
NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ

KHOA HẬU PHẪU- BỆNH VIỆN TỪ DŨ



1. MỞ ĐẦU

Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là những nhiễm 

khuẩn tại vị trí PT trong thời gian từ khi mổ cho 

đến 30 ngày sau mổ với PT không có cấy ghép

và cho tới một năm sau mổ với PT có cấy ghép

bộ phận giả (PT implant).



NKVM được chia làm 3 loại:

 NKVM nông gồm các NK ở lớp da hoặc tổ chức dưới da 

tại vị trí rạch da.

 NKVM sâu gồm các NK tại lớp cân và/hoặc cơ tại vị trí

rạch da. NKVM sâu cũng có thể bắt nguồn từ NKVM 

nông đi sâu bên trong tới lớp cân cơ.

 NK cơ quan / khoang cơ thể



NKVM Nông

NKVM Sâu

NK Cơ

quan/khoang 

cơ thể

Hình 1: Sơ đồ phân loại NKVM



2.1. Tác nhân gây bệnh

- VK là tác nhân chính gây NKVM, tiếp theo

là nấm. Rất ít bằng chứng cho thấy vi rút và

KST là tác nhân gây NKVM.

- Các VK chính gây NKVM thay đổi tùy theo

từng cơ sở khám chữa bệnh và tùy theo vị

trí PT

2. SINH BỆNH HỌC VÀ YTNC



- Các VK gây NKVM có xu hướng kháng KS ngày càng

tăng, đặc biệt là các chủng VK đa kháng thuốc như: 

+ S.aureus kháng methicillin, 

+ VK gram (-) sinh beta-lactamases phổ rộng

- Tại các cơ sở KCB có tỷ lệ người bệnh sử dụng KS cao

thường có tỷ lệ VK gram (-) đa kháng thuốc cao như: 

+ E.coli., Pseudomonas sp, A. baumannii.  

- Ngoài ra, việc sử dụng rộng rãi các KS phổ rộng tạo

thuận lợi cho sự xuất hiện các chủng nấm gây NKVM.



2.2. Nguồn tác nhân gây bệnh và cơ chế lây

truyền

Có 2 nguồn tác nhân gây NKVM gồm:

- VSV trên người bệnh (nội sinh): VSV thường

trú ở TB biểu bì da, niêm mạc hoặc trong các

khoang/tạng rỗng của cơ thể. Ổ nhiễm khuẩn

ở xa VM theo đường máu hoặc bạch mạch

xâm nhập vào VM và gây NKVM.

- VSV ngoài môi trường (ngoại sinh): VSV ở

ngoài môi trường xâm nhập vào VM trong

thời gian PT hoặc khi chăm sóc VM.



2.3. Các YTNC gây NKVM

2.3.1. Yếu tố người bệnh

- Đang mắc nhiễm khuẩn

- Đa chấn thương, vết thương giập nát

- Tiểu đường

- Nghiện thuốc lá

- Suy giảm miễn dịch, đang sử dụng thuốc ức chế miễn
dịch

- Béo phì hoặc suy dinh dưỡng

- Nằm lâu trong bv trước mổ

- Tình trạng người bệnh trước PT càng nặng thì nguy cơ
NKVM càng cao.Theo phân loại của Hội Gây Mê Hoa
Kỳ, người bệnh PT có điểm ASA 4 điểm và 5 điểm có
tỷ lệ nhiễm khuẩn cao nhất.



* Thang điểm ASA (American Society of 

Anesthesiologists score) đánh giá tình trạng

người bệnh trước PT

1 điểm: NB khỏe mạnh, không có bệnh toàn thân

2 điểm: NB khỏe mạnh, có bệnh toàn thân nhẹ

3 điểm: NB có bệnh toàn thân nặng nhưng vẫn

hoạt động bình thường

4 điểm: NB có bệnh toàn thân nặng, đe dọa tính

mạng

5 điểm: NB trong tình trạng bệnh nặng, có nguy

cơ tử vong cao cho dù được PT
https://www.asahq.org/resources/clinical-information/asa-physical-status-classification-

system



2.3.2. Yếu tố môi trường

- Vệ sinh tay ngoại khoa không đủ thời gian

hoặc không đúng kỹ thuật

- Chuẩn bị người bệnh trước mổ không tốt

- Thiết kế buồng PT không bảo đảm nguyên

tắc kiểm soát nhiễm khuẩn

- Điều kiện khu PT không đảm bảo vô khuẩn

- Dụng cụ y tế không đảm bảo vô khuẩn

- NV tham gia PT không tuân thủ nguyên tắc

vô khuẩn trong buồng PT làm tăng lượng

VSV ô nhiễm. 



2.3.3. Yếu tố PT

- Thời gian PT

- Loại PT

- Thao tác PT

2.3.4. Yếu tố VSV

- Mức độ ô nhiễm, độc lực và tính kháng KS của

VK càng cao xảy ra ở người bệnh được PT có

sức đề kháng càng yếu thì nguy cơ mắc NKVM

càng lớn.

- Sử dụng rộng rãi các KS phổ rộng ở người bệnh

PT là yếu tố quan trọng làm tăng tình trạng VK

kháng thuốc, qua đó làm tăng nguy cơ mắc

NKVM



3. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA NKVM

- Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật

- Sử dụng KSDP trong PT

- Các biện pháp phòng ngừa trong PT

- Chăm sóc VM sau PT

- Giám sát phát hiện NKVM

- Kiểm tra giám sát tuân thủ quy trình VK ở NVYT

- Bảo đảm các điều kiện, thiết bị, phương tiện và

hóa chất thiết yếu cho phòng ngừa NKVM

- Một số biện pháp khác để phòng ngừa NKVM



4. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN NKVM 

THEO CDC

NKVM được chia làm 3 loại:

 NKVM nông

 NKVM sâu

 NK cơ quan / khoang cơ thể



4.1. NKVM nông: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau

- NK xảy ra trong vòng 30 ngày sau PT

- Và chỉ xuất hiện ở vùng da hay vùng dưới da tại đường 

mổ

- Và có ít nhất một trong các trchứng sau:

a. Chảy mủ từ VM nông

b. Phân lập VK từ cấy dịch hay mô được lấy vô trùng từ 

VM

c. Có ít nhất một trong những dấu hiệu sau: sưng, nóng, 

đỏ, đau và cần mở bung VM, trừ khi cấy dịch VM âm 

tính

d. BS chẩn đoán NKVM nông



NHIỄM KHUẨN VẾT 

MỔ NÔNG
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MỔ NÔNG



NHIỄM KHUẨN VẾT 

MỔ NÔNG



4.2. NKVM sâu: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau

- NK xảy ra trong vòng 30 ngày sau PT hay 1 năm đối với

đặt implant.

- Và xảy ra ở mô mềm sâu (cân/cơ) của đường mổ

- Và có ít nhất một trong các trchứng sau:

a. Chảy mủ từ VM sâu nhưng không từ cơ quan hay 

khoang nơi PT

b. Vết thương hở da sâu tự nhiên hay do PTV mở vết 

thương khi bn có ít nhất một trong các trchứng sau: sốt > 

38oC, sưng, nóng, đỏ, đau, trừ khi cấy VM âm tính.

c. Áp xe hay bằng chứng NKVM sâu qua thăm khám, PT lại, 

XQ hay GPB

d. BS chẩn đoán NKVM sâu







4.3. NKVM tại cơ quan/khoang PT phải thỏa mãn các

tiêu chuẩn sau

- NK xảy ra trong vòng 30 ngày sau PT hay 1 năm đối với 

đặt implant.

- Xảy ra ở bất kỳ nội tạng, loại trừ da, cân, cơ, đã xử lý 

trong PT

- Có ít nhất một trong các trchứng sau:

a. Chảy mủ từ dẫn lưu nội tạng

b. Phân lập VK từ cấy dịch hay mô, được lấy vô khuẩn ở 

cơ quan hay khoang nơi PT.

c. Áp xe hay bằng chứng khác của NK qua thăm khám, 

PT lại, XQ hay GPB

d. BS chẩn đoán NKVM tại cơ quan/khoang PT.





• Vào khoang phúc mạc có dịch ổ bụng lẫn mủ đục



• Vết mổ cơ tử cung đã hoại tử  cắt TC chừa 2 BT



5. NKVM THÀNH BỤNG

5.1. LÂM SÀNG

5.1.1. Triệu chứng toàn thân 

- NK nhẹ, trchứng toàn thân ít ảnh hưởng

- NK nặng có thể có các trchứng sau

+ Sốt tuỳ theo từng thể nhiễm khuẩn mà 

biểu hiện khác nhau.

+ Vẻ mặt hốc hác, môi khô, lưỡi bẩn, có 

triệu chứng mất nước và thiếu máu, cơ thể 

xanh xao, nếu nặng hơn có dấu hiệu nhiễm 

độc thần kinh như li bì, lơ mơ.



5.1.2. Triệu chứng tại chỗ

- Sưng: do huyết tương thoát khỏi mao mạch gây phù 

nề tại chỗ.

- Nóng: do hiện tượng px vận mạch, máu chảy đến 

nhiều, tăng cường sự chuyển hoá, phát sinh ra nhiệt.

- Đỏ: do mao mạch quản giãn ra, máu chảy đến 

nhiều. Trchứng này thấy rõ khi bị NK nông, gần da và 

khó thấy trong trường hợp NK sâu.

- Đau: do huyết tương thoát mạch chèn ép vào các 

đầu dây TK gây nên.

- Bốn trchứng trên xh ở thời kỳ đầu của NK, nếu 

điều trị hợp lý thì có thể mất đi hoặc tiến sang thời kỳ 

có mủ.





- Trchứng chắc chắn là khi chọc dò thấy có mủ, 

ngoài ra còn có nhiều hạch bạch huyết nổi lên, khi 

nắn thấy đau.

- Khi NK mủ xanh thì tại VM tiết dịch mủ loãng có 

màu xanh biếc hoặc màu lục ở ngày thứ 2 hoặc 

thứ 3 sau khi thay băng.

- Khi nhiễm trực khuẩn hoại thư sinh hơi thì biểu 

hiện đau ngày càng tăng ở vùng NK, da bị rộp lên 

sau đó tím tái, có hiện tượng xám loang lổ, sưng 

nề ngày càng to nhợt nhạt, đỏ nâu, muộn hơn da 

có màu nâu đen, tiết nhiều dịch nâu mùi thối như 

cóc chết, có nhiều hơi ở dưới da, ấn lép bép.





NHIỄM TRÙNG THÀNH BỤNG



5.2. CLS

- Siêu âm

- TPTTBMNV: BC tăng cao, BC ĐNTT có 

thể trên 80%.

- Soi tươi bệnh phẩm có thể tìm thấy VK gây 

bệnh. Lấy dịch vết mổ nuôi cấy vi trùng 

làm KSĐ

- CRP

- KS theo KSĐ



6. ĐIỀU TRỊ

6.1. Cắt mối chỉ để hở VM cho thoát dịch, mủ

6.2. Rửa thay băng VM 2 lần/ngày

- Với VM chảy dịch/nhiễm khuẩn:

+ Rửa xung quanh VM bằng nước muối sinh lý từ trên

xuống dưới, từ trong ra ngoài

+ Thấm dịch và loại bỏ chất bẩn tại VM bằng oxy già, sau

đó rửa lại bằng nước muối sinh lý.

+ Thấm khô và ấn kiểm tra VM với VM có nhiều dịch + 

sát khuẩn VM + rửa chân dẫn lưu (nếu có)

- Băng VM bằng gạc vô khuẩn và thay mỗi ngày hoặc khi

ướt



6.3. Lựa chọn KS điều trị

- Điều trị KS theo kinh nghiệm

+ Nên bao phủ các tác nhân gây nhiễm

+ Tình trạng lâm sàng: tiền sử dị ứng KS, nên

bao gồm S.aureus (nguyên nhân phổ biến)

- Nếu SSI xảy ra sau khi PT sạch bị nhiễm có liên

quan đến bề mặt niêm mạc cần được điều trị KS 

chống lại VK kỵ khí.

- Tất cả các điều trị KS nên được xem xét diễn tiến

lâm sàng của họ sau khi kết quả cấy đã được

báo cáo (NICE 2011)



6.3.1. Điều trị VMNK nông

- NT vết thương liên quan đến viêm mô tb đơn độc có thể

điều trị bằng KS mà không dẫn lưu

- NKVM nông: có thể đáp ứng với thoát mủ mà không dùng

KS (VD loại bỏ chỉ khâu)

- Nếu cần điều trị KS:

+ Flucloxacillin 500mg hoặc Doxycycline 100mg nếu dị

ứng với Penicillin hoặc có khả năng MRSA

+ và Metronidazole đường uống 250mg

6.3.2. Điều trị NKVM sâu

- NK lan rộng vào mô lân cận hoặc các dấu hiệu toàn thân



- Nếu NB không có tiền sử nhiễm MRSA hoặc bị đề

kháng thuốc

+ Flucloxacillin IV (chuyển sang Flucloxacillin uống

1g khi đủ tiêu chuẩn uống)

+ và Metronidazole TTM 500mg

hoặc Vancomycin TTM 1-2g nếu biết MRSA

- Trong trường hợp dị ứng Penicillin:

+  Clindamycin TTM (Dalacin C 300mg) và

Metronidazole TTM 500mg

6.4. Cắt lọc vết thương: cắt lọc vết thương để lấy đi

các mô chết, may lại khi VM đã sạch, mọc mô hạt

khoảng 4-5 ngày.



6.5. Giảm đau

6.6. Hạ sốt

- Sốt cao 39-400C:

+ Chườm mát vùng trán, nách, bẹn

+ Thuốc hạ sốt

+ Tắm nước ấm 32-350C

6.7. Bù đủ nước điện giải

- Kiểm soát nghiêm ngặt lượng nước đưa vào và

thải ra

- Theo dõi nước tiểu phát hiện tình trạng thiểu

niệu, vô niệu, đồng thời bù đủ nước điện giải cho

người bệnh qua đường uống hoặc truyền TM



- Khi điều trị bằng kháng sinh, bn được td BC, CRP để xem

xét cải thiện tình trạng lâm sàng. Điều chỉnh theo KSĐ, 

TPTTBMNV, CRP. 

Sau 48g đánh giá lại:

+ Đáp ứng LS: trchứng giảm

+ Đáp ứng CLS: TPTTBMNV, CRP giảm

- Việc chăm sóc được coi là có kq khi:

+ Toàn trạng bn tiến triển tốt: người bệnh tỉnh táo, hơi

thở không hôi, môi không khô, mạch HA ổn định, sốt

giảm dần và sau đó hết sốt.

+ NKVM giảm: sưng, nóng, đỏ, đau giảm và hết dần, VM 

lên tổ chức hạt tốt, VM liền sẹo tốt



- Thất bại điều trị:

+ Nếu bn viêm mô tb lan rộng nhanh mặc dù

được điều trị KS, bn nên được đánh giá khẩn

cấp tìm những dấu hiệu và trchứng của viêm

hoại tử cân. Điều này sẽ là chỉ định cho PT 

thăm dò cho nhà VT học và thảo luận với nhà

VSV học

+ Xem xét LS bằng chứng về lý do không do 

nhiễm trùng vết thương: dinh dưỡng kém hoặc

các vấn đề PT cơ bản (VD: tụ mủ, rò rỉ miệng

nối hoặc dị vật)









XỬ TRÍ VIÊM MÔ HOẠI TỬ

- Viêm mô hoại tử nặng có tỷ lệ tử vong đến 50 %

- Mục tiêu là cắt bỏ các mô hoại tử và điều trị KS phổ rộng, 

chống VK hiếu khí bao gồm Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus và vi khuẩn yếm khí. 

- Lựa chọn được chấp nhận là KS Vancomycin, Linezolid, 

hoặc Daptomycin kết hợp với một trong các tùy chọn 

sau:

1. Piperacillin-tazobactam, 

2. Carbapenem, 

3. Ceftriaxone cộng với Metronidazole hoặc 

4. Fluoroquinolon cộng với Metronidazole 



- Đối với các nhiễm trùng do Streptococcus  

nhóm A hoặc nhiễm trùng do Streptococcus 

beta tán huyết, loại kháng sinh sử dụng cần 

được dùng đúng phổ: kết hợp Penicillin (4 

triệu đơn vị mỗi 4 giờ) và Clindamycin (600-

900 mg mỗi 8 giờ). Clindamycin ngăn chặn 

độc tố liên cầu và sản xuất cytokine.

- Đối với các nhiễm trùng do Clostridium, 

Penicillin + Clindamycin được khuyến cáo



Hiệu quả của tiêm TM immunoglobulin 

(IVIG) để trung hòa độc tố liên cầu khuẩn 

ngoại bào là không rõ ràng. 

Trong một thử nghiệm đối chứng ngẫu 

nhiên ở Châu Âu, bổ sung các IVIG điều trị 

kèm KS PT không cải thiện sự sống còn ở 

những phụ nữ mắc hội chứng sốc độc tố 

liên cầu khuẩn.



CA VIÊM MÔ HOẠI TỬ NẶNG
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