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Để hiểu rõ hơn chương này, mời bạn tham khảo thêm:
• Bates’ Pocket Guide to Physical Examination and History Taking, tái bản lần thứ 8.
• Bates’ Visual Guide to Physical Examination (Vol.6: Da)
• Nguồn thông tin y khoa dành cho sinh viên y khoa và cán bộ giảng trên website: http://
thepoint.lww.com

Trong ấn bản này, bạn sẽ tìm thấy cách tiếp cận hữu ích mới để tiến hành khám Da, Tóc
và Móng và nhiều bảng biểu cũng như hình ảnh mới. Cách tiếp cận này đặc trưng bởi
việc hỏi bệnh sử cẩn thận; thăm khám kỹ lưỡng, sờ thấy được sang thương lành tính và
đáng ngờ để phân biệt ba loại ung thư da chính - ung thư biểu mô tế bào đáy - basal cell
carcinoma (BCC), ung thư biểu mô tế bào vảy - squamous cell carcinoma (SCC), và ung thư tế
bào sắc tố - melanoma; kỹ thuật tiếp cận tập trung vào việc đánh giá sự thay đổi ở tóc và
móng; sử dụng thuật ngữ chính xác để mô tả kết quả thăm khám của bạn; và sự tương
đồng nhìn thấy được với các tình trạng da lành tính và ác tính phổ biến quan trọng.
Cập nhật thông tin về tầm soát và ngăn chặn ung thư da được tìm thấy trong phần Tư
vấn và cải thiện sức khỏe.

Giải phẫu và sinh lý
Da giữ cân bằng nội môi của cơ thể dù luôn có sự tác động hằng ngày từ môi trường. Nó
giữ dịch cơ thể trong khi bảo vệ mô bên dưới trước sự xâm nhập của vi sinh vật, các chất
gây hại và phóng xạ. Nó điều hòa nhiệt độ cơ thể và tổng hợp vitamin D. Tóc, móng,
các tuyến bã và tuyến mồ hôi là các thành phần phụ của da. Da và các thành phần phụ
trải qua rất nhiều sự thay đổi theo độ tuổi và sự lão hóa.

Chuyển đến chương 20, Người cao
tuổi trang 955-1008, để xem sự
thay đổi của da theo tuổi.

Da
Da là cơ quan đơn độc nặng nhất của cơ thể, chiếm gần 16% trọng lượng cơ thể và bao
phủ một diện tích khoảng 1,2 – 2,3/m2. Nó bao gồm ba lớp: lớp thượng bì, lớp bì và
mô dưới da. Lớp ngoài cùng nhất, thượng bì - epidermis, là lớp biểu mô mỏng, vô mạch,
keratin hóa bao gồm hai lớp: lớp ngoài cùng là tế bào keratin hóa đã chết, còn gọi là lớp
sừng; và lớp tế bào bên dưới, tầng nền và tầng gai, còn được gọi là lớp malpighi (malpighian layer), nơi melanin và keratin được hình thành. Sự di chuyển tế bào từ lớp trong
đến lớp ngoài mất khoảng 1 tháng.
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Sợi lông
Ống tuyến
mồ hôi

Kết thúc của
thần kinh nhập
Lớp sừng
Lớp tế bào

Lớp
Thượng Bì

Tuyến bã
Cơ dựng lông
Lớp Bì

Tuyến mồ hôi
Nang lông

Mô dưới da
(mỡ)

Tĩnh mạch

Cân cơ sâu

Thần kinh
Động mạch

Cơ vân
Giường mao mạch
và mạng bạch huyết
ở phần dưới lớp bì

HÌNH 6-1. Giải phẫu da.
Dinh dưỡng lớp thượng bì phụ thuộc vào lớp bì giàu mạch máu ở bên dưới. Lớp bì có
mạng lưới kết nối sợi collagen và elastin dày đặc chứa các tuyến bã, tuyến mồ hôi, nang
lông và hầu hết đầu tận cùng của thần kinh da (hình 6-1). Bên dưới, lớp bì kết hợp với
mô mỡ dưới da.
Màu sắc da bình thường phụ thuộc vào lượng melanin, nhưng nó cũng chịu ảnh hưởng
bởi cấu trúc mạch máu bên dưới, sự thay đổi huyết động học, lượng carotene và bilirubin trong máu. Hàm lượng melanin, hạt sắc tố nâu, được quy định theo di truyền
và tăng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hemoglobin bên trong tế bào hồng cầu vận
chuyển oxy với dạng kết hợp oxyhemoglobin, sắc tố sáng màu đỏ trong động mạch và
mao mạch tạo màu đỏ cho da. Sau khi di chuyển qua giường mao mạch và để oxy đi
vào mô, sắc tố xanh và tối hơn của deoxyhemoglobin được vận chuyển trong tĩnh mạch.
Sự tán xạ ánh sáng xuyên qua các lớp đục bên dưới của da hoặc mạch máu cũng làm
cho tĩnh mạch có màu xanh hơn và ít đỏ hơn máu tuần hoàn trong tĩnh mạch.
Carotene, sắc tố vàng, được tìm thấy ở lớp mỡ dưới da và các vùng sừng hóa nhiều như
lòng bàn tay, lòng bàn chân. Bilirubin, sắc tố vàng nâu, tạo ra từ sự phân hủy của heme
bên trong tế bào hồng cầu.

Tóc
Người lớn có hai loại tóc: tóc tơ (vellus hair), ngắn, khỏe, khó nhìn thấy và không có sắc
tố; và tóc vĩnh viễn (terminal hair), thô hơn, dày hơn, dễ nhìn thấy hơn và thường có sắc
tố. Tóc trên da đầu và lông mày là ví dụ của tóc vĩnh viễn.
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Da nhợt biểu hiện sự thiếu máu.

Cyanosis, một chất màu xanh,
có thể ảnh hưởng giảm oxy trong
máu hoặc giảm dòng máu trong sự
đáp ứng với môi trường lạnh.

Vàng da là kết quả của sự tăng
bilirubin.

KHAI THÁC BỆNH SỬ
VÍ DỤ VỀ CÁC BẤT THƯỜNG
Nếp gấp
Nếp gấp
móng bên Liềm móng móng gần

Móng
Móng bảo vệ phần xa của ngón tay và ngón chân, có hình dạng chữ nhật và bề mặt
cong, có màu hồng từ mạch máu giường móng được kết nối ở bên dưới (hình 6-2 và
6-3). Chú ý phần hình mặt trăng màu trắng hay liềm móng, và phần rìa tự do của móng.
Khoảng 1/4 bề mặt móng, chân móng - nail root, được bao phủ bởi nếp gấp móng gần.
Lớp da ngoài mở rộng từ nếp gấp có chức năng như một miếng niêm, bảo vệ không
gian giữa nếp gấp và móng từ độ ẩm bên ngoài. Nếp gấp móng bên bao phủ mặt bên của
móng. Chú ý rằng, tam giác giữa nếp gấp móng gần và móng thường nhỏ hơn 180o.
Móng tay phát triển gần 0,1 mm mỗi ngày, móng chân thì phát triển chậm hơn.

Các tuyến bã và tuyến mồ hôi
Tuyến bã sản xuất chất nhờn tiết trên bề mặt da thông qua nang lông. Các tuyến này có
ở tất cả vị trí trên da trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân.
Tuyến mồ hôi có 2 dạng: tuyến mồ hôi nước và tuyến mồ hôi dầu. Tuyến mồ hôi nước
được phân bố rộng rãi, mở trực tiếp trên bề mặt da và nhờ vào các sản phẩm chế tiết,
giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể. Ngược lại, tuyến mồ hôi dầu được tìm thấy chủ yếu ở vùng
nách và bộ phận sinh dục và thường mở vào trong nang lông. Sự phân hủy vi khuẩn
của tuyến mồ hôi dầu tạo mùi cơ thể ở người trưởng thành.

Khai thác bệnh sử

Rìa tự do

Đĩa móng Lớp da ngoài

HÌNH 6-2. Giải phẫu móng tay.
Nếp gấp móng gần Gốc móng
Đĩa móng

Mặt cắt ngang
Giường móng Đốt ngón xa

HÌNH 6-3. Mặt cắt ngang
móng tay.

Các triệu chứng phổ biến hoặc liên quan
•
•
•

Sự tăng sinh
Phát ban
Rụng tóc hoặc sự thay đổi ở móng

Sự tăng sinh. Bắt đầu bằng việc hỏi nếu bệnh nhân lo lắng về bất cứ sự tăng sinh
hoặc phát ban trên cơ thể: “Bạn có nhận thấy có sự thay đổi nào trên da của mình
không?…tóc của bạn?…móng của bạn?” “Bạn có phát ban không?…loét?…u cục?…
ngứa?” Nếu bệnh nhân cho biết có sự tăng sinh mới, điều quan trọng là cần khai thác
tiền sử cá nhân và gia đình của bệnh nhân về ung thư da. Chú ý loại, vị trí và thời điểm
xuất hiện của bất kỳ ung thư da trong quá khứ, hỏi về cách bệnh nhân tự khám da hằng
ngày và việc sử dụng kem chống nắng. Ngoài ra, cần hỏi bệnh nhân “Có ai trong gia
đình bạn bị ung thư da đã được chữa khỏi? Nếu có thì đó là ai? Bạn có biết đó là loại
ung thư gì không - ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào vảy hoặc ung thư tế bào sắc tố?”
Ghi chép lại sự phản hồi dù bệnh nhân không biết loại ung thư và tư vấn bệnh nhân về
cách phòng ngừa ung thư da.
Phát ban. Nếu bệnh nhân phàn nàn về phát ban, hỏi về cảm giác ngứa, triệu chứng

quan trọng nhất trong việc tiếp cận phát ban. Ngứa xuất hiện trước hay sau phát ban?
Nếu phát ban ngứa, hỏi về dị ứng mùa với ngứa và chảy nước mắt hen và viêm da dị
ứng, thường đi kèm phát ban ở trong khuỷu và đầu gối ở khi còn nhỏ. Bệnh nhân có
thể ngủ suốt đêm hay cảm giác ngứa làm bệnh nhân thức dậy? Nếu chỉ phát ban, điều
quan trọng là tìm ra loại kem dưỡng ẩm hoặc các sản phẩm không kê toa đã được sử

Xem thảo luận về cách phòng
ngừa ở mục Tư vấn và Cải thiện
sức khỏe trang 176-180.

Các nguyên nhân ngứa toàn thân,
không phát ban rõ, bao gồm khô
da; mang thai; ure huyết; vàng
da; lymphomas và bệnh bạch cầu;
phản ứng với thuốc và ít phổ biến
hơn, đa hồng cầu nguyên phát và
bệnh tuyến giáp.
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dụng. Ngoài ra, cần hỏi về vấn đề khô da, vấn đề có thể gây ngứa và phát ban, đặc biệt
ở trẻ em với viêm da dị ứng và người lớn tuổi, vì mất hàng rào dưỡng ẩm tự nhiên ở
lớp thượng bì.

Rụng tóc hoặc sự thay đổi ở móng. Bệnh nhân thường phàn nàn về vấn đề

tự nhiên bị rụng tóc hoặc sự thay đổi ở móng. Nếu bệnh nhân bị rụng tóc, thấy tóc mỏng
đi thì hỏi vị trí rụng ở đâu. Tóc rụng từ gốc hay bị gãy dọc thân? Hỏi về cách chăm sóc
tóc như tần suất gội đầu và sử dụng thuốc nhuộm, hóa chất duỗi hay hấp tóc. Xem bảng
6-11, trang 209–210, để biết thêm về các kiểu rụng tóc ở nam và nữ và khuyến cáo phù
hợp cho bệnh nhân bị ảnh hưởng. Làm quen với sự thay đổi thông thường ở móng như
nấm móng, móng biến dạng cho thói quen cào móng (habit tic deformity), và móng bị
đen do sắc tố melanin, được trình bày ở bảng 6-12, trang 211–212.

Khuyến khích sử dụng kem dưỡng
ẩm để thay thế hàng rào giữ ẩm
bị mất. Một số nhãn hiệu được đề
xuất còn bao gồm cả kem chống
nắng.1,2
Nguyên nhân thông thường nhất
làm tóc mỏng và phân tán ở nam
và nữ là hói đầu.
Tóc rụng tại gốc phổ biến trong
rụng tóc giai đoạn telogen và rụng
tóc từng mảng. Tóc gãy dọc thân
gợi ý sự phá hủy từ cách chăm sóc
tóc hoặc nấm da đầu.

Nâng cao sức khỏe và tham vấn:
Chứng cứ và Khuyến cáo
Các chủ đề quan trọng của Tư Vấn và Cải Thiện Sức Khỏe
•
•

Phòng ngừa ung thư da
Tầm soát ung thư da

Phòng ngừa ung thư da. Các bác sĩ lâm sàng đóng vai trò quan trọng trong việc
giáo dục bệnh nhân phòng ngừa ung thư da. Ung thư da là loại ung thư phổ biến nhất
ở Mỹ, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 người Mỹ trong suốt cuộc đời.3 Chúng được gây ra
bởi sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và sự tiếp xúc với tia cực tím. Người da trắng là
người có nguy cơ bị ung thư da cao nhất. Ung thư da phổ biến nhất là ung thư tế bào đáy
(BCC), tiếp sau đó là ung thư tế bào vảy (SCC) và ung thư tế bào sắc tố.
Ung thư tế bào sắc tố. Mặc dù đây là ung thư ít phổ biến nhất nhưng có
tỉ lệ tử vong cao nhất vì khả năng di căn và tử vong cao ở giai đoạn cuối, gây ra hơn
70% số tử vong do ung thư da.4 Tỷ lệ ung thư tế bào sắc tố tăng gấp 2 lần sau 3 thập kỷ,
tăng nhanh nhất trong các loại ung thư.5 Hiện tại, ung thư tế bào sắc tố đứng thứ 5 về
số lượng ca chẩn đoán ung thư ở nam giới và đứng thứ 7 ở nữ giới. Tại Mỹ, năm 2014,
nguy cơ ung thư tế bào sắc tố trong suốt cuộc đời ước tính là 1/48 ở người da trắng
(2%), 1/200 ở người gốc Tây Ban Nha và 1/1000 ở người Mỹ gốc Phi.6
Hỏi bệnh nhân về các yếu tố nguy cơ ung thư tế bào sắc tố được liệt kê bên dưới, và sử
dụng công cụ Đánh Giá Nguy Cơ Ung Thư Tế Bào Sắc Tố được phát triển bởi National Cancer Institute, truy cập tại http://www.cancer.gov/melanomarisktool/. Công cụ
này đánh giá nguy cơ 5 năm của một cá thể trong sự phát triển ung thư tế bào sắc tố
dựa trên vùng địa lý, giới tính, chủng tộc, tuổi, tiền căn bỏng nắng, làn da, số lượng và
kích thước của nốt ruồi, tàn nhang và các tổn thương do ánh nắng. Công cụ được sử
dụng đến lứa tuổi 70 nhưng không dành cho bệnh nhân có tiền sử gia đình bị ung thư
tế bào sắc tố.
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Thảo luận và các ví dụ về các loại
ung thư da, chuyển đến các bảng
ở trang 197-203.
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Các yếu tố nguy cơ
của Ung Thư Tế Bào Sắc Tố
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiền căn cá nhân hoặc gia đình bị ung thư tế bào sắc tố.4,7–9
≥50 nốt ruồi.
Các nốt ruồi không điển hình hoặc lớn, đặc biệt nếu có loạn sản.
Tóc đỏ hoặc sáng màu.
Solar lentigines. (các vệt nâu trên vùng tiếp xúc với ánh nắng)
Tàn nhang. (các vệt nâu di truyền)
Bức xạ tia cực tím từ vùng tiếp xúc nhiều ánh nắng, đèn tia cực tím hoặc
buồng tắm nắng.
Màu da hoặc mắt sáng, đặc biệt là da dễ có tàn nhang và bỏng.
Bỏng da do ánh nắng nặng lúc thơ ấu.
Ức chế miễn dịch từ virus gây suy giảm miễn dịch (HIV) hoặc từ hóa trị.
Tiền căn cá nhân ung thư da không do tế bào sắc tố.

Tránh bức xạ tia cực tím và giường làm sạm da. Tăng thời gian tiếp
xúc với ánh nắng có tương quan trực tiếp với tăng nguy cơ ung thư da. Tiếp xúc gián
đoạn với ánh nắng dường như có hại hơn tiếp xúc lâu dài với ánh nắng.9 Cách ngăn
ngừa ung thư da tốt nhất là tránh tiếp xúc với bức xạ cực tím thông qua việc giảm thời
gian tiếp xúc ánh nắng mặt trời, tránh ánh nắng giữa ngày, sử dụng kem và mặc quần
áo chống nắng với tay áo dài và nón vành rộng. Khuyên bệnh nhân tránh sử dụng
giường làm sạm da, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trẻ tuổi. Sử dụng
giường làm sạm da, đặc biệt trước tuổi 35 sẽ tăng nguy cơ ung thư tế bào sắc tố đến 75%.
Năm 2009, International Agency for Research on Cancer xếp các thiết bị làm sạm da
bằng tia cực tím là nhóm gây ung thư cho con người - “carcinogenic to humans.”10 Các
lựa chọn cho việc làm sạm da bao gồm các sản phẩm tự làm sạm da hay thuốc xịt kết
hợp với kem chống nắng. Thông điệp mục tiêu cho bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe
ban đầu là tăng cường các hành vi này để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.11,12 The
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) đã làm ra khuyến cáo mức độ B hỗ trợ
cho việc tư vấn hành vi thông qua giảm tối thiểu tiếp xúc tia cực tím ở trẻ em, thanh
thiếu niên và người lớn trẻ tuổi da trắng tuổi từ 10 đến 24 tuổi và bằng chứng không
đầy đủ, mức độ I, cho việc tư vấn người lớn hơn 24 tuổi nhưng chú ý không gây hại khi
tư vấn.13

Các dấu hiệu của tổn thương da do
ánh nắng mạn tính bao gồm nhiều
mảng màu nâu trên da ở vai và
phần trên của lưng, nhiều nốt sắc
tố, tổn thương elastin (da vàng, dày
sần sùi, nhăn hoặc có rãnh), da gáy
có vân hình thoi - cutis rhomboidalis nuchae, và xuất huyết do ánh
nắng - actinic purpura. Xem bảng
6-9, Các dấu hiệu của tổn thương
da do ánh nắng ở trang 206.

Sử dụng thường xuyên kem chống nắng bảo vệ khỏi ung thư da.

Có rất nhiều câu chuyện về kem chống nắng. Một nghiên cứu lịch sử vào năm 2011
chứng minh việc sử dụng thường xuyên kem chống nắng giúp giảm tỷ lệ mắc ung thư
tế bào sắc tố.14 Nghiên cứu được thiết kế chuẩn này cho thấy khi bác sĩ khuyến khích
mạnh mẽ việc sử dụng kem chống nắng, bệnh nhân sẽ thường sử dụng thường xuyên
và giảm tỉ lệ ung thư tế bào sắc tố.
Khuyên bệnh nhân sử dụng kem chống nắng có chỉ số bảo vệ (SPF) ít nhất là 30 và
vùng bảo vệ rộng (hình 6-4). Nếu như có tiếp xúc với nước, bệnh nhân nên sử dụng kem
chống nắng chống thấm nước. Hướng dẫn mới về ghi nhãn sản phẩm của Cục Quản
Lý Thực Phẩm và Thuốc Hoa Kỳ năm 2011 giúp người dùng dễ nhìn thấy các đặc điểm
trên ở các chai kem chống nắng. Thông tin miễn phí về bảo vệ da và sử dụng thích hợp
kem chống nắng có sẵn ở AAD và Skin Cancer Foundation.15,16

Sun
Screen
SPF 30
Broad
Spectrum
Water Resistant

SPF ≥30
Phổ rộng
Chống nước

HÌNH 6-4. Khuyến cáo sử
dụng kem chống nắng phổ
rộng có SPF 30.
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Tầm soát ung thư da. Dù USPSTF đã tìm ra bằng chứng không đầy đủ (mức độ

I) để khuyến cáo tầm soát ung thư da định kỳ thông qua bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban
đầu, USPSTF khuyên các bác sĩ lâm sàng “duy trì cảnh báo về các tổn thường da với
các đặc điểm ác tính” trong suốt các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và tham khảo tiêu
chí ABCDE.17,18 American Cancer Society (ACS) và American Academy of Dermatology (AAD) khuyến cáo khám toàn cơ thể cho các bệnh nhân trên 50 tuổi hoặc có nguy
cơ cao, vì ung thư tế bào sắc tố có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể.15,19 Bệnh
nhân nguy cơ cao là người có tiền căn cá nhân hoặc gia đình về đa hoặc loạn sản nốt
ruồi hoặc ung thư tế bào sắc tố. Các bệnh nhân có khám da trong vòng 3 năm trước khi
chẩn đoán ung thư tế bào sắc tố có u ác tính mỏng hơn so với người không có khám da.20
Cả nốt ruồi mới và sự thay đổi của nốt ruồi nên được kiểm tra kỹ lưỡng, vì ít nhất một
nửa trường hợp ung thư tế bào sắc tố khởi phát mới từ các tế bào sắc tố biệt lập hơn là
các nốt ruồi có từ trước. Cũng nên cân nhắc “tầm soát cơ hội” như là một phần của việc
khám toàn diện cơ thể ở bệnh nhân tiếp xúc nhiều với ánh nắng và bệnh nhân trên 50
tuổi không có khám da trước đó hoặc người sống cô đơn.
Kể từ khi đánh giá của USPSTF, một nghiên cứu quan trọng tại Đức với hơn 350,000
bệnh nhân đã báo cáo việc tầm soát da liễu toàn cơ thể ở chăm sóc y tế ban đầu tìm ra
các tổn thương liên quan giảm tỉ lệ tử vong ung thư tế bào sắc tố hơn 47%.21 Khả năng
sống còn từ ung thư tế bào sắc tố có tương quan mạnh với độ dày khối u. Hai nghiên
cứu sâu hơn cho thấy các bệnh nhân có khám da thường có ung thư tế bào sắc tố mỏng
hơn.20,22
Phát hiện ung thư tế bào sắc tố đòi hỏi sự thực hành và kiến thức về sự thay đổi nốt ruồi
lành tính theo thời gian, thường đi từ bề mặt phẳng rồi vươn lên hoặc tập hợp từ sắc tố
nâu thêm vào. Các nghiên cứu cho thấy ngay cả việc huấn luyện lâm sàng hạn chế cũng
tạo ra sự khác biệt trong phát hiện ung thư: bệnh nhân trong hệ thống chăm sóc y tế
ban đầu khi được dành 1,5 giờ hoàn thành bảng hướng dẫn trực tuyến đã cải thiện độ
chính xác của chẩn đoán. Các nghiên cứu tương tự cũng cho thấy kết quả đào tạo như
vậy trong ung thư tế bào sắc tố mỏng hơn so với bệnh nhân với nhà cung cấp dịch vụ
không có đào tạo.23–26

Chuyển đến bảng 6-4, 6-6 ở trang
197-203 cho thấy nốt ruồi nâu,
hồng, thô và các dạng tương tự.

Tầm soát ung thư tế bào sắc tố: Theo nguyên tắc ABCDE. Các nhà
lâm sàng nên áp dụng phương pháp ABCE-EFG khi tầm soát các nốt ruồi về ung thư
tế bào sắc tố (nguyên tắc này không áp dụng cho các tổn thương không do tế bào sắc tố
như dày sừng tiết bã). Độ nhạy của công cụ này cho việc phát hiện ung thư tế bào sắc
tố từ 43% đến 97%, và độ đặc hiệu từ 36% đến 100%; độ chính xác của chẩn đoán phụ
thuộc vào số lượng tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá sự bất thường.27 Nếu có hai
hoặc nhiều hơn các đặc điểm này xuất hiện, sinh thiết chẩn đoán nên được cân nhắc.
Đặc điểm nhạy nhất là E, về sự phát triển hoặc thay đổi. Chú ý kỹ đến nốt ruồi có sự
thay đổi nhanh dựa trên bằng chứng khách quan.

Xem lại nguyên tắc của ABCDE-EFG và hình ảnh ở bảng 6-6,
trang 200-203, cung cấp sự nhận
dạng hữu ích và sự so sánh của
các tổn thương nâu lành tính với
ung thư tế bào sắc tố.

Nguyên tắc ABCDE
Phương pháp ABCDE được sử dụng rất nhiều năm để cho các nhà lâm sàng và
bệnh nhân biết về các đặc điểm đáng nghi ngờ của ung thư tế bào sắc tố. Nếu hai
hoặc nhiều hơn các đặc điểm xuất hiện, nguy cơ ung thư tế bào sắc tố tăng lên và
sinh thiết nên được cân nhắc. Một số trường hợp đề nghị thêm EFG để giúp phát
hiện ung thư nốt xâm lấn.
(tiếp theo)
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Nguyên tắc ABCDE (tiếp theo)
Ung thư tế bào sắc tố

Nốt ruồi lành tính

Asymmetry (bất đối xứng)
Một bên nốt ruồi so với
nốt khác

Border irregularity (ranh
giới bất thường)
Đặc biệt nếu gồ ghề, có
khía hoặc mờ

Color variations (màu sắc
thay đổi) Hơn hai màu,
đặc biệt là xanh-đen, trắng
(mất sắc tố do thoái hóa),
hoặc đỏ (phản ứng viêm
với tế bào lạ)

Ngoại trừ màu xanh đồng nhất ở
nốt ruồi xanh, màu xanh hoặc đen
bên trong tổn thương sắc tố lớn là
đặc biệt liên quan đến ung thư tế
bào sắc tố.

Diameter (đường kính)
>6 mm
Gần với kích thước của tẩy
bút chì

Ung thư tế bào sắc tố giai đoạn
sớm có thể <6 mm, và nhiều tổn
thương lành tính >6 mm
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Nguyên tắc ABCDE (tiếp theo)
Ung thư tế bào sắc tố

Nốt ruồi lành tính

Evolving (sự phát triển)
Hoặc thay đổi nhanh về
khích thước, triệu chứng
hoặc hình dạng

Sự phát triển hoặc thay đổi là
đặc điểm nhạy nhất trong những
nguyên tắc. Một tiền căn đáng tin
cậy về sự thay đổi có thể gợi ý cho
việc sinh thiết một tổn thương lành
tính.

Elevated (Sự nâng cao)
Firm to palpation
(Sờ được)
Growing progressively
(Phát triển nhanh trong
vài tuần)

Tầm Soát Từ Bệnh Nhân: Tự khám da tại nhà. AAD và ACS khuyến
cáo tự khám da thường xuyên tại nhà dựa trên ý kiến chuyên gia.15,28 Chỉ bệnh nhân biết
các yếu tố nguy cơ của ung thư da và ung thư tế bào sắc tố, đặc biệt với những người có
tiền căn tiếp xúc ánh nắng nhiều, bản thân hoặc gia đình có người bị ung thư tế bào sắc
tố và ≥50 nốt ruồi hoặc >5 đến 10 nốt ruồi không điển hình, tự khám da thường xuyên.
Các bệnh nhân tự khám da thường xuyên thường có ung thư tế bào sắc tố mỏng hơn
nếu được phát hiện.24,29 Hướng dẫn bệnh nhân về sự xuất hiện của các loại ung thư da
khác nhau và sử dụng nguồn thông tin liên quan từ internet.15

Xem hướng dẫn cho bệnh nhân về
cách tự khám da, trang 187-188.

Gần một nửa trường hợp ung thư
tế bào sắc tố được phát hiện bởi
bệnh nhân hoặc người thân
của họ.

Các kỹ thuật thăm khám
Khám da toàn thân và đầy đủ
Khám da toàn thân trong bối cảnh khám thể chất tổng thể.
Một số bệnh nhân có nguy cơ ung thư tế bào sắc tố, đặc biệt nam giới hơn 50 tuổi, có
thể không yêu cầu việc khám này, vì thế khám thể chất tổng thể là cơ hội quan trọng để
tìm ung thư tế bào sắc tố và ung thư da khác, đặc biệt ở vùng bệnh nhân khó nhìn thấy
như lưng, phần sau của chân.
Quan sát và sờ nắn tất cả tổn thương da, chú ý các đặc điểm chính giúp phân biệt nếu
các tổn thương là lành tính hoặc nghi ngờ ác tính. Tổn thương có cao hơn bề mặt da hay
bằng phẳng hoặc có dịch? Bề mặt gồ ghề hay trơn lán? Màu sắc? Màu hồng hay nâu? Đo
kích thước. Kích thước có sự thay đổi không? Học cách mô tả các tổn thương một cách
chính xác, sử dụng thuật ngữ cụ thể bên dưới. Sự thay đổi nốt ruồi, tiền căn ung thư da
và các yếu tố nguy cơ khác giúp cho việc đảm bảo khám da toàn thân.
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Xem bảng 6-1 và 6-2 về các ví dụ
và mô tả các tổn thương da nguyên
phát bao gồm dát, gồ trên bề mặt
da, chứa dịch, mụn mủ, mụn nhọt,
nốt sần, nang, dấu lằn và hang
(trang 191- 195); bảng 6-3 các tổn
thương lành tính (trang 196); và
bảng 6-4 đến 6-6 là các tổn thương
thô ráp, màu hồng, nâu và tương tự
(trang 197-203).
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Dù là khám định kỳ, bạn vẫn có thể khám toàn bộ da, kiểm tra những vùng tiếp xúc với
ánh nắng có thể dễ dàng tiếp cận.
•

Khi khám đầu và cổ, nhớ tìm kỹ các vùng ung thư da cũng như các tổn thương lành
tính như mụn, có thể trở thành sẹo sau này.

Xem bảng 6-7, Mụn trứng cá - Các
sang thương nguyên phát và thứ
phát, trang 204.

•

Tìm các tổn thương do ánh nắng ở cánh tay và bàn tay, dày sừng quang hóa và
SCCs, cũng như các tổn thương thông thường. Hướng dẫn bệnh nhân về cách tìm
kiếm vùng sạm da do tăng hắc tố bào và dày sừng tiết bã.

Xem bảng 6-9, Dấu hiệu của cháy
nắng, trang 206.

•

Khi nghe phổi, cởi bỏ áo sơ mi, áo khoác và tìm kiếm trên toàn bộ lưng các nốt ruồi
bình thường và các nốt có thể là ung thư tế bào sắc tố. Chú ý cách tiếp cận này khi
khám bệnh. Ghi chú lại các tổn thương mạch máu hoặc xuất huyết như chấm xuất
huyết, bầm máu.

Xem các yếu tổ nguy cơ của ung
thư tế bào sắc tố ở trang 177.

Kết hợp khám da toàn diện với khám lâm sàng và ghi chép lại kết quả định kỳ, góp
phần phát hiện ung thư da sớm hơn, khi tình trạng dễ dàng điều trị. Bắt đầu thực hiện
cách tiếp cận này sớm vào việc hướng dẫn bệnh nhân của bạn, gồm cả nội trú lẫn ngoại
trú. Thay vì ghi nhận những dấu hiệu không thấy, hãy ghi nhân các dấu hiệu tìm thấy
trên da. Đó là các học tốt nhất để phân biệt tổn thương da bình thường với bất thường
và tiềm năng là ung thư da. Các bệnh lý hệ thống cũng có thể có nhiều tổn thương da
có liên quan.

Xem bảng 6-8, Các sang thương
mạch máu và ban xuất huyết của
da, trang 205.

Chuẩn bị khám
Ánh sáng, thiết bị và dụng cụ soi da

Đảm bảo đầy đủ ánh sáng. Ánh sáng đèn trên đầu hoặc ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ
thường là đầy đủ. Bạn có thể cần lắp thêm đèn chiếu sáng mạnh nếu phòng tối.
Bạn cũng cần có thước hoặc dây đo nhỏ; các dụng cụ này thường chứa trong túi cùng
với viết đánh dấu. Thêm vào đó, một kính lúp nhỏ sẽ giúp bạn nhìn rõ tổn thương hơn.
Các dụng cụ này sẽ giúp bạn ghi chép lại các đặc điểm quan trọng của tổn thương da
như kích thước, hình dạng, màu sắc và kết cấu.
Dụng cụ soi da (dermoscopy) là một công cụ hữu ích cho việc xác định tổn thương tế bào
sắc tố là lành tính hay ác tính. Dụng cụ cầm tay này sẽ phát ánh sáng phân cực chéo
hoặc không phân cực để quan sát các kiểu tổn thương sắc tố hoặc cấu trúc mạch máu.
Với đào tạo lâm sàng đầy đủ, việc sử dụng dụng cụ soi da sẽ cải thiện độ nhạy và độ
đặc hiệu trong chẩn đoán phân biệt ung thư tế bào sắc tố và các tổn thương lành tính.24,30
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Áo choàng bệnh nhân. Yêu cầu bệnh
nhân thay áo choàng để hở lưng và cởi hết
quần áo ngoại trừ đồ lót (hình 6-5). Đây là
yêu cầu đầu tiên trước khi khám da. Hỏi nếu
bệnh nhân muốn có người đi kèm lúc khám,
đặc biệt khi cần khám vùng sinh dục.

HÌNH 6-5. Áo choàng bệnh nhân nên
để hở lưng.

Rửa tay. Trước khi khám, hãy làm sạch đôi tay của bạn. Bước này quan trọng khi bạn
chạm vào tổn thương để đánh giá cấu trúc, độ cứng và sẹo. Vì rửa tay thường xuyên sẽ
tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc, bác sĩ da liễu khuyên nên sử dụng dịch khử trùng tay,
ít khô hơn xà phòng và nước. Làm sạch đôi tay sẽ đảm bảo vệ sinh và việc khám tối ưu.
Tốt nhất là hạn chế sử dụng găng tay để chạm vào tổn thương khi khám bệnh, vì như
thế, bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái. Việc chạm vào da bệnh nhân một cách chuyên
nghiệp và chu đáo có thể là phương pháp chữa bệnh, đặc biệt với bệnh nhân bị kỳ thị
như bệnh vảy nến và HIV.

Khám da
Các thuật ngữ quan trong để mô tả tổn thương da. Việc sử dụng thuật
ngữ để mô tả tổn thương và ban da là rất quan trọng. Một mô tả tốt bao gồm các thành
phần sau: số lượng, kích thước, màu sắc, hình dạng, kết cấu, tổn thương nguyên phát,
vị trí và sự kết hợp. Ví dụ với bệnh dày sừng tiết bã, khám và ghi nhận:
“Nhiều viết vàng nâu đến nâu, kích thước 5 mm đến 2 cm, hình ovan, mảng hình hạt
cơm ở lưng và bụng, kèm theo các đường tổn thương da.” Ghi chú mô tả với các phần:
số lượng, nhiều, kích thước, 5 mm – 2 cm; màu sắc, vàng nâu đến nâu; hình dạng, ovan; kết
cấu, hạt cơm bề mặt phẳng; vị trí, ở lưng và bụng; và sự kết hợp, đường tổn thương da
kèm theo.
Mô tả các tổn thương da
• Tổn thương nguyên phát: phẳng hoặc nhô trên bề mặt da
♦♦ Phẳng: Không thể chạm vào vết thương nếu nhắm mắt.
◊◊ Dát: Tổn thương dát <1 cm.
◊◊ Miếng: Tổn thương dát >1 cm.
♦♦ Nhô trên bề mặt da: Có thể chạm vào tổn thương khi nhắm mắt.
◊◊ Sẩn: Tổn thương <1 cm, và không có dịch.
◊◊ Mảng: Tổn thương >1 cm, không có dịch.
◊◊ Mụn nước: Tổn thương <1 cm và chứa dịch.
◊◊ Bóng nước: Tổn thương >1 cm, và chứa dịch.
♦♦ Các tổn thương nguyên phát khác gồm trợt, loét, nốt sần, vết bầm, chấm
xuất huyết và xuất huyết sờ được.
(tiếp theo)
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Xem bảng 6-1, Mô tả các sang
thương nguyên phát ở da: bằng
phẳng, nhô cao và chứa dịch trang
191-193; bảng 6-2, Những sang
thương khác: Mụn mủ, nhọt, nốt,
nang, nốt phỏng, hang trang 194195; và bảng 6-3, Các thể lâm sàng
da liễu: Những sang thương lành
tính trang 196.
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Mô tả các tổn thương da (tiếp theo)
•

Số lượng: Tổn thương có thể đơn độc hoặc nhiều. Nếu có nhiều tổn thương,
ghi nhận số lượng. Cũng có thể cân nhắc ước lượng tổng số lượng loại tổn
thương đang mô tả.

•

Kích thước: Đo bằng thước có vạch milimet hoặc centimet. Nếu tổn thương
hình trái ovan, đo trục dài nhất, sau đó, đo đường vuông góc với trục.

•

Hình dạng: Một số từ cần nhớ là “tròn,” “ovan – bầu dục” “hình khuyên”
(giống nhẫn, với vùng trung tâm sạch), “hình đồng xu” (giống đồng xu,
không có vùng trung tâm sạch), và “hình đa giác.”

•

Màu sắc: Sử dụng trí tưởng tượng và sáng tạo. Xem bảng màu, nếu cần. Có
nhiều sắc thái vàng nâu và nâu, nhưng hãy bắt đầu với vàng nâu, nâu sáng
và nâu tối nếu bạn có vấn đề.

♦♦ Dùng “bảng màu da” để mô tả tổn thương giống với da bệnh nhân.
♦♦ Nếu là tổn thương màu đỏ hoặc ban, ấn vào bằng ngón tay hoặc mảnh kiếng
để xem nếu màu đỏ bị mất sau đó có lại.

•

Kết cấu: Chạm vào tổn thương để xem độ trơn lán, chắc, hình hạt cơm hoặc
ấm hoặc có vảy (bình thường, sừng hóa, hoặc tỉ lệ mỡ).

•

Vị trí: Càng cụ thể càng tốt. Với tổn thương đơn độc, đo khoảng cách giữa
chúng đế nơi khác (Ví dụ., 1 cm phần bên tới trái của miệng).

•

Độ đậm đặc: Dù không phải lúc nào cũng cần thiết, mô tả các kiểu sang
thương thường rất hữu ích.

Để có thêm thông tin và các minh họa cho từng mục, hãy tham khảo website
LearnDerm (Miễn phí và hữu ích).31

Tổn thương không thẩm nhuận là
hồng ban và biểu hiện tình trạng
viêm. Tổn thương thẩm nhuận là
chấm xuất huyết, ban xuất huyết
và cấu trúc mạch máu (bướu máu
cherry, bất thường mạch máu)
không phải là hồng ban, nhưng đỏ
hơn, tím hoặc hơi tím.
Xem bảng 6-8, Các sang thương
mạch máu và ban xuất huyết của
da trang 205.

Sự đóng vảy có thể có tính nhờn,
như viêm da tiết bã nhờn hoặc bệnh
dày sừng tiết bã, khô và đẹp như
lác đồng tiền, hoặc cứng và đóng
vảy như dày sừng quang hóa hoặc
SCC.

Ví dụ herpes zoster với mụn nước
trên da không đối xứng; herpes
simplex, với nhóm mụn nước hoặc
mụn mủ trên nền hồng ban; lác
đồng tiền với tổn thương hình khuyên và viêm da tiếp xúc dị ứng độc
cây thường xuân với tổn thương
đường thẳng.

Các kỹ thuật khám - Nơi ngồi của bệnh nhân. Chọn một trong hai vị trí
bệnh nhân để khám da toàn thân. Bệnh nhân có thể ngồi hoặc nằm ngửa, sấp. Chuẩn
bị khám da theo thứ tự giống với mọi lần, vì thế bạn sẽ ít bỏ qua các bước khám bệnh.
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Với tư thế ngồi của bệnh nhân trên bàn khám, đứng trước mặt bệnh nhân và điều chỉnh
chiều cao bàn phù hợp. Bắt đầu khám tóc và da đầu (hình 6-6). Tách tóc bệnh nhân ra để
kiếm tra từng vùng da đầu. Bạn có thể sử dụng ngón tay hoặc dụng cụ phủ bông gòn
(“Q-tip”) để tách tóc bệnh nhân (hình 6-7). Ghi chú sự phân bố, kết cấu và chất lượng
sợi tóc. Nhớ quan sát đôi tai.

Alopecia - bệnh hói đầu hay rụng
tóc, có thể lan rộng, đơn lẻ hoặc
toàn bộ da đầu. Hói đầu ở nam và
nữ là bình thường với sự lão hóa.
Tóc có thể rụng đột ngột trong
rụng tóc từng vùng. Tham khảo
rụng tóc sẹo với bác sĩ da liễu.
Tóc thưa có trong bệnh nhược
giáp; tóc ống ượt và chắc khỏe có
trong bệnh cường giáp. Xem bảng
6-11, Rụng tóc trang 209-210.

HÌNH 6-6. Phần tóc trên da đầu.

HÌNH 6-7. Dùng ngón tay hoặc dụng
cụ để quan sát da đầu tốt hơn.

Bây giờ, kiểm tra phần đầu và cổ, bao gồm cả trán; mắt và mí mắt, kết mạc, củng mạc,
lông mi và lông mày; mũi, má, môi, khoang miệng, cằm và vùng trước cổ (hình 6-8 đến
6-10).

HÌNH 6-8. Kiếm tra trán.

HÌNH 6-9. Kiểm tra mặt,

mắt và tai.

HÌNH 6-10. Kiểm tra

vùng trước cổ.

Di chuyển áo choàng để quan sát từng vùng. Hỏi bệnh nhân
trước khi làm “Bây giờ, tôi cần vén áo choàng lên để xem
lưng của anh/chị. Như vậy được chứ?” (hình 6-11). Lặp lại
khi khám từng vùng trên cơ thể.

HÌNH 6-11. Kiếm tra
vùng lưng.
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Tìm dấu hiệu của BCC trên mặt.
Xem bảng 6-5, Các sang thương
ửng đỏ: Ung thư biểu mô tế bào
đáy và các biểu hiện tương tự
trang 198-199.
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Bây giờ, kiểm tra phần vai, cánh tay và bàn tay (hình 6-12). Kiểm tra và ấn vào móng tay
(hình 6-13). Ghi chú màu sắc, hình dạng và bất kỳ tổn thương nào thấy được. Các dải
sắc tố dọc là bình thường ở người da sẫm màu.

HÌNH 6-12. Kiểm tra cánh tay.

Xem bảng 6-12, Các thương tổn
trong và cạnh móng trang 211-212.

HÌNH 6-13. Kiểm tra và ấn vào móng

tay.

Bây giờ, kiểm tra phần ngực và bụng (hình 6-14), chuẩn bị bệnh nhân bằng cách nói
“Chúng ta sẽ kiểm tra phần ngực và sau đó là vùng dạ dày của bạn”. Bệnh nhân sẽ giúp
bác sĩ kéo áo choàng lên xuống để kiểm tra từng vùng và che lại sau khi bạn kiểm tra
xong. (Hình 6-15)

HÌNH 6-14. Kiếm tra ngực.

HÌNH 6-15. Kiểm tra bụng.

Bây giờ, hãy cho bệnh nhân biết bạn sẽ tiếp tục kiểm tra phần đùi và cẳng chân (hình
6-16). Bạn và bệnh nhân có thể phối hợp với nhau để bộc lộc vùng da ở các phần cần
khám, di chuyển xuống dưới bàn chân và ngón chân (hình 6-17). Kiểm tra và sờ nắn móng
chân, bàn chân và vùng giữa các ngón chân (hình 6-18 và 6-19).

HÌNH 6-16. Kiểm tra đùi.

HÌNH 6-17. Kiểm tra cẳng chân.
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HÌNH 6-18. Kiểm tra bàn chân.

HÌNH 6-19. Kiểm tra phần giữa các

ngón chân.

Bây giờ, hãy yêu cầu bệnh nhân đứng lên để bạn kiểm tra phần lưng dưới và phía sau
hai chân. (Hình 6-20 và 6-21). Nếu cần thiết, hãy yêu cầu bệnh nhân cởi bỏ phần áo che
vùng mông (hình 6-22). Việc kiểm tra vú và bộ phận sinh dục có thể để phần cuối cùng.
Cách khám ở các vùng này sẽ được trình bày trong các chương khác. Luôn nhớ cân nhắc
giữa việc khám và sự thoải mái của bệnh nhân, thái độ khiêm tốn và nên có người thứ
ba chứng kiến trong quá trình khám bệnh.

HÌNH 6-20. Kiểm tra
phần lưng.

HÌNH 6-21. Kiểm tra
phần sau hai chân.

HÌNH 6-22. Kiểm tra

vùng mông.

Các kĩ thuật khám - Bệnh nhân nằm ngửa và nằm úp. Một số nhà lâm

sàng thích kiểu này hơn kiểu khác trong lúc khám, dù bệnh nhân có thể cảm thấy tư thế
này có “tính lâm sàng” hơn tư thế khác. Thực hành và hỏi ý kiến từ bệnh nhân, họ sẽ
cho bạn ý nghĩ về sự lựa chọn phù hợp.
Bắt đầu với tư thế nằm ngửa, nằm trên bàn khám bệnh. Với tư thế này, bắt đầu kiểm tra
phần da đầu, mặt và vùng trước cổ (hình 6-23). Tiếp theo, di chuyển đến phần vai, cánh
tay và bàn tay (hình 6-24);

HÌNH 6-23. Kiểm tra da đầu.
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Xem chương 10, Vú và nách trang
419-447; chương 13, Hệ sinh dục
và các thoát vị ở nam giới trang
541-563; và chương 14, Cơ quan
sinh dục nữ, trang 565-606.
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HÌNH 6-25. Quan sát vùng ngực.

HÌNH 6-26. Quan sát vùng đùi trước.

sau đó là ngực và bụng (hình 6-25); phần trước đùi (hình 6-26); cẳng chân, bàn chân, và nếu
có thể là bộ phận sinh dục. Như lưu ý ở trên, hỏi sự cho phép của bệnh nhân trước khi
di chuyển áo choàng để bộc lộ các vùng khác nhau và để cho bệnh nhân biết bạn đang
khám ở vùng nào và vùng nào kế tiếp, cách làm này sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy đang
phối hợp với việc khám bệnh. Bây giờ, yêu cầu bệnh nhân chuyển sang tư thế nằm sấp,
mặt đối diện với bàn khám. Quan sát vùng da đầu phía sau, cổ sau, lưng, sau đùi, cẳng chân,
bàn chân và mông (nếu có thể).

Các kỹ thuật đặc biệt
Hướng dẫn bệnh nhân tự khám da. AAD khuyến cáo tự khám da thường

xuyên bằng cách dùng các kỹ thuật được minh họa. Bệnh nhân sẽ cần một tấm gương
cùng chiều cao bản thân, một gương cầm tay và phòng riêng tư đủ ánh sáng. Hướng
dẫn bệnh nhân phương pháp ABCDE-EFG để khám nốt ruồi, tàn nhang. Giúp bệnh nhân
biết cách phát hiện ung thư tế bào sắc tố bằng cách nhìn vào hình ảnh lành tính và ác
tính của nốt ruồi trên các websites dễ truy cập, tờ rơi hoặc các bảng ở chương này.

Xem lại tiêu chuẩn ABCDE-EFG ở
trang 178-180.

Hướng dẫn bệnh nhân tự khám da

Kiểm tra vùng trước và sau cơ
thể bạn qua gương, sau đó quan sát
phần bên trái và phải cơ thể với tư thế
giơ cao tay.

Co khuỷu và quan sát cẩn thận
cánh tay, nách và lòng bàn tay.

(tiếp theo)
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Hướng dẫn bệnh nhân tự khám da (tiếp theo)

Quan sát phía sau hai chân,
mu bàn chân, vùng giữa các ngón chân
và lòng bàn chân.

Kiểm tra phần sau cổ và da
đầu với gương cầm tay.
Nhìn tóc kỹ hơn.

Cuối cùng, kiểm tra phần lưng
và mông với gương cầm tay.
Nguồn: Chỉnh sửa từ American Academy of Dermatology (AAD). How to perform a self-exam. Truy
cập tại https://www.aad.org/spot-skin-cancer/understanding-skin-cancer/how-do-i-check-myskin/how-to-perform-a-self-exam. Đã tuy cập 12 tháng 2, 2015.

Khám bệnh nhân rụng tóc. Dựa trên

tiền sử của bệnh nhân, bắt đầu khám tóc để xác
định kiểu mất tóc hoặc thưa tóc.32 Kiểm tra da
đầu có hồng ban, đóng vảy, mụn mủ, đau, khô
da và sẹo. Quan sát chiều rộng của tóc ở nhiều
vùng da đầu khác nhau. Để khám tóc bị rụng
tại gốc, làm nghiệm pháp kéo tóc - hair pull test
bằng các gom nhẹ nhàng 50 đến 60 sợi tóc bằng
ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, kéo nhẹ lên
trên. (Hình 6-27)

HÌNH 6-27. Nghiệm pháp kéo tóc.

Nếu tất cả sợi tóc có hành tóc chưa phát triển,
chẩn đoán thường thấy là rụng tóc lan tỏa cấp tính.
Để kiểm tra sự mỏng manh của tóc, làm nghiệm
pháp kéo mạnh (tug test) bằng cách giữa một vùng
tóc, kéo dọc các sợi tóc với nhau (hình 6-28); Nếu
có bất kỳ sợi tóc nào gãy, đó là điều bất thường.
HÌNH 6-28. Nghiệm pháp kéo
mạnh.
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Hầu hết (97%) tóc rụng không sẹo, nhưng nếu có sẹo, cụ thể là các điểm sáng bóng
không có nang tóc khi khám với kính phóng đại, nên nhắc bệnh nhân đến bác sĩ da liễu
để sinh thiết da đầu.

Các nguyên nhân nội khoa của
rụng tóc không sẹo lan tỏa ở phụ
nữ trẻ là thiếu máu thiếu sắt và
cường - nhược giáp.

Đánh giá giường ngủ của bệnh nhân. Người giới hạn giường ngủ, đặc biệt

khi họ yếu, già hoặc suy giảm chức năng thần kinh, thường đặc biệt dễ bị tổn thương
da và loét.
Vết loét do áp lực là kết quả của việc giữ áp lực lên da làm mất dòng máu động mạch và
mao mạch đến da, và từ áp lực cắt được tạo ra bởi chuyển động cơ thể. Khi một người
nằm xuống giường từ vị trí ngồi, ví dụ, như kéo hơn là nhấc lên sau khi nằm ngửa, cử
động thô ráp có thể làm sai hình dáng mô mềm ở mông và tắt máu qua động mạch, tiểu
động mạch. Ma sát và độ ẩm sẽ tăng nguy cơ bị trầy xước và lở loét.
Tiếp cận mỗi bệnh nhân dễ mắc bệnh bằng cách kiểm tra cẩn thận, quan sát phần da
bao phủ vùng xương cùng, mông, mấu chuyển lớn, đầu gối và gót chân. Xoay trở bệnh
nhân về một phía để quan sát vùng lưng dưới và vùng mông.

Xem bảng 6-13, Loét do áp lực
trang 213.

Đỏ da cục bộ cảnh báo nguy cơ
hoại tử, mặc dù một số loét do áp
lực sâu phát triển không có đỏ ra
trước đó. Kiểm tra kỹ sự hủy hoại
da và các vết loét.

Ghi nhận kết quả
Ghi chú rằng ban đầu bạn có thể dùng câu văn để mô tả kết quả tìm kiếm; sau đó bạn
sẽ dùng cụm từ. Các ví dụ bên dưới chứa các cụm từ thích hợp cho việc ghi chép.

Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ
này, quay lại phần Các kỹ thuật
thăm khám, trang 182-183.

Như đã đền cập ở trang 182, sử dụng các thuật ngữ để mô tả tổn thương da, ban da,
bao gồm:

•

Số lượng - đơn độc hay nhiều tổn thương; ước lượng tổng số

•

Kích thước - tính theo millimet hoặc centimet

•

Màu sắc - bao gồm hồng ban nếu không thẩm nhuận khi nhấn vào, nếu có sự thẩm
nhuận, u mạch máu như quả Cherry và sự tạo mạch bất thường, chấm xuất huyết
hoặc ban xuất huyết

•

Hình dạng - tròn, ô van, khuyết, hình đồng xu hoặc đa giác

•

Kết cấu - láng mịn, nhiều thịt, mụn cơm hoặc giống mụn cơm, sừng hóa; có tính
nhờn nếu cạo cặn

•

Tổn thương nguyên phát - phẳng, dát hoặc mảng; tổn thương nhô cao, dát hoặc
miếng; hoặc chứa dịch, mụn nước hoặc bóng nước (có thể cũng là vết trợt, loét, nốt,
bầm da, chấm xuất huyết và ban xuất huyết sờ thấy được)

•

Vị trí - gồm việc tính toán các khoảng cách từ các vùng khác

•

Kết cấu - có cụm nhóm, hình khuyên, đường thẳng tuyến tính

Chương 6. Da, Tóc và Móng

189

GHI NHẬN KẾT QUẢ
VÍ DỤ VỀ CÁC BẤT THƯỜNG

Ghi nhận kết quả thăm khám - Da, Tóc và Móng
“Da ấm và khô. Móng không dùi trống hoặc tím tái. Khoảng 20 điểm nâu, tròn
trên phần trên của lưng, ngực và cánh tay đối xứng, không đáng nghi ngờ.
Không ban da, chấm xuất huyết hoặc bầm da.”
HOẶC
“Sắc mặt xanh xao và tím tá. Lòng bàn tay lạnh và ẩm. Tím tái ở giường móng
tay chân. Một số ban xuất huyết sờ được ở phần cẳng chân hai bên.”
HOẶC
“Các mảng hạt gạo rải rác trên lưng và bụng. Hơn 30 điểm nhạt màu, nâu tròn
nhỏ với sắc tố đối xứng ở lưng, ngực và cánh tay. Điểm đơn độc 1,2x1,6 cm,
không đối xứng màu nâu sậm và mảng đen với hồng ban, đường viền không đều
ở cánh tay trái.”
HOẶC
“Sung huyết mặt, vàng da. Nhiều vùng giãn mao mạch ở ngực và bụng, mụn
đầu trắng đơn độc 5mm với bờ tròn trên xương gò má trái. Móng tay dùi trống
nhưng không tím.”
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Đây là nốt ruồi bình thường và tưới
máu không có ban da hoặc tổn
thương nghi ngờ.

Các kết quả này gợi ý tím và viêm
mạch trung tâm.

Các kết quả này gợi ý dày sừng
tiết bã và nốt ruồi lành tính, nhưng
cũng có thể là ung thư tế bào
sắc tố.

Các kết quả này có thể gợi ý bệnh
gan giai doạn cuối và BCC
ngẫu nhiên.

Bảng 6-1

Mô tả các sang thương nguyên phát ở da: bằng
phẳng, nhô cao và chứa dịch

Mô tả chính xác các tổn thương da, bao gồm số lượng, kích thước, màu sắc, kết cấu, hình dáng, tổn thương nguyên phát,
vị trí và cấu trúc. Bảng này định danh các tổn thương da nguyên phát thông thường và bao gồm sự mô tả cổ điển của mỗi
tổn thương với chẩn đoán ở chữ nghiêng.

Điểm Phẳng
Nếu bạn đặt ngón tay lên trên tổn thương nhưng không cảm nhận được thì đây là tổn thương phẳng.
Nếu điểm nhỏ (<1 cm), đó là dát - macule. Nếu điểm lớn hơn (>1 cm), đó là miếng - patch.
Dát - Macules (phẳng, nhỏ)

Hồng ban 3-8 mm ở ngực, lưng,
cánh tay; phát ban do thuốc dạng
sởi - morbilliform drug eruption

Nhiều dát kích thước 2-5 mm giảm sắc tố, tăng sắc tố hoặc màu nâu vàng,
hình tròn hoặc ovan ở phần trên cổ và lưng, ngực và cánh tay với phần da
cảm ứng nhẹ với động tác cào (bệnh lang ben - tinea versicolor)

Nhiều dát rải rác 2-4 mm màu nâu
tròn và ovan, đối xứng trên lưng và
ngực với kiểu hình lưới trên dụng
cụ soi da; nốt ruồi tế bào sắc tố lành
tính - benign melanocytic nevi

Dát đơn độc 6 mm màu nâu sẫm,
tròn, đối xứng ở phần lưng trên; nốt
ruồi tế bào sắc tố lành tính - benign
melanocytic nevus

Dát đơn độc, màu nâu sẫm, xanhxám và đỏ 7 mm với rìa không đều
và sắc tố giống ngón tay, ở cẳng tay
phải; ung thư tế bào sắc tố

Các miếng sắc tố lớn dính chùm
với nhau ở lưng bàn tay và phần xa
cẳng tay; bạch tạng

Các miếng hồng ban, khu trú, đối
xứng hai bên với vảy da ở rìa trên
phần trong đùi hai bên, ít ở bìu; nấm
da đùi
(tiếp theo)

Miếng - Patches (phẳng, lớn)

Miếng hồng ban đối xứng hai bên
ở giữa má và lông mày, một số có
viền, vảy da nhờn; viêm da tiết bã
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Bảng 6-1

Mô tả các sang thương nguyên phát ở da: bằng
phẳng, nhô cao và chứa dịch (tiếp theo)

Các điểm nổi trên bề mặt
Nếu bạn đặt ngón tay lên tổn thương và cảm nhận được tổn thương nằm trên da, đó là các điểm nổi trên bề mặt da. Nếu
điểm nhỏ (<1 cm), thì gọi là sẩn - papule. Nếu điểm lớn (>1 cm), thì gọi là mảng - plaque.
Sẩn - Papule (nổi trên da, nhỏ)

Sẩn ngọc trai hồng, đơn độc hình ovan
7 mm với mao mạch giãn nở nằm ngang
trên nếp gấp cánh mũi phải; ung thư tế
bào đáy

Nhiểu sẩn 2–4 mm mềm, màu da thịt
đến nâu nhạt ở phần bên cổ và nếp gấp
da nách; skin tags – thịt dư da

Nhiều sẩn 3-5 mm màu hồng, chắc,
trơn láng hình vòm với lõm trung tâm
ở vùng mu và trên thân dương vật; molluscum contagiosum – u mềm lây

Sẩn vảy da hồng ban rải rác dạng vòng
tròn, đỉnh phẳng, giới hạn rõ và mảng ở
trên thân;
guttate psoriasis – vảy nến thể giọt

Mảng - Plaque (nổi trên da, lớn)

Mảng đơn độc hồng ban đến hồng
sáng, giới hạn rõ, đỉnh phẳng ở
phần cơ duỗi gối và khuỷu tay,
với vảy da bạc bao phủ; plaque
psoriasis – vảy nến mảng
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Mảng hồng ban hai bên, lichen
hóa (dày da do cào) giới hạn
không rõ trên phần cơ gấp cổ tay,
nếp khuỷu tay (mặt trước) và nếp
khoeo; atopic dermatitis – viêm da cơ
địa (chàm)
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Mảng đơn độc, hình ovan, đỉnh
phẳng, hồng ban bề mặt đến giống
màu da ở bụng phải; herald patch
of pityriasis rosea –mảng báo hiệu của
vảy phấn hồng

Nhiều mảng vảy da tím
nhạt, hình tròn đến ovan
trên bụng và lưng; pityriasis
rosea – vảy phấn hồng

Nhiều mảng chàm hình tròn đồng
xu trên cánh tay, chân và bụng với
vỏ cứng khô bên trên; nummular
dermatitis – viêm da hình đồng tiền

Các Tổn Thương Chứa Dịch
Nếu tổn thương nổi trên bề mặt da, chứa dịch và nhỏ (<1 cm), gọi là mụn nước - vesicle.
Nếu tổn thương lớn hơn (>1 cm), gọi là bóng nước - bulla.
Mụn nước - Vesicle (chứa dịch, nhỏ)

Nhiều mụn nước và mụn mủ 2-4
mm trên nền hồng ban, tập hợp lại
ở bên trái cổ; vi-rut - herpes simplex

Nhóm mụn nước 2-5 mm trên nền
hồng ban ở phần trên bên trái bụng
và thân người, phân bố không qua
đường giữa; herpes zoster hay “bệnh
giời leo”

Sẩn và mụn nước hồng ban đơn độc
2-5 mm với vỏ cứng, một số xếp thẳng
hàng, ở cẳng tay, cổ và bụng; rhus dermatitis or allergic contact dermatitis from
poison ivy -viêm da Rhus hoặc viêm da
tiếp xúc dị ứng từ độc cây thường xuân

Một số bóng nước căng ở phần
cẳng chân; côn trùng cắn

Nhiều mụn nước và bóng nước căng
đến 4 cm, một số không có màng che và
vết trợt lớn bên trái (4 cm), ở cẳng chân
hai bên lên đến đỉnh của giày ống chiến
đấu; an inherited skin fragility disorder –
một rối loạn da mỏng di truyền

Bóng nước - Bulla (chứa dịch, lớn)

Miếng đơn độc 8 cm, màu nâu sẫm, hình
ovan với màu tím nhạt nhỏ bên trong và
bóng nước căng trung tâm 3,5 cm, ở phần
dưới phía sau bên phải lưng; bullous fixed
drug eruption – ban đỏ nhiễm sắc cố định
dạng bóng nước

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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Bảng 6-2

Những sang thương khác: Mụn mủ, nhọt, nốt, nang,
mề đay, hang

Mụn mủ: Sự tập trung của các bạch cầu trung tính hay lớp sừng nhỏ màu trắng sờ thấy được.

15-20 mụn mủ và mụn nhọt sờ thấy được
trên hai bên má và vùng mang tai;
acne vulgaris

~30 2-5 mm. Hồng ban sờ được và mụn
mủ trên trán, và thái dương và đỉnh đầu,
viêm nang lông do vi khuẩn

Mụn nhọt: Viêm nang lông, nhiều mụn nhọt hợp lại với nhau tạo thành một cụm nhọt.

Hai đinh nhọt lớn (2 cm) trên trán mà
không có sự dao động: nhọt (Chú ý: sự
nhiễm trùng sâu di động là áp xe)
Nốt: Lớn hơn và sâu hơn mụn mủ.

Nốt đơn độc xanh-nâu 1,2 cm nốt cứng
với dấu dimple dương tính và tăng sắc tố
trên bắp đùi bên phải. dermatofibroma
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Nốt đơn độc hồng và nâu giống sẹo ở
ngực, trung tâm của chấn thương trước
đó; keloid

Khối/nang dưới da: Dù di động hay đứng yên, nang có vỏ, bên trong chứa dịch hoặc mủ.

Nang dưới da có đường chéo
2 cm đơn độc với vệt lồi chấm
tiết ra chất màu vàng trắng đặc
trưng với mùi hôi; nang bao
gồm biểu bì

Ba nang dưới da di động 6-8
mm trên đỉnh da đầu, sự cắt
bỏ đó cho thấy quả bóng màu
trắng tròn; nang lông

Mề đay: Vùng da bị phù có thể
phai mờ (đến và đi) trong 1-2
ngày, đó là dạng tổn thương
chủ yếu của mề đay

Rãnh: Những đường nhỏ
thẳng hoặc ngoằn nghèo trong
lớp biểu mô được tạo thành bởi
con cái ghẻ

Kích thước rất đa dạng (1-10
cm) mề đay trên cổ, vai, bụng,
cánh tay và cẳng chân

Kích thước rất nhỏ (3–6 mm)
mụn đỏ trên bụng, mông, bìu,
thân và đầu dương vật với 4
rãnh ghẻ

Khối dưới da di động 9 cm,
đơn độc ở thái dương trái;
u mỡ

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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Bảng 6-3

Các thể lâm sàng da liễu: Những sang thương
lành tính

Hãy tìm kiếm những sang thương phổ biến này trong quá trình thực tập lâm sàng của bạn. Thực hiện kiểm tra da trên
nhiều bệnh nhân nhất có thể. Nếu bạn không chắc chắn về việc xác định sang thương, hãy hỏi người hướng dẫn của bạn
hoặc bác sĩ để được giúp đỡ.
U máu quả anh đào (U mạch)

Dày sừng tiết bã

Đồi mồi

Nốt ruồi lành tính

Hình là u mỡ (lipoma, not dermatofibroma)

Sẹo lồi

U nang biểu bì

Nang lông

U mỡ
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Bảng 6-4

Các sang thương cứng: Sừng quang hóa, Ung thư
biểu mô tế bào vảy và các biểu hiện tương tự

Bệnh nhân thường phản hồi cảm thấy da sần sùi. Nhiều người đang có biểu hiện như mụn cóc, nhưng ung thư tế bào vảy
da (SCC) và tiền đề của nó là những vùng da dày sừng quang hóa cho nên bệnh nhân có thể cảm thấy da thô hoặc bị chai.
SCC phổ biến nhất ở những vùng da bị tổn hại dưới ánh nắng mặt trời như da đầu, cổ, và cánh tay và bàn tay và có thể
di căn nếu không chữa trị. Nó bao gồm các tế bào trưởng thành hơn thường tương tự như lớp spinous của lớp biểu bì và
chiếm tới 16% ung thư da. Nếu không được điều trị, những vùng da bị tổn hại sẽ tiến tới SCC với tỷ lệ khoảng 1 trên 1.000
mỗi năm. Lời khuyên cho bệnh nhân là tránh nắng, sử dụng kem chống nắng và tìm đến bác sĩ điều trị để ngăn chặn sự
tiến triển đến SCC.

Sự dày sừng quang hóa
và ung thư tế bào vảy ở da

Hình ảnh giống
Da khô xơ cứng, viêm da tiết bã

Sự dày sừng quang hóa

•
•
•

Dày sừng quang hóa ở vùng điều trị với 5-fluorouracil
Thường dễ dàng cảm nhận hơn là nhìn thấy
Sự sừng hóa do những mụn mủ “đến và đi” tại những
vùng da tổn thương bởi ánh nắng mặt trời

•
•

Mụn cóc

Mức độ sừng hóa da

•
•

Mức độ sừng hóa của dày sừng quang học và SCC
được tạo thành bởi keratin và có thể dẫn đến sự
sừng hóa da
Vùng da sừng hóa thường được sinh thiết để loại
trừ SCC

•
•
•

•
•

U gai sừng là các SCCs tăng sinh nhanh chóng và có
hình đĩa lõm trung tâm
Thường có bờ trơn láng nhưng cứng
SCC có thể tiến triển nhanh chóng nếu không được
điều trị (Chú ý: vị trí thường gặp nhất là da đầu, môi
và tai)

Thường có màu da hồng, thường kết hợp với mụn cóc
hơn là vùng da bị chai.
Có thể ở dạng lông
Thường có xuất huyết điểm có thể nhìn thấy bằng
kính lúp hoặc soi da.
Dày sừng tiết bã

Ung thư tế bào vảy

•

Có thể phân bố đều ở vùng trán, giữa mặt
Mức độ sừng hóa ít hơn và sẽ cải thiện với các loại
kem dưỡng ẩm, steroid thoa nhẹ tại chỗ

•
•
•
•

Thường có hình dạng giống mụn cóc
Xuất hiện giống như “bị mắc kẹt” hay quả bóng dẹt
trên sáp
Đặc điểm đặc trưng trên soi da như là nang dạng mụn
đầu trắng hoặc lỗ hở giống như mụn trứng cá
Có thể bị ban đỏ nếu nhiễm trùng

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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Bảng 6-5

Các sang thương ửng đỏ: Ung thư biểu mô tế bào đáy
và các biểu hiện tương tự

Ung thư tế bào đáy (BCC) là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới. May mắn là nó ít lan rộng đến những phần khác của
cơ thể. Tuy nhiên nó có thể xâm nhập và phá hủy các mô lân cận, gây ra bệnh tật đáng kể cho mắt, mũi, não. BCC bao
gồm tế bào chưa trưởng thành tương tự như những tế bào ở lớp đáy của biểu bì, chiếm khoảng 80% của các loại ung thư
da. BCCs có thể được sinh thiết để chẩn đoán xác định trước khi điều trị. Xem lại các đặc điểm của BCC dưới đây và làm
thế nào để phân biệt chúng với các tổn thương lành tính.

Ung thư tế bào đáy

Hình ảnh giống

Ung thư tế bào đáy dạng bề mặt

•
•

Những đốm màu hồng không lành
Có thể có cặn ở trung tâm

Sừng hóa quang học và
ung thư tế bào vảy tại chỗ

•

Ung thư tế bào đáy dạng nốt

•
•
•
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Mụn đỏ, thường có dạng mở hoặc dạng tròn
Có thể có sắc tố vùng trung tâm
Soi da cho thấy việc tăng sinh các mạch máu, tập
trung sắc tố vùng trung tâm và một số đặc trưng khác
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Sừng hóa quang học hay ung thư tế bào vảy tại chỗ
thường có sự tróc vảy

Quá sản tuyến bã

•
•

Mảng hình cầu, màu vàng rải rác toàn thân, thường có
dell trung tâm, trên trán và má.
Soi da thấy dãn các mao mạch chạy xung quanh tuyến
bã nhờn hơn là BCC

Ung thư tế bào đáy

Hình ảnh giống

Ung thư tế bào đáy dạng nốt (tiếp theo)

•

Mảng hồng 1 cm với lõm trung tâm và tăng sinh mao
mạch trên cánh mũi

Dày sừng tiết bã

•
•

Ung thư tế bào đáy dạng nốt (tiếp theo)

•

Loét không lành, hình thành “bờ cuộn”

Da chuyển sang mụn màu hồng trên mũi, không có
tăng sinh mao mạch
Có thể bị bong da

Dày sừng tiết bã

•
•

Có thể ở dạng loét
Bờ cứng hơn BCC

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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Bảng 6-6

Các sang thương màu nâu: U hắc sắc tố và các biểu
hiện tương tự

Nhiều bệnh nhân có nhiều chấm nâu trên cơ thể họ nếu bạn nhìn kỹ. Mặc dù các vết này thường là tàn nhang, các u bướu
trên da lành tính, hoặc bệnh dày sừng tiết bã, bạn và bệnh nhân phải để ý kỹ các dấu hiệu tiêu biểu có thể có ở bệnh ung
thư da. Cách tốt nhất để phát hiện ra ung thư da là làm nhiều xét nghiệm để bạn có thể nhận biết những “tổn thương
nâu” này là lành tính. Sau khi thực hành nhiều, khi bắt gặp ung thư da, nó trông như “vịt con xấu xí”. Xem lại nguyên tắc
ABCDE và hình ảnh ở trang 170-180, sẽ cung cấp thêm những hình thức nhận dạng hữu ích và những sự so sánh.

Ung thư sắc tố

Hình ảnh giống

Ung thư sắc tố không melanin

•
•

Thường gặp ở những người có màu da sáng.
Sự tiến triển hoặc biến đổi nhanh là đặc điểm quan
trọng nhất, vì các đốm sẫm màu (nốt ruồi) hoặc hắc tố
thường không biểu hiện điển hình ở loại này

Thịt dư hoặc bớt

•
•
•

Ung thư sắc tố tại chỗ

•
•
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Trên da trần hay da được che chắn
Tìm kiếm những đặc điểm ABCDE
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Mềm và có thịt dư
Xuất hiện ở quanh cổ, nách và lưng.
U bướu trên da có thể ân dưới dạng da nâu

Đồi mồi (Solar lentigo)

•
•

Trên da trần
Nâu sáng và không thay đổi màu sắc nhưng có thể
không đôi xứng.

Ung thư sắc tố

Hình ảnh giống
Nốt ruồi

Ung thư sắc tố có melanin

•
•

Có thể xuất hiện các vết mới hoặc các vết chàm đã có
sẵn và bộc lộ ABCDEs
Bệnh nhân với nhiều nốt ruồi cũng có nguy cơ cao bị
ung thư sắc tố da

•
•

Viêm da tiết bã

Ung thư sắc tố có melanin

•
•

Có thể có màu sắc đa dạng (nâu, đỏ)
Có những đặc trưng của ung thư sắc tố khi soi da

•
•

Có thể đồng nhất về màu sắc nhưng không đối xứng;
điều quan trọng là có sự thay đổi nhanh (Evolution)

Có thể thỉnh thoảng nhầm lẫn nếu Hình ảnh giống có
nền hồng ban
Soi da giúp phân biệt
Dày sừng tiết bã

Ung thư sắc tố có melanin

•

Có thể có nhiều nốt sần “Frid egg” ở vùng trung tâm.
So sánh với những nốt ruồi khác trên bệnh nhân và
giám sát những thay đổi

•

Stuck-on và mụn cóc, có thể bị sạm da

(tiếp theo)

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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Bảng 6-6

Các sang thương màu nâu: U hắc sắc tố và các biểu
hiện tương tự (tiếp theo)

Ung thư sắc tố

Hình ảnh giống

Ung thư sắc tố vùng đỉnh (Acral melanoma)

•
•

Phát triển nhanh chóng hay tiến hóa giúp phát hiện ra
u ác tính
Cần được sinh thiết nếu >7 mm, phát triển nhanh
chóng, hay có những đặc trưng trên soi da

Bớt vùng đỉnh (Acral nevus)

•
•

Ung thư sắc tố với những vùng xanh- đen

•
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Những vùng da xanh-đen cần được cẩn thận với ung
thư sắc tố, đặc biệt là chúng không đối xứng

BATES: Hướng Dẫn Thăm Khám Lâm Sàng Và Hỏi Bệnh Sử

Phát triển nhanh chóng hay tiến hóa giúp phát hiện ra
u ác tính
Cần được sinh thiết nến >7 mm, phát triển nhanh
chóng, hay có những đăc trưng trên soi da

Bớt xanh

•

Bớt xanh có hình dạng xanh-xám đồng nhất, lâm sàng
và soi da

Chú ý tím Ugly Duckling: Khi bạn đánh giá việc thay đổi của tổn thương màu nâu trong trường hợp bệnh nhân có bớt
và tàng nhang khác, bớt “ugly duckling” là bớt trông khác với những bớt còn lại ở bệnh nhân. Một bênh nhân có thể có
nhiều loại bớt không điển hình với phần điểm vàng xung quanh và phần nốt sần ở trung tâm, nhưng chúng trông giống
nhau. Chú ý tìm dấu hiệu của bớt, sau đó tìm ugly duckling trông khác những cái bớt điển hình còn lại.
Hầu hết các bác sĩ da liễu hiện nay dựa vào soi da để đánh giá tổn thương sắc tố, cho phép chúng phát hiện khối u ác tính
khi chúng còn nhỏ. Nếu được đào tạo, soi da có thể giúp phân biệt bớt với các mảng tăng sắc tố ác tính sớm nhất có thể.
Ngay cả khi không có soi da, tuy nhiên, một con mắt quan tâm tích cực kiểm tra da cho “ugly ducklings” có khả năng
phát hiện khối u ác tính khi chúng phát sinh.

Bệnh nhân này có nhiều bớt không điển hình, nhưng một cái trên lưng phải chỉ có một bên là trông giống “ugly duckling” vì nó có ba màu, với trung tâm màu trắng được xác định có ung thư sắc tố bằng sinh thiết.
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Bảng 6-7

Mụn trứng cá - Các sang thương nguyên phát
và thứ phát

Mụn trứng cá là bệnh da liễu phổ biến nhất ở Mỹ, ảnh hưởng đến 85% trẻ thanh thiếu niên. Là một rối loạn của tuyến bã
nhờn liên quan đến sự gia tăng các tế bào sừng ở lỗ chân lông, tăng sản xuất bã nhờn, bị kích thích bởi Androgen, kết hợp
với tế bào keratin làm bít lỗ chân lông, sự tăng sinh của vi khuẩn Propionibacterium acne, một loại vi khuẩn kỵ khí trên da,
và sự nhiễm trùng từ hoạt động của vi khuẩn, giải phóng các acid béo tự do và enzyme từ hoạt đông của bạch cầu trung
tính. Mỹ phẩm, ẩm ướt, mồ hôi nhiều, căng thẳng là các yếu tố đóng góp. Hầu hết các khuyến cáo đưa ra điều trị mụn
trứng cá được phân theo các hình thái của nó: chỉ có nhân mụn (nhẹ), nhiễm khuẩn (trung bình), nang mụn (nặng)
Các thương tổn xuất hiện ở những vùng có số lượng bã nhờn lớn nhất, cụ thể là mặt, cổ, ngực, lưng trên và cánh tay trên.
Chúng có thể là nguyên phát, thứ phát, hoặc hỗn hợp.

Tổn thương nguyên phát

Mụn trứng cá nhẹ: Nhân mụn mở và đóng,
mụn mủ

Mụn trứng cá trung bình: Nhân mụn, mụn
mủ, mụn nhọt

Mụn bọc nặng
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Tổn thương thứ phát

Mụn trứng cá với rỗ và sẹo

Bảng 6-8

Các sang thương mạch máu và ban xuất huyết của da
Sang thương mạch máu
Tĩnh mạch hình nhệna

U mạch hình nhệna

Màu sắc và
kích thước

Đỏ như lửa; từ rất nhỏ
đến 2 cm

Hình dáng

Thân ở giữa, đôi khi nổi lên,
bao quanh bởi ban đỏ và các
chân tỏa ra

Nhịp đập và ảnh
hưởng của áp lực

Phân bố
Ý nghĩa

Hơi xanh; kích thước thay đổi,
từ rất nhỏ đến vài inch

Thay đổi; có thể giống với một
mạng nhện hoặc là
đường kẻ, không theo quy
luật, hình tầng
Thường được thấy ở trung tâm Không tồn tại; áp lực qua thân
của mạng mạch khi áp lực với không gây tái nhợt, nhưng lan
một bên; áp lực trên thân
rộng áp lực làm phân nhánh
gây ra sự phân nhánh của
tĩnh mạch
mạng mạch
Mặt, cổ, cánh tay, và phía
Hầu như thường thấy ở chân,
trên của thân người; hầu như
gần tĩnh mạch; còn có thể ở
không bao giờ dưới thắt lưng
ngực trước
Những u mạch hình nhện đơn Thường cùng với sự tăng lên
là bình thường và phổ biến ở
của áp lực ở những tĩnh
mặt và ngực; hơn nữa được
mạch ngoài da, như trong
thấy ở thai kỳ và bệnh gan
giãn tĩnh mạch

U mạch anh đào

Đỏ màu hồng ngọc hoặc đỏ
tươi; có thể trở nên hơi tía theo
tuổi; 1–3 mm
Hình tròn, bằng phẳng, hay
đôi khi nổi lên; có thể
được bao quanh bởi một
quầng nhạt
Không tồn tại; có thể là phân
nhánh một phần, đặc biệt nếu
áp lực tác động vào cạnh của
một đầu đinh ghim
Thắt lưng; có thể tứ chi
Không; tăng về kích thước và
số lượng theo tuổi

Sang thương xuất huyết
Chấm XH/ Mảng XH

Bầm da

Màu sắc và
kích thước

Chấm xuất huyết đỏ, tan biến theo thời gian,
1–3 mm; mảng xuất huyết lớn hơn

Hình dáng

Hình tròn, thỉnh thoảng không đồng nhất

Nhịp đập và ảnh
hưởng của áp lực
Phân bố
Ý nghĩa

Mất. Không ảnh hưởng từ áp lực

Màu tím hoặc xanh tím, tan biến dần theo thời
gian sang màu xanh, vàng, và nâu, kích thước đa
dạng, lớn hơn chấm xuất huyết, >3 mm
Hình tròn, ô van, không đồng nhất có thể nốt sần
dưới da ở trung tâm
Mất. không ảnh hưởng từ áp lực

Đa dạng
Máu thoát ra khỏi lòng mạch; có thể gợi ý rối
loạn đông máu nếu là chấm xuất huyết, sờ
thấy ban xuất huyết trong viêm mạch máu

Đa dạng
Máu thoát ra khỏi lòng mạch; thường thứ phát
sau vết bầm tím hay chấn thương; cũng có thể gặp
trong rối loạn đông máu

These are telangiectasias, or dilated small vessels that look red or bluish. Sources of photos: Spider Angioma—Marks R. Skin Disease in Old Age. Philadelphia: JB Lippincott, 1987; Petechia/Purpura—KelleyWN.TextbookofInternal Medicine. Philadelphia: JB Lippincott,1989.

a
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Bảng 6-9

Dấu hiệu của cháy nắng

“Sun damage” – (làn da cháy nắng) là một trong những gợi ý quan trọng rằng bệnh nhân đang có nguy cơ ung thư da.
Nghiên cứu kỹ các dấu chỉ điểm sau đây của “sun damage” từ trong cuộc sống. Những dấu hiệu này cần được đánh giá
chặt chẽ, nhanh chóng “pink lesions” – (những tổn thương màu hồng) có khả năng thành ung thư biểu mô tế bào đáy;
rough hay keratoic lesions – “những tổn thương xù xì hoặc chai cứng” có thể thành vùng da chai cứng quang hóa hoặc
ung thư biểu mô tế bào vảy; hoặc asymmetric, multicolored, hoặc changing lesions – (những tổn thương không đối xứng,
đa sắc hoặc thay đổi) có thể thành ung thư hắc tố. Các bệnh nhân được hướng dẫn về việc bảo vệ trước ánh nắng mặt trời
thích hợp, không chỉ cho chính họ mà còn cho cả gia đình họ.

Sạm dạ do ánh mặt trời: Những dát da màu nâu
đối xứng hai bên ở vùng da tiếp xúc ánh sáng, bao
gồm mặt, cánh tay, cẳng tay và bàn tay.

Tổn hại elastin do ánh mặt trời: Những dát da
hoặc sẩn da màu trắng hoặc vàng nhạt ở vùng da tiếp
xúc ánh sáng, đặc biệt là ở vùng trán.

Ban xuất huyết do ánh mặt trời: Vết bầm máu
giới hạn ở mặt lưng cẳng tay và bàn tay nhưng
không lan xuống dưới đường “shirt sleeve” –
đường giới hạn tay áo sơ mi ngắn.

Xạm da hình mạng lưới: Những vết đỏ ở vùng da
bị ánh mặt trời phá hủy, đặc biệt là vùng V và hai bên
của cổ (thường lan từ phía trên xuống dưới cằm) đi
kèm với sự giãn mao mạch, và tăng hay giảm đậm độ
sắc tố da

Nếp nhăn: Những làn da bị ánh mặt trời phá hủy
hay rám nắng sẽ có những nếp nhăn sâu hơn ở độ
tuổi trẻ

Những hình thoi ở gáy: Những nếp nhăn sâu ở
vùng cổ sau tạo thành những đường chéo nhau
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Bảng 6-10 Những bệnh hệ thống và các biểu hiện liên quan
trên da

Bệnh hệ thống

Kết quả hoặc chẩn đoán có liên quan

Bệnh Addison

Tăng sinh sắc tố của niêm mạc miệng cũng như vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, các vị trí bị tổn
thương và nếp nhăn lòng bàn tay và lòng bàn chân

Suy giảm miễn dịch mắc
phải (AIDS)

Human papillomavirus, herpes simplex virus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, molluscum contagiosum, áp xe do vi khuẩn, nhiễm mycobacterium (tuberculosis, leprae, avium), nhiễm nấm candida,
nhiễm nấm sâu (cryptococcus, histoplasmosis), oral hairy leukoplakia, Kaposi ung thư mô liên kết, ung
thư tế bào vảy ở miệng và hậu môn, nhiễm ichthyosis, bệnh vẩy nến nặng, viêm da tiết bã nặng, viêm
nang lông bạch cầu ưa eosinopil

Bệnh Chagas (American
trypanosomiasis)

Viêm kết mạc một bên và phù nề mi mắt kết hợp với bệnh hạch bạch huyết

Bệnh thận mạn

Xanh xao, da khô, tăng sắc tố da, ngứa, “half and half” móng, rối loạn chuyển hóa calci

Hội chứng CREST

Lắng đọng calci dưới da, hội chứng Raynaud, cứng khớp ngón tay, tăng sinh mạch máu ở mặt và lòng
bàn tay)

Bệnh Crohn

Hồng ban nút, viêm da mủ hoại tử, đường rò ruột da, loét hậu môn

Bệnh Cushing

Sọc, teo, mảng xuất huyết, vết bầm máu, tăng sinh mạch máu, mụn trứng cá, mặt tròn như mặt trăng,
lưng trâu

Viêm bì cơ

Ban đỏ như dát, miếng hoặc nốt sần ở quanh ở mắt (heliotrope). Trên các khớp gian đốt ngón (dấu
Gottron), trên lưng và vai (dấu khăn choàng); da xạm hình lưới ở vùng tiếp xúc ánh nắng mặt trời; tăng
sinh mạch máu ngoại vi, rách lớp biểu bì (dấu Samitz)

Đái tháo đường

Ngứa, bệnh da do tiểu đường, dấu gai đen, nhiễm nấm candida, loét thần kinh, hoại tử da dạng mỡ, u
hạt vàng. Mụn mủ, xuất huyết điểm, mảng xuất huyết, tắc mạch máu, hoại tử

Đông máu nội mạch lan
tỏa (DIC)

Mụn mủ, xuất huyết điểm, mảng xuất huyết, tắc mạch máu, hoại tử

Rối loạn mỡ máu

U vàng, nốt mỡ vàng (có thể xảy ra ở người khỏe mạnh)

Bệnh lậu

Vết trợt tím hay xám, mụn mủ hoặc mụn mủ xuất huyết phân bố trên đỉnh và xung quanh bề mặt

Thừa sắt

Da sạm và tăng sắc tốt

Nhược giáp

Da khô, thô ráp và nhợt nhạt; tóc khô và giòn; phù niêm; rụng tóc, da lạnh;
móng mỏng và giòn

Cường giáp

Da ấm, ẩm, mềm và mịn, tóc mỏng và khỏe, hói đầu, bạch tạng, phù niêm trước xương chày
Mắt lồi (trong bệnh Graves); tăng sinh sắc tố (từng vùng hay toàn thân)

Viêm nội tâm mạc
nhiễm trùng

Tổn thương Janeway, nốt Osler, xuất huyết mảnh vụn, xuất huyết điểm

(tiếp theo)
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Bảng 6-10 Những bệnh hệ thống và các biểu hiện liên quan
trên da (tiếp theo)

Bệnh hệ thống

Kết quả hoặc chẩn đoán có liên quan

Bệnh Kawasaki

Đỏ da niêm mạc (môi, lưỡi, họng), lưỡi dâu, môi đỏ Cherry,
Phát ban đa dạng (chủ yếu là trên thân), ban đỏ lòng bàn tay, lòng bàn chân với sự tróc vảy muộn ở
đầu ngón

Bệnh gan

Vàng da, sao mạch và tăng sinh mạch máu khác, lòng bàn tay son, móng Terry, ngứa, mảng xuất huyết,
tĩnh mạch tủy sống

Ung thư máu

Xanh xao, đỏ da toàn thân, nổi hạch, chấm xuất huyết, bầm máu, ngứa, viêm mạch máu, viêm da mủ
hoại thư, bệnh bóng nước

Viêm mạch máu ngoài da
(tiểu mao mạch)

Ban xuất huyết có thể sờ thấy được, mảng xuất huyết, bóng nước xuất huyết ở các khu vực phụ thuộc

Bệnh hột xoài

Bệnh hạch bạch huyết trên hay dưới dây chằng Poupart (dấu groove)

Viêm mạch máu trung
bình (e.g., viêm nút quanh
động mạch, viêm mạch đa
u hạt, viêm đa vi mạch)

Viêm mạch mạng xanh-tím, nốt sần, viêm loét

Viêm màng não
cầu khuẩn

Màng xuất huyết dạng góc hay hình sao có trung tâm màu xám. Diễn tiến thành mảng xuất huyết lớn,
bóng nước, hoại tử

U sợi thần kinh
(hội chứng von Recklinghausen)

U sợi thần kinh, mảng da màu cà phê, tàn nhang ở nách (dấu Crowe), u sợi thần kinh thành mạng lưới

Viêm tụy hoại tử

Vết bầm tím hay vết chai ở hông lưng (dấu Grey Tunner), dấu Cullen, viêm màng bồ đào

Ung thư tuyến tụy

Viêm mô mỡ dưới da, viêm tĩnh mạch huyết khối di chuyển (dấu Trousseau)

Bệnh Porphyria da
mắc phải

Nốt phỏng quá mẫn cảm với ánh sáng và da mỏng manh trên mu bàn tay và cánh tay; bóng nước vỡ ra
và lành để lại sẹo và mụn thịt, hội chứng rậm lông trên khuôn mặt, sạm màu da khi kết hợp với bệnh
rối loạn hấp thu sắt

Viêm da mủ hoại thư

Mụn mủ đau đớn nhanh chóng tiến triển thành vết loét rách rưới với những bờ bị rạn nứt lớn và
suy yếu

Viêm màng não
miền núi

Những mụn mủ màu hồng hoặc đỏ thẫm tiến tới những mụn mủ xuất huyết; bắt đầu từ cổ tay và cổ
chân lan đến lòng bàn tay và lòng bàn chân và sau đó đến thân và khuôn mặt

Bệnh u hạt

Mảng đỏ-nâu, thường hình khuyên, thường liên quan đến đầu và cổ và đặc biệt là mũi và tai; có thể
cho thấy màu sắc của thạch táo khi soi da

Bệnh lupus ban đỏ
hệ thống

Ban đỏ Malar (giữa má và sống mũi), liên quan đến nếp gấp hai cánh mũi, ban đỏ quanh móng, hồng
ban khớp liên đốt
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Bảng 6-11 Rụng tóc
Khi khai thác tiền sử rụng tóc cần khai thác đầy đủ bao gồm: thời gian rụng tóc, hoàn cảnh khởi phát, yếu tố làm tăng
giảm rụng tóc, tính chất (lan rộng hay tại chỗ), tiền sử sử dụng thuốc, tình trạng chăm sóc tóc và các tình trạng sức khoẻ
hay căng thẳng có liên quan. Giảm mật độ tóc thường do rụng tóc ở nam hoặc nữ, nhưng ít khi để lại sẹo. Tóc rụng từ rễ
thường do telogen effluvium, rụng tóc vùng, anagen effluvium (hậu quả của việc tiếp xúc với các chất hoá học) hoặc ít phổ
biến hơn, sẹo do rụng tóc. Thực hiện một thử nghiệm kéo tóc để tìm tỷ lệ phần trăm của lông telogen. Tóc rụng từ việc đứt
gãy thân tóc thường xảy ra do nấm da đầu, chăm sóc tóc không đúng cách, và ít phổ biến do rối loạn trục tóc hay anagen
effluvium. Thực hiện một thử nghiệm kéo tóc để tìm độ bền của tóc. Xem hình 6-27 và 6-28 trên trang 188 cho ví dụ về thử
nghiệm kéo và giật tóc.

Rụng tóc diện rộng/ toàn bộ
Tình trạng rụng tóc mô hình nam và nữ ảnh hưởng đến hơn một nửa số nam giới ở độ tuổi 50, và hơn một nửa số phụ nữ ở
độ tuổi 80 của họ. Ở nam giới, sự suy thoái chân tóc và tóc mỏng ở phía sau đỉnh đầu, ở phụ nữ tóc mỏng từ trên đỉnh đầu
xuống mà không có sự suy thoái đường chân tóc. Mức độ nặng được mô tả theo phân loại tiêu chuẩn: Norwood-Hamilton
(nam) và Ludwig (phụ nữ). Thử nghiệm kéo tóc bình thường hoặc chỉ kéo ra một vài sợi tóc.

Kiểu rụng tóc ở nam (MPHL)

Kiểu rụng tóc ở nữ (FPHL)

Kiểu rụng tóc Telogen Effluvium và kiểu rụng tóc Anagen Effluvium: Ở kiểu telogen effluvium, nhìn chung, sự
phân bố tóc và da đầu của bệnh nhân bình thường, nhưng thử nghiệm kéo tóc dương tính cho thấy rằng hầu hết tóc có
bầu Telogen. Ở kiểu anagen effluvium, có sự rụng tóc lan rộng từ chân tóc.
Thử nghiệm kéo tóc cho thấy ít bầu tóc có telogen.

Chiều rộng phần tóc bình thường
trong kiểu telogen effluvium

Thử nghiệm kéo tóc dương tính ở
kiểu telogen effluvium cho thấy tất
cả các sợi tóc có bầu telogen

Kiểu Anagen effluvium

Rụng tóc trung tâm
Bệnh hói đầu: Có sự khởi đầu đột ngột có ranh giới rõ ràng, thường mất tóc tại chỗ, vòng tròn hoặc hình bầu dục để
lại làn da mịn màng mà không tóc, ở trẻ em và thanh niên. Không có tróc vảy hoặc ban đỏ.

(tiếp theo)

Chương 6. Da, Tóc và Móng

209

Bảng 6-11 Rụng tóc (tiếp theo)
Bệnh Nấm da (“Ringworm”): Có những mảng vảy rụng tóc hình tròn, hầu hết được thấy ở trẻ em. Có thể có “chấm
đen” của tóc bị gãy và dấu phẩy hoặc lông xoắn ốc trên soi da. Thường được gây ra bởi Trichophyton tonsurans từ người,
và ít phổ biến hơn, Microsporum canis từ chó hoặc mèo. Những mảng Boggy được gọi là kerions.

Rụng tóc để lại sẹo: Sẹo trên da đầu được đặc trưng bởi làn da sáng bóng, mất hoàn toàn nang tóc, và thường có sự
đổi màu. Sự hiện diện của bất kỳ vết sẹo nhắc nhở việc tìm đến một bác sĩ da liễu để sinh thiết da đầu nếu bệnh nhân
mong muốn điều trị. Ví dụ về rụng tóc để lại sẹo bao gồm sẹo rụng tóc trung tâm và rụng tóc do lupus ban đỏ, trong
những bệnh lý khác.

Rụng tóc để lại sẹo ở trung tâm
ly tâm

Rụng tóc để lại sẹo do lupus
ban đỏ

Rối loạn trục tóc: Bệnh nhân có tóc bất thường từ lúc mới sinh, như bệnh nhân này với tình trạng di truyền được gọi
là monilethrix, nên được khuyên đến chuyên gia da liễu.

Rối loạn trục tóc với những dải
di động

References: For a complete guide to evaluation of hair loss, review Mubki T, Rucnicka L, Olszewska M, et al. Evaluation and diagnosis of the hair loss
patient. J Am Acad Dermatol 2014;71:415. *See also Hair Loss Help. Hair loss classifications. Available at http://www.hairlosshelp.com/hair_loss_research/hair_loss_charts. cfm. Accessed February 13, 2015.
Sources of photo: Alopecia Areata [left]—Hall JC. Sauer’s Manual of Skin Diseases, 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
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Bảng 6-12 Các thương tổn trong hoặc cạnh móng
Nhiễm trùng quanh móng: Sự nhiễm trùng nông ở nếp gần và bên tiếp giáp với
tấm móng. Các nếp gấp móng tay thường có màu đỏ, sưng và mềm. Tác nhân gây
nhiễm trùng phổ biến nhất của bàn tay, thường là loài vi khuẩn Staphylococcus aureus
hoặc Streptococcus, và có thể lây lan cho đến khi nó hoàn toàn bao quanh tấm móng
tay. Tạo ra một bệnh nghiêm trọng nếu nó lan rộng vào phần giường móng.
Xuất phát từ một tổn thương cục bộ do cắn móng tay, cắt sửa móng tay hoặc thường
xuyên ngâm trong nước. Nhiễm trùng mạn tính có thể liên quan đến Candida.

Ngón tay dùi trống: Trên lâm sàng, sưng mô mềm ở nền móng tay, với sự mất
góc bình thường giữa móng và nếp gấp gần. Góc tăng lên 180o hoặc hơn, và giường
móng cảm thấy xốp hoặc trôi nổi. Cơ chế này vẫn chưa được biết nhưng có liên quan
đến việc giãn mạch với sự gia tăng máu đến phần xa của các ngón và những thay đổi
trong mô liên kết, có thể do thiếu oxy, thay đổi về sự phân bố thần kinh, di truyền
hoặc yếu tố tăng trưởng tiểu cầu từ những mảnh tiểu cầu. Được quan sát thấy trong
bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mô kẽ và ung thư phổi, trong các bệnh viêm ruột, và
khối u ác tính.

Biến dạng móng do thói quen cào móng: Có sự lõm ở trung tâm móng tay với
sự xuất hiện “cây Giáng sinh” từ những sừng lõm nhỏ, do tổn thương lặp đi lặp lại
từ việc cọ xát của ngón trỏ lên ngón tay cái hoặc ngược lại.
Áp lực lên nền móng làm cho móng mọc lên bất thường. Tránh hành vi dẫn đến tăng
trưởng móng bình thường.

Bệnh đen móng: Bệnh đen nóng là do tăng sắc tố trong nền móng, dẫn đến một
vệt đen khi móng mọc ra. Đây có thể là một sự đa dạng sắc tộc bình thường nếu xuất
hiện ở nhiều móng tay. Một vệt đen mỏng đồng đều có thể do nevus gây ra, nhưng
một vệt rộng, đặc biệt là nếu phát triển nhanh hoặc bất thường, có thể là dấu hiệu
của u ác tính dưới móng.
Bong tróc móng: Một sự tách biệt không đau của tấm móng tay trắng đục từ
giường móng tay màu hồng. Móng tay kéo dài qua đầu ngón có nhiều khả năng
dẫn đến các lực cắt chấn thương tạo ra sự phân hủy máu. Bắt đầu từ phần xa và tiến
triển đến phần gần của móng, lan rộng ra bờ tự do của móng tay. Nguyên nhân tại
chỗ bao gồm chấn thương do cắt móng tay quá mức, bệnh vảy nến, nhiễm nấm và
các phản ứng dị ứng với mỹ phẩm làm móng. Nguyên nhân toàn thân bao gồm tiểu
đường, thiếu máu, phản ứng thuốc nhạy cảm, cường giáp, thiếu máu cục bộ ngoại
vi, giãn phế quản và giang mai.
(tiếp theo)
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Bảng 6-12 Các thương tổn trong hoặc cạnh móng (tiếp theo)
Bệnh nấm móng (Onychomycosis): Nguyên nhân phổ biến nhất của móng dày
và có các mảnh vụn dưới da là nấm móng, thường là từ nấm da trichophyton rubrum,
nhưng cũng từ các loại nấm da khác và một số nấm mốc như các loài Alternaria
và Fusarium. Nấm móng ảnh hưởng đến 1/5 dân số trên 60 tuổi. Cách tốt nhất để
phòng ngừa là điều trị và ngăn ngừa nấm da. Chỉ có một nửa trường hợp móng biến
dạng là do nấm móng, do đó, cần có cấy nấm, kiểm tra kali hydroxide dương tính
hoặc đánh giá giải phẩu bệnh của mẫu móng tay được khuyến cáo trước khi điều trị
bằng thuốc chống nấm đường uống.

Móng Terry: Tấm móng tay chuyển sang màu trắng với bề mặt bằng như thủy
tinh, một dải màu nâu đỏ ở phần xa và sự xóa bỏ của đường hình liềm. Thường ảnh
hưởng đến tất cả các ngón, mặc dù có thể xuất hiện chỉ trên một ngón. Được tìm thấy
trong bệnh gan, thường là xơ gan, suy tim và tiểu đường. Có thể phát sinh từ giảm
mạch máu và tăng mô liên kết trong lớp móng.

Đường kẻ ngang (Beau Lines): Các lõm nằm ngang của các tấm móng, thường
gặp cả hai bàn tay, do sự gián đoạn tạm thời sự phát triển đầu gần của móng từ
bệnh hệ thống. Thời gian của bệnh có thể được ước tính bằng cách đo khoảng cách
từ đường đến giường móng tay (móng mọc khoảng 1 mm mỗi 6 đến 10 ngày). Được
tìm thấy trong bệnh nặng, chấn thương, và tiếp xúc nhiệt độ thấp nếu bệnh nhân bị
bệnh Raynaud.

Rỗ móng: Những dấu chấm trên lõm của tấm móng gây ra bởi sự khiếm khuyết
của tấm móng nông thay bằng nền móng ở đầu gần. Thông thường kết hợp với
bệnh vẩy nến nhưng cũng thấy trong hội chứng Reiter, bệnh u hạt, rụng tóc, và viêm
da dị ứng hoặc viêm da do hoá chất.

Nguồn ảnh: Onycholysis, Terry Nails—Habif TP. Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Therapy, 2nd ed. St. Louis: CV Mosby, 1990.
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Bảng 6-13 Loét do áp lực
Loét do áp lực (decubitus) thường phát triển trên nền xương cứng chịu áp lực cố định, dẫn đến tổn thương do thiếu máu
cục bộ cho mô bên dưới. Phòng ngừa là quan trọng: kiểm tra da kỹ lưỡng cho các dấu hiệu cảnh báo ban đầu của phần
tái nhợt dưới một áp lực, đặc biệt là ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Hình thức loét áp lực phổ biến nhất là trên các
xương cùng, ụ ngồi, mấu chuyển lớn và gót chân. Hệ thống phân loại phổ biến, dựa trên độ sâu của mô bị phá hủy, được
minh họa dưới đây. Lưu ý rằng mô hoại tử hoặc vảy đóng ở vết thương phải được loại bỏ trước khi vết loét được phân
loại. Loét có thể không tiến triển tuần tự qua bốn giai đoạn.
Kiểm tra loét có dấu hiệu nhiễm trùng (rỉ dịch, có mùi hôi, viêm mô tế bào hoặc hoại tử). Sốt, ớn lạnh và đau gợi ý viêm
tủy xương. Điều trị bệnh nền của bệnh nhân bao gồm các bệnh đồng mắc như bệnh mạch máu, tiểu đường, suy giảm
miễn dịch, bệnh mạch máu collagen, bệnh ác tính, rối loạn tâm thần hoặc trầm cảm; tình trạng dinh dưỡng; đau và mức
độ giảm đau; nguy cơ tái phát; các yếu tố tâm lý xã hội như khả năng học tập, hỗ trợ xã hội và lối sống; và bằng chứng về
việc uống quá nhiều thuốc, không tuân thủ điều trị, hoặc lạm dụng rượu, thuốc lá, hoặc thuốc bất hợp pháp.34,35

Yếu tố nguy cơ của loét áp lực
•
•

Giảm khả năng vận động, đặc biệt nếu đi kèm với áp
lực gia tăng áp lực hoặc chuyển động gây ra ma sát
hoặc biến dạng da
Giảm cảm giác, từ não hoặc tuỷ sống hoặc thần kinh
ngoại biên

•
•
•
•

Giảm lưu lượng mạch máu do hạ huyết áp hoặc
bệnh gây co mạch máu như tiểu đưởng hoặc xơ vữa
động mạch
Són phân hoặc tiểu không tự chủ
Gãy xương
Tình trạng dinh dưỡng kém hoặc giảm albumin máu

Giai đoạn I

Giai đoạn II

Sự hiện diện của vùng da đỏ không bị đè bởi áp lực,
và thay đổi nhiệt độ (ấm hoặc lạnh), mật độ (cứng hay
mềm), cảm giác (đau hoặc ngứa), hoặc màu sắc (đỏ, xanh
hoặc tím trên da sẫm màu, đỏ trên da sáng)

Da tạo thành một vết rộp hoặc đau nhứt. Mất da hoặc
loét một phần độ dày da liên quan đến lớp biểu bì, lớp
hạ bì hoặc cả hai

Giai đoạn III

Giai đoạn IV

Một hố xuất hiện trên da, với tổn thương mất da dày và
hoại tử mô dưới da nhưng không quá lớp cơ

Các vết loét do áp lực sâu hơn. Có tổn thương mất da
dày, với sự phá hủy, hoại tử mô dưới da, tổn thương lan
đến lớp cơ, xương, và đôi khi gân và khớp

Nguồn: Used with permission of National Pressure Ulcer Advisory Panel, Washington, DC.

Chương 6. Da, Tóc và Móng
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