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NỘI DUNG 

 Giới thiệu 

 Giải phẫu - chức năng 

 Kỹ thuật chụp CT 

 Nguyên nhân 

 Chẩn đoán 

 Kết luận 



 Tắc ruột non (SBO = Small Bowl Obstruction) 
là 1 trong những nguyên nhân quan trọng gây 
biến chứng và tử vong 
 

 Chẩn đoán sớm và xác định chính xác những 
BN cần phẫu thuật. 
 

 X quang BKSS là một phần của đánh giá ban 
đầu vì có thể xác định chẩn đoán SBO và 1 số 
biến chứng (thủng).  

 BKSS có thể bỏ sót SBO 

GIỚI THIỆU 



 

 

-> CT đặc biệt hữu ích cho những BN không có 
triệu chứng VPM hoặc thiếu máu rõ, đặc biệt 
là dấu hiệu âm tính hoặc không rõ trên BKSS. 
 



 

 Phẫu thuật trễ  tăng nguy cơ tử vong 

   - < 36h -> tử vong 8% 

   - > 36h -> tử vong 25%.  

 Những BN không có chỉ định phẫu thuật cấp 
cứu nên điều trị nội với giải áp ruột trong 48 – 
72h.   

-> CT có thể giúp phân loại nguy cơ, phát hiện 
sớm và điều trị kịp thời -> giảm tỉ lệ tử vong. 

 



Các vấn đề: 

 Xem xét các kỹ thuật CT thích hợp  cho 
việc đánh giá SBO 

 Những nguyên nhân gây tắc ruột thường 
gặp 

 Các đặc điểm hình ảnh trong SBO và ý 
nghĩa của chúng trong việc quyết định can 
thiệp phẫu thuật 



 
-Tá tràng, hỗng tràng 
(#40%), hồi tràng 
(60%) 
-6 - 8 m    
-D < 2,5 cm  
-Phần lớn tá tràng nằm 
sau PM, phần còn lại 
trong PM, được treo lên 
bởi mạc treo.  

GIẢI PHẪU 



Drawing (coronal view) shows the locations of 
duodenal fossae. 1 = superior duodenal fossa 
(50%), 2 = inferior duodenal fossa (fossa of 
Treitz) (75%), 3 = paraduodenal fossa (fossa 
of Landzert) (2%), 4 = intermesocolic fossa 
(fossa of Broesike), 5 = mesentericoparietal 
fossa (fossa of Waldeyer) (1%). (Adapted and 
reprinted, with permission, from reference 6.)  



MẠC TREO - MẠCH MÁU 



* Chức năng:  

 Hấp thu dịch và dưỡng chấp (7L/ngày).  

 Bất thường: 

  Tiêu chảy, kém hấp thu, SBO (buồn nôn, nôn 

có thể kéo dài và dịch hôi).  

  Tổn thương niêm mạc có thể xuất hiện sớm 

dù không thiếu máu.  



KỸ THUẬT 

 Phương tiện 

 Tương phản đường tĩnh mạch  

   (IC = Intravenous  Contrast) 

 Tương phản đường uống  

   (OC = Oral Contrast) 



PHƯƠNG TIỆN 

 MSCT tái tạo 
mỏng 3 - 5 mm.  

 Tái tạo mặt cắt 
Coronal và 
sagittal  xác 

định vị trí tắc 

 



TƯƠNG PHẢN ĐƯỜNG TĨNH MẠCH 

 Đánh giá bắt quang thành ruột, mạch máu, 
nguyên nhân. 

 Thì TM cửa (80-90’’) hoặc thì ruột (50’’) -> 
đánh giá bắt quang thành ruột và mạch máu 
mạc treo.  

 Thì trễ (2-3’) -> đánh giá tắc tĩnh mạch 

hoặc bắt quang thành ruột trễ. 



TƯƠNG PHẢN ĐƯỜNG UỐNG 

 Nghi SBO: không OC hoặc OC âm (nước). 

 SBO: ruột giãn chứa nhiều dịch -> dịch bổ sung 
không được dung nạp tốt và thường không cần 
thiết.  

 OC dương có thể hạn chế khả năng phát hiện 
bất thường bắt quang thành ruột. 





 Theo dõi BN SBO 

 Biến chứng -> OC âm hoặc không. 

 BN tương đối ổn định, chỉ định để phân 
biệt tắc ruột hay bán tắc -> OC dương + 
100 mL Gastrografin, kẹp ống dẫn lưu ít 
nhất 4 giờ -> BKSS sau 12 – 24h đánh giá 
thuốc tương phản trong đại tràng 



  Có thể CT scan với OB trước chụp ít nhất 
3 giờ. 

 CT scan lần 2: phát hiện dấu hiệu tắc ruột 
phức tạp 



NGUYÊN NHÂN 

 DO DÍNH 

 THOÁT VỊ 

 VIÊM NHIỄM 

 U 



 
SBO DO DÍNH  

 
 Chiếm 80%  

 BN có tiền sử phẫu thuật hoặc viêm nhiễm 
vùng bụng 

 Phẫu thuật nội soi giảm nguy cơ SBO so 
với mổ hở 

 Dây dính khó thấy trên CT  Chẩn đoán 

loại trừ.  

 





SBO DO THOÁT VỊ 

Nguyên nhân phổ biến thứ hai 

Các dạng: 

+ Thoát vị ngoại (rốn, bẹn, nơi phẫu thuật,..) 

+ Thoát vị nội:  

    - Thoát vị cạnh tá tràng 

    - Thoát vị do phẫu thuật Roux-en-Y 

NGUYÊN NHÂN 



Thoát vị thành 
bụng 



THOÁT VỊ CẠNH TÁ TRÀNG 

Dạng túi, sau DD hoặc bên (P) ĐM mạc treo 
tràng trên 



Quai ruột sa chui qua lỗ 
Landzert, sau TMMTTD và ĐM 
đại tràng lên, bên (T) D4 

Quai ruột sa chui qua lỗ 
Waldeyer, sau ĐMMTTT, dưới D3 



Thoát vị cạnh 
tá tràng 



*Phẫu thuật Roux-en-Y: NN chủ yếu gây thoát vị nội  

  3 dạng thoát vị liên quan PT Roux-en-Y:  

    -Thoát vị chi Roux:vào cửa sổ mạc treo ĐT ngang 

    -Thoát vị Petersen: ruột vào khoang sau đến chi nuôi 

    -Thoát vị qua khuyết mạc treo sau mổ nối ruột – ruột  
(thoát vị mạc ngang). 

    -SBO do thoát vị thường là SBO quai kín. 

    -Thoát vị có triệu chứng: 28% có thể gây thiếu máu 
ruột. 

 Tất cả BN thoát vị có triệu chứng nên được can thiệp 
phẫu thuật 





SBO DO VIÊM NHIỄM 

*Bệnh Crohn: nguyên nhân thường gặp 

 SBO do viêm hẹp (cấp) hay xơ hẹp (mạn) 

 Viêm hẹp: dày phù nề thành ruột, niêm mạc 
sung huyết, ứ máu mạc treo kế cận, viêm mạc 
treo tạo sợi. 

 Xơ hẹp: tăng quang thành ruột đồng nhất, 
không có ứ mạch máu hoặc viêm nhiễm mạc 
treo 

*NN khác: thiếu máu mạn, nhiễm trùng, viêm  
ruột do tia xạ. 

NGUYÊN NHÂN 



Crohn 



SBO DO U 

 U ác nguyên phát hiếm (< 2%): 
Adenocarcinoma, carcinoid, GIST 

 Di căn: melanoma, vú, đại tràng, buồng trứng.  

 Gây tắc nghẽn từ trong hoặc ngoài thành, hẹp 
bên ngoài do tổn thương thanh mạc, lồng ruột.  

 Hình ảnh đặc trưng của lồng ruột: mỡ + mạch 
máu mạc treo chui vào trong ruột 

 Đa số lồng ruột thấy trên CT là thoáng qua. 

 



Lồng ruột do lipoma 



CHẨN ĐOÁN 

 Quai ruột trên d ≥ 2,5 cm, quai dưới bình 
thường/xẹp. 

 Một số trường hợp không dãn quai ruột trên 

 Sự hiện diện của quai ruột giảm áp lực sau 
vùng chuyển tiếp là dấu hiệu quan trọng phân 
biệt tắc ruột cơ năng hay cơ học 



SBO do TV bịt 



 Tắc ruột hoàn toàn: OC không qua được chỗ 
tắc trong vòng 3 đến 24 giờ. 

 Bán tắc ruột: còn dịch trong hồi tràng.  

MỨC ĐỘ TẮC RUỘT 



VÙNG CHUYỂN TIẾP  

 Rất quan trọng 
 Xác định nguyên nhân SBO 
 CT: xác định chính xác vị trí (giá trị tiên đoán 

dương 63% so với kết quả phẫu thuật) 

 Tái tạo đa mặt cắt + đánh giá số lượng 
quai ruột dãn -> góp phần xác định vị trí 
SBO 

 Vị trí + số lượng vùng chuyển tiếp có thể 
hướng dẫn chọn lựa điều trị -> cần ghi 
nhận trong kết quả CT 

 
 





PHÂN TRONG RUỘT NON 

 Thường thấy trong các quai đến gần vùng 
chuyển tiếp 

 Ứ đọng các chất trong ruột non -> tăng hấp 
thu dịch ruột + VK sinh hơi 

 Có thể gặp ở những BN không SBO 

 Phân ruột non tương quan nghịch với mức độ 
thiếu máu và khả năng điều trị  bảo tồn (chiều 
dài đoạn ruột non có phân > 10 cm -> có khả 
năng điều trị bảo tồn) 

 





QUAI KÍN 

 Định nghĩa: quai ruột bị tắc nghẽn ở cả 2 đầu 

 Nguyên nhân: thoát vị, dính 

 Xác định SBO đơn thuần hay quai kín rất quan 
trọng.  

 Thường dãn hơn các quai ruột phía trên. 

 Hình chữ U, C hoặc DH “Balloons on a string“ . 

 Nguy cơ hoại tử cao. 



“Balloons on a string” 



 Quai kín do xoắn -> “Dấu hiệu xoáy” 
(whirl sign) với độ nhạy hoặc chuyên biệt 
không cao 

 Lâm sàng + X quang phù hợp SBO + 
“whirl sign” -> xoắn ruột (spe 
100%) -> phẫu thuật 

 



Whirl sign  



THIẾU MÁU 

 Cơ chế: 

   - Tăng lượng dịch -> tăng áp lực trong thành 
ruột -> tắc tĩnh mạch -> tắc động mạch -> vi 
mạch -> thiếu máu 

   - Tắc mạch mạc treo trực tiếp do thoát vị, 
xoắn, dây dính chặt. 

 Đánh giá tình trạng thiếu máu thành ruột trên 
CT -> can thiệp phẫu thuật kịp thời. 



 Dấu hiệu trên CT: 

    - Sớm: tăng quang thành ruột do giãn mạch 

    - Muộn: thành ruột giảm/không bắt quang 

    - Tăng quang thành thì trễ hoặc kéo dài -> gợi 
ý thiếu máu  

    - Dày thành ruột do giảm dòng chảy tĩnh mạch 

    - Thiếu máu kéo dài -> nhồi máu -> thành 
ruột mỏng, khí trong thành, khí TMC. 

    - Dấu hiệu khác: dịch mạc treo,dịch tự do, 
sung huyết mạc treo 



Bắt quang thành ruột kém 



 MSCT là phương tiện hữu ích đánh giá SBO.  

 CT cung cấp thông tin về nguyên nhân, vị trí 
SBO, vòng kín, thiếu máu -> lựa chọn phương 
pháp điều trị hợp lý 

 Lâm sàng + hình ảnh học -> phát hiện những 
trường hợp không có dấu hiệu thiếu máu và 
điều trị bảo tồn thất bại 

 Chẩn đoán sớm, điều trị đúng -> giảm đáng kể 
tỷ lệ tử vong do SBO. 

KẾT LUẬN 
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