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CẬN LÂM SÀNG: 

 

-Siêu âm bụng tổng quát. 

-Nội soi dạ dày tá tràng. 

-Xét nghiệm máu: (HP test +). 



HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 
 

Khối gan: 60 mm 

Hính ảnh cắt ngang (target sign) Hình cắt dọc (sandwich sign hay pseudo kidney 

sign) 



KẾT QUẢ SIÊU ÂM BỤNG 
 

Sang thƣơng cạnh khối lồng (Lead point) kt: 36x18mm Thành ruột dày 3,5 mm 



HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 

Cấu trúc có lõi echo dày Cấu trúc đặc-nang d=38x21mm 



KẾT QUẢ SIÊU ÂM 



HÌNH ẢNH CT SCAN BỤNG 

Khối lồng đại tràng ngang – đại tràng ngang 



HÌNH ẢNH CT SCAN BỤNG 

Dày vách đại tràng: 

21mm 

Không thấy tổn thƣơng ở ruột 

non 



KẾT QUẢ CT SCAN BỤNG 



CA LÂM SÀNG NHẮC LẠI 

Siêu âm: TD Polyp tá 

tràng 



TƢỜNG TRÌNH PHẪU THUẬT 
(24/01/2021) 

CHẨN ĐOÁN TRƢỚC PHẪU THUẬT:  

 Tắc ruột do lồng manh tràng do polyp 

hoá ác. 

CHẨN ĐOÁN SAU PHẪU THUẬT:  

 Tắc ruột do lồng manh tràng do polyp 

hoá ác. 



KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ 

TỔN THƢƠNG CHỒI SÙI: U tuyến ống - 

nhánh của ruột kèm nghịch sản độ cao. 

POLYP CÓ CUỐNG: U tuyến ống của ruột 

kèm nghịch sản độ thấp. 

POLYP KHÔNG CUỐNG: Polyp tăng sinh của 

niêm mạc đại tràng. 



BÀN LUẬN 

• Polyp đại tràng: tổ chức tăng sinh từ niêm mạc lồi vào 

lòng ruột. 

• 25% K đại tràng có polyp ác tính, hầu hết phát sinh từ 

polyp u tuyến trƣớc đó (chuyển dạng). 

• Ác tính phụ thuộc vào vị trí, kích thƣớc và loại polyp (> 

1,5cm / u tuyến ống, >3cm / u tuyến nhung mao) có nguy 

cơ ác tính. 

 

 

 



BÀN LUẬN 

• Lồng ruột là bệnh lý đặc trƣng bởi sự lồng của một đoạn 

ruột vào bên trong của đoạn ruột phía dƣới gây ra sự ứ 

trệ lƣu thông. 

• Lồng hồi tràng- đại tràng thƣờng gặp nhất (7595%), 

ngoài ra có lồng hồi tràng- hồi tràng, đại tràng- đại tràng, 

hồi tràng- hồi tràng-đại tràng. 

 

 

 



BÀN LUẬN 

Đƣờng kính khối lồng: 24,5mm. 

Bên trong tăng âm là quai bị lồng, vòng ngoài giảm âm: 3->8mm. 



BÀN LUẬN 

• Nguyên nhân thƣờng gặp: viêm hồi tràng, hạch mạc treo 

do nhiễm khuẩn, ngoài ra còn nguyên nhân khác: túi thừa 

Meckel, ống tiêu hóa đôi, u, polyp. 

• Trẻ em: thƣờng là bệnh lý cấp tính cần chỉ định và xử lý 

cấp. 

• Ngƣời lớn: thƣờng do u. 

 

 

 

 



BÀN LUẬN 

• Vị trí khối lồng: 

 Dƣới sƣờn (P) / lồng đại tràng. 

 Dƣới sƣờn (T), vùng chậu (T) / lồng ruột non.  

• Hình ảnh đặc trƣng của khối lồng. 

• Phân biệt đặc điểm hình ảnh của lồng ruột non và ruột 

già. 

 

 

 



HÌNH ẢNH ĐẶC TRƢNG KHỐI LỒNG 

Cắt ngang:  Target sign, Doughnut 

sign. 
Cắt dọc:  Sandwich sign, Pseudokidney 

sign 



Đƣờng kính ngoài < 2,5cm. Còn sự vận động thành ruột. 

Không có dấu dẫn đầu (Lead point). Chiều dài tổn thƣơng 

<3cm. 

ĐẶC ĐIỂM LỒNG RUỘT NON 



ĐẶC ĐIỂM LỒNG RUỘT GIÀ 

Figure 1b: (a) Schematic demonstration of measurement technique in ileocolic 

intussusception. Solid line = lesion diameter, dashed line = inner fat core, dotted 

line = outer wall thickness. (b) Typical US appearance of 26-mm ileocolic 

intussusception in an 11-month-old boy. Of note are the large diameter (solid 

arrow), thick (3.5 mm) outer wall (dotted arrow), and obvious 5.7-mm internal fat 

core (dashed arrow). The core-to-wall index is 1.63 (5.7/3.5). LN = lymph node. 

Có sự hiện diện một lõi tăng âm và 

mỡ mạc treo. 

Đƣờng kính lõi mỡ vƣợt quá thành 

ngoài. 

Đƣờng kính trƣớc sau lớn  

Thành giảm âm dày ở ngoài  

Hạch lympho bên trong khối lồng. 



BÀN LUẬN 

ĐẶC ĐIỂM LỒNG RUỘT NON – RUỘT GIÀ 



BÀN LUẬN 

RUỘT THỪA TRONG KHỐI LỒNG MANH TRÀNG 



BÀN LUẬN 

• Chẩn đoán lồng ruột ngƣời lớn: thƣờng là nguyên nhân 

thực thể (do khối u). 

• POLYP hoá ác tính khi đƣờng kính > 1,5cm. 

• Khi TCLS không điển hình việc xác định vị trí khối lồng 

dựa vào: 

 Đặc điểm LS; Vị trí trên phân chia GP ổ bụng. 

 Tần xuất; Một số đặc điểm hình ảnh siêu âm. 

 

 



KẾT LUẬN 

• Khối u ống tiêu hoá thƣờng khó phát hiện sớm trên siêu âm. 

• Trƣờng hợp lồng ruột ngƣời lớn mà biểu hiện lâm sàng chƣa rõ 

ràng: cần đƣợc chú ý để đi tìm nguyên nhân (khối u). 

• Để xác định chính xác vị trí khối lồng cần dựa vào các yếu tố về 

lâm sàng, vị trí, tần xuất và đặc điểm hình ảnh siêu âm. 



KẾT LUẬN 

• Tuy nhiên, với những kỹ thuật không xâm lấn nhƣ: 

 CT nội soi đại tràng ảo. 

  Feacal Immunochemical Test (FIT) + Volatile Organic 

Compounds (VOC) mang đến nhiều hứa hẹn phát hiện sớm K đại 

trực tràng không triệu chứng. 

• Việc theo dõi BN đến kết quả cuối cùng cho chúng ta nhiều 

bài học quý giá. 
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