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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Chấn thương thận (CTT) là bệnh lý thường gặp nhất trong chấn 

thương các cơ quan tiết niệu và chiếm 8% - 10% chấn thương vùng 
bụng và chiếm khoảng 1% - 5% trong tất cả các chấn thương. 80% - 
90% CTT là do va chạm trực tiếp. Chẩn đoán CTT dựa vào biểu hiện 
lâm sàng nhưng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, chụp 
cắt lớp vi tính (CLVT) lại đóng vai trò quan trọng không những chẩn 
đoán xác định mà còn đưa ra phân độ CTT nhanh chóng, chính xác.  

Điều trị CTT trong và ngoài nước đã trải qua nhiều giai đoạn với 
các phương thức thực hiện khác nhau. Trước năm 2000, điều trị CTT 
chủ yếu bằng phẫu thuật (PT) mở truyền thống tuy có thể cứu sống 
tính mạng bệnh nhân (BN) vỡ thận nặng nhưng là một phương pháp 
can thiệp phức tạp, nhiều biến chứng, di chứng và có thể làm nặng 
thêm tình trạng BN. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị CTT với 
xu hướng thống nhất là cố gắng bảo tồn tối đa hình thái và chức năng 
thận bị chấn thương như điều trị nội khoa bảo tồn theo dõi, phẫu 
thuật bảo tồn thận, nút mạch chọn lọc, dẫn lưu khối tụ dịch quanh 
thận qua da hay qua nội soi niệu quản ngược dòng …Thời gian gần 
đây, việc áp dụng các phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn như 
phẫu thuật nội soi (PTNS) và can thiệp nội mạch đang được áp dụng 
tại các trung tâm ngoại khoa lớn trên thế giới đã làm giảm chỉ định 
mổ mở và tăng khả năng bảo tồn thận chấn thương.  

Xu hướng mở rộng chỉ định điều trị nội khoa bảo tồn với CTT 
nặng độ IV, V đã làm gia tăng các biến chứng tiết niệu. Trong đó, hai 
biến chứng sớm thường gặp nhất là chảy máu và rò nước tiểu kéo dài 
trước đây thường được chỉ định mổ mở sau khi điều trị bảo tồn theo 
dõi với tỷ lệ cắt thận cao 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nơi đầu tiên trong nước áp dụng 
PTNSÔB điều trị CTT kín từ năm 2006 và cho đến nay đã đạt được 
nhiều kết quả thực tiễn rất đáng khích lệ. Tỷ lệ BN được PTNSÔB 
bảo tồn thận chiếm 6,9% tổng số BN điều trị và đạt tới 32,3% BN chỉ 
định phẫu thuật. Đây là can thiệp an toàn và hiệu quả, ít sang chấn, 
giúp cho bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Tuy nhiên, đây 
là một phương pháp điều trị CTT mới được áp dụng tại Việt Nam nên 
việc thực hiện cần theo một quy trình chuẩn, hoàn thiện về chẩn đoán, 
chỉ định, kỹ thuật xử trí tổn thương, theo dõi bệnh nhân, phát hiện xử 
trí các tai biến, biến chứng trong và sau can thiệp PTNS để đạt mục 
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đích nâng cao hiệu quả điều trị bảo tồn được thận chấn thương. Trên 
cơ sở thực tiễn trên, nhằm góp phần xây dựng chỉ định và có thể ứng 
dụng rộng rãi phương pháp PTNS trong điều trị CTT, chúng tôi thực 
hiện đề tài:"Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị chấn 
thương thận” với hai mục tiêu sau: 

1. Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận.  
2. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận.  

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
Chấn thương thận kín trên thế giới cũng như ở Việt Nam có xu 

hướng gia tăng về số lượng cũng như mức độ chấn thương, đặc biệt 
gia tăng về chấn thương phối hợp do tốc độ đô thị hóa và phát triển 
phương tiện giao thông. CTT đứng hàng đầu trong chấn thương hệ 
tiết niệu, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh nếu không được điều 
trị hợp lý kịp thời.  

Điều trị phẫu thuật nội soi, nội khoa và các can thiệp ít xâm lấn là 
biện pháp điều trị mới tại Việt Nam, có vị trí quan trọng trong phát 
triển ngành ngoại tiết niệu. 
BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Luận án dày 143 trang khổ giấy A4, được phân ra 4 chương, trong 
đó: đặt vấn đề: 3 trang: tổng quan: 47 trang, đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: 17 trang, kết quả nghiên cứu: 27 trang, bàn luận: 46 
trang, kết luận: 2 trang, đề xuất: 1 trang. Luận án có 32 bảng, 7 biểu 
đồ và 34 hình. Luận án gồm 153 tài liệu trong đó 24 tài liệu tiếng 
Việt và 129 tài liệu tiếng Anh. 

Chương 1: TỔNG QUAN 
1.2. CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG THẬN 
1.2.1. Lâm sàng 
1.2.1.1. Nguyên nhân và cơ chế chấn thương 

Nguyên nhân chấn thương: Có thể do tai nạn lao động, tai nạn 
giao thông hoặc tai nạn sinh hoạt. Những năm gần đây, nguyên nhân 
do tai nạn giao thông ngày càng tăng cao.  

Cơ chế chấn thương: Chấn thương thận chủ yếu do cơ chế chấn 
thương trực tiếp trong 80% - 85% trường hợp. Chấn thương gián tiếp 
do cơ chế giảm tốc độ đột ngột gây nên chỉ chiếm 15% - 20% nhưng 
có thể gây nên tổn thương nặng cuống thận.  
1.2.1.2. Cơ năng 

Đau vùng thắt lưng và chướng bụng:  
Đái máu  
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perinephric fibrous capsule compress  parenchyma account for 7.1%. 
2. The result of laparoscopic surgery for renal trauma 

Most of patients undergoing retroperitoneal laparoscopic surgery  
account for 90%.  Only 10% of them have transperitoneal approach due to 
combined abdominal injuries. 

Main interventions that were removing perinephric hematoma with 
40,91%; stature  parenchyma laceration account for 12,12%; partial renal 
excision of 13,64%;  stature ureteropelvic  9,09% and cut perinephric 
fibrous capsule to release the compression of the parenchyma is 24,24%. 

The success rate of 94.29%, open surgery 5.71% due to severe kidney damage.  
Sucessful renal preservation rate  used endoscopic procedure was 92.86%. 

Early results after surgery: Complications in 6 patients accounts for 
8.57% including 1 patient with open nephrectomy on day 3. Five 
patients with stable urine leakage after placing contrast JJ catheter. 
Good results were 91.43%,  middling and moderate results are  7.14% 
and 1.43%, respectively. 

Long-term follow-up: 84.62% of patients with injuried renal 
preservation were followed up: 25.48 ± 9.32 months (from 6 to 60 
months). Good results reached 96.36% of the renal preservation. The 
middling result is 3.64%. There were no complications such as  
perinephric fluid, hydronephrotic, urine leakage or vascular sequelae. 
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55/65 patients underwent  laparoscopic surgery  were monitored 
postoperatively for 6 to 60 months, accounting for 84.61% with an average 
follow-up time of 25.48 ± 9.32 months for clinical and. Ultrasound doppler 
and CT scan. Long-term postoperative follow-up results were good with 
96.36% of patients with renal preservation, and no complications. There 
were 2 patients presenting with low back pain after stable treatment without 
fever. Our study found only 2 cases (3.64% ) witth middling results. In our 
study, 24/55 patients (43.6%) of the kidney preservation were  indicated for 
CT scan follow-up 6 months  postoperatively in patients with grade IV 
lesions and  early complications.  
 

CONCLUSIONS 
Through the implementation of the thesis “Application of 

laparoscopic surgery for renal trauma”, 70 patients with renal trauma 
who are underwent laparoscopic surgery from June 2011 to June 2017, 
we have some conclusions: 
1. Application of laparoscopic surgery for renal trauma 

The average age was 31.7 ± 15.6 years, the age group 15-45 
accounted for 74.28%. Male accounts for 77.14%, female accounts for 
22.86%. The right renal trauma is 54.28% and left renal trauma is 
45.72%. Single renal trauma accounts for 54.28%. There were 42.86% 
patients had shock in hospitalizations, combined injuries appear in  
45.71% patients. 

Renal trauma is caused mainly by traffic accident (61.43%). Two major 
signs are hematuria (84.28%) and hematome in lumbar cavity (91.43%). 

Preoperative treatment: Conservative internal medicine treatment 
(78.57%); intravascular embolization 10%; JJ drainage due to urine 
leakage (7.14%). 

The laparoscopic indication after trauma from 14 hours to 3 months 
with 81.43% performed after 24 hours due to worse clinical state ; after 
7 days, accounting for 44.29%; 18.57% patients were underwent 
immediately in the first 24 hours because of severe trauma and 
combined abdominal injuries. 

The reason for endoscopic procedure is developed retroperitoneal 
hematuria, which accounts for 21.43%; severe renal trauma (20%); 
coordinate abdominal injuries 10%; 10% persistent bleeding; renal 
trauma on nephropathy 12.86%; infected perinephric fluid (18.57%) and  

 3

1.2.1.3. Toàn thân 
Có thể gặp tình trạng sốc trong chấn thương thận nặng 
Tình trạng thiếu máu do mất máu cấp tính hay do chảy máu kéo 

dài, tái phát, hội chứng nhiễm trùng 
1.2.1.4. Thực thể 

Thăm khám thấy bầm tím, sây sát da vùng thắt lưng, da bụng. 
Khối máu tụ hố thắt lưng: Khám thấy vùng thắt lưng đầy hơn 

bình thường, căng nề và đau, co cứng cơ vùng thắt lưng do máu tụ 
và nước tiểu thấm ra quanh thận. 
1.2.1.5. Các thể lâm sàng của chấn thương thận 

Thể đa chấn thương: CTT có thể phối hợp trong bệnh cảnh của 
đa chấn thương  

Thể chấn thương thận trên thận bệnh lý: Thận lạc chỗ; thận 
móng ngựa…… 

Thể chấn thương thận trẻ em: Ở trẻ em thành bụng và khối cơ 
lưng chưa phát triển, do đó thận trẻ em dễ bị chấn thương hơn ở 
người lớn. 
1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm 

Những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò quan trọng 
trong chẩn đoán xác định, phân độ tổn thương thận. Việc lựa chọn 
phương pháp nào và chỉ định thực hiện khi nào tuỳ thuộc theo tình trạng 
diễn biến lâm sàng của bệnh nhân và những tổn thương cơ quan phối 
hợp có thể gặp. 
1.2.2.1. Siêu âm ổ bụng 

Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể được tiến hành thuận 
lợi và chi phí thấp. Đây là thăm khám chẩn đoán nhanh chóng và có 
giá trị sàng lọc tổn thương cao, áp dụng được rộng rãi, có thể thực 
hiện ngay tại giường khi tình trạng huyết động của bệnh nhân chưa 
cho phép đi chụp CLVT. Siêu âm có thể phát hiện các dấu hiệu trực 
tiếp và gián tiếp 
1.2.2.2. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 

Được áp dụng từ những năm 1980, chụp CLVT đã trở thành 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh đặc hiệu, chính xác được lựa chọn, 
có độ nhậy, độ đặc hiệu và độ chẩn đoán dương tính cao hơn hẳn các 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác.  

Chỉ định chụp CLVT: 
- Các trường hợp chẩn đoán chấn thương thận trên lâm sàng có tụ 

máu quanh thận hoặc đường vỡ thận trên siêu âm, tình trạng huyết 
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động của bệnh nhân ổn định. 
- Các trường hợp chấn thương thận nghi ngờ có tổn thương tạng 

phối hợp trong ổ bụng. 
Chống chỉ định chụp CLVT: 
- Tình trạng huyết động không ổn định. 
- Dị ứng với thuốc cản quang đường tĩnh mạch. 
- Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. 
Các hình ảnh CTT trên chụp cắt lớp vi tính 
- Hình ảnh chấn thương nhu mô thận 
- Tụ máu dưới bao, sau phúc mạc 
- Chấn thương cuống thận: 
- Chấn thương mạch máu thận: 

Thông động tĩnh mạch. 
Giả phình động mạch thận 
Chảy máu thể hoạt động:  

- Chấn thương chỗ nối bể thận - niệu quản (BT - NQ): 
- Chấn thương trên thận bệnh lý 
Dấu hiệu phát hiện trên CLVT dự đoán CTT nặng gồm:  
- Tụ máu lớn vùng quanh cuống, rốn thận nghi ngờ chấn thương mạch thận. 
- Thoát nước tiểu cản quang thì chụp muộn ra vùng giữa thận 

ngang quanh rốn giả thiết chấn thương đứt vỡ bể thận hoặc chỗ nối 
BT - NQ. 

- Thoát thuốc cản quang thì sớm giả thiết chấn thương ĐMT. 
1.2.2.3. Chụp cộng hưởng từ (MRI) 

Chụp MRI cho thấy rõ hệ thống bài xuất như chụp NĐTM nhưng 
với lợi ích không cần sử dụng thuốc cản quang. Phương pháp này có 
thể phát hiện khối máu tụ, phân biệt phù nề với thiếu máu và để tìm 
các khối tụ máu và nước tiểu sau phúc mạc.  
1.2.2.4. Chụp động mạch thận 

Đây là phương pháp được coi là tiêu chuẩn vàng vừa chẩn đoán, 
vừa điều trị các tổn thương cuống mạch, bóc tách động mạch, huyết 
khối động mạch và các biến chứng muộn như giả phình động mạch, 
thông động tĩnh mạch  

1.2.2.5. Chụp đồng vị phóng xạ (ĐVPX - Scintigraphy) 
Phương pháp này ít được chỉ định trong cấp cứu mà chủ yếu áp 

dụng để kiểm tra đánh giá chức năng thận sau điều trị phẫu thuật bảo 
tồn hoặc phục hồi mạch thận.  
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diagnosed ureteropelvic trauma on CT scan. According to the 
recommendations of the European Urology Association in 2012, CT 
scan is a very effective means to diagnose ureteropelvic fracture. 
* Cut perinephric fibrous capsula through laparoscopic surgery 

Our study included 13 patients with infected fluid and 5 cases of 
form capsula fibrosa renis to compress the parenchyma after 
conservative treatment for 20 days to 90 days. 18 cases were performed 
cut perinephric fibrous capsule, remove hematoma, cleansing and 
retroperitoneal drainage accounts for 25.7%. One patient is underwent  
retroperitoneal laparoscopic surgery but still a large fluid retention 
cause compress kidney parenchyma. 
* Nephrectomy possiblity through laparoscopic surgery 

In the study group of 70 patients, we did not specify complete 
nephrectomy used laparoscopic procedure because this is hard for severe 
renal injury in emergency situations. 
* Endoscopic management for renal trauma  on nephropathy 
Our study included 9/66 cases of renal trauma on nephropathy, 
accounting for 13,64%. Of these, 6 patients with kidney stones and 
lithureteria. There are other 3 cases of  renal trauma on nephropathy  
include: 1 patient with the left  renal injury grade IV, 1 patient with 
renal trauma  on  horseshoe kiney. 
4.3. ASSESSMENT OF  LAPAROSCOPIC SURGERY RESULTS 
IN CONSERVATIVE PROCEDURE FOR RENAL TRAUMA 
4.3.1. Early results of laparoscopic  treatment for kidney injury 
Average surgery time was 74.68 ± 18.92 minutes (from 50 to 120 
minutes) .15 patients needed transfusions (21.4%) with  transmission: 
1.89 ± 0.31 units (1-4 units). 69 out of 70 patients with successful 
conservative rate account for  98.57%. 4 patients underwent open 
surgery to preserve the kidneys with grade IV not managed through 
endoscopic procedure, thus the renal preservation with this method was 
65/70 patients achieving 92.86%. 
4.3.2. Early complications after laparoscopic surgery for  renal trauma 

Early complications after laparoscopic surgery are in 6 patients 
(8.57%) including 1 patient with bleeding and urinary leakage after 
surgery. Postoperative urinary complications that urinary extravasation 
lasted over 1 week are remaining 5 patients who are stented JJ.  



 
 

21

can’t suture. These cases were underwent open surgery to cut fibrous 
capsule  for preserved kidney. 
4.2.2.2. Ability to perform laparoscopic  surgery for renal injury and 
kidney preservation 

The most prominent  advantage of  laparoscopic surgery is that it can 
easily perform  interventions and does not affect the severity of severe 
kidney damage that has temporarily stopped the bleeding. Severe renal 
trauma, such as severe parenchyma laceration, necessary to open surgery. 
Our study found that 41 patients, accounting for 58.57% of patients with 
bleeding from renal insufficiency, were controlled by hemostatic or 
electrocautical stitching in surgery, remove hematoma. 
* Remove  hematoma, hemostasis parenchyma laceration, drainage fuild. 

Surgical treatment for the removal of subcapsular hematoma 
formerly done by open surgery, it has recently focused on minimally 
invasive techniques such as percutaneous drainage when new 
thrombosis are formed. Laparoscopic technique are currently doing 
most often and is most effective because it deals with the causes and 
thorough treatment. 

In our study, this intervention in 27/66 patients with 40,91% with the 
success rate of 92.59% (25/27 patients). In operative period, there are 
two cases of bleeding through the fracture of the parenchyma between 
the stems can not be used endoscopic procedure should be tranfer to 
open surgery to stature parenchyma  hemotasis. 
* Preservative stature  hemotasis for broken kidney trauma 

Evaluation of laparoscopic surgery intervention shows that the ability to 
perform preservative stature for broken kidney trauma through endoscopic 
procedure is associated with non severe  fractures and non excessive 
bleeding due to limited compare to open surgery. Our study included 10 
cases account for 12,12% of preservative stature achieved good results. 
*Partial  nephrectomy 

Our study included 9/66 patients (13,64% ) had a partial cut of the 
parenchymal tissue in the middle and  underneath the broken renal  due 
to trauma through after retroperitoneal endoscopic surgery achieved 
good results and no postoperative complications. 
* Stature for  ureteropelvic recovery 

Our study included 6 patients (9,09%) immediately following a 
sudden decrease accident. Patients without hematuria were 
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1.2.2.6. Xét nghiệm máu và nước tiểu 
Cho biết và đánh giá mức độ thiếu máu, tình trạng nhiễm trùng. 
Ngoài ra còn theo dõi đánh giá chức năng thận, chức năng gan. 
Tìm hồng cầu trong nước tiểu trong trường hợp đái máu vi thể, 

tìm bạch cầu, mủ, protein niệu khi có viêm nhiễm đường tiết niệu. 
1.2.3. Chẩn đoán phân độ thận chấn thương 

Xu hướng hiện nay không chỉ chẩn đoán xác định chấn thương 
thận mà còn chẩn đoán phân độ thận chấn thương. Xác định chính 
xác mức độ CTT là cơ sở quan trọng nhất để nhanh chóng đề xuất 
thái độ xử trí và phương pháp điều trị cụ thể. phù hợp và hiệu quả. 
Phân loại theo Chatelain C (1981) trên lâm sàng và NĐTM 
Phân loại trên chẩn đoán tổn thương bằng chụp CLVT theo AAST: 

Phân độ chấn thương thận sửa đổi RISC theo AAST 2011. 
Độ Loại tổn thương thận 

I 

Đụng dập: Đái máu đại thể hoặc vi thể, thăm dò tiết niệu bình 
thường. 
Tụ máu: Tụ máu dưới bao không lan rộng, không rách,vỡ nhu 
mô thận. 

II 
Tụ máu: Tụ máu quanh thận không lan rộng,khu trú sau phúc mạc. 
Đường vỡ: Vỡ vùng vỏ thận sâu nhu mô <1cm, không thoát 
nước tiểu. 

III 
Tụ máu: Quanh thận lan rộng sau phúc mạc làm thay đổi vị trí thận. 
Đường vỡ: Vỡ vùng vỏ thận sâu nhu mô >1cm, không thoát 
nước tiểu. 

IV 

 Đường vỡ nhu mô vùng vỏ lan rộng qua vùng tủy thận vào 
đường bài xuất và có thoát nước tiểu cản quang ra quanh thận. 
Chấn thương động mạch hoặc tĩnh mạch nhánh của thận. Vỡ bể 
thận - niệu quản hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. 

V Rách, đứt rời hoặc tắc nghẽn động mạch hoặc tĩnh mạch thận chính. 
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN 
1.3.1. Điều trị nội khoa bảo tồn  

- Chỉ định:  
Điều trị nội bảo tồn những chấn thương thận nhẹ độ I - III 
Điều trị nội bảo tồn những chấn thương thận nặng độ IV - V có 

huyết động ổn định được chỉ định sau khi đã thực hiện chụp CLVT 
chẩn đoán các chấn thương bụng phối hợp hoặc đa chấn thương để 
phát hiện các tổn thương phối hợp có thể ảnh hưởng đến chỉ định 
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điều trị nội bảo tồn 
- Biến chứng trong và sau điều trị bảo tồn 
+ Biến chứng tiết niệu: 
Biến chứng sớm gặp trong 4 tuần đầu sau chấn thương gồm có 

chảy máu tái phát, thoát nước tiểu.. 
Biến chứng muộn gồm ứ nước thận, hình thành nang hoặc sỏi, rò 

nước tiểu 
+ Biến chứng mạch máu thận, cao huyết áp, suy thận 

1.3.2. Phẫu thuật mở 
- Chỉ định: McAninch (1991) và một số tác giả khác đã thống 

nhất đưa ra những chỉ định phẫu thuật như sau 
+ Chỉ định mổ tuyệt đối thăm dò thận sớm: 
Tình trạng huyết động không ổn định do chảy máu nặng, đe dọa 

tính mạng có nguyên nhân từ tổn thương cuống thận hoặc nhu mô 
thận giập nát. 

Tổn thương cuống mạch thận (độ V) nghi ngờ trên chụp NĐTM 
và được phát hiện bằng chụp CLVT hoặc chụp động mạch thận. 

Phát hiện trong thời điểm mở bụng cấp khối máu tụ cứu lớn sau 
phúc mạc lan rộng, đập theo nhịp mạch.  

Trường hợp có mảnh vỡ thận mất nuôi dưỡng lớn kết hợp với tụ 
máu sau phúc mạc lan rộng thì cần thiết phải thăm dò thận. 

+ Chỉ định mổ tương đối: CTT độ III, IV tùy theo diễn biến lâm sàng: 
Vùng nhu mô thận mất nuôi dưỡng quá 20% kết hợp với vỡ nhu 

mô thận hoặc thoát nước tiểu, có tụ máu sau phúc mạc lan rộng hoặc 
đi kèm chấn thương tụy và ruột kết hợp thì cần phẫu thuật sớm.  

Thoát nước tiểu ra ngoài. Chỉ định thăm dò thận ngay trong 
trường hợp thoát nước tiểu ở vùng giữa hoặc quanh thận. 

Phân độ tổn thương là không đầy đủ do tính không ổn định của 
các chấn thương phối hợp.  

Chấn thương thận thường gặp cùng chấn thương phối hợp khác 
được chỉ định thăm dò 

 Thất bại của can thiệp qua da hoặc nội  
Chấn thương trên thận bệnh lý.  

1.3.3. Điều trị can thiệp ít xâm lấn 
- Chụp động mạch thận và nút mạch chọn lọc 
* Chỉ định:  
+ Bệnh nhân CTT có hình ảnh tổn thương động mạch thận trên các 

phương tiện chẩn đoán hình ảnh (siêu âm Doppler hoặc CLVT).  
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preserving the kidney, reducingthe risk of potential nephrectomy. 
However, the surgery  indication will be set when the circuit fails…. 

Surgery indication after 24 hours for 43.19% patients is underwent 
open surgery, mainly due to renal injury on nephropathy (22.72%) and 
when worse clinical progression only 9.09% due to complications of 
retroperitoneal hematoma - urine affects the preservative renal ability 
and life-threatening. In this group, there were 6 cases with broken 
ureteropelvic after sudden speed acceleration is early finding in CT scan 
without renal parenchyma laceration and no release constrast medium 
around renal hilus and no observation of contrast medium into 
uterer.So, retroperitoneal surgery is indicated for the case to 
ureteropelvic recovery. In our study, 7 patients were underwent 
transperitoneal laparoscopic surgery because renal trauma combined 
with intra-abdominal injuries to manage the same lesions. The follow-
up period ranged from 30 hours to 90 days . The lesions were indicated 
for laparoscopic surgery mainly due to clinical deterioration when 
follow-up including: 15 patients with  increased transperitoneal 
hematoma ( 21.43%), 7 patients had persistent bleeding after 
transfusion (10 % and 18 patients presenting with fever, infected 
transperitoneal hematoma-urine accounting for 25.71%. 

The group of patients is underwent laparoscopic surgery after trauma 
over 7 days accounts for a high rate of 44.29%. 
4.2.2. Implementation feasibility and outcomes of laparoscopic 

surgery for renal trauma 
4.2.2.1. Transperitoneal and retroperitoneal laparoscopic approach  

Both retroperitoneal and transperitoneal approaches can be used for 
laparoscopic renal trauma. 

Our study included 7 out of 70 patients who underwent 
retroperitoneal endoscopic procedure, the majority of whom were 63/70 
patients have transperitoneal approach. 66/70 patients were successfully 
magament of 94.29%. Only 4/70 patients underwent fails with 
retroperitoneal approach, so transfer to open surgery at 5.71% due to 
unable to carry endoscopic surgery. 1 patient was diagnosed as infected 
subcapsular  fluid after renal trauma 1 month, 1 cm thick fibrosis 
attached to the peritoneum difficult to define the boundaries to cut the 
fibrous capsule to release the kidney parenchyma and 1 patient  after cut 
thick fibrous capsule around the kidney is thick, the retroperitoneal fluid 
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caused, accounting for 11.43%. 
In our study, anemia was subdivided into 3 moderate, mild and 

severe categories, 23 patients (32.71%) with mild anemia, 20 patients 
(28.57%) with moderate anemia, 2 patients (2.86%) with severe anemia 
(table 3.8). Of these, 17 out of 70 patients had a preoperative blood 
transfusion volume of 24.28% with 3.64 ± 0.57 units (from 2 to 7 units). 

On renal function, 14/70 patients (20%) had preoperative urea index 
> 7.5 mmol / l and creatinine >120μmol / l  but the tests returned to 
normal soon after surgery. Only 3 patients (4.29%) had postoperative 
creatinine higher than 120 μmol / l and had to undergo medical 
treatment. Patients with impaired renal function were mainly in the 
shortage due to blood loss and CTT in the kidney. 28 out of 70 patients 
(40%) had CPK increase in the  coordinated renal trauma. Renal 
function within normal limits, liver enzyme elevations slightly 
increased but still within the limits allow for anesthesia resuscitation. 
4.2. APPLICATION OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR 

RENAL TRAUMA 
4.2.1. Indication for laparoscopic surgery in kidney injury 

The time between injury and surgery indication is different between 
open and laparosopic surgery. Interventions before 24 hours after 
trauma were indicated mainly for open surgery, accounting for 56.81%, 
mainly due to severe renal trauma with shock accompanied by multiple 
traumatic injury and abdominal injury. In an emergency case, the open 
surgery is priority to ensure  rescue patients and managing the most radical 
injuries to the organs. In contrast, for 24-hour emergency intervention, only 
in 13/70 patients (18.57%) including 6 severe renal trauma cases and 7 
coordinated abdominal trauma were treated. Recent research in Vietnam 
have shown that 24-hour emergency indication is directly related with 
shock, combined injury and severe traumatic injury are higher than surgery 
group after 24h. Statistical significance with p <0.001. 

Endoscopic intervention after 24 hours were assigned to the majority 
57 out of 70 patients, accounting for 81.4% patients with stable 
hemodynamically but the clinical course deteriorated. Of these, 7 
patients had indicated for selective circuit node before endoscopic 
surgery and 5 patients undergoing constrast laparoscopic procedure, 
stent  JJ prior to surgery (Table 3.10 and Table 3.12). Pre-operative 
preoperative hemostasis will effectively prevent the kidney tissue from 
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+ Bệnh nhân có tình trạng huyết động ổn định.  
* Chống chỉ định: 
+ Bệnh nhân CTT đang trong tình trạng rối loạn huyết động nặng. 
+ Bệnh nhân có suy hô hấp cấp. 
+ Bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc cản quang đường tĩnh mạch. 
+ Bệnh nhân suy đa tạng. 
+ Bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng. 
- Đặt stent trong lòng mạch 
- Dẫn lưu khối tụ dịch qua da, đặt ống thông niệu quản ngược dòng 

1.3.4. Điều trị chấn thương thận bằng phẫu thuật nội soi 
Chấn thương thận được điều trị nội khoa bảo tồn ngày càng gia 

tăng với xu hướng mở rộng chỉ định cho CTT nặng độ IV, V có tình 
trạng toàn thân và huyết động ổn định mà không cần tính đến có 
thoát nước tiểu và mảnh vỡ mất nuôi dưỡng với hy vọng phần lớn 
những tổn thương thận sẽ ổn định mà không cần phải phẫu thuật. Đó 
là nguyên nhân làm tăng tỉ lệ biến chứng gần. Trong đó, biến chứng 
về tiết niệu có thể can thiệp qua nội soi ổ bụng. 

Nội soi ổ bụng chẩn đoán trong cấp cứu cho phép kiểm tra các 
tạng trong và sau phúc mạc trong trường hợp khó chẩn đoán khi các 
phương pháp thăm dò khác nghi ngờ. PTNS sẽ tốt hơn khi thực hiện 
các nguyên tắc như phẫu thuật mở sẽ cho phép kiểm tra, thăm dò 
khoang sau phúc mạc và tất cả các dạng tổn thương thận, đồng thời, 
qua phúc mạc sẽ đánh giá tổn thương các tạng trong ổ bụng và phát 
hiện tổn thương cơ hoành dễ dàng hơn. Khó khăn nhất khi thực hiện 
PTNS sau phúc mạc vẫn là các ổ tụ máu lớn. 

- Chỉ định: 
+ Khối máu tụ sau phúc mạc tăng lên, CTT diễn biến nặng lên sau 

khi đã truyền máu. 
+ Bệnh nhân CTT có tụ máu nước tiểu quanh thận kéo dài sau 

điều trị bảo tồn mà dẫn lưu đài bể thận qua nội soi ngược dòng không 
kết quả.  

+ Thăm dò thận và khoang sau phúc mạc khi đánh giá tổn thương 
các tạng trong nội soi ổ bụng cấp cứu. 

+ Sốt, nhiễm trùng khối máu tụ, nước tiểu quanh thận sau khi đã 
điều trị nội khoa bảo tồn không kết quả. 

+ Khối máu tụ và nước tiểu sau phúc mạc hoặc dưới bao thận tổ 
chức hóa hình thành bao xơ quanh thận gây đè ép nhu mô thận lành. 
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Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Gồm 70 bệnh nhân chẩn đoán CTT kín được điều trị bằng PTNS trong 
và sau phúc mạc tại khoa Tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2017. 
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

- Bệnh nhân được lựa chọn nghiên cứu đều là CTT độ IV theo 
phân độ RISC của AAST (năm 2011)  

- Bệnh nhân CTT phối hợp với các chấn thương khác như: Vỡ 
tạng rỗng đến sớm, CT gan, lách chảy máu trong ổ bụng có chỉ định 
PTNS ổ bụng. 

- Bệnh nhân CTT có mảnh vỡ nhu mô thận mất cấp máu khi điều 
trị bảo tồn theo dõi thấy khối tụ dịch máu - nước tiểu sau phúc mạc 
tăng nhanh.  

- Bệnh nhân CTT có khối tụ dịch máu - nước tiểu quanh thận kéo 
dài, nhiễm trùng sau điều trị bảo tồn hoặc đã được can thiệp ít xâm 
lấn như: Đặt JJ nội soi ngược dòng, dẫn lưu mono J qua da, nút mạch 
không kết quả. 

- Bệnh nhân CTT trên thận bệnh lý lành tính như: Sỏi thận niệu 
quản, hẹp niệu quản, nang thận, thận móng ngựa… 

- Bệnh nhân CTT đái máu tái phát sau điều trị bảo tồn không có 
chỉ định can thiệp mạch (do dị ứng thuốc cản quang, không thoát 
thuốc sớm).  

- Các bệnh nhân được lựa chọn đều phải có huyết động ổn định 
khi vào viện hoặc sau khi hồi sức. 
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân không phải chấn thương thận độ IV chẩn đoán trên CLVT. 
- Bệnh nhân vết thương thận hoặc chấn thương thận sau can thiệp 

thủ thuật (như tán sỏi ngoài cơ thể…). 
- Bệnh nhân CTT có sốc mất máu, sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu. 
- Bệnh nhân CTT phối hợp nặng như: CT khối tá tụy, CT gan 

nặng, viêm phúc mạc muộn do vỡ tạng rỗng, thương tổn mạch máu 
lớn, chấn thương sọ não nặng…. 

- Bệnh nhân CTT trên thận bệnh lý ác tính như: Ung thư thận, ung 
thư đường bài xuất.. 

- Bệnh nhân có chống chỉ định bơm hơi ổ bụng để mổ nội soi khi có 
CT phối hợp trong ổ bụng. 
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patients with multiple injuries or severe renal trauma when the patients are 
recovery but false, the cases  will be immedately surgery to ensure their 
lives. Shock state while on the hospital admission  is indicated for early 
emergency surgery. In my research, there are 42,86% patient expression 
shock in the hospital admission with  coordinated trauma in 45.72%. 

84.28% patients  have gross hematuria on CT image, all patient have 
renal trauma grade V. However, 85,71% patients in this research underwent 
conservative procedure, so hematuria become stable. 6 patients without 
hematuria are diagnosed in ureteropelvic break (grade IV). 

Lumbar pain with 88,57% and tympania  account for 30%,  91,43% 
patients have signs of hematoma in lumbar cavity. This clinical signs 
are available for the diagnostic and the high rate in this research. 

Kidney trauma combine with other organs does not only make it 
difficult to diagnose the disease but sometimes exacerbate the condition. 
Our results showed that the lesions associated with other organs were found 
to be 45.72%, in which the combined liver injury with the right kidney 
injury had the highest rate of 27.14%. 
4.1.3. Subclinical signs 

Ultrasound is an effective imaging diagnostic technique, convient and 
low cost that can be used at all medical care center to help diagnose renal 
trauma as well as other intraabdominal organ injuries. Ultrasound can be 
used at bed if necessary. 

CT scan was a very significant diagnostic tool for accurately 
classifying renal trauma up to 90.8%. Renal injury scale according to 
AAST was the most important predictor of treatment with 56.8% renal 
trauma grade IV and 100% grade V is indicated for emergency surgery. 
In our study, the results showed that all patients treated by endoscopic 
surgery were grade IV. There were 9 patients with renal trauma in the 
kidney disease (12.86%) and 7 patients with combined abdominal 
trauma (10%). Our study has detected 6 cases that broken ureteropelvic 
on the CT image after the sudden speed decrease of 8.57% including 3 
cases with complete rupture and 3 cases with incomplete laceration on 
the ureteropelvic junction. 

Late complications after renal trauma were detected in CT image 
including: 2 cases with pseuaneurysm (2.86%) have been assigned 
selective circuits; 10 patients with retroperitoneal hematoma – 
urineretention (14.29%).  8 cases with infected fuild in the peritoneal cavity 
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surgery. This is a developed trend that is widely used in major surgical 
centers over the world. 

Selection and combination renal trauma procedures depend on 
multiple elements such as clinical diagnostics, rescovery, minimally 
invasive intervention and experiences of technician. 
4.1. CLINICAL AND SUBCLINICAL SIGNS OF STUDYING GROUP 
4.1.1. General features of the studying group 

Between June 2011 and June 2017, we conducted a study on 70 renal 
trauma cases treated by endoscopic surgery at Viet Duc Hospital and 
Hanoi Medical University Hospital. 

The mean age of patients in our study was 31.7 ± 15.6 years, of which 
the youngest age was 8 years, the oldest was 79 years, the main labor 
force using the means of transport accounted for 74.28% (figure 3.1). Vu 
Nguyen Khai Ca (2001) found that the mean age of renal injuried patients 
was 30.5. 

 Renal trauma rate in males is 77.14% and females is 22.86% (figure 
3.2). This difference was statistically significant (p <0.001). 

The results of our study are also consistent with other studies by Vu 
Nguyen Khai Ca (2001) and Nguyen Dinh Hung (2009) with a male 
proportion is 76.21% and 82% respectively. 

The main cause of kidney injury was traffic accidents accounting for 
61.43%, followed by living activity accidents of 30% and industrial 
accidents of 8.57% (see Table 3.1). According to Vu Nguyen Cai (2001), 
traffic accidents accounted for 50%, followed by industrial accidents 
(37.6%) and accidents (16%). Research by Tran Thanh Phong a(2010) 
also showed that traffic accident was 60.9%, labor accident was 20.3%. 

Direct injury mechanism is main factor account for 91,43%.  indirect 
injury due to suddenly speed decrease at 6 patients is diagnosed 
ureteropelvic break (8,57%). Renal injury in the right (54,28% ) is more 
than in the left (45,72%). 

From 2014 to 2017, the American Association for the Surgery of 
Trauma (AAST), onducted the study from 14 trauma centers at level 1. 
Treatments was classified into three groups: observation and 
conservative ; minimally invasive and open surgery. A total of 431 
adult with high grade renal  injury were recorded. Results show that  
79% male, 21% female and blunt mechanism account for 71%, 
penetrating mechanism  is 29%. 
4.1.2. Clinical Signs 

 The rate of high grade renal trauma patients is 20%, usually at 
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- Gia đình hoặc BN không đồng ý thực hiện điều trị bằng PTNS 
(đối với nhóm tiến cứu). 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Thực hiện nghiên cứu mô tả theo dõi dọc hồi cứu và tiến cứu. 
2.2.2. Các bước tiến hành nghiên cứu. 
2.2.2.1. Chẩn đoán chấn thương thận. 

Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng có chẩn đoán sơ bộ là chấn 
thương thận với tình trạng toàn thân và huyết động ổn định sau khi 
hồi sức sẽ được làm các xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, X 
quang bụng, siêu âm, chụp CLVT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang để 
đánh giá thương tổn. 
2.2.2.2. Chỉ định PTNS điều trị chấn thương thận. 

Chỉ định PT cấp cứu trước 24 giờ từ khi vào viện đối với những 
CTT có tình trạng lâm sàng nặng lên và/hoặc chấn thương tạng trong 
ổ bụng phối hợp có chỉ định mổ nội soi. 

Chỉ định PT trì hoãn sau 24 giờ khi diễn biến lâm sàng nặng lên 
sau điều trị bảo tồn theo dõi 
2.2.2.3. Quy trình phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận. 
2.2.3. Nội dung nghiên cứu. 
2.2.3.1. Đặc điểm chung. 

- Tuổi và giới,l ý do vào viện,tình trạng bệnh lý thận tiết niệu có 
trước.Nguyên nhân chấn thương 

- Thời gian diễn biến bệnh từ sau tai nạn đến khi vào viện,cấp 
cứu, điều trị theo dõi ở tuyến trước. 
2.2.3.2. Chẩn đoán chấn thương thận. 

- Chẩn đoán lâm sàng: 
Phân loại CTT theo bệnh cảnh lâm sàng chia 4 mức độ đánh giá: 
Nhẹ: Không sốc, đái máu ít, bụng mềm. 
Trung bình: Không sốc, đau thắt lưng vừa, đái máu vừa, bụng mềm. 
Nặng: Có sốc, đau bụng nhiều, đái máu nhiều, khám bụng đau và 

có khối máu tụ hố thắt lưng vừa phải. 
Rất nặng: Tình trạng sốc mất máu, đau thắt lưng dữ dội, đái máu tăng 

nhanh và tái diễn, bụng co cứng, khối máu tụ hố thắt lưng to nhanh. 
- Chẩn đoán cận lâm sàng: 
+ Siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính 64 dãy, xét nghiệm máu 
- Chẩn đoán chấn thương thận bệnh lý.  
- Chẩn đoán chấn thương phối hợp. 
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2.2.3.3. Chỉ định áp dụng PTNS điều trị bảo tồn CTT. 
- Thời gian từ khi vào viện tới khi chỉ định mổ trước hay sau 24 giờ. 
- Bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp nào trước mổ. 
- Chỉ định mổ vì: Thăm dò thận cùng tạng khác khi PTNSÔB cấp cứu, 

chảy máu kéo dài, tiếp tục thiếu máu sau khi đã truyền máu, tụ máu - nước 
tiểu quanh thận tăng, nhiễm trùng khối máu tụ - nước tiểu. 
2.2.3.4. Xử lý các thương tổn thận chấn thương qua PTNS. 

- Đường mổ: Qua phúc mạc hay sau phúc mạc. 
- Lấy bỏ tổ chức máu tụ tổ chức hóa hoại tử, khối tụ dịch nước 

tiểu nhiễm khuẩn, làm sạch khoang sau phúc mạc, cầm máu thận 
chấn thương, khâu bảo tồn thận vỡ, khâu phục hồi vỡ đường bài xuất, 
vỡ bể thận - niệu quản do chấn thương, cbỏ một phần thận vỡ do chấn 
thương, cắt bỏ bao xơ quanh thận, sau phúc mạc, xử lý tổn thương 
phối hợp.  

* Tiêu chuẩn đánh giá kết quả gần và xa do nhóm nghiên cứu 
xây dựng 

+ Kết quả tốt, Kết quả khá, Kết quả trung bình, Kết quả xấu 
2.3. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 
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months) reached 84.62%. 
55 patients have reexamination after endoscopic procedure treat the rate 

of 84.62%. The number of non-reexamined patients accounted for 15%. 
Reexamined in 2 patients with  mild lumbar pain account for 3,64%. 

There are other 2 patients  (3,64%) but still persistent hematuria last to 
2 months after surgery and is indicated for  removing JJ stent. 

The research has been good results in 53/55 patients who were 
further monitoring after endoscopic procedure is 96,36% preservative 
kiney function. There are 2 patients  with middling result (3,64%). 
 

Chapter 4 
DISCUSSION 

 
Current trends in renal trauma treatment how to preserve renal 

function maximally and minimize the risk of complications. In order to 
achieve this requirement, it is essential to accurately determine the level 
of kidney damage, which is a major factor in determining the treatment 
modality. Kidney injuries include three types of blood vessel damage, 
renal parenchyma, and excretion. Out of them, renal trauma with 
excretory symtem injur is severe that including traumatic injury including 
broken parenchymal into calces renal pelvis, complete or incomplete  
broken renal pelvis - ureters, which is assessed as Grade IV according to 
the RISC Modified Classification 2011 American Association for 
Traumatology (AAST). 

Renal trauma management has gone through several stages with 
different implementation modalities. Previously, the management was 
mainly based on traditional open surgery with high risk of 
complications and severe consequences on renal traumatic function. 
From the past 15 years to now, the development of science and 
technology has made remarkable progress in the means of diagnosis and 
the achievements of conservative procedure. The application of 
intravascular interventions and endoscopic surgery are minimally 
invasive methods that have been selected to treat renal trauma, which 
has contributed to an increase in the incidence of kidney preservation, 
overcoming the shortcomings of preserved monitoring procedure and 
thereby reduce the indication and prevent the complications of open 
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Two patients who underwent retroperitoneal laparosopic surgery 
were found to have  peritoneal laceration which is corrected by clip. 
3.5. EARLY AND FUTHER RESULTS AFTER LAPAROSCOPIC 
SURGERY 

There were 21/70 patients (30%) under 6 hours in emergency 
department  postoperative surgery; 44/70 patients (62.86%) stay 6-12h; 
4/70 patients (5.71%) resuscitated 13-24 hours; only 1 patient was over  
24 hours. Early postoperative complications in 6 patients accounts 
8.57% include: 1 patient has  bleeding with urine extravasation after 
surgery, on CT image found  pseuaneurysm in middle kidneys and 5 
other patients with postoperative urine extravasation. There were 8 
transfused patients (11.4%) with an average of 2.57 ± 0.29 units (2-4 
units). There were 39/70 patients, accounting for 55.71% using 
acemetacin  after surgery for 1-2 days. 44.29% of patients used 
acemetacin over 2 days. 1 patient with bleeding, urinary leakage and 
instable hemodynamics after a 4 blood unit  transfusions should be 
assigned to open the kidneys on day 3 because of a 1/3 rupture expanding 
to the renal picle. 5 patients with retroperitoneal urine extravasation lasted 
more than 7,  stable condition after JJ catheterization. 
All 65 patient who were kidney preservation were underwent Doppler 
ultrasonography after surgery, 61 patients (93.85%) showed good blood 
perfusion, and 4  patients had decreased perfusion (6.15%). 

Duration of hospital stay: 10.87 ± 0.79 days (5-21 days), increased 
in 1 patient who underwent  nephrectomy and 3 patients with urinary 
leakage (16-21 days). The majority of patients (82.86%) were 
hospitalized for more than 7 days. Only 17.14% of patients are 
hospitalized for 3 to 7 days. 

64 patients achieved good early results at 91.43%. There were 5 patients 
with  middling result 7.14% and 1 with average result of 1.43%. 

69/70 patients who preserve the kidneys accounted for 98.57%, 
including 4 patients tranfer to open surgery, the successul rate of renal 
preservation by endoscopic surgery is 92.86% (65/70 patients). 
Postoperative Doppler ultrasonography in all 65 renal preservative 
patients achieved good  results (93.85%). Four out of 65 nephropathy 
hypoproteinemia  occurred at the rate of 6.15%. 

55/65 renal conservative patients after endoscopic surgery  were 
further monitored after the surgery: 25.48 ± 9.32 months (from 6 to 60 
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

Nghiên cứu thực hiện trên 70 bệnh nhân chẩn đoán chấn thương 
thận độ IV theo phân loại AAST (2011) được điều trị bằng PTNS 
trong và sau phúc mạc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2017 bao gồm 
42 BN hồi cứu và 28 BN tiến cứu. 
3.1. KẾT QUẢ CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 

Tuổi trung bình là 31,7 ± 15,6 (8 - 79 tuổi). Độ tuổi 15 - 45 gặp 
phần lớn 52/70 BN chiếm tỷ lệ 74,28% 

CTT gặp chủ yếu ở nam giới 54/70 BN chiếm 77,14%. Nữ gặp tỷ 
lệ 22,86%. Tỷ lệ nam gấp 3,38 lần nữ.  

Tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất 61,43%. Tai nạn lao động 
gặp thấp nhất 8,57%. CT do cơ chế trực tiếp chiếm 91,43% và có 6 
BN vỡ BT - NQ do CT gián tiếp giảm tốc đột ngột chiếm 8,57%. 
3.2. CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG THẬN 
3.2.1. Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng 

Đau thắt lưng gặp 88,57%; đái máu đại thể 84,28%. Khám thấy tụ 
máu hố thắt lưng 91,43% và phản ứng co cứng hố thắt lưng 21,43%. 

Tỷ lệ BN biểu hiện thiếu máu chiếm 38,57%; biểu hiện nhiễm 
trùng 7,14%. 1 BN biểu hiện cả thiếu máu và nhiễm trùng (1,42%). 

CTT phải gặp 54,28%; CTT trái là 45,72%. CTT đơn thuần gặp 38 BN 
chiếm 54,28%. 30/70 BN có sốc khi vào viện chiếm 42,86%, chủ yếu đi 
kèm CT phối hợp với 1 đến 4 CT khác chiếm 45,72% bao gồm: CT sọ 
não (8,57%); CT ngực (7,14%); CT gan (27,14%); lách (5,71%), vỡ tạng 
rỗng (1,42%), CT chi (10%); vết thương phần mềm (5,71%). 

Có 52/70 BN (74,3%) chụp CLVT 64 dãy và 18 BN chụp CLVT 
16 dãy. Các dấu hiệu gián tiếp gồm: 17,14% tụ máu dưới bao thận; 
64,28% tụ máu quanh thận; 18,57% tụ máu cạnh thận; 10% có máu 
cục đường bài xuất; thoát thuốc thì sớm tổn thương ĐM gặp 11 BN 
(15,71%), trong đó 7 BN được nút chọn lọc nhánh mạch tổn thương 
trước khi chỉ định PTNS; thoát thuốc thì muộn từ tổn thương đường 
bài xuất gặp 33 BN (47,14%).  

CLVT phát hiện 6 CTT có sỏi BT - NQ; 1 CTT có hẹp BT - NQ; 1 CTT 
trái trên thận móng ngựa và 1 CTT trái trên thận bệnh lý đa nang 2 bên. 

Mức độ CTT đều là độ IV với 24 BN (34,29%) giập vỡ nhu mô 
thận; 46 BN (65,71%) có đường vỡ sâu vào đài bể thận gồm: 13 vỡ 
cực trên, 14 vỡ giữa thận và 19 vỡ cực dưới; thiếu máu 1 vùng nhu 
mô thận đi kèm gặp 7 BN chiếm tỷ lệ 10%. 
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Chụp CLVT phát hiện biến chứng muộn gồm: 2 BN có ổ giả 
phình ĐMT (2,86%); 10 BN tồn tại ổ tụ máu nước tiểu SPM 
(14,29%) và 8 BN có ổ tụ dịch nhiễm trùng SPM chiếm tỷ lệ 11,43%. 

Mức độ thiếu máu được xác định qua xét nghiệm công thức máu gồm: 
25 BN (35,71%) không thiếu máu, 32,86% thiếu máu nhẹ, 28,57% thiếu 
máu trung bình, 2 BN thiếu máu nặng chiếm 2,86%. 

17/70 BN (24,28%) truyền máu trước mổ TB: 3,64 ± 0,57 đơn vị (2 - 7). 
Xét nghiệm công thức máu có 30/70 BN (42,86%) BC không 

tăng, 40/70 BN có biểu hiện BC tăng chiếm tỷ lệ 57,14%. 
3.3. CHỈ ĐỊNH ỨNG DỤNG PTNS ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN 
Chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị CTT. 
Chỉ định PTNS CTT Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
CTT nặng độ IV 14 20,00 
Sốc đa chấn thương 0 00,00 
Chấn thương bụng phối hợp 7 10,00 
CTT bệnh lý 9 12,86 
Diễn biến lâm sàng xấu đi 40 57,14 
Tổng 70 100,00 

Liên quan giữa lý do và thời điểm chỉ định phẫu thuật nội soi. 

Chỉ định PTNS CTT 
Thời điểm chỉ định PTNS 

Tổng số 
Trước 24 giờ Sau 24 giờ 

CTT nặng độ IV 6 8 14 (20,00%) 
Sốc đa chấn thương 0 0 0 
CT bụng phối hợp 7 0 7 (10,00%) 
CTT bệnh lý 0 9 9 (12,86%) 
Diễn biến LS xấu đi 0 40 40 (57,14%) 

Tổng 
13 

(18,57%) 
57 

(81,43%) 
70 (100%) 

Lý do chỉ định PTNS điều trị CTT 
Lý do chỉ định PTNS điều trị CTT Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Tụ máu sau phúc mạc tiến triển 15 21,43 
Tổn thương thận nặng 14 20,00 
Nội soi chấn thương bụng phối hợp 7 10,00 
Đái máu kéo dài sau truyền máu 7 10,00 
Chấn thương thận bệnh lý 9 12,86 
Nhiễm trùng khối tụ dịch quanh thận 13 18,57 
Bao xơ quanh thận đè ép nhu mô 5 7,14 
Tổng 70 100,00 
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Surgery methods for coordinated abdominal trauma 

Surgery procedure 
Patient 
number 

Rate (%) 

Suture liver parenchyma laceration 4 5.71 
 Suture spleen parenchyma laceration  2 2.86 
Suture small intestine laceration 2 2.86 
Suture  bursa colon laceration 1 1.43 
Total 9 12.86 

 
Pathological cause of renal trauma 

Pathological cause Patient 
number 

Rate % 

Lithonephria 2 2,86 
 Lithureteria 4 5,71 
Ureteropelvic narrowing 1 1,43 
Renal cyst  1 1,43 
 Horseshoe kidneys 1 1,43 
Total 9 12,86 

 
The management of nephropathy in renal trauma 

Surgery procedure 
Patient 
number 

Rate 
% 

Removing retroperitoneal hematoma, 
lithureteria nephropyelolithotomy, stenting JJ 

6 8,57 

Endoscopic ureter shape, stenting JJ 1 1,43 
Remove retroperitoneal hematoma, endosopy 
to cut renal cyst 

1 1,43 

Remove retroperitoneal hematoma,  suture 
parenchyma laceration     

1 1,43 

Total 9 12,86 
 

3.4.  PROGRESS IN LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RENAL 
TRAUMA 

No hemodynamic disturbances and blood gas disorders during surgery. 
There were 15 patients needing blood transfusion in during surgery 

(21.43%) with the transmission: 1.89 ± 0.31 units (1-4 units). 
Average surgery time: 74.68 ± 18.92 minutes (50 to 120 minutes). 
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Incision for laparoscopic  surgery 
Incision Patient number Rate% 
 Retroperitoneum 7 10% 
 Transperitoneum 63 90% 
Total 70 100% 

 
Treatment of renal lesion through laparoscopic surgery 

Treatment of renal lesion 
Patient 
number 

Rate % 

Remove retroperitoneal hematoma, hemostasis 27 40,91 
Stature parenchyma laceration 8 12,12 
Partial  nephrectomy 9 13,64 
Stature ureteropelvic junction 6 9,09 
Cut capsula fibrosa renis release renal parenchyma  18 24,24 

Total 66 100,0 
 

Relationship between indications and interventions for laparosopic 
surgery of renal trauma 

 
Indication 

 
Interventions 

 
Total 

Remove  
hematoma, 
hemostasis 

Stature 
parenchyma 

laceration 

Partial  
nephrecto

my 

Stature 
ureteropelvic 

junction 

Cut  
capsula 
fibrosa 
renis 

Severe renal 
trauma Grade 

IV 
2 2 4 4 0 

12 
(18,18%) 

Coordinated 
Abdominal 

trauma 
5 1 1 0 0 

7 
(10,60%) 

Nephropathy 
injury 

6 3 0 0 0 
9 

(13,64%) 
Worse clinical  

state 
14 2 4 2 16 

38 
(57.58%) 

Total 
27 

(40,91) 
8 

(12,12) 
9 

(13,64) 
6 

(9,09) 
16 

(24,24) 
66 

(100%) 
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Đường mổ PTNS. 

Đường mổ PTNS  Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Sau phúc mạc 7 10% 

Qua phúc mạc 63 90% 

Tổng 70 100% 
 

Xử lý thương tổn thận qua PTNS. 

Xử lý thương tổn CTT Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Lấy máu tụ sau phúc mạc, cầm máu 27 40,91 

Khâu đường vỡ nhu mô thận 8 12,12 

Cắt phần thận vỡ 9 13,64 

Khâu phục hồi vỡ bể thận - niệu quản 6 9,09 

Cắt bao xơ, giải phóng nhu mô thận 16 24,24 

Tổng 66 100,0 

 
Liên quan giữa chỉ định và can thiệp qua PTNS CTT. 

Chỉ định 
PTNS 

chấn thương 
thận 

Can thiệp qua phẫu thuật nội soi CTT 

 

Tổng số 

Lấy 
máu tụ 

cầm 
máu 

Khâu 
vỡ nhu 

mô 

Cắt 
phần 

thận vỡ 

Khâu 
vỡ BT-

NQ 

Cắt bao 
xơ 

quanh 
thận 

CTT nặng độ 
IV 

2 2 4 4 0 
12 

(18,18%) 

CT bụng phối 
hợp 

5 1 1 0 0 
7 

(10,60%) 

CTT bệnh lý 6 3 0 0 0 
9 

(13,64%) 

Diễn biến LS 
xấu đi 

14 2 4 2 16 
38 

(57,58%) 

Tổng số 
27 

(40,91) 

8 

(12,12) 

9 

(13,64) 

6 

(9,09) 

16 

(24,24) 

66 

(100%) 
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Các phương pháp phẫu thuật chấn thương phối hợp ổ bụng 

Cách thức phẫu thuật Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Khâu vỡ nhu mô gan 4 5,71 

Khâu vỡ nhu mô lách 2 2,86 

Khâu vỡ ruột non 2 2,86 

Khâu rách thanh mạc đại tràng 1 1,43 

Tổng 9 12,86 

Nguyên nhân bệnh lý trên bệnh nhân CTT 

Nguyên nhân bệnh lý Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Sỏi bể thận 2 2,86 

Sỏi niệu quản 4 5,71 

Hẹp bể thận niệu quản 1 1,43 

Nang thận 1 1,43 

Thận móng ngựa 1 1,43 

Tổng 9 12,86 

Cách xử trí thận bệnh lý trên bệnh nhân CTT. 

Cách thức phẫu thuật 
Số bệnh 

nhân 
Tỷ lệ 

% 

Lấy máu tụ SPM, sỏi thận - NQ, đặt JJ 6 8,57 

Tạo hình niệu quản nội soi đặt JJ 1 1,43 

Lấy máu tụ SPM, cắt nang thận nội soi 1 1,43 

Lấy máu tụ SPM, khâu nhu mô thận vỡ 1 1,43 

Tổng 9 12,86 
 

3.4. DIỄN BIẾN TRONG PTNS ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN 
Không gặp rối loạn huyết động và rối loạn khí máu trong mổ.  
Có 15 BN cần truyền máu trong mổ (21,43%) với lượng truyền 

TB: 1,89 ± 0,31 đơn vị (1 - 4 đơn vị).  
Thời gian mổ trung bình: 74,68 ± 18,92 phút (từ 50 đến 120 phút). 
Có 2 BN PTNS sau phúc mạc được phát hiện có thủng phúc mạc 

khi phẫu tích đều được dùng clip kẹp lỗ thủng phúc mạc.   
3.5. KẾT QUẢ SỚM VÀ XA SAU PTNS 

Có 21/70 BN (30%) nằm dưới 6 giờ tại khoa hồi sức sau mổ; 
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Renal injury is  grade IV with 24 patients (34,29%) parenchyma 
laceration ; 46 patients (65,71%) has broken deep into the calies renales 
include: 13 cases with broken upper polar, 14 cases with broken middle 
polar and 19 case with  broken lower polar; lack of  blood in  
parenchyma  area include 7 patients (10%).  

CT scan detected late complications include: 2 patients with 
pseuaneurysm (2.86%); 10 patients with hematoma (14.29%) and 8 
patients with retroperitoneal infection accounted for 11.43%. 

The anemia level was determined by the blood test: 25 patients 
(35.71%) without anemia, 32.86% with mild anemia, 28.57% with 
moderate anemia, 2 with severe anemia 2.86%. 

17/70 patients (24.28%) received preoperative blood 
transfusion: 3.64 ± 0.57 units (2 - 7). 

Blood count was 30/70 patients (42.86%) white blood cell did not 
increase, 40/70 patients showed white blood cell  increase with 57.14% 
3.3. INDICATIONS FOR APPLIED LAPAROSCOPIC SURGERY 
OF RENAL TRAUMA 

Indication for laparoscopic surgery for renal trauma 
Indication for endoscopic procedure Number of 

patiens 
Rate 
(%) 

Grade IV 14 20,00 
Multiple injury with shock 0 00,00 
Coordinated abdominal injury 7 10,00 
nephropathy injury 9 12,86 
Worse clinic state 40 57,14 
Total 70 100,00 

 

Reasons for indication of laparoscopic surgery in renal trauma 
management 

Reasons for laparoscopic surergy Patients 
number 

Rate 
(%) 

Developedretroperitoneal hematoma 15 21,43 
Severe renal injury 14 20,00 
Coordinated abdominal trauma 7 10,00 
 Persistent hematuria after  transfusion 7 10,00 
 Nephropathy injury 9 12,86 
Infected Perinephric fluid 13 18,57 
fibrouscapsule compress to parenchyma 5 7,14 
Total 70 100,00 
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Chapter 3 
RESULTS 

 
 The study of 70 patients with renal injury grade IV according to 

AAST(2011) is underwent transperitoneal and retroperitoneal 
laparoscopic surgery in Viet Duc hospital and Hanoi Medical 
University from June 2014 to June 2011, including 42 retrospective 
patients and 28 prospective patients. 
3.1. RESULTS 

Average age  is 31,7 ± 15,6 (8 - 79 years). Aged from 15-45  
accounts high rate 74.28% (52/70 patients). 

Renal traumau mainly is  in male (54 males vout of 70 patients) 
account 77,14%. The rate in female is 22.86%.  

Traffic accident occur the  highest rate with 61.43%. Working 
accident rate is lowerest  with 8.57%. Renal blunt injury account 
91.43% and have 6 patients (8,57%) break renal pelvic – ureters due to 
suddenly speed deceleration. 
3.2. DIANOGSTICS OF RENAL TRAUMA 
3.2.1. Clinical and subclinical manifestations 

Lumba pain is 88.57%; gross hematuria is 84.28%. hematoma in 
lumbar hole is 91.43% and lumbar tetanus 21.43%. 

The proportion of patients showing anemia accounts for 38.57%; infection 
rate 7.14%. 1 patient showed both anemia and infection (1.42%). 

Right renal trauma occurs 54.28%; left renal trauma is 45.72%. 
Renal traumma alone has 38 patients, accounting for 54.28%. 30/70 
patients had shock when entering the hospital, accounting for 42.86%, 
mainly accompanied with 1 to 4 other injuries, accounting for 45.72%, 
including: cranial injury (8.57%); chest injury (7.14%); liver injury 
(27.14%); splenectomy (5.71%), empty organ break (1.42%), limb 
injury (10%); tissue injury(5.71%). 

There were 52/70 patients (74.3%) with CT scan (64 rows)and 18 
patients with CT scan 16 rows . Indirect signs include: 17.14% of 
subcapsular hematoma ; 64.28% of perinephric hematoma; 18.57% of 
hematoma near kidney; 10% have obstructive in the excretion; early 
medical release damages artery occurred in 11 patients (15.71%), in which 
7 patients were ligature selective segment artery before indication for 
laparoscopic surgery; late medical release from the lesions of the excretion 
found 33 patients (47.14%). 

CT scan found  6 renal trauma with stone in the renal pelvis – 
ureters; 1 left renal kidney  on the bilateral disease kindey.  
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44/70 BN (62,86%) nằm 6 - 12giờ; 4/70 BN (5,71%) nằm hồi sức 13 
- 24 giờ; chỉ có 1 bệnh nhân nằm trên 24 giờ. 

 Biến chứng sớm sau mổ gặp 6 BN chiếm tỷ lệ 8,57% bao gồm: 1 
BN chảy máu đi kèm rò nước tiểu sau mổ, trên CLVT thấy ổ giả phình 
mạch giữa thận và 5 BN khác có rò nước tiểu sau mổ.  

Có 8 BN được truyền máu sau mổ (11,4%) với lượng trung bình là: 
2,57 ± 0,29 đơn vị (2 - 4 đơn vị). 

Có 39/70 BN chiếm 55,71% dùng thuốc giảm đau sau mổ 1 - 2 
ngày. 44,29% BN dùng thuốc giảm đau trên 2 ngày. 

1 BN chảy máu, rò nước tiểu có rối loạn huyết động sau truyền 4 
đơn vị máu nên được chỉ định mổ mở cắt thận vào ngày thứ 3 do 
đường vỡ sâu 1/3 giữa lan vào cuống mạch thận. 5 BN rò nước tiểu 
SPM kéo dài quá 7 diễn biến ổn định sau khi đặt ống thông JJ NQ qua 
nội soi ngược dòng. 

Tất cả 65 BN bảo tồn thận đều được làm siêu âm Doppler sau mổ, có 
61 BN (93,85%) biểu hiện tưới máu tốt, 4 BN tưới máu giảm (6,15%). 

 Thời gian nằm viện TB: 10,87 ± 0,79 ngày (5 - 21 ngày), gia tăng ở 1 
BN mổ mở cắt thận và 3 BN rò nước tiểu (16 - 21 ngày). Đa số BN 
(82,86%) nằm viện trên 7 ngày. Chỉ có 17,14% BN nằm viện 3 đến 7 ngày. 

64 BN đạt kết quả sớm tốt chiếm tỷ lệ 91,43%. Có 5 BN đạt kết 
quả khá chiếm 7,14% và 1 BN kết quả trung bình chiếm 1,43%. 

69/70 BN nghiên cứu bảo tồn được thận đạt tỷ lệ 98,57%, trong 
đó có 4 BN chuyển mổ mở nên tỷ lệ bảo tồn thận bằng PTNS thành 
công là 65/70 BN đạt 92,86%. Siêu âm Doppler sau mổ thực hiện ở 
tất cả 65 BN bảo tồn thận đạt kết quả tốt 93,85%. Có 4/65 thận bảo 
tồn giảm tưới máu nhu mô vỡ 1/3 giữa chiếm tỷ lệ 6,15%. 

 55/65 BN bảo tồn thận sau PTNS được theo dõi xa sau mổ trung 
bình: 25,48 ± 9,32 tháng (từ 6 đến 60 tháng) đạt tỷ lệ 84,62% 

55 BN đến khám lại sau PTNS điều trị CTT đạt tỷ lệ 84,62%. Số 
bệnh nhân không khám lại chiếm 15%. 

 Khám lại có 2 BN biểu hiện đau nhẹ vùng thắt lưng bên PTNS 
chiếm 3,64%. Có 2 BN khác (3,64%) còn rò nước tiểu kéo dài đến 2 
tháng sau mổ mới hết và được chỉ định rút thông JJ. 

 Nghiên cứu đã thu được kết quả tốt ở 53/55 BN theo dõi xa sau 
PTNS đạt tỷ lệ 96,36% thận bảo tồn phục hồi chức năng. Có 2 BN 
đạt kết quả khá chiếm 3,64%. 
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Chương 4: BÀN LUẬN 
 
Xu hướng điều trị CTT hiện nay đặt ra mục tiêu là phải bảo tồn tối đa 

chức năng thận và giảm tối thiểu nguy cơ các biến chứng. Để đáp ứng 
được yêu cầu này thì việc xác định chính xác mức độ tổn thương thận là 
rất cần thiết, đây là yếu tố chính trong việc quyết định phương thức điều 
trị. Chấn thương thận bao gồm ba loại tổn thương mạch máu, nhu mô 
thận và đường bài xuất đều ảnh hưởng đến chức năng thận. Trong đó, 
CTT có tổn thương đường bài xuất là tổn thương nặng bao gồm đường 
vỡ nhu mô vào đài bể thận và vỡ bể thận - niệu quản hoàn toàn hay 
không hoàn toàn hiện nay được đánh giá là độ IV theo phân loại sửa đổi 
RISC năm 2011 của Hội phẫu thuật chấn thương Mỹ (AAST).  

Điều trị CTT đã trải qua nhiều giai đoạn với các phương thức thực 
hiện khác nhau. Trước đây, điều trị CTT chủ yếu bằng phẫu thuật mở 
truyền thống với nhiều nguy cơ tai biến và hậu quả nặng nề đối với 
chức năng thận chấn thương. Qua 15 năm gần đây, sự phát triển khoa 
học công nghệ đã có nhiều bước tiến vượt trội về các phương tiện 
chẩn đoán và những thành tựu đạt được của điều trị bảo tồn CTT. 
Ứng dụng can thiệp nội mạch và phẫu thuật nội soi là những phương 
pháp xâm lấn tối thiểu được lựa chọn điều trị CTT đã góp phần làm 
tăng tỷ lệ bảo tồn thận CT, khắc phục được các nhược điểm của điều 
trị bảo tồn theo dõi và qua đó sẽ làm giảm chỉ định và phòng tránh 
được các biến chứng của mổ mở. Đây là xu hướng phát triển được áp 
dụng phổ biến tại các trung tâm ngoại khoa lớn trên thế giới.  

 Lựa chọn và phối hợp các phương pháp điều trị CTT phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng, hồi sức cấp 
cứu, các can thiệp ít xâm lấn và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.  
4.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NHÓM 
NGHIÊN CỨU 
4.1.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 

Trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2017 chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu trên 70 trường hợp CTT được điều trị bằng phẫu 
thuật nội soi tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội. 

Độ tuổi trung bình của BN trong nghiên cứu của chúng tôi là 31,7 ± 
15,6 tuổi, trong đó tuổi nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 79 tuổi. Độ tuổi 
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- Patients are treated with what preoperative methods. 
- Reasons for surgery indication:   renal exploration with other 

abdominal organs while immediately endoscopic surgery, persistent 
bleeding, continued anemia after blood transfusion, increase hematoma 
–perinephric urine, infected hematoma - urine. 
2.2.3.4. Treatment of traumatic kidney injury through endoscopic surgery. 

- Incision: through retroperitoneal or transperitoneal. 
- Removal of necrosis hematoma, infectious urinary fluid, peritoneal 

cavity cleansing, haemostasis injuried kidneys, suture preservation of 
broken kidney – suture ureteral injury, broken renal pelvis – ureters due 
to traumatic injury, partial nephrectomy, capsula fibrosa renis, 
combined injury management. 

* Criteria for evaluating near and far results were developed by the 
research team 

+ Good results, middling results, average results, bad results 
2.3. STUDY DIAGRAM 
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2.2. METHODS 
2.2.1.  Research setting 

Carry out retrospective and prospective studies. 
2.2.2. Study steps 
2.2.2.1. Diagnosis of kidney injury 

Patients undergoing a clinical examination who have a preliminary 
diagnosis of renal traumas with systemic and hemodynamic stability 
after resuscitation will complete blood count, blood biochemical tests, 
abdominal radiographs, ultrasonography , intraventricular CT scan with 
contrast injection for assessment of lesions. 
2.2.2.2. Laparoscopic surgery indication for kidney injury treatment. 
Immediately surgery indication before 24 hours since hospital 
admission with the renal trauma which become more severe and/or 
abdominal injuries having endoscopic surgery. 

Delayed surgery after 24 hours with the renal trauma which become 
more severe after observation treatment. 
2.2.2.3. Procedure of endoscopic surgery for kidney injury 
2.2.3. Research content 
2.2.3.1.General characteristics 

- Age and sex, reasons for hospitalization, previous urinary tract 
urological condition. Cause of injury. 

- Duration of the disease from accident to hospitalization, first aid, 
follow-up treatment 
2.2.3.2. Diagnosing for  renal trauma 

-  Clinic diagnostics 
Renal trauma classification according to clinical condition divided 

into 4 levels of evaluation: 
Mild: no shock, less hematuria, soft belly. 
Moderate: No shock, moderate lumbar pain and hematuria, soft belly. 
Severe: Shock, severe abdominal pain and  hematuria and moderate 

the lumbar hematoma 
Super severe: blood loss with shock , severe back pain, increased 

hematuria and recurrences, abdominal cramps, rapid large hematoma in 
lumbar cavity. 

- Clinical diagnosis: 
Abdominal ultrasound, computer tomography 64 rows, blood test 

    - Diagnosis of nephropathy. 
- Diagnosis of combined injury. 

2.2.3.3. Indication for preservation treatment 
- Time from admission to indication for surgery before or after 24 hours. 
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từ 15 -45 gặp phần lớn vì là nhóm tuổi học tập, lao động chính thường 
xuyên sử dụng phương tiện giao thông chiếm 74,28% (theo biểu đồ 
3.1). Nghiên cứu của Vũ Nguyễn Khải Ca (2001) cho thấy tuổi trung 
bình của CTT là 30,5.  

Tỷ lệ gặp CTT gặp ở nam giới là chủ yếu chiếm 77,14% và nữ là 22,86% 
(theo biểu đồ 3.2). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,001).  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên 
cứu khác của Vũ Nguyễn Khải Ca (2001) với tỷ lệ nam giới chiếm 
76,21% và Nguyễn Đình Hùng (2009) nam giới chiếm 82%. 

Nguyên nhân gây chấn thương thận gặp hàng đầu là tai nạn giao 
thông chiếm tỷ lệ 61,43%, tiếp theo là tai nạn sinh hoạt 30% và tai 
nạn lao động 8,57% (theo bảng 3.1). Theo Vũ Nguyễn Khải Ca 
(2001) đứng đầu là tai nạn giao thông chiếm 50% sau đó là tai nạn 
lao động 37,6% cuối cùng là tai nạn sinh hoạt 16%. Nghiên cứu của 
Trần Thanh Phong (2010) cũng cho thấy tai nạn giao thông là 60,9%, 
tai nạn lao động gặp 20,3%. 

Cơ chế chấn thương trực tiếp chiếm đa số 91,43%. Chấn thương 
gián tiếp do cơ chế giảm tốc đột ngột gặp ở 6 bệnh nhân đều được 
chẩn đoán là vỡ bể thận - niệu quản chiếm 8,57%. Chúng tôi gặp 
chấn thương thận phải ở 54,28% nhiều hơn chấn thương thận trái 
chiếm tỷ lệ 45,72%. 

Từ năm 2014 - 2017 theo nghiên cứu của Hội Phẫu thuật chấn 
thương Mỹ được thu thập từ 14 trung tâm chấn thương cấp 1. Điều trị 
được phân loại thành ba nhóm theo dõi, bảo tồn; xâm lấn tối thiểu và 
mổ mở. Tổng số 431 bệnh nhân chấn thương thận độ cao là người 
trưởng thành được ghi lại cho kết quả 79% là nam giới, 21% là nữ 
giới và cơ chế chấn thương do va chạm trực tiếp là 71%, chấn thương 
gián tiếp chiếm tỷ lệ 29%.  
4.1.2. Đặc điểm lâm sàng 

Tỷ lệ bệnh nhân CTT nặng ở thời điểm phẫu thuật chiếm 20% 
thường gặp ở bệnh nhân đa chấn thương hay CTT nặng khi hồi sức 
không kết quả sẽ được chỉ định mổ cấp cứu đảm bảo thời gian nhanh 
chóng cứu sống tính mạng bệnh nhân. Tình trạng sốc khi vào viện là 
lý do BN được chỉ định mổ cấp cứu sớm. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi có 42,86% BN biểu hiện sốc khi vào viện với tỷ lệ có CT 
phối hợp ở 45,72% BN. 



 18

Nghiên cứu của chúng tôi gặp 84,28% BN có đái máu đại thể 
trong khi phân loại trên CLVT thì 100% BN là CTT độ IV. Mặt khác, 
85,71% BN trong nghiên cứu này được điều trị nội khoa bảo tồn nên 
tình trạng đái máu đã ổn định. Có 6 BN không có đái máu được chẩn 
đoán vỡ BT - NQ (độ IV). 

Đau thắt lưng biểu hiện ở 88,57% và chướng bụng gặp ở 30%, 
phản ứng co cứng hố thắt lưng 21,43% và 91,43% BN có dấu hiệu tụ 
máu hố thắt lưng. Đây là những dấu hiệu lâm sàng có ý nghĩa giúp cho 
chẩn đoán và gặp với tần suất cao trong nghiên cứu của chúng tôi. 

Chấn thương thận phối hợp với tổn thương các cơ quan khác 
không những gây khó khăn cho chẩn đoán xác định bệnh mà đôi khi 
còn làm nặng thêm tình trạng bệnh ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 
Kết quả nghiên cứu này cho thấy tổn thương phối hợp với cơ quan 
khác gặp tới 45,72%, trong đó chấn thương gan phối hợp với CT thận 
phải gặp tỷ lệ cao nhất 27,14%.  
4.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 

Siêu âm là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiệu quả, dễ làm, tiện 
lợi rẻ tiền có thể áp dụng ở mọi tuyến giúp chẩn đoán sơ bộ CTT 
cũng như CT tạng khác trong ổ bụng, cần thiết có thể siêu âm ngay 
tại giường bệnh.  

Chụp CLVT là phương tiện chẩn đoán rất ý nghĩa giúp phân loại 
chính xác thương tổn thận CT tới 90,8%, phân độ CTT theo AAST là 
yếu tố dự báo quan trọng nhất trong điều trị với 56,8% CTT độ IV và 
100% CTT độ V được chỉ định mổ cấp cứu. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, kết quả thu được cho thấy tất cả nhóm bệnh nhân được 
điều trị bằng PTNS đều là chấn thương thận độ IV. Có 9 bệnh nhân 
CTT trên thận bệnh lý chiếm tỷ lệ 12,86% và 7 CTT kèm theo chấn 
thương bụng phối hợp (10%). Nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện 
được 6 trường hợp vỡ BT - NQ trên CLVT sau CT giảm tốc đột ngột 
chiếm tỷ lệ 8,57% bao gồm 3 vỡ hoàn toàn và 3 rách không hoàn toàn 
chỗ nối BT - NQ. 

Biến chứng muộn sau CTT được phát hiện trên phim chụp CLVT 
bao gồm: Ổ giả phình ĐMT gặp 2 trường hợp chiếm 2,86% đã được chỉ 
định nút mạch chọn lọc; ổ tụ máu nước tiểu sau phúc mạc gặp 10 BN 
chiếm 14,29%; ổ tụ dịch gây nhiễm trùng khoang sau phúc mạc gặp 8 
trường hợp chiếm tỷ lệ 11,43%.  
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Chapter 2 
MATERIAL AND METHODS 

 
2.1. MATERIAL 

70 patients with renal trauma is treated by transperitoneal and retroperitoneal 
endoscopic surgery in Uronology department in Vietduc Hospital and Hanoi 
Medical university hospital from June 2011 to June 2017. 
2.1.1. Selectived criteria 
     - Patients is chosen for the study who are grade IV renal injury 
according to revised RISC ASST (2011). 

- Renal injuried patients with other injuries such as: liver injury, bleeding 
spleen in abdominal cavity have endoscopic surgery. 

Patients have parenchymal fragments loss with acute blood loss when 
conservative treatment find hematoma – retroperitoneal urine increase rapidly. 

- Renal injuried patients have hematoma fluid– persistent perinephric 
urine, infected hematuria after conservative treatment or mininally invasive 
intervention such as: JJ stent, percutaneous drainage mono J.  

- Patients  with renal trauma on benign pathological diseases such as 
ureteral kidney stones, ureteral narrowing, kidney cysts, horseshoe kidneys. 

- Patients  with renal trauma have recurhematuria after conservative 
procedure without vascular intervention indication (due to allergry 
contrast medium , no medical release early). 

- Patients have stable hemodynamics when hopitalization or after recovery. 
2.1.2. Exclusion criteria 

- Patients with different renal trauma grade IV diagnosed on CT scan. 
- Patients with renal lesion or renal traumatic injury after 

intervention (such as  extracorporeal shock wave lithotripsy…). 
-  Patients have shock with blood loss, septic shock, coagulation disorders. 
-  Patients with severe renal trauma coordination such as pancreatic 

injury, severe liver CT, late peritonitis due to rupture of the hollow 
organ, large blood vessel injury, severe brain injury… 

- Patients  with renal injury on the  malignant nephropathy as: kidney 
cancer, excretion system cancer. 

- Patients has contraindications  for air pump in abdominal cavity to 
endoscopic surgery when trauma coordination 

- The family or patients do not agree to the treatment with 
endoscopic surgery (for the prospective group). 
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* Contraindications  

+ Patient in severe instable hemodynamics state. 

+ Acute respiratory failure 

+ Medical history allergy with intravenous contrast medium   

+Multiple organ failure. 

+ Severe blood clotting disorder. 

- Internal stent.  
- Drainage fluid percutaneous, contrast stent in uterers 

1.2.4.  Laparosopic surgery for renal trauma  

Conservative method is taken increasely for high grade renal trauma 
IV and V stable conditions without urine extravasation and devitalized 
fragments. It is hoped that the majority of kidney damage will be stable 
without surgery. This is the cause of the increased incidence of 
complications. In particular, urinary complications can intervene 
through laparoscopy. 

An intra-abdominal diagnostic laparoscopy allows examination of 
the intra and peritoneal organs in case of a difficult diagnosis when 
other procedures are suspected. Laparosopic surgery will be better than 
open surgery in implementing principles that will allow examination 
and exploration of the peritoneal cavity and all types of kidney trauma. 
and find easier  diaphragm damage. The most difficult to implement 
retroperitoneal endoscopic surgery is the large hematomas. 

- Indication: 
+ larger retroperitoneal hematoma, renal trauma become more severe 

after blood transfusion. 
+ Patient with renal trauma has persistent perinephric hematuria after 

conservative treatment, however contrast drainage through renal pelvis 
laparoscopic is not results. 

+ Renal exploration and retroperitoneum when assess abnominal 
organ injuries. 

+ Fever, infected hematoma, perinephric urine after conservative 
treatment  fail.  

+ Hematoma and retroperitoneal urine or subcapcular, formation 
perinephric abcess result in impress normal parenchymal. 
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 Trong nghiên cứu của chúng tôi, đánh giá tình trạng thiếu máu của 
BN được chia ra làm 3 mức độ vừa, nhẹ và nặng với kết quả là 23 BN 
(32,71%) thiếu máu nhẹ, 20 BN (28,57%) thiếu máu trung bình, 2 BN 
(2,86%) thiếu máu nặng (theo bảng 3.8). Trong số đó có 17/70 BN 
chiếm tỷ lệ 24,28% được truyền máu trước mổ với lượng TB là 3,64 ± 
0,57 đơn vị (từ 2 - 7 đơn vị). 

Đánh giá về chức năng thận, 14/70 BN (20%) có chỉ số Urê > 7,5 
mmol/l và Creatinine > 120µmol/l trước mổ nhưng các xét nghiệm 
đều trở về bình thường sớm sau mổ. Chỉ có 3 BN (4,29%) sau mổ chỉ 
số Creatinine vẫn cao hơn 120µmol/l và phải điều trị nội khoa. Các 
BN suy giảm chức năng thận chủ yếu trong nhóm thiếu khối lượng 
tuần hoàn do mất máu và CTT trên thận bệnh lý. 28/70 BN (40%) xét 
nghiệm có tăng CPK gặp chủ yếu ở các trường hợp đa chấn thương 
phối hợp. Chức năng thận trong giới hạn bình thường, men gan tăng 
nhẹ do CT gan kèm theo nhưng vẫn trong giới hạn cho phép gây mê 
hồi sức. 
4.2. ỨNG DỤNG PTNS ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN 
4.2.1. Chỉ định ứng dụng PTNS trong điều trị chấn thương thận. 

Thời gian kể từ khi chấn thương cho đến khi chỉ định phẫu thuật 
có sự khác biệt giữa PT mở và PTNS. Can thiệp trước 24 giờ sau CT 
được chỉ định cho phần lớn PT mở chiếm tỷ lệ 56,81% chủ yếu là do 
CTT nặng có sốc đi kèm với tổn thương phối hợp đa chấn thương và CT 
bụng. Trong hoàn cảnh cấp cứu thì chỉ định mổ mở được đặt ra hàng đầu 
để đảm bảo vừa cứu sống BN, vừa xử trí được triệt để nhất tổn thương 
các tạng. Trái lại, đối với PTNS can thiệp cấp cứu trước 24 giờ chỉ gặp ở 
13/70 BN chiếm tỷ lệ 18,57% do 6 CTT nặng và 7 CT bụng phối hợp 
được xử lý cùng thì. Các nghiên cứu về xử trí CTT trong nước gần đây 
cho thấy chỉ định mổ cấp cứu trước 24 giờ liên quan trực tiếp đến tình 
trạng sốc, CT phối hợp và điểm chấn thương nặng đều cao hơn nhóm 
mổ sau 24 giờ, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.001. 

Can thiệp PTNS điều trị CTT sau 24 giờ được chỉ định cho phần 
lớn 57/70 BN chiếm tỷ lệ 81,4% khi BN có huyết động ổn định được 
điều trị bảo tồn nhưng diễn biến lâm sàng xấu đi do tổn thương thận 
tiến triển. Trong số này có 7 BN phát hiện thoát thuốc sớm thì ĐM 
trên chụp CLVT được chỉ định nút mạch thận chọn lọc trước PTNS 
và 5 BN được nội soi ngược dòng đặt ống thông JJ NQ trước mổ 
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(theo bảng 3.10 và bảng 3.12). Kỹ thuật nút mạch trước mổ sẽ cầm 
máu hiệu quả bảo tồn tối đa nhu mô thận, giảm nguy cơ cắt thận tiềm 
tàng.Tuy nhiên, chỉ định PT sẽ được đặt ra khi can thiệp mạch thất 
bại. Chỉ định mổ sau CT 24 giờ dành cho 43,19% BN PT mở, chủ 
yếu do CTT bệnh lý chiếm 22,72% và khi có diễn biến lâm sàng xấu 
đi chỉ gặp 9,09% do biến chứng của khối máu tụ - nước tiểu sau phúc 
mạc ảnh hưởng đến khả năng bảo tồn thận và đe dọa tính mạng. 
Trong nhóm BN này, có 6 trường hợp vỡ BT - NQ sau tai nạn do 
giảm tốc đột ngột được chẩn đoán sớm trên CLVT khi không có 
đường vỡ nhu mô thận đi kèm thoát thuốc thì muộn quanh rốn thận 
và không thấy thuốc cản quang xuống NQ đoạn thấp bên chấn 
thương nên đã được chỉ định mổ sớm tạo hình phục hồi BT - NQ qua 
PTNS sau phúc mạc. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 7 BN được chỉ 
định PTNS qua phúc mạc vì CTT phối hợp chấn thương tạng trong ổ 
bụng để xử trí các tổn thương cùng thì .Thời gian điều trị theo dõi từ 30 
giờ đến 90 ngày. Tổn thương được chỉ định PTNS chủ yếu do diễn 
biến lâm sàng xấu đi khi theo dõi bao gồm: 15 BN do khối máu tụ 
sau phúc mạc tăng chiếm 21,43%, 7 BN chảy máu kéo dài sau khi đã 
truyền máu (10%) và 18 BN biểu hiện sốt, nhiễm khuẩn khối máu tụ 
nước tiểu sau phúc mạc chiếm tỷ lệ 25,71%. 

Nhóm bệnh nhân được chỉ định PTNS sau chấn thương trên 7 
ngày chiếm tỷ lệ cao 44,29%.  
4.2.2. Khả năng thực hiện và kết quả ứng dụng PTNS điều trị CTT. 
4.2.2.1. Lựa chọn đường vào PTNS qua phúc mạc và sau phúc mạc. 

 Cả hai cách tiếp cận sau phúc mạc và qua phúc mạc đều có thể 
được sử dụng cho PTNS điều trị CTT  

Nghiên cứu của chúng tôi có 7/70 BN thực hiện PTNS CTT qua 
phúc mạc còn lại phần lớn là 63/70 BN được thực hiện nội soi sau 
phúc mạc . 66/70 BN được thực hiện PTNS điều trị CTT thành công 
đạt tỷ lệ 94,29%. Chỉ có 4/70 BN thực hiện PTNS sau phúc mạc thất 
bại chuyển mổ mở chiếm tỷ lệ 5,71% do xử trí tổn thương không can 
thiệp được qua PTNS bao gồm: 2 BN có tổn thương đang chảy máu 
từ đường vỡ 1/3 giữa vào rốn thận không thể khâu phục hồi nhu mô; 
1 BN chẩn đoán tụ dịch dưới bao thận nhiễm trùng sau CTT 1 tháng, 
qua PTNS bao thận viêm xơ dày 1cm dính chặt vào phúc mạc khó 
xác định ranh giới để cắt bao xơ giải phóng nhu mô thận và 1 BN sau 
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- Complication in and after conservative management 
+ Urinary complications: 
Early complications in the first 4 weeks after injury include recurrent 

bleeding, urinary extravasation. 
Late complications include hydronephrosis, formation of cyst or 

stones, and leakage of urine. 
+ Vascular complications, hypertension, kidney failure 

1.2.2. Open surgery 
- Indications:  McAninch (1991) and other authors gave the following 
indications: 
+ Absolute Indications for early exploration 

Instable hemodynamics due to severe bleed, threat to life has cause 
from pedicle or parenchymal laceration 

Vascular pedicle injury (grade V) suspected on the intravenous 
urogram and defected by CT scan or arteriography. 

In  open surgery, finding with expanding large hematoma retroperitoneal, 
beating following pulse circuit. 

In the case of large devitalized fragments combine with expanding 
large hematoma retroperitoneal, nessesary to renal exploration. 
+ Relative indications: 

Renal injury grade III, IV depend on clinic condition: 
The devitalized parenchyma is langer than 20% combine with 

parenchymal laceration or urinary extravasation , expanding 
retroperitoneal hematoma or with pancreas injury and intestine injury 
should surgery early. 

Urinary extravasation.  Indication for renal exploration in the case of 
urinary extravasation in the middle and around kidney. 

Injury grade classification is not completed due to instablity of 
coordination injury. 

Renal injury with other coordination injury is exploration. 
Failure of percutaneous intervention  
Renal injury on the abnormal kiney 

1.2.3. Minimally in invasive procedure 
- Arteriography and slective node circuit 
* Indication: 
+ Patients have renal injury image on ultrasound Doppler or CT scan. 
+ Patients have stable hemodynamics. 



 
 

5

1.1.2.6.  Blood and urine tests 
Identify and evaluate the level of anemia, infection status. 
It also monitors renal function, liver function. 
Find red blood cells in the urine in the case of microhematuria, white 

blood cells, pus, proteinuria when the urinary tract infection. 

1.1.3. Diagnosis for kidney injury grade  
Current trends not only diagnose accurately of kidney injury but also 

diagnose renal injury grade. Accurately determining the injured leves is the 
most important basis for promptly proposing attitudes and specific treatments. 

Classification according to Chatelain C (1981) based on clinical 
features and  intravenous urogram  

Renal injury Classification on CT scan according to AAST: 

Revise Renal Injury Staging Classification ASST 2011 

Grade Description 

I Contusion with microscopic or gross hematuria 
Subcapsular hematoma without parenchymal laceration 

II Noexpanding perirenal hematoma 
Laceration <1cm depth, no urine extravasation 

III Laceration >1cm depth, no collecting system rupture or 
urine extravasation 

IV Laceration through the parenchyma into the urinary 
collecting system 
Renal pelvis, collecting system laceration and/or 
complete ureteral pelvic disruption 
Segmental vein or artery injury 

V Main renal artery or vein laceration or avulsion main 
renal artery or vein thrombosis 

 

1.2. MANAGE MENT PROCEDUES OF GRENAL TRAUMA 
1.2.1. Conservative procedue 

 Indication: 
Conservative procedue is taken on  low grade renal trauma (grade I – III) 
This method is also taken on high grade renal traumau (grade IV – V) 

with stable hemodynamics after CT scan diagnose for abdominal injurires 
or multiple injuries to detect coordination injury can affect on indication of 
conservative procedue. 
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khi cắt bao xơ quanh thận dày thấy ổ tụ dịch sau phúc mạc thông với tổn 
thương vỡ rộng nhu mô vào đài giữa trên thận móng ngựa không thể 
khâu phục hồi qua nội soi. Những trường hợp này được chuyển mổ mở 
khâu vỡ nhu mô, cắt bao xơ quanh thận và đều bảo tồn được thận. 
4.2.2.2. Khả năng thực hiện PTNS xử lý tổn thương và bảo tồn thận CT. 

Ưu điểm lớn nhất của PTNS là có thể thực hiện một số can thiệp 
thuận lợi qua nội soi và không tác động nhiều đến tổn thương thận 
nặng đã cầm máu tạm thời. CTT nặng như vỡ nát nhu mô nhiều đường, 
tổn thương mạch phân thùy hay mạch cuống thận gây chảy máu nhiều 
cần thiết phải xử lý qua mổ mở. Nghiên cứu của chúng tôi gặp 41 BN 
chiếm 58,57% có chảy máu từ đường vỡ thận đều kiểm soát được 
bằng khâu cầm máu hoặc đốt điện cầm máu trong mổ, lấy máu tụ và 
làm sạch khối máu tụ nước tiểu quanh thận, đặt dẫn lưu rửa liên tục 
khoang sau phúc mạc. 
* Lấy máu tụ, cầm máu tổn thương nhu mô thận vỡ, dẫn lưu khối 
tụ dịch. 

Điều trị phẫu thuật để loại bỏ các khối máu tụ dưới bao thận trước 
đây thường được thực hiện bằng PT mở, gần đây đã tập trung vào các 
kỹ thuật xâm lấn tối thiểu như dẫn lưu qua da khi huyết khối mới 
được hình thành. PTNS là kỹ thuật hiện nay được chúng tôi thực hiện 
thường xuyên nhất và đạt hiệu quả cao nhất vì giải quyết được 
nguyên nhân và xử lý triệt để. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, can thiệp này chiếm phần lớn thực 
hiện ở 27/66 BN CTT đạt tỷ lệ 40,91% với tỷ lệ thành công là 25/27 
BN đạt 92,59%. Trong mổ, có 2 trường hợp chảy máu nhiều qua vùng 
giập vỡ nhu mô giữa thận vào cuống không thể xử lý được qua PTNS 
nên được chuyển sang mổ mở khâu cầm máu phục hồi nhu mô. 

* Khâu bảo tồn cầm máu thận vỡ do chấn thương. 

Đánh giá qua thực tế can thiệp bằng PTNS cho thấy khả năng thực 
hiện khâu bảo tồn thận vỡ qua PTNS là với những đường vỡ nhu mô 
không giập nát nặng và chảy máu quá nhiều do thao tác qua nội soi bị 
hạn chế hơn nhiều so với mổ mở. Nghiên cứu của chúng tôi có 8 
trường hợp chiếm 12,12% được khâu đường vỡ nhu mô bảo tồn thận 
qua nội soi SPM đạt kết quả tốt.  
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* Cắt một phần thận vỡ. 

Nghiên cứu của chúng tôi có 9/66 BN chiếm tỷ lệ 13,64% được 
cắt một phần nhu mô giữa và dưới thận vỡ do chấn thương qua PTNS 
sau phúc mạc đạt kết quả tốt và không có biến chứng sau mổ.   

* Khâu phục hồi vỡ bể thận - niệu quản. 

Nghiên cứu của chúng tôi có 6 BN (9,09%) ngay sau tai nạn 
giảm tốc đột ngột, BN không có đái máu và được chẩn đoán chấn 
thương BT - NQ trên chụp CLVT với biểu hiện thoát thuốc thì 
muộn ra vùng rốn thận quanh BT - NQ phần trên và không thấy 
thuốc cản quang xuống NQ phía dưới. Theo khuyến cáo của Hội 
Tiết niệu châu Âu năm 2012 thì chụp CLVT là phương tiện rất 
hiệu quả để chẩn đoán sớm chấn thương vỡ BT - NQ.  

* Cắt bao xơ quanh thận qua PTNS 

Nghiên cứu của chúng tôi gặp 13 BN có nhiễm khuẩn khối tụ dịch 
và 5 trường hợp hình thành bao xơ quanh thận đè ép nhu mô sau điều 
trị bảo tồn CTT từ 20 ngày - 90 ngày. 16/18 trường hợp này đã được 
thực hiện cắt bao xơ quanh thận, lấy máu tụ, làm sạch và dẫn lưu ổ tụ 
dịch khoang sau phúc mạc qua PTNS chiếm tỷ lệ 24,24%. Có 1 BN 
được PTNS qua phúc mạc do đã được PT mở CTT đường sườn thắt 
lưng cùng bên tại tuyến trước cách 1 tháng nhưng vẫn còn khối tụ 
dịch lớn gây chèn ép nhu mô thận. 

* Khả năng cắt thận chấn thương qua PTNS 

Trong nhóm 70 BN nghiên cứu, chúng tôi không chỉ định cắt toàn 
bộ thận chấn thương qua PTNSÔB vì đây là phẫu thuật rất khó thực 
hiện đối với tổn thương thận nặng do chấn thương trong hoàn cảnh 
cấp cứu. 

* Phẫu thuật nội soi xử trí các tổn thương CTT trên thận bệnh lý. 

Nghiên cứu của chúng tôi có 9/70 trường hợp chấn thương thận 
trên thận bệnh lý chiếm 12,86%. Trong đó, có 6 BN bệnh lý sỏi bể 
thận và niệu quản. Có 3 trường hợp CTT bệnh lý còn lại bao gồm: 1 
BN trong mổ thấy niệu quản trái hẹp do gập góc dính treo vào bể 
thận thành 1 dải xơ được tạo hình BT - NQ qua nội soi; 1 BN CTT 
trái độ IV có nang thận trái, và 1 BN CTT trên thận móng ngựa.  
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status is stable. 
- Cases of kidney injury suspected of having intra-abdominal organ injury. 
Contraindications for CT scan 
- Hemodynamic instability. 
- Allergy to intravenous contrast. 
- Pregnant women in the first 3 months. 
Renal trauma images on CT scan 
- Image of parenchymal injury  
- Subcapsular hematoma, retroperitoneal hematoma 
- Pedicle injury          
- Vascular injury: 

Pseuaneurysm (false aneurysm) 
Active bleeding: 
- Trauma on   the ureteropelvic junction (UPJ) 
- Trauma on the nephropathy 
Signs detected on CT scan that predict severe  renal trauma include: 
Large hematoma around the pedicle, hilum suspected kidney 

vascular injury. 
- Contraindicated drainage of urine should be taken late in the 

middle of the kidneys around the hilum assume avulsion for renal pelvis 
or  the ureteropelvic junction 

- Escape the contrast medium will soon assume renal aortic  injury 
1.1.2.3. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

MRI for the excretion system specified as the given  intravenous 
urogram,with no use of contrast medium. This method is able to 
allocate the hematoma, distinguish  edema  and  anemia and find the 
hematomas and urine in retroperitoneum. 
1.1.2.4.  Arteriography 

This is the method as gold standard for diagnosing and treating 
vascular injury, separate artery, evacuate hematoma, and late 
complications such as  the pseuaneurysm. 
1.1.2.5. Scintigraphy 

This method is rarely indicated in emergency rooms that are 
primarily used to evaluate for renal function after conservative 
treatment or renal vascular recovery. 
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1.1.1.2 . Levators 
Lumbar pain and tympania 
Hematuria 

1.1.1.3. Body 
Could be shock state in severe renal trauma. 
Anemia due to the loss of the blood or persistent bleeding, recurring 

hemorrhage, infection.  
1.1.1.4. Entity 

Examination revealed bruising, galled skin near the waist, abdominal skin. 
Hematoma in waist : Examination the waist is fuller than usual, 

stretches and pain, tightens the lumbar muscles due to the hematoma 
and urine extravation  around the kidneys. 
1.1.1.5.  Clinical kinds of renal trauma 

Multiple injury: renal injury can combine with  multiple injury. 
Renal injury in disease kidney: horseshoe kineys,  
Renal injury  in children: In children with abdominal wall and back 

muscles have not developed, so kidneys are more vulnerable to injury in adults. 

1.1.2. Image finding and lab examination 
The advanced in the imaging diagnostics have important role in the 

clearified diagnostics , identify renal injury grade scale. Selected 
method and when is the perform depend on clinical state of patient and  
other ascociated organ injury. 
1.1.2.1. Abdominal  ultrasound 

This imaging diagnostic method can be performed conveniently and 
at low cost. This is a rapid diagnostic and  high ability to screening 
injury that is widely applicable, which can be performed at bedside. 
When hemodynamic conditions of patients are not allowed to take CT. 
Ultrasound can detect the signs directly and indirectly. 
1.1.2.2. CT scan 

Applied in the 1980s, Computed Tomography scan  has become a 
highly selective diagnostic imaging technique, with sensitivity, 
specificity and diagnostic accuracy that is superior to oher diagnostic 
imaging methods. 

Indication for CT scan 
- Cases of renal failure in the clinical have perirenal hematoma, or  

parenchymal laceration on ultrasonography, patient hemodynamic 
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4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PTNS ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CTT 
4.3.1. Kết quả sớm ứng dụng PTNS điều trị chấn thương thận 

Thời gian mổ trung bình là 74,68 ± 18,92 phút (từ 50 đến 120 
phút). 15 BN cần truyền máu trong mổ (21,4%) với lượng truyền TB: 
1,89 ± 0,31 đơn vị (1 - 4 đơn vị). 69/70 BN bảo tồn thận thành công 
đạt tỷ lệ 98,57%. Có 4 BN chuyển mổ mở bảo tồn thận CT do tổn 
thương độ IV không xử trí được qua PTNS nên tỷ lệ bảo tồn thận 
bằng PTNS thành công là 65/70 BN đạt 92,86%. 

4.3.2. Biến chứng sớm sau PTNS điều trị chấn thương thận 

Theo dõi sớm sau PTNS bảo tồn thận phát hiện biến chứng ở 6 
BN chiếm tỷ lệ 8,57% bao gồm: 1 BN chảy máu và rò nước tiểu sau 
mổ. Biến chứng tiết niệu sau mổ biểu hiện rò nước tiểu kéo dài trên 1 
tuần sau PTNS gặp ở 5 BN còn lại đều là CT vỡ thận 1/3 giữa thông 
vào đài bể thận, các bệnh nhân này đều được chỉ định đặt ống thông JJ 
NQ qua nội soi ngược dòng. Kết quả theo dõi xa và biến chứng muộn 
sau PTNS điều trị CTT 

55/65 BN bảo tồn thận qua PTNS được theo dõi sau mổ từ 6 - 60 
tháng chiếm tỷ lệ 84,61% với thời gian theo dõi trung bình 25,48 ± 
9,32 tháng về lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh siêu âm doppler và 
chụp CLVT. Kết quả theo dõi xa sau mổ đạt tốt với tỷ lệ 96,36% thận 
bảo tồn phục hồi chức năng, hình thái và không xuất hiện biến chứng. 
Có 2 BN biểu hiện đau thắt lưng nhẹ sau điều trị ổn định, không có 
bệnh nhân nào sốt. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ gặp 2 trường hợp 
kết quả khá chiếm tỷ lệ 3,64% do thận bảo tồn giảm chức năng liên 
quan đến tổn thương vỡ rộng 1/3 giữa thận biểu hiện trên siêu âm 
Doppler giảm tưới máu nhu mô vùng chấn thương.Trong nghiên cứu 
của chúng tôi có 24/55 BN (43,64%) bảo tồn thận được chỉ định chụp 
CLVT dãy theo dõi xa trên 6 tháng sau mổ ở những trường hợp tổn 
thương độ IV và có biến chứng sớm sau mổ.  

 
KẾT LUẬN 

Qua thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 
điều trị chấn thương thận” với 70 bệnh nhân được chẩn đoán chấn 
thương thận được điều trị bằng PTNS từ tháng 6/2011 đến tháng 
6/2017, chúng tôi xin rút ra một số kết luận sau: 
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1. Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận.  
Độ tuổi trung bình là 31,7 ± 15,6 tuổi, nhóm tuổi 15 - 45 chiếm 

74,28%. Nam chiếm 77,14%, nữ 22,86%. CTT phải 54,28% và CTT 
trái 45,72%. CTT đơn thuần chiếm 54,28%. Có sốc khi vào viện 
42,86% chủ yếu đi kèm chấn thương phối hợp chiếm 45,71%. 

Nguyên nhân CT do TNGT là chủ yếu chiếm 61,43%. Biểu hiện 
lâm sàng có 2 dấu hiệu chính là đái máu 84,28% và tụ máu hố thắt 
lưng 91,43%.  

Điều trị trước PT: Nội khoa chiếm 78,57%; nút mạch là 10%; đặt 
JJ do rò nước tiểu gặp 7,14%.  

Chỉ định PTNS sau CT từ 14 giờ đến 3 tháng với 81,43% thực 
hiện sau 24 giờ do diễn biến lâm sàng nặng lên; sau CT 7 ngày chiếm 
44,29%; 18,57% được chỉ định mổ cấp cứu trong 24 giờ đầu do CTT 
nặng và CT bụng phối hợp.  

Lý do chỉ định PTNS là tụ máu sau phúc mạc tiến triển chiếm 
21,43%; CT thận nặng 20%; CT bụng phối hợp 10%; chảy máu kéo 
dài 10%; CTT bệnh lý 12,86%; nhiễm trùng khối tụ dịch quanh thận 
18,57% và bao xơ quanh thận đè ép nhu mô chiếm tỷ lệ 7,14%. 
2. Kết quả ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận. 

Đa số BN được thực hiện PTNS sau phúc mạc chiếm 90%; chỉ có 
10% BN là PTNS qua phúc mạc do có CT bụng phối hợp. 

Can thiệp thực hiện nhiều nhất là lấy máu tụ quanh thận 40,91%; khâu 
vỡ nhu mô 12,12%; cắt một phần thận vỡ 13,64%; khâu vỡ BT - NQ 
9,09% và cắt bao xơ quanh thận giải phóng đè ép nhu mô là 24,24.  

Tỷ lệ thành công PTNS 94,29%, chuyển mổ mở 5,71% do tổn thương 
thận nặng. Tỷ lệ bảo tồn thận thành công bằng PTNS đạt 92,86%. 

Kết quả sớm sau mổ: Biến chứng gặp 6 BN chiếm 8,57% bao gồm: 
1 BN mổ mở cắt thận ngày thứ 3 và 5 BN rò nước tiểu ổn định sau khi 
đặt ống thông JJ ngược dòng. Kết quả sớm tốt chiếm tỷ lệ 91,43%, 
khá chiếm 7,14%, trung bình chiếm 1,43%. 

Kết quả xa sau mổ: 84,62% BN bảo tồn thận CT được theo dõi xa 
TB: 25,48 ± 9,32 tháng (6 - 60 tháng). Kết quả tốt đạt 96,36% thận 
bảo tồn phục hồi chức năng. Kết quả khá chiếm 3,64%. Không gặp 
biến chứng tụ dịch quanh thận, ứ nước thận, rò nước tiểu hoặc xuất 
hiện di chứng mạch máu. 
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improving the prevalence of  preserved  injuried kiney, we conducted 
the thesis "“Application of laparoscopic surgery for renal 
trauma”"with two goals: 

1. Application of laparoscopic surgery for kidney trauma treatment . 
2. Assess the results of endoscopic surgery for kidney trauma 

treatment. 
NECESSITY 

Blunt kidney injury in the world as well as in Vietnam tends to 
increase in number as well as the level of trauma, especially the 
increase in coordination injuries  due to urbanization speed and vehicle 
development. Renal trauma is the most popular in urinary tract injuries, 
leaving severe  sequence to the patients if they are not treated promptly. 

Endoscopic surgery, internal medicine and minimally invasive 
interventions is new treatments in Vietnam, which plays an important 
role in the development of the urology. 

 

NEW FINDINGS 
THESIS STRUCTURES 

The dissertation includes 139 pages with 4 chapters:  
         Significance of research 3 page,  Background: 48 page, Material 
and Method: 17 page, Results: 26 page, Discussion 46 page, 
Conclusion: 2 page. 

The dissertation have 32 Tables, 34 Figures and 7 charts, 153 
References (24 Vietnamese references, 129 English references) 
 

Chapter 1 
BACK GROUND 

1.1. RENAL TRAUMA DIAGNOTICS 
1.1.1. Clinical diagnostics 
1.1.1.1 Cause and mechanism of renal injury 

Injury cause: 
It may be due to working accident, traffic or  daily activity accidents. 

Recently, traffic cause increases rapidly. 
Mechanism of renal injury 
Renal trauma mainly  due to blunt injury occur 80-85% all cases. 

However, penatrating due to speed decrease suddenly only 15% -20%, 
they can led to severe injury to renal hilum.  
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BACKGROUND 

As one of the most common trauma in urinary organs, renal trauma 
accounts for about 8-10% abdominal trauma and  for 1%–5% among all 
traumas. Direct blunt injury occur in 80-90% renal trauma mechanisims. 
Renal trauma diagnosis is based on clinical characteristics but imaging 
findings (Ultrasound, Computed Tomography) play important roles not 
only in identifying diagnosis but also in grading renal  injury scale. 

Treatment of renal trauma in Viet Nam and worldwide has gone 
through varieties of stages, with different choices of procedures. Before 
2000 in Viet Nam, renal trauma management was mainly open surgery 
which can be life-saving in patients with severe kidney rupture but also 
remains complexity with many complications, sequelaes and can 
worsen the general condition of patients. There are currently many less 
invasive treatment methods with the tendency to preserve the 
morphology and function of the traumatic kidney such as: conservative 
medical treatment, kidney preservation surgery, percutaneous 
perinephric fluid drainage or through endoscopic urolithiasis. Recently, 
the use of minimum invasive interventional procedures such as 
endoscopic surgery  and intravascular intervention being applied at 
major surgical centers in the world has reduced surgical indications and 
increased the preservation rate of kidney injury. 

The extended trend  of consevative treatment for high renal injury 
grade (grade IV, V) increase urinary tract related complications. In the 
past, two most common early complications are  bleeding  and the 
persitstent urinary leakage which often be indicated to surgery  with  
high risk of nephrectomy. 

Viet Duc hospital was the first hospital in Vietnam applied 
laparosopic surgery to manage renal trauma since 2006 and up to now,  
it achieves feasible results.  The rate of patients underwent lapaposopic 
for kidney preservation is 6,9% in total renal trauma patients and reach 
32,3% of surgery patients. It has proven safety, feasible results, faster 
recovery rate. 

However, this is a new treatment  for renal trauma in Vietnam so the 
implementation need standardized procedures of diagnosis, indications, 
treatment techniques, post-op monitoring, management of 
complications after laparosopic interventions. To achieve the purpose of 
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