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 Beänh caáp cöùu ngoaïi khoa

thöôøng gaëp

 Bieåu hieän raát ña daïng

 Tyû leä bieán chöùng ñaùng keå

 Khoâng coù moät trieäu chöùng, 

daáu hieäu laâm saøng hay caùc xeùt

nghieäm ñeå xaùc ñònh ñöôïc

chính xaùc chaån ñoa



GIAÛI PHAÃU HOÏC



MOÂ HOÏC

4 lôùp:

 Nieâm maïc ruoät thöøa

 Lôùp döôùi nieâm maïc

 Lôùp cô voøng beân trong noái tieáp

vôùi cô manh traøng, lôùp cô doïc

beân ngoaøi. 

 Thanh maïc ôû ngoaøi cuøng.



NGUYEÂN NHAÂN

VRT laø do taéc ngheõn trong loøng ruoät 

thöøa. 

– Taêng saûn maïch baïch huyeát 

– ÖÙ ñoïng phaân hay soûi phaân  ), kyù sing truøng 

ñöôøng ruoät , hay hieám hôn do vaät laï hay do 

u. 



SINH LYÙBEÄNH 

Taéc ngheõn gaây taêng aùp löïc trong loøng

ruoät thöøa.

 Gaây xuaát tieát lieân tuïc dòch vaø dòch

nhaøy töø nieâm maïc vaø gaây öù ñoïng nhöõng

chaát naøy.

 Ñoàng thôøi vi truøng trong loøng ruoät

thöøa phaùt trieån, tuï taäp nhieàu baïch caàu vaø

taïo ra muõ vaø laøm taêng theâm aùp löïc trong

loøng ruoät thöøa.



GIAÛI PHAÃU BEÄNH LYÙ

Vieâm ruoät thöøa xung huyeát 

Vieâm ruoät thöøa mủ

Vieâm ruoät thöøa hoaïi töû

Viêm ruột thừa thủng – vỡ



TRIEÄU CHÖÙNG CÔ NAÊNG

Triệu chứng đau

 Vị trí đau

 Tính chất đau

 Cường độ đau

 Diễn biến

 Hướng lan



Triệu chứng toàn thân

• Tình trạng viêm nhiễm:

• Sốt nhẹ 37,5-38oC. Sốt cao >39oC là dấu hiệu của VRT 

nung mủ hoặc đã vỡ.

• Hạ nhiệt độ: VRT hoại thư

• Mạch 90-100 lần/phút.

• Vẻ mặt nhiễm trùng: môi khô, lưỡi dơ bợn trắng, hơi thở 

hôi.



Triệu chứng toàn thân

Tiêu chuẩn của SIRS được thành lập vào năm 1992 

– Nhiệt độ cơ thể dưới 36oC hoặc lớn hơn 38oC

– Nhịp tim lớn hơn 90 lần/phút

– Thở nhanh, với tần số hơn 20 lần/phút, hoặc phân áp riêng phần của CO2 trong máu 

động mạch thấp hơn 4.3 kPa (32 mmHg)

– Số tế bào bạch cầu ít hơn 4.000 tế bào/mm3  hoặc lớn hơn 12.000 tế bào/mm3, hoặc 

có sự hiện diện của hơn 10% bạch cầu trung tính chưa trưởng thành.



TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ

Nhìn

Thành bụng di động theo nhịp thở trong  

Sờ  các điểm đau:

- McBurney: điểm nối 1/3 ngoài và 1/3 giữa đường 

nối gai chậu trước trên phải đến rốn.

- Lanz: điểm nối 1/3 phải và 1/3 giữa đường liên gai 

chậu trước trên.

- Clado: giao điểm bờ ngoài cơ thẳng bụng và đường 

liên gai chậu trước trên



TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ



Daáu cô bòt (ñau khi xoay trong

ñuøi beân phaûi ñang gaáp)

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ



Khoâng thaêm khaùm 

tröïc traøng deã ñöa ñeán 

vieäc chaån ñoaùn vaø 

ñieàu trò sai laàm.

Giuùp ích trong 

tröôøng hôïp RT vuøng 

chaäu.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ



Chú ý: viêm ruột thừa trong thai kỳ

• Tình trạng nghén

• Khi thai lớn dần, RT 

bị đẩy ra ngoài và 

lên trên

• Viêm phúc mạc RT 

có nguy cơ gây sẩy 

thai là 2,6-10,9%



CAÄN LAÂM SAØNG

Coâng thöùc baïch caàu:

80-85% ngöôøi tröôûng thaønh vieâm ruoät 

thöøa coù baïch caàu >10.000/mm3 

Baïch ña nhaân trung tính >75% (78% 

beänh nhaân)

Coù <4% beänh nhaân coù vieâm ruoät thöøa 

maø baïch caàu <10.000/mm3 vaø baïch caàu 

ña nhaân trung tính <75% 



C-reactive protein

CRP laø yeáu toá phaûn öùng do gan 

sinh ra, trong giai ñoaïn caáp tính 

ñeå ñaùp öùng laïi tình traïng 

nhieãm truøng.

Löôïng CRP trong maùu taêng 

trong voøng 6-12 giôø sau khi coù 

tình traïng vieâm moâ caáp tính.



CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH

SIEÂU AÂM

CT BUÏNG

X QUANG

CHUÏP KHUNG ÑAÏI TRAØNG



SIEÂU AÂM 

Nhieàu nghieân cöùu cho thaát ñoä nhaïy töø 

85-90% vaø ñoä ñaëc hieäu töø 92-96%.

Lôïi ñieåm cuûa sieâu aâm laø thôøi gian thöïc

hieän ngaén, khoâng tieáp xuùc vôùi tia, vaø coù

khaû naêng chaån ñoaùn caùc nguyeân nhaân

ñau buïng khaùc, ñaëc bieät trong nhoùm

phuï nöõ ñoä tuoåi sinh ñeû., xeùt nghieäm saün

coù khoâng xaâm laán, reû tieàn



SIEÂU AÂM 

Nhöôïc ñieåm cuûa sieâu aâm laø phöông tieän

phuï thuoäc vaøo ngöôøi söû duïng.

Döông tính nghóa laø vieâm ruoät thöøa.

Nhöng neáu aâm tính thì khoâng ñuû ñoä nhaïy

ñeå loaïi tröø vieâm ruoät thöøa.



SIEÂU AÂM 

Ñöôøng kính ngoaøi > 7 mm, ñeø khoâng 

xeïp, maát nhu ñoäng, hay coù dòch chung 

quanh laø caùc ñaëc tính cuûa ruoät thöøa 

vieâm. 



CT- Scanner bụng

CT buïng coù ñoä nhaïy vaø ñoä chính xaùc 

cao hôn so vôùi caùc phöông phaùp chaån ñoaùn 

hình aûnh khaùc.

Nhöôïc ñieåm cuûa CT laø phaûi tieáp xuùc 

vôùi tia, thuoác caûn quang söû duïng ñöôøng 

tónh maïch coù theå gaây phaûn öùng phaûn veä, 

neáu söû duïng caûn quang ñöôøng uoáng thì 

thôøi gian chôø daøi hôn, vaø gaây khoù chòu cho 

beänh nhaân neáu söû duïng caûn quang trong 

tröïc traøng.



CT thöôøng qui coù ñoä nhaïy laø 87% vaø ñoä 

ñaëc hieäu laø 97% 

Theâm caûn quang ñöôøng uoáng hay ñöôøng 

tónh maïch gia taêng ñoä nhaïy leân ñeán 96-

98%

CT xoaén oác khoâng coù caûn quang ñoä 

nhaïy leân ñeán 90% vaø ñoä ñaëc hieäu laø 

97%  

CT- Scanner bụng



CT- Scanner bụng



CT- Scanner bụng



CHAÅN ÑOAÙN

XAÙC ÑÒNH

PHAÂN BIEÄT

GIAI ÑOAÏN

THEO LÖÙA TUOÅI

THEO GIAÛI PHAÃU BEÄNH 



Chẩn đoán xác định

Các yếu tố rất có ý nghĩa để chẩn đoán đó 

là:
+ Bệnh nhân có đau HCP.

+ Phản ứng thành bụng vùng HCP.

+ Điểm đau khu trú, thường là điểm Mac-Burney 

(+).

+ Có hội chứng nhiễm khuẩn (lâm sàng và xét 

nghiệm).

+ Chẩn đoán hình ảnh.



CHẨN ĐOÁN CÁC THỂ LÂM SÀNG

Theo vị trí của ruột thừa
• VRT sau manh tràng

• VRT quanh rễ mạc treo

• VRT dưới gan

• VRT trong tiểu khung

• VRT ở hố chậu trái



CHẨN ĐOÁN CÁC THỂ LÂM SÀNG

• 2.2 Theo tuổi và cơ địa

• Trẻ nhũ nhi

• Trẻ em

• Người già

• Phụ nữ có thai

• Viêm ruột thừa nhiễm độc



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

• Các bệnh tiêu hoá

• Thủng dạ dày tá tràng

• Viêm tụy cấp

• Viêm túi mật cấp

• Viêm túi thừa Meckel

• U manh tràng



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

• Các bệnh tiết niệu:

• - Sỏi niệu quản phải

• Viêm bàng quang

•



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

3.3. Bệnh sản phụ khoa:

- Viêm mủ vòi trứng

-U nang buồng trứng xoắn

- CNTC vỡ

- Vỡ các nang cơ năng: Vỡ 

nang hoàng thể, nang 

Degraff.

- Doạ sảy thai



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

3.4. Bệnh nội khoa khác:

- Viêm manh tràng

- Viêm đoạn cuối hồi tràng hoặc đầu 

manh tràng

- Viêm đoạn cuối hồi tràng kiểu Krohn

- Viêm phổi

- Viêm cơ đáy chậu

- Nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn



ÑIEÀU TRÒ

Phaãu thuaät laø chæ ñònh tuyeät ñoái cho 

beänh nhaân

coù chaån ñoaùn vieâm ruoät thöøa

- Moå môû

- Phaãu thuaät noäi soi



Ñieàu trò cho beänh nhaân nghi ngôø vieâm 

ruoät thöøa caáp:

Theo doõi saùt. 

Tuyeät ñoái khoâng cho aên hay uoáng



KHAÙNG SINH TRÖÔÙC VAØ  SAU MOÅ

Laøm giaûm tyû leä nhieãm truøng veát moå 

Neân söû duïng khaùng sinh gram aâm vaø 

khaùng sinh ñieàu trò vi truøng kî khí.

Caûi thieän keát quaû ñieàu trò cho beänh 

nhaân coù aùp xe ruoät thöøa hay nhieãm 

truøng huyeát.



- Theo Guideline của C.Âu : Nên dùng trong
khoảng thời gian trước mổ 30p.

– Theo CDC, AAOS thì dùng trong 1h trước
mổ.

– Nghiên cứu của Hawn và cs trên 32459 BN (
2005-2009): 1,6% ( 30p) vs 2,4% ( 31-60p)

– Theo Mark V Mazziotti và cs: tỷ lệ BC ở trẻ
em mổ trong 6h đầu so với trong 12-24h ở
trẻ em dùng KS là như nhau.

– E.Coli, enterococci,…-> KS?

KHAÙNG SINH TRÖÔÙC VAØ  SAU MOÅ



MOÅ MÔÛ 



PHAÃU THUAÄT NOÄI SOI

Vừa chẩn đoán vừa điều 

trị

Vết mổ nhỏ

 Phẫu trường rộng 

 Ít đau, ít chầy máu

Hậu phẫu nhẹ nhàng

 Ít tắc ruột, sa lồi thành 

bụng





THEO DÕI SAU MỔ

- 24h đầu: Biến chứng chảy máu, cần theo 

dõi M, HA, toàn trạng, chướng bụng

- Sau 24h: Theo dõi nhiệt độ, tình trạng 

bụng và vết mổ (toác, nhiễm trùng, thoát 

vị hay không).

- Kháng sinh sau mổ.

- Cắt chỉ: Sau 7 – 10 ngày, chỉ định cắt 

sớm hơn nếu có dấu hiệu nhiễm trùng vết 

mổ.



- Tắc ruột dính sau mổ

- Sa lồi thành bụng

BIẾN CHỨNG XA



DIEÃN TIEÁN BEÄNH

5.1.1.2. Viêm phúc mạc tức thì:

- Viêm phúc mạc cấp tính nung mủ 

+ Đau bụng xuất hiện đột ngột ở 

HCP, sau đó lan ra khắp bụng.

+ Co cứng thành bụng nhất là ở 

HCP, phản ứng thành bụng rõ.

+ HCNT rõ, xét nghiệm BC tăng 

cao.



DIEÃN TIEÁN BEÄNH

5.1.1.2. Viêm phúc mạc tức thì:

- Viêm phúc mạc mủ thối (hoại tử):

+ Dấu hiệu tại chỗ lu mờ, ít biểu 

hiện rõ ràng.

+ Dấu hiệu toàn thân nặng nề, tình 

trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

--> VRT sau 24 h không được theo dõi 

và xử trí kịp thời, ruột thừa vỡ vào trong 

ổ bụng mủ gây VFM toàn thể.



DIEÃN TIEÁN BEÄNH

• 5.1.1.3. Viêm phúc mạc thì 2:

• Bệnh nhân có các triệu chứng 

của VRT như đau HCP, sốt, nhưng 

sau đó dịu đi (thời gian khỏi giả 

tạo), khoảng 2-3 ngày xuất hiện đau 

trở lại, lan ra khắp bụng, bụng co 

cứng, có cảm ứng phúc mạc và 

HCNT rõ.



DIEÃN TIEÁN BEÄNH

5.1.1.4. Viêm phúc mạc thì 3:

VRT --> Đám quánh ruột thừa --> 

áp xe ruột thừa --> VFM



ÁP XE RUỘT THỪA

1. Là ổ mủ khu trú quanh RT, giới hạn rõ, được cô lập vững chắc với
ổ bụng.

2. Chẩn đoán xác định:

- Đau bụng như VRT (3-4 ngày), không giảm, khu trú và đau sâu ở 
HCP.

- Dấu hiệu kích thích: Nôn, RL đại – tiểu tiện

- HCNT rõ

- Khám: Khối chắc, ranh giới rõ, mặt nhẵn, căng, ấn đau

- SA: H/ả khối loãng âm.

- Chọc dò có nhiều mủ thối.

3. Phân biệt:

- Đám quánh RT

- U hệ thống tiêu hóa

4. Tiến triển:

- Nếu mủ được dẫn lưu ngược vào manh tràng, phản ứng nhiễm
trùng có thể được dập tắt, dẫn đến hình thành đám quánh ruột thừa.

- ổ áp-xe có thể vỡ mũ, gây viêm phúc mạc (kỳ hai). 



ÁP XE RUỘT THỪA

5. Xử trí áp xe ruột thừa:

Với vị trí áp xe sát thành bụng:

• Là cấp cứu có thể trì hoãn

• Dùng KS và dẫn lưu ổ áp xe ra ngoài

• Nếu ổ áp xe to, đau nhiều, dọa vỡ -> mổ cấp cứu

Với trường hợp áp xe trong ổ bụng:

• Mổ cấp cứu ngay.

• Chèn gạc cẩn thận, cách ly ổ mủ với ổ bụng.

• Lấy bằng được ruột thừa.

• Dẫn lưu ổ bụng.



ĐÁM QUÁNH RUỘT THỪA

1. RT viêm nhưng chưa vỡ mủ, được bao bọc bởi các tạng chung quanh, 
kết hợp với hoạt động của các đại thực bào cùng các bạch cầu, làm
cho phản ứng viêm RT bị dập tắt.

2. Chẩn đoán:

- Triệu chứng như VRT, giảm dần nhưng không hết hẳn.

- HCNT +/-

- Khám: Mảng chắc, ranh giới không rõ, không di động, ấn đau nhẹ

- SA: H/ả đạm âm của khối áp xe.

- Chọc dò ra máu tươi.

3. Phân biệt:

- Hạch : Diễn biến kéo dài

- Khối u đường tiêu hóa.

4. Diễn biến: Có thể áp xe hóa.

5. Xử trí: 

- KS liều cao đến khi hết đau, hết sốt.

- Mổ lại sau 6 tháng.

- Nếu đau lại phải đến khám ngay



CÓ CÁCH NÀO KHÁC KHÔNG

NỘI KHOA ??????????????????/



• 2015 JAMA có bài so sánh ĐT Nội và Ngoại Khoa VRTC chưa BC.

• Phương Pháp:

KS tĩnh mạch ertapenem 3 ngày đầu và được đánh giá lại sau 12-24 h
kể từ lúc nhập viện, nếu tình trạng nặng nên họ sẽ được PT cắt RT.
Tiến triến tốt sẽ tiếp tục KS uống 7 ngày tiếp: Levofloxacin( 500 mg x
1l/d) và Metronidazole ( 500mg x 3l/d)

• Kết quả:

– G1: 273 BN ĐT Ngoại khoa tất cả ( trừ 1 BN) đều phục hồi tốt.

– G2: 256 BN ĐT Nội khoa thì 186 Bn không cần mổ, 70 Bn cần PT
trong năm đó ( 58 BN VRT tái phát ko biến chứng, 5 Bn VRT có
BC, 7 Bn cắt vì nghi ngờ tái phát)

• Tỷ lệ Biến chứng chung: 20,5% ( G1) vs 5,8% ( G2)



• TS Edward Livingston, phó ban biên tập JAMA, và chuyên gia
Corrine Vons, Bệnh viện Jean-Verdier ở Pari : “Đã đến lúc cần xem
xét chấm dứt phẫu thuật cắt ruột thừa thường quy cho bệnh nhân. “

• John Abercrombie - trưởng ban Ngoại cấp cứu Hội Ngoại khoa Hoàng
gia Anh: “Điều tri kháng sinh đã được nhiều bác sĩ ngoại khoa ở Anh
áp dụng cho những bệnh nhân bị VRT không phức tap. Những trường
hợp VRT nặng vẫn là một bệnh có thể rất nghiêm trọng cần phải điều
trị ngoại khoa”.

• Chú ý: Hiện tại vẫn chưa có Guideline hướng dẫn cho việc này.

• ???





Nâng mũi L- Line 2 lớp



Nâng mũi cấu trúc



Sửa mũi lệch sau phẫu thuật















Nâng ngực





Drtien.com



Xin trân trọng cảm ơn !


