
LOÉT TZ ĐÈ

Bs. PHẠM TRẦN XUÂN ANH

Bệnh viện ĐÀ NẴNG 



• Loét tỳ đè là tình trạng bệnh lý xảy ra ở những bệnh nhân nằm

bất động lâu ngày, vấn đề điều trị rất khó khăn và chi phí điều trị

khá cao.

• Loét chiếm tỷ lệ khoảng 60% ở các bệnh nhân bị tổn thương tủy

sống có liệt trong suốt thời gian sống của họ, 65% ở các bệnh

nhân già bị gãy xương đùi mà cố định xương không vững, 20-

30% ở bệnh nhân bỏng nặng, bệnh nhân nằm tại SICU dài ngày.

• Loét có thể xảy ra ở những trường hợp mất cân nặng, để

Catheter kéo dài, dùng các phương tiện bất động kéo dài

• Loét có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào của cơ thể nhưng thường

xảy ra ở vùng cùng cụt và ụ ngồi

GIỚI THIỆU



• Mawson et al (1988) : 32-40% bệnh nhân nhập viện ở trung tâm tủy

sống Mỹ bị loét trong chu kỳ đầu nằm viện.

• Young and Burn (1981) : 40% mắc loét ở giai đoạn cấp và giai đoạn

phục hồi chức năng, và 30% bị loét ở trong năm năm theo dõi.

• Fuhrer et al (1993) : 33% bị loét trong số 140 người liệt tủy được khảo

sát.

• Niazi et al (1997): tỷ lệ loét tái phát là 35%

• Yasenchak et al (1990) báo cáo rằng người có việc làm thì ít bị loét tái

phát sau khi phẫu thuật, Disa et al (1992) báo cáo rằngnhững bệnh nhân

trẻ thì thường hay bị loét, tuy nhiên Rodriguez và Garber (1994) không

thấy mối liên hệ giữa tuổi và tái phát loét.

• Braun et al (1992) báo cáo rằng chi phí chi phí cho điều trị loét phức tạp

là 70.000USD, loét nhẹ là 20.000USD.

GIỚI THIỆU



• Cơ chế bệnh sinh của loét do lực tỳ đè quá mức

bình thường (bình thường khoảng 20-30mmHg )

và kéo dài, lực tỳ đè kéo dài 4 giờ sẽ gây hoại tử

cơ và kéo dài 12 giờ sẽ gây hoại tử da..

• Ngoài ra, các yếu tố như: dinh dưỡng, tình trạng

bệnh lý, tình trạng nhiễm trùng...ảnh hưởng lớn

đến tiến trình loét

CƠ CHẾ BỆNH SINH



YẾU TỐ NGUY CƠ  Thang điểm đánh giá 

Yếu tố nguy cơ Yếu tố Điểm đánh giá

Các yếu tố nguy cơ nội tại: 

Tuần hoàn, Phổi,Thần kinh, 

Toàn thân, Thuốc

Không có yếu tố nào 0

Có một yếu tố 1

Có hai yếu tố 2

Có hơn hai yếu tố 3

Di chuyển

Nằm tại chổ 4

Ngồi 3

Đi với sự trợ giúp 2

Đi bình thường 1

Vận động

Bất động 4

Cử động hạn chế 3

Giảm 2

Bình thường 1

Tiểu tiện không tự chủ

Tự chủ 4

Không tự chủ 3

Thỉnh thoảng 2

Thông tiểu 1



Yếu tố nguy cơ Yếu tố Điểm đánh giá

Tình trạng dinh dưỡng

Kém 3

Trung bình 2

Tốt 1

Tình trạng tâm thần

Hôn mê 4

Lú lẫn 3

Vô cảm 2

Tỉnh táo 1

Tuổi

Trên 90 tuổi 5

80 – 89 tuổi 4

70 – 79 tuổi 3

60 – 69 tuổi 2

0 – 60 tuổi 1

YẾU TỐ NGUY CƠ ( Thang điểm đánh giá )



YẾU TỐ NGUY CƠ ( Thang điểm đánh giá )

Đánh giá nguy cơ càng cao khi số điểm càng cao

• Trên 13 điểm: bệnh nhân có nguy cơ cao

•Trên 16 điểm: bệnh nhân có nguy cơ rất cao



• Vị trí

• Độ sâu

• Kích thước và có hiện diện các hốc

• Dấu hiệu nhiễm trùng

• Tình trạng vết loét: sạch, hoại tử

• Tình trạng biểu mô

MÔ TẢ LÂM SÀNG



• Cùng cụt, Ụ ngồi, Mấu động lớn, Gáy, Gót chân…

VỊ TRÍ HAY BỊ LOÉT



• Tình trạng loét được chia thành 5 giai đoạn dựa vào các dấu hiệu

lâm sàng:

- Giai đoạn 1: tổn thương thượng bì, da ửng đỏ, có nốt phỏng

hay trợt da.

- Giai đoạn 2: tổn thương toàn bộ da.

- Giai đoạn 3: tổn thương tới lớp mô dưới da.

- Giai đoạn 4: tổn thương tới xương.

- Giai đoạn 5: tổn thương tới xương và tạo nhiều hốc lớn.

• Tổn thương từ giai đoạn 3 trở lên đã đặt vấn đề phẫu thuật tạo

hình che phủ ổ loét bằng vạt da

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA LOÉT ( Shea )



Giai đoạn 1



Giai đoạn 2



Giai đoạn 3



Giai đoạn 4



Giai đoạn 5



ĐIỀU TRỊ

PHƢƠNG PHÁP 

ĐIỀU TRỊ LOÉT TỐT NHẤT LÀ

ĐỪNG ĐỂ LOÉT XẢY RA



• Ngăn ngừa loét lan rộng, khống chế nhiễm trùng

• Có sự phối hợp, đồng thuận của bệnh nhân và

gia đình

• Chế độ dinh dưỡng

• Điều trị các bệnh kèm

• Nếu có viêm xương cần điều trị kháng sinh phù

hợp trước phẫu thuật che phủ 4 tuần

ĐIỀU TRỊ ( Toàn thân )



ĐIỀU TRỊ (Tại chỗ )

KHÔNG 

PHẪU THUẬT
PHẪU 

THUẬT



ĐIỀU TRỊ

KHÔNG PHẪU THUẬT



• Giảm áp lực tỳ đè là yếu tố quan trọng nhất để ngăn

ngừa loét và giúp lành vết loét đã có

• Nên xoay trở 1-3 giờ một lần, bệnh nhân tự làm là tốt

nhất

• Giường cho bệnh nhân loét phải cho áp lực tỳ đè dưới

30mmHg

• Chọn tư thế nằm và phương tiện chống loét phù hợp

VẬT LÝ TRỊ LIỆU



VẬT LÝ TRỊ LIỆU ( Tư thế nằm )



VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

(DỤNG CỤ NGĂN NGỪA LOÉT )



• Nguyên tắc 4 KHÔNG (Chấn thương, Đau,

Nhiễm trùng, Tổn thương da lành)

• Chọn dung dịch thay băng phù hợp

• Chọn gạc phù hợp

• Kế hoạch thay băng cho từng giai đoạn

• Thay băng chuẩn bị trước phẫu thuật

• Thay băng vùng chuyển vạt da, vùng vá da

THAY BĂNG



THAY BĂNG



THUỐC TẠI CHỖ

KHÁNG SINH TẠI CHỔ

ƢU ĐIỂM

Tác dụng nhanh, mạnh

Nồng độ tác dụng cao

Không gây tác dụng phụ toàn thân

Không cần Kháng sinh đồ

Tốc độ tiêu thuốc thấp

NHƢỢC ĐIỂM

Mẫn cảm cao

Phát triển kháng thuốc mạnh

Khuếch tán thuốc kém

Gây chậm liền vết thương

Bacitracin, Polymycin, Tetracyclin, 

Chloramphenicol, Mupirocin, Thỷothricin



THUỐC TẠI CHỖ ( tt )

YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG

DẠNG XỊT
DẠNG KEM

DẠNG TIÊMDẠNG GẠC



• Áp dụng cho loét giai đoạn III, IV

• Ít biến chứng hơn thay băng thông thường

• Chuẩn bị tốt trước phẫu thuật

• Nên thực hiện ngay sau khi cắt lọc

HÚT ÁP LỰC ÂM (VAC)



LIỆU PHÁP THỦY LỰC

• Cắt lọc tổ chức hoại tử

• Ít đau và an toàn cao

• Nhanh lên mô hạt

• Làm sạch vi khuẩn 

• Ngăn ngừa loét lan rộng



ĐIỀU TRỊ

PHẪU THUẬT



CẮT LỌC

Cắt lọc vết thương là làm sạch nền vết thương,
đảm bảo cung cấp máu đến vết thương tốt nhằm
tạo thuận lợi cho qua trình lành vết thương (khởi
động lại quá trình lành vết thương hiệu quả hơn).

Cắt lọc vết thương nhằm:

 Loại bỏ dị vật.

 Loại bỏ các mô hoại tử.

 Loại bỏ các yếu tố nhiễm trùng và các mô nhiễm
trùng.

 Có thể chuyển lành vết thương thứ phát thành
nguyên phát.



• Cắt bỏ đầu trên xương đùi khi có hiên tượng 

viêm, tiêu chỏm có liên hệ với ổ loét ( loét 

vùng mấu động lớn )

• Cắt bỏ đầu trên xương đùi viêm, hoại 

tử…được xem như là bước cắt lọc trước khi 

che phủ ổ loét bằng vat da

• Cắt bỏ đầu trên xương đùi viêm, hoại tử…và 

có kế hoạch thay xương nhân tạo khi điều 

kiện bệnh nhân và phần mềm đảm bảo

CẮT BỎ ĐẦU TRÊN XƢƠNG ĐÙI



• Vạt da cân cơ mông lớn: Loét cùng cụt…

• Vạt da cân cơ nhị đầu: Loét cùng cụt…

• Vạt da cân đùi: Loét vùng mấu động lớn…

• Các vạt tại chổ lân cận: Loét các vị trí khác…

• VẠT NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH MÔNG TRÊN

CÁC LOẠI VẠT CHE PHỦ 



CÁC LOẠI VẠT CHE PHỦ

Vạt da cân cơ mông lớn 



CÁC LOẠI VẠT CHE PHỦ

Vạt da cân cơ nhị đầu



CÁC LOẠI VẠT CHE PHỦ

Vạt da cân đùi



• Tránh tỳ đè vạt ít nhất 2 tuần, sau đó tập tỳ

đè dần ngày 15 phút, 2 lần ngày và tăng dần

• Nên nằm yên 10 ngày, sau đó tập ngồi dậy

15 phút, 2 lần mỗi ngày và tăng dần

• Dinh dưỡng, kháng sinh, săn sóc tại chỗ

• Biến chứng chung của phẫu thuật

• Loét tái phát

• Biến đổi thành ác tính ( Marjolin’s Ulcer )

HẬU PHẪU & BIẾN CHỨNG



• Tỷ lệ tái phát loét 50-80%

• Tỷ lệ tái phát loét đã được điều trị bằng
vạt < 50%

• Không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát khi
dùng các loại vạt khác nhau nhưng vài
nghiên cứu cho thấy vạt da cân thì ít gây
tái phát hơn

• Tỷ lệ tái phát phụ thuộc chính vào các yếu
tố nguy cơ của bệnh nhân, nhất là tổn
thương tủy sống

KẾT LUẬN



ĐIỂM CHÚ Ý

• Bệnh nhân loét có sốt: Nhiễm trùng niệu, Áp xe,

viêm phổi…

• Loét ụ ngồi thường có dạng túi đựng cá

• Bảng chỉ dẫn cụ thể thời gian và cách thay băng

• Tránh tỳ đè vạt da hay vùng vá da

• Phẫu tích vạt từ đầu xa đến gần và cẩn thận

vùng cuống vạt.



ỨNG DỤNG 

VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐỘNG MẠCH MÔNG TRÊN 

TẠO HÌNH LOÉT CÙNG CỤT, Ụ NGỒI

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT MỚI

ĐIỀU TRỊ LOÉT TỲ ĐÈ



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ?



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ?



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ?

TRỰC TiẾP

GIÁN  TiẾP



- Vạt da được cung cấp máu bởi ĐM mông trên,

là nhánh dài nhất xuất phát từ động mạch

chậu trong đi ra ngoài, lên trên chia thành 2

nhánh: nhánh sâu đi xuống giữa cơ mông nhỡ

và xương chậu, nhánh nông dài đi lên trên

cung cấp máu cho khối cơ mông và da vùng

mông bằng các nhánh xuyên, trung bình có

khoảng 2-4 nhánh xuyên lên cung cấp máu

cho da .

- Ứng dụng: che phủ loét vùng cùng cụt, ụ ngồi.

VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN

Các kiểu phân nhánh của động mạch mông trên



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN

- Vạt được thiết kế vùng mông với tâm (vị trí các

nhánh xuyên) là điểm nối 1/3 dưới và 2/3 trên

của đường nối từ gai chậu sau trên đến bờ trên

ngoài của ụ ngồi cùng bên.

- Các nhánh xuyên nằm trong đường tròn có bán

kính khoảng 2,5cm từ tâm này.

- Vạt có chiều dài nhánh xuyên đến 7cm và kích

thước vạt tối đa 12 X 30cm (trung bình 10 X

24cm).



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN

Thiết kế vạt



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN

Các hướng xoay của vạt



VẠT DA NHÁNH XUYÊN ĐM MÔNG TRÊN

1.Vạt được thiết kế đảm bảo vùng bóc vạt được đóng kín.

2.Bắt đầu phẫu tích từ đầu xa vạt và xuống tân cơ mông.

3.Vạt được lấy kèm cân cơ mông.

4.Các nhánh xuyên phía đầu gần vạt cần được bảo tồn
để đảm bảo độ xoay của vạt rộng hơn.

5.Khi các nhánh xuyên được bóc tách xong thì mới cắt
đầu gần của vạt.

6.Vạt được chuyển đến che phủ ổ loét đảm bảo không
căng và được khâu cố định

7.Vùng bóc vạt phải được đóng kín kỳ đầu.



Ca lâm sàng 1

48t, Nam                                                                       

Loét cùng cụt (9x6 cm2) + Tiểu đường + 

Liệt ½ người T do TBMMN



Ca lâm sàng II

46t, Nam                                                                                                                 

Loét cùng cụt (18x14 cm2) + 

Liệt không hoàn toàn tứ chi sau viêm 

màng não mủ



Ca lâm sàng III

23t, Nam                                                                       

Loét ụ ngồi (9x5 cm2) 

Liệt tủy lưng do CTCS



Ca lâm sàng 4

28t, Nam                                                                       

Loét ụ ngồi (10x6 cm2) + Liệt tủy lưng do CTCS



SO SÁNH (vạt da cân cơ nhị đầu)



CẢM ƠN 

SỰ THEO DÕI CỦA 

QUÝ VỊ


