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HÀNH CHÁNH :  

   - Bệnh nhân nữ, 39 t 

   - Địa chỉ : Gò Vấp – TPHCM 

   - Khám ngày :15/01/2021 

   - Lý do đến khám :đau quanh rốn 3 ngày, đau nhiều ở hố 

chậu phải, tiêu chảy 

   - Tiền sử : không bệnh lý nội ngọai khoa 

   - Khám khoa tiêu hóa : siêu âm, xn máu : CTM, CRP, 

BETA HCG, GLUCOSE, AST, ALT, GGT, 

LIPASE,CREATININE, TPTNT  

MEDIC





 

MANH TRÀNG 



 





 



MEDIC





HÀNH CHÁNH : 

-  Bệnh nhân nữ, 46t 

-  Địa chỉ: Q10- Tphcm 

-  Khám ngày: 30/12/2020 

-  Lý do đến khám : đau bụng vùng hố chậu phải  

   1 tuần 

-  Tiền sử : không tiền sử bệnh nội- ngọai khoa 

-  Khám ck ngọai: ấn đau hố chậu phải 

-  CLS: siêu âm và CT 
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1. Chẩn đóan xác định viêm túi thừa: 

  -   Chưa biến chứng : đau bụng vùng hạ vị, bên phải hoặc 

trái 

  -   Có biến chứng: hình thành ổ áp xe, lỗ rò, thủng gây 

tràn khí màng bụng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, 

tắc ruột do dính, xuất huyết tiêu hóa dưới … 

 

2.  Chẩn đóan phân biệt viêm túi thừa : lao phúc mạc 

(viêm phúc mạc do lao)? 
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   * CT SCAN : độ nhạy 94%, đặc hiệu 99%  

-   Dày thành ruột 

-   Thâm nhiễm mỡ xung quanh 

-   Bóng khí trong túi thừa 

 => Đặc trƣng : hình ảnh bóng hơi trong mô mở viêm 

giảm đậm độ cạnh đại tràng 

-   Biến chứng : tụ dịch, áp xe, dò… 
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    -  Thành đại tràng tương ứng với túi thừa viêm 
dày lên 5-10mm, còn cấu trúc lớp.  

    -  Có các cấu trúc giảm hồi âm lồi ra bên ngòai 
tổ chức xung quanh đại tràng- tương ứng với 
các túi thừa đang bị viêm. Bên trong (lòng túi 
thừa) có thể chứa hơi hoặc phân có độ hồi âm 
tăng kèm bóng lưng bẩn. 

     -  Tăng âm và dày lên của mô mở xung quanh  
(phản ứng viêm) 
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-  Viêm ruột thừa. 

-  Viêm bờm mở đại tràng. 

-  Nhồi máu mạc nối bên phải. 

-  Ung thư biểu mô đại trực tràng 

-  Áp xe vòi trứng, sỏi niệu quản… 

-  Lao phúc mạc (viêm phúc mạc do lao) : 

    + Hình ảnh : mạc nối dày lên và có nhiều nốt trong mạc 

nối 

    + Chẩn đóan xác định bằng nội soi ổ bụng và sinh thiết 
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- Chẩn đóan viêm túi thừa được xác chẩn bằng các 

phương tiện chẩn đóan hình ảnh. 

 

- Trường hợp không điển hình, cần có kết quả giải phẩu 

bệnh qua nội soi sinh thiết. 

 

-   Cần có thêm nhiều nghiên cứu , thống kê nhiều case lâm 

sàng để có kinh nghiệm hơn trong chẩn đóan bệnh lý 

này. 

 

MEDIC



* siêu âm bụng tổng quát (Nguyễn Phước 

Bảo Quân) 

* Bài sọan về siêu âm chẩn đóan (Nguyễn 

Thiện Hùng) 

• www.ncbi.nlm.nih.gov 

• https://radiopaedia.org/articles/colonic-

diverticulitis 
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