng prednisone và có thể xuất 
hiện tại các vị trí tiêm tĩnh mạch, nhưng bệnh 
nhân này không có tiền sử tiêm tĩnh mạch tại các 
chỗ tổn thương hoặc chấn thương khu trú. Biểu 
hiện da của nhiễm nấm aspergillus hệ thống rất 
đa dạng và có thể gồm các nốt dưới da, nốt sẩn 
hoại tử, nốt ban xuất huyết và đóng vảy trên 
thương tổn. Bệnh nấm đen thường thiên về tay 
và chân và các vị trí của chấn thương khu trú. 
Biểu hiện da của bệnh nấm đen hệ thống cũng 
rất đa dạng và có thể gồm sẩn, mụn mủ, bóng 
nước và nốt xuất huyết. Nếu sang thương da trên 
bệnh nhân do nhiễm nấm aspergillus hoặc Bệnh 
nấm đen, tôi sẽ mong đợi số lượng sang thương 
tăng nhanh chóng và bệnh lây lan nhanh khi 
đang sử dụng prednisone. Bởi vì nhiều biểu hiện 
trên da đa dạng và tỷ lệ tử vong cao liên quan 
nhiễm nấm xâm nhập mạch, tôi vẫn duy trì cảnh 
giác cao cho đến khi tiến hành sinh thiết da hoặc 
các mô ảnh xung quanh khác rồi đánh giá mô 
bệnh học và  vi sinh học để loại trừ nhiễm nấm 
aspergillus và bệnh nấm đen một cách đáng tin 
cậy.

VIÊM MÔ MỠ DƯỚI DA

Khi bệnh nhân biểu hiện đầu tiên tổn thương da 
và đau khớp, bắt đầu điều trị bằng prednisone do 
có thể bị hội chứng Löfgren. Hội chứng Löfgren 
có đặc trưng là tam chứng kinh điển: hồng ban 
nút, hạch trung thất và viêm đa khớp,

The New England Journal of Medicine 
Downloaded from nejm.org at UNIVERSITY LIBRARY UTRECHT on October 21, 2020. For personal use only. No other uses without permission. 

 Copyright © 2020 Massachusetts Medical Society. All rights reserved. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


n engl j med 383;17 nejm.org October 22, 2020 1669

Case Records of the Massachusetts Gener al Hospital

mặc dù chẩn đoán bệnh cảnh này không yêu 
cầu đủ 3 bằng chứng lâm sàng. Bệnh nhân này 
có Xquang ngực thẳng bình thường, không có 
dấu diệu hạch trung thất.Tuy nhiên, tổn thương 
ban đầu ở bệnh nhân là một nốt di động trên nền 
hồng ban, không phù hợp với hồng ban nút điển 
hình, viêm mô mỡ dưới da thường biểu hiện trên 
nhiều nốt dưới da, mềm, đối xứng mà không có 
mụn nước hoặc ổ loét. 

Bệnh nhân này tăng các dấu ấn sinh học gây 
viêm và đau khớp, liệu có bị viêm mô mỡ dưới 
da lupus không? Viêm mô mỡ dưới da lupus thường 
có trước lupus da mạn tính (hình đĩa) hoặc lupus 
hệ thống. Tuy nhiên, viêm mô mỡ dưới da lupus 
thường gặp nhất ở phụ nữ và có đặc trưng là các 
nốt dưới da mềm và mảng phát ban trên mặt, 
đầu gần cánh tay và thân mình nhưng không có 
ở chân. Sang thương da trên bệnh nhân này giới 
hạn ở chân, do đó chẩn đoán viêm mô mỡ dưới 
da lupus là không phù hợp.

Nguyên nhân khác gây viêm mô mỡ dưới da 
nghĩ đến trên bệnh nhân này là viêm mô mỡ 
dưới da do bệnh tụy. Bệnh nhân bị viêm mô mỡ 
dưới da do bệnh tụy có các nốt dưới da mềm, 
đôi khi di động thường xuất hiện ở chân. Các nốt 
này có thể loét làm phóng thích chất nhờn, đặc, 
màu vàng nâu biểu hiện mô mỡ hoại tử. Một đặc 
điểm nữa quan sát trên bệnh nhân bị viêm mô 
mỡ dưới da do bệnh tụy là nang giả tụy và viêm 
đa khớp, cả 2 đều xuất hiện trên bệnh nhân này. 
Kiểm tra mẫu da sinh thiết thấy quá trình xà 
phòng hóa chất béo bằng muối canxi, chất đồng 
nhất ưa bazo hoặc “tế bào ma”-một đặc điểm về 
mô học để phân biệt viêm mô mỡ dưới da do 
bệnh tụy với các loại viêm mô mỡ dưới da khác. 
Điều trị bệnh tụy nền có thể cải thiện các tổn 
thương ở da.

Tôi nghĩ chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh 
nhân này là viêm tụy, viêm mô mỡ dưới da và 
hội chứng viêm đa khớp. Hội chứng này hiếm 
gặp, thường được báo cáo trong các ca lâm sàng, 
nhưng tôi nghĩ đến nhiều vì có tăng men tụy trong 
máu làm hoại tử mỡ đặc biệt ảnh hưởng đến mô 
mỡ dưới da, khớp và xương. Thường gặp nhất ở
đàn ông trung niên bị rối loạn sử dụng rượu. 
Bệnh nhân có hội chứng lâm sàng trên da và đặc 
điểm mô bệnh học của viêm mô mỡ dưới da do 
bệnh tụy. Để thành lập chẩn đoán viêm mô mỡ 
dưới da do bệnh tụy và đặc biệt viêm tụy, viêm 
mô mỡ dưới da và hội chứng viêm đa khớp, tôi 
sẽ phải sinh thiết da.

Chẩn  đoán  của  bác  s ĩ  Mar iko R .  Yasuda

Viêm tụy, viêm mô mỡ dưới da và hội chứng 

viêm đa khớp.

BIỆN LUẬN VỀ BỆNH HỌC

Bác sĩ Mai P. Hoang: Tiến hành sinh thiết 
bấm da ở mặt giữa đầu gối phải. Xem mẫu 
mô bệnh học của mẫu sinh thiết thu được 
viêm thùy mô mỡ dưới da có hoại tử mỡ và 
quá trình xà phòng hóa (Hình 3A). Tế bào 
mỡ không nhân và hoại tử với tế bào chất ưa 
bazo, là đặc điểm của hoại tử đông mô mỡ, 
có thể thấy ở Hình 3B. Những bằng chứng 
này phù hợp nhất với viêm mô mỡ dưới da 
do bệnh tụy.
Trên bệnh nhân viêm mô mỡ dưới da do

Hình 3. Mẫu da sinh thiết
Nhuộm Hematoxylin và eosin thấy thùy viêm mô 
mỡ dưới da ảnh hưởng đến mô dưới da (A), với 
hoại tử chất béo và xà phòng hóa, đặc trưng bởi các 
tế bào mỡ ưa bazo và không nhân (B, mũi tên).

A

B
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T h e  n e w  e ngl a nd  j o u r na l  o f  m e dic i n e
bệnh tụy có hoại tử viêm trong mô mỡ dưới da 
có thể là kết quả của quá trình hoại tử tế bào mỡ 
vì phóng thích có hệ thống các men tụy (lipase, 
amylase, phosphorylase và trypsin) và tiếp đến 
thâm nhiễm bạch cầu đa nhân trung tính. Có thể 
xuất hiện vôi hóa loạn dưỡng. Các thay đổi mạn 
tính có thể làm viêm hạt và lắng động hemosiderin. 
Xơ hóa và teo mỡ có thể xuất hiện muộn trong 
quá trình bệnh lý. 

BÀN LUẬN CÁCH ĐIỀU TRỊ

Bác sĩ Peter J. Fagenholz: Lúc bệnh nhân đến 
khám tại bệnh viện khác trước lần thăm khám 
này, tụy hoại tử có lẽ biểu hiện được nhiều tháng. 
Bệnh nhân đã có triệu chứng, chụp CT thấy hình 
ảnh tụy hoại tử có vách ngăn và chứa khí, đây là 
các dấu hiệu chẩn đoán nhiễm trùng. Do đó, chỉ
định can thiệp bằng dụng cụ (can thiệp cơ học).

Khi đã tiến hành can thiệp cơ học với hoại tử
vách nhiễm trùng, tiếp đến là tiếp cận từng bước, 
trong đó đầu tiên là can thiệp tối thiểu bằng dẫn 
lưu qua da hoặc qua nội soi, sau đó cắt vùng 
hoại tử nếu tình trạng bệnh nhân không cải thiện 
sau khi đã dẫn lưu lúc đầu. Lựa chọn thủ thuật 
dẫn lưu ban đầu chủ yếu dựa vào vị trí hoại tử. 
Những vách hoại tử tiếp giáp dạ dày thường được 
điều trị bằng dẫn lưu qua nội soi vào trong lòng 
dạ dày, mặc dù phương pháp phẫu thuật qua dạ
dày có thể có lợi trên những bệnh nhân được lựa 
chọn. Ưu điểm chính của phương pháp tiếp cận 
qua dạ dày, so với các kĩ thuật liên qua dẫn lưu 
bên ngoài là tỷ lệ thấp hình thành lỗ rò tụy.

Trên bệnh nhân này, chỉ có 1 trong 3 vùng 
của vách ngăn hoại tử có thể tiếp cận qua dạ
dày. Mặc dù quyết định tiến hành dẫn lưu dưới 
da được thực hiện ở bệnh viện khác, tôi đồng ý 
với chiến lược điều trị ban đầu này, xử trí chỗ 
hoại tử. Xuất huyết từ các nhánh động mạch vị 
tá tràng thì điều trị bằng nút thắt mạch máu. 
Trên bệnh nhân viêm tụy hoại tử, các mạch máu 
tiếp xúc quá lâu với men tụy và nhiễm trùng sẽ 
gây thoái hóa, kết quả làm xuất huyết động mạch 
tạng, dó đó cách điều trị hiệu quả nhất là nút thắt 
mạch máu, bởi vì thực hiện phẫu thuật trực tiếp 
rất khó khăn và liên quan nguy cơ cao gây biến 
chứng.

Trong số những bệnh nhân điều trị ban đầu
bằng dẫn lưu dưới da, 60-70% bệnh nhân sẽ cần 
phải “thực hiện” một số thủ thuật để loại bỏ vùng 
hoại tử và dần dần hồi phục. Trên bệnh nhân 
này, dẫn lưu ban đầu làm dịu đi các triệu chứng 
và giải quyết tình trạng shock nhiễm trùng huyết  
và bệnh nhân cải thiện rõ rệt trên hình chụp 
Xquang  về kích thướt các ổ tụ dịch hoại tử. Với 
sự cải thiện trên cùng tình trạng suy dinh dưỡng 
nặng và nằm lâu, bệnh nhân được điều trì bằng 
dẫn lưu, kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng qua 
đường ruột và xuất viện về cơ sở phục hồi chức 
năng.

Lúc bệnh nhân đến khám tại bệnh viện này
trong tình trạng đau bụng và sốt do hoại tử dai 
dẳng, tình trạng dinh dưỡng và chức năng của 
bệnh nhân cải thiện rõ rệt, chúng tôi nghĩ cắt bỏ
hoại tử sẽ tốt cho bệnh nhân. Không có thành 
lập tiêu chuẩn về thời điểm tiến hành cắt bỏ khối 
hoại tử, quyết định mang tính cá nhân, dựa trên 
diễn tiến lâm sàng và hình chụp Xquang. Bệnh 
nhân sốt hồi quy, đau bụng sau nhiều tuần diễn 
tiến ổn định và không giảm thêm thể tích hoại 
tử vách  mặc dù được dẫn lưu ban đầu, chúng 
tối quyết định cắt khối hoại tử. 

Một khi đưa ra quyết định, bước tiếp theo là 
xác định nên sử dụng kĩ thuật nào. Trên bệnh 
nhân này, Kĩ thuật được xác định chủ yếu dựa 
vào phương pháp ban đầu để dẫn lưu, lần lượt 
định rõ nhờ vị trí hoại tử. Thực hiện dẫn lưu
qua da thông qua kết hợp các đường xuyên phúc 
mạc và sau phúc mạc vào 3 vùng riêng biệt của 
hoại tử vách. 1 vùng đã hoàn toàn điều trị khỏi 
sau dẫn lưu ban đầu. Các ổ tụ dịch còn lại được 
tiếp cận thông qua các liên sườn và qua phúc 
mạc tương đối hẹp. Chúng tôi tiến hành cắt khối 
hoại tử bằng nội soi đường xoang, đường dẫn 
lưu được nông ra trong phòng phẫu thuật dưới 
hướng dẫn của nội soi huỳnh quang cho phép 
đưa ống soi vào các khoang hoại tử và loại bỏ
khối hoại tử qua đường đó. Kĩ thuật nông có ý
nghĩa lớn trong điều trị hoại tử vách đa ổ có thể
tiếp cận qua cửa sổ nhỏ và qua cửa sổ xuyên 
phúc mạc, bởi vì giảm thiểu nguy cơ làm tổn 
thương các cấu trúc xung quanh và những biến 
chứng vết mổ. Ở bệnh nhân  này, cũng như hầu
hết các bệnh nhân hoại tử vách đa ổ, chúng tôi 
tiến hành làm sạch các ổ tụ dịch trong các thủ 
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thuật riêng biệt, do đó nếu có biến chứng xảy
ra, chúng tôi sẽ khu trú chúng dễ dàng hơn. 

Vào ngày thứ 15 hậu phẫu, bệnh nhân xuất 
viện về cơ sở phục hồi chức năng. Vào ngày thứ 
53 hậu phẫu, bệnh nhân về nhà. Catheter dẫn lưu
cuối cùng được rút vào ngày thứ 86 hậu phẫu. Lần 
gần nhất bệnh nhân tái khám, cân nặng đã trở về
mức ban đầu và mức albumin bình thường.

Bác sĩ D’Silva: Sau thủ thuật cắt khối hoại 
tử, bệnh nhân được điều trị bằng 1 đợt pred-
nisone trong 2 tháng, khởi đầu bằng liều 20mg 
mỗi ngày. Các sang thương da và đau khớp khỏi 
hoàn toàn. 2 tháng sau, bệnh nhân đau hồi quy
và phù đầu gối trái. Chọc dịch khớp thu được 
10ml dịch nhớt, màu nâu.

Do độ nhớt, chúng tôi không thể thu được số 
lượng tế bào, cấy vi sinh âm tính. Bệnh nhân 
được tiêm glucocorticoid vào trong khớp, kết 
quả giảm triệu chứng. Bệnh nhân không có
thêm sang thương da hoặc đau khớp nữa.

CHẨN ĐOÁN SAU CÙNG

Viêm tụy, viêm mô mỡ dưới da và hội chứng 
viêm đa khớp.

This case was presented at the Medicine Case Conference.
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