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APTT activated partial thromboplastin time – thời gian 
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BUN blood urea nitrogen –ni tơ trong ure máu  

CS  Cộng sự  

CLVT Chụp cắt lớp vi tính  

DIII-IV  Đoạn III, IV  
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MRI  Magnetic Resonance Imaging - chụp cộng hưởng từ 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Xuất huyết tiêu hoá là một cấp cứu thường gặp trên lâm sàng, không chỉ ở 

Việt Nam mà còn phổ biến ở các nước đã phát triển. Tại Mỹ và Anh, tỷ lệ 

nhập viện hàng năm do chảy máu đường tiêu hoá ước tính khoảng 

150/100.000 dân và tỷ lệ tử vong khoảng 4 – 10% 1. Biểu hiện xuất huyết tiêu 

hoá rất đa dạng, bao gồm những trường hợp chảy máu tiềm ẩn ở mức vi thể 

hoặc chạy máu đại thể mức độ nhẹ diễn biến từ từ hoặc từng đợt cho đến 

những trường hợp xuất huyết ồ ạt, liên tục gây thiếu máu nặng và đe doạ tính 

mạng người bệnh.  

Chảy máu ruột non là nhóm bệnh lý ít gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 5% các 

trường hợp xuất huyết tiêu hoá nói chung 2. Trước năm 2000, nhóm bệnh lý 

này vẫn là một thách thức chẩn đoán trên lâm sàng do ruột non được coi là 

“vùng tối” của các bác sỹ nội soi tiêu hoá vì hầu như không thể tiếp cận trực 

tiếp được toàn bộ bề mặt niêm mạc ruột ngoại trừ phẫu thuật mở.  

Giai đoạn 10 năm sau năm 2000 là thời điểm bùng nổ của các phương 

pháp nội soi ruột non mới có thể giúp bác sỹ tiêu hoá quan sát và tiếp cận 

được gần như toàn bộ niêm mạc ruột non. Nội soi ruột non được chia ra làm 2 

nhóm chính, đó là nội soi viên nang có thể chụp ảnh, phát hiện tổn thương ở 

niêm mạc ruột và nội soi có dụng cụ hỗ trợ (như nội soi ruột non bóng kép, 

bóng đơn…) ngoài khả năng chẩn đoán nguyên nhân bệnh còn có thể tiến 

hành các can thiệp thủ thuật như sinh thiết chẩn đoán mô học hoặc điều trị 

cầm máu... Nhiều nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy hiệu quả của các 

phương pháp nội soi này trong chẩn đoán và xử trí xuất huyết tiêu hoá tại ruột 

non. Nội soi viên nang có khả năng chẩn đoán nguyên nhân chảy máu từ 35% 

đến 83%, tuỳ từng nghiên cứu 3, 4. Khả năng chẩn đoán của nội soi ruột non 

bóng kép trong chảy máu ruột non là từ 60% đến 86% và khả năng can thiệp 
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cầm máu là từ 40% đến 73% 5-8. Đối với nội soi ruột non bóng đơn, khả năng 

chẩn đoán tổn thương từ 41% đến 88% và khả năng can thiệp qua nội soi từ 

7% đến 50% 9-11. Khả năng chẩn đoán và can thiệp khác nhau tuỳ thuộc mức 

độ chảy máu là đại thể hay vi thể, thời điểm bệnh nhân được nội soi là cấp 

cứu hay không cấp cứu… Mỗi một phương pháp nội soi nói trên đều có ưu 

nhược điểm riêng, được áp dụng tuỳ thuộc tính chất xuất huyết của người 

bệnh, trang bị của các cơ sở y tế cũng như hướng dẫn điều trị của mỗi quốc 

gia và khu vực. Tuy nhiên, nội soi ruột non bóng kép có ưu thế hơn so với các 

phương pháp nội soi khác ở chỗ tỷ lệ soi hết được toàn bộ ruột non cao hơn 
12. Nghiên cứu của May và cộng sự thấy tỷ lệ soi hết ruột non của nội soi 

bóng kép là 66% còn nội soi bóng đơn là 22% 13.  Tương tự, Messer và cộng 

sự thấy tỷ lệ soi hết ruột non của nội soi xoắn ốc là 8%, trong khi tỷ lệ tương 

tự của nội soi bóng kép là 92% 14. 

Tại Bệnh viện Bạch Mai, nội soi ruột non bóng kép được bắt đầu áp dụng 

trong thực hành lâm sàng từ năm 2014. Việc ứng dụng kĩ thuật nội soi mới 

này đã giúp bác sỹ tiêu hoá có thêm một phương pháp để chẩn đoán nguyên 

nhân gây chảy máu ở các bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá tại ruột non và giúp 

can thiệp điều trị cầm máu cho các tổn thương phù hợp. Chính vì vậy, chúng 

tôi đã tiến hành đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật nội soi ruột non 

bóng kép trong chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hoá tại ruột non” 

nhằm hai mục tiêu sau: 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh nội soi ruột non 

bóng kép và nguyên nhân ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá đại thể 

tại ruột non  

2. Đánh giá kết quả của một số phương pháp điều trị xuất huyết tiêu 

hoá đại thể tại ruột non 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN 
 

1.1 RUỘT NON VÀ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ RUỘT NON 

1.1.1 Giải phẫu ruột non    

Ruột non là cấu trúc hình ống dài trung bình 6 đến 7 mét, đầu trên nối 

với dạ dày và đầu dưới nối với đại tràng, được chia làm 3 phần là tá, hỗng và 

hồi tràng. Tá tràng bắt đầu từ sau môn vị, dài khoảng 25cm, tạo thành hình 

chữ C tới góc Treitz, bao quanh đầu tuỵ và phần lớn nằm sau phúc mạc. Từ 

góc Treitz đến van Bauhin là hỗng - hồi tràng, với khoảng 40% chiều dài đầu 

tiên là hỗng tràng và 60% còn lại là hồi tràng. Không có một dấu mốc rõ rệt 

phân định ranh giới hỗng hồi tràng, ngoại trừ một số đặc điểm khác biệt như 

hỗng tràng có đường kính lớn, niêm mạc dầy, nếp niêm mạc ngang nổi rõ và 

nhiều hơn (Hình 1-1 A, B), mạch máu dưới niêm mạc to hơn (Hình 1-1 C, D), 

mạc treo ít mỡ với các cung mạch thẳng dài hơn hồi tràng 15. Hỗng, hồi tràng 

nằm trong ổ bụng, được neo vào sau phúc mạc bởi mạc treo ruột, do đó tương 

đối di động. Đặc điểm quan trọng này là cơ sở cho các kĩ thuật nội soi chuyên 

sâu áp dụng để thực hiện  thao tác thăm khám ruột non.   

 
Hình 1-1: niêm mạc ruột non trên nội soi. Các nếp niêm mạc hỗng tràng (A) 

và hồi tràng (B, cùng bệnh nhân). Mạch máu dưới niêm mạc hỗng tràng (C) 

và hồi tràng (D, cùng bệnh nhân). (Nguồn bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai) 

Thành ruột non gồm 4 lớp là lớp niêm mạc, hạ niêm mạc, cơ và thanh 

mạc 15. Lớp niêm mạc ở trong, có nhiệm vụ hấp thu dinh dưỡng và nước. Lớp 



 4 

hạ niêm mạc cấu tạo bởi tổ chức liên kết dầy đặc, có mạng lưới mạch máu, 

bạch huyết, các tuyến Brunner và đám rối thần kinh Meissner. Lớp cơ gồm cơ 

vòng ở trong và cơ dọc ở ngoài. Lớp thanh mạc ngoài cùng gồm các tế bào 

trung biểu mô. Lớp niêm mạc và hạ niêm mạc trong chuyên ngành tiêu hoá 

được coi là khu vực của các thủ thuật nội soi, nếu các can thiệp vượt quá hai 

lớp này mà xâm lấn vào lớp cơ sẽ có nguy cơ gây thủng ống tiêu hoá. 

 
Hình 1-2: cấu tạo 4 lớp của thành ruột non (nguồn Yeo và CS, 2019) 15 

Động mạch cấp máu ruột non là động mạch mạc treo tràng trên. Động 

mạch này phân nhánh nhiều lần tạo thành các cung mạch, từ cung mạch ngoài 

cùng sẽ tạo thành động mạch biên, chạy song song với thành ruột, sau đó tách 

ra các nhánh mạch thẳng chạy xuyên qua lớp cơ rồi phân nhánh tạo thành 

mạng lưới mạch máu ở lớp hạ niêm mạc để cấp máu cho mao mạch vi nhung 

mao và các tuyến 16. Máu từ lưới mao mạch sẽ qua tiểu tĩnh mạch để dẫn vào 

mạng lưới tĩnh mạch ở lớp dưới niêm mạc, sau đó được các tĩnh mạch ngắn 

xuyên thành đổ vào các nhánh của tĩnh mạch mạc treo tràng trên.  
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1.1.2 Tổng quan về xuất huyết tiêu hoá tại ruột non 

Xuất huyết tiêu hoá (XHTH) là một cấp cứu y khoa thường gặp. Về vị trí 

chảy máu, trước khi ra đời các phương pháp nội soi ruột non (NSRN), y văn 

kinh điển chia XHTH ra làm 2 nhóm: (1) XHTH cao, khi tổn thương nằm từ 

thực quản đến góc Treitz và (2) XHTH thấp, khi tổn thương nằm dưới góc 

Treitz. Hiện nay, theo phân loại mới của Hội Tiêu hoá Hoa Kỳ, XHTH được 

chia làm 3 nhóm, tương ứng với 3 khu vực giải phẫu mà các hệ thống dây nội 

soi có thể tiếp cận được, gồm 2: 

(1)  XHTH cao: tổn thương từ thực quản đến papilla, chiếm khoảng 80% 

các trường hợp, chẩn đoán bằng nội soi đường tiêu hoá trên. 

(2) XHTH giữa: còn gọi là XHTH ruột non, khi tổn thương nằm ở đoạn 

ruột non phía dưới papilla đến hết hồi tràng, chiếm khoảng 5% các 

trường hợp, là đối tượng thăm dò của các phương pháp NSRN. 

(3) XHTH thấp: tổn thương ở đại trực tràng và ống hậu môn, chiếm 15% 

các trường hợp, có thể phát hiện bằng nội soi đại tràng toàn bộ.  

Trong thực hành lâm sàng, bệnh nhân có biểu hiện XHTH thường được 

làm nội soi dạ dày và nội soi đại tràng toàn bộ trước, nếu không tìm thấy 

nguyên nhân XHTH sẽ được chẩn đoán theo Hội Tiêu hoá Hoa Kỳ bằng thuật 

ngữ “XHTH nghi tại ruột non” 2. Bệnh nhân sau đó sẽ được làm các thăm dò 

về ruột non như các chẩn đoán hình ảnh hoặc NSRN chuyên sâu 2.  

Về mức độ chảy máu, XHTH được chia làm 2 loại là chảy máu đại thể và 

vi thể (hay còn gọi là chảy máu tiềm ẩn) 1. XHTH vi thể là trường hợp bệnh 

nhân có máu trong phân nhưng không quan sát thấy bằng mắt thường, chỉ xét 

nghiệm tìm hồng cầu ẩn trong phân dương tính và có biểu hiện thiếu máu 

thiếu sắt. XHTH đại thể là trường hợp bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rõ 

rệt như đại tiện phân đen hoặc phân máu toàn bãi, có thể kèm nôn máu. Các 

triệu chứng khác tuỳ thuộc nguyên nhân gây bệnh, có thể gặp là đau bụng, sờ 
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thấy khối u ổ bụng ... Mức độ máu mất vào đường tiêu hoá càng nhiều sẽ gây 

rối loạn huyết động và ảnh hưởng toàn trạng người bệnh. Về diễn biến, có 

những bệnh nhân chảy máu đại thể ồ ạt, dữ dội không cầm dẫn đến sốc giảm 

thể tích tuần hoàn và đe doạ tính mạng nhưng cũng có trường hợp chảy máu 

số lượng ít, ngắt quãng, tự cầm. Tại thời điểm bệnh nhân được NSRN, tình 

trạng XHTH được các nghiên cứu chia làm 2 nhóm 6: 

- Chảy máu tiến triển: khi bệnh nhân còn đại tiện phân máu hoặc phân đen 

trong vòng 24h trước khi NSRN.  

- Chảy máu đã cầm: là khi bệnh nhân đại tiện phân máu hoặc phân đen lần 

cuối cùng cách NSRN trên 24h.  

1.1.3 Các nguyên nhân gây XHTH tại ruột non 

Có rất nhiều tổn thương có thể gây chảy máu ở ruột non. Các nghiên cứu 

về XHTH tại ruột non thường phân chia nguyên nhân thành các nhóm sau: (1) 

tổn thương tân sinh, (2) bất thường mạch máu, (3) tổn thương túi thừa, (4) 

loét ruột non và (5) các tổn thương khác 17. 

Tuy ruột non chiếm tới 75% chiều dài và 90% diện tích bề mặt ống tiêu 

hoá nhưng tổn thương tân sinh ở ruột non chỉ chiếm tỷ lệ dưới 2% trong số 

các tổn thương u của ống tiêu hoá và khoảng 0,3% tổng số bệnh lý u trong cơ 

thể 18. Tổn thương tân sinh ruột non gồm khoảng 40 loại khác nhau có thể 

được phân loại thành tổn thương biểu mô hoặc tổn thương mô đệm, hoặc 

phân loại theo tính chất lành tính hay ác tính. Tổn thương biểu mô gồm u 

tuyến, ung thư biểu mô tuyến. Tổn thương mô đệm gồm u mỡ, u cơ, u xơ, u 

mô thừa, u carcinoid, u lympho … 19. Một số tổn thương có tính chất lành tính 

gồm u mỡ, u mạch và u mô thừa … U tuyến và u cơ, mặc dù được xếp vào 

nhóm u lành tính nhưng có nguy cơ chuyển dạng ác tính tăng dần theo kích 

thước u và loại tế bào. Tương tự, u GIST có độ ác tính thay đổi tuỳ theo kích 

thước và số lượng tế bào phân chia. Các khối u ác tính của ruột non gồm ung 
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thư biểu mô tuyến, u carcinoid, u lympho hoặc u di căn từ nơi khác … XHTH 

là một biểu hiện thường gặp của tổn thương tân sinh ruột non, chiếm tỷ lệ 

36,3% các tổn thương ác tính và 75,0% các tổn thương lành tính, như theo 

nghiên cứu của Zhang và cộng sự (CS) ở Trung Quốc 20. Về hình ảnh nội soi, 

tổn thương tân sinh thường được phân loại thành dạng polyp hoặc không phải 

polyp, trong đó loại sau bao gồm u thể khối đặc, thể loét hoặc thể thâm nhiễm 
21. Việc phân loại này giúp định hướng điều trị vì tổn thương polyp có thể cắt 

bỏ qua nội soi, giúp người bệnh tránh phải can thiệp phẫu thuật như đối với 

các thể tổn thương u khác.   

Các bất thường mạch máu gây XHTH được phân loại thành bất thường 

mao – tĩnh mạch (loạn sản mạch), động mạch (tổn thương Dieulafoy) hoặc 

thông động tĩnh mạch … Các bất thường mạch máu thường gặp ở các bệnh 

nhân Châu Âu, Mỹ hơn là người châu Á. Tương ứng với mô học, Yano và CS 

đã phân loại trên nội soi các bất thường mạch máu thành 6 loại (Bảng  2-1).  

 
Hình 1-3: phân loại bất thường mạch máu của Yano(nguồn Yano và CS 22) 

Loại 1 là loạn sản mạch, trong đó loại 1A dưới 1mm và 1B lớn hơn (vài 

mm), có hoặc không kèm chảy máu với tính chất máu chảy không thành nhịp 

chứng tỏ không phải từ động mạch. Đây là tổn thương thường gặp nhất, mô 

bệnh học là các mao tĩnh mạch lớp niêm mạc giãn to chạy ngoằn ngoèo, 
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không có lớp cơ thành mạch nên rất dễ vỡ gây chảy máu 23, 24. Một số nghiên 

cứu gần đây thấy ruột non (đặc biệt đoạn cao) là vị trí hay gặp loạn sản mạch 

nhất, chiếm tỷ lệ 57 – 80%, tiếp theo là đại tràng (44%) và dạ dày (32%) 25. 

Vì là tổn thương mắc phải nên thường gặp ở bệnh nhân lớn tuổi, tỷ lệ mắc có 

xu hướng tăng do tuổi thọ trung bình được nâng cao 25. Một số bệnh lý là yếu 

tố nguy cơ xuất hiện loạn sản mạch gồm hẹp van động mạch chủ (hội chứng 

Heyde), bệnh von Willebrand, suy thận mạn, bệnh gan mạn tính 26. Bệnh nhân 

sử dụng kéo dài thuốc chông đông, chống ngưng tập tiểu cầu hoặc NSAIDs 

cũng là yếu tố giúp cho loạn sản mạch dễ chảy máu.   

Loại 2 theo phân loại Yano là tổn thương Dieulafoy, trong đó loại 2A < 

1mm và 2B có kích thước lớn hơn, khác loại 1 ở tính chất đập hoặc chảy máu 

theo nhịp của động mạch 22. Tổn thương Dieulafoy gặp chủ yếu ở dạ dày 

(70%) và hành tá tràng (15%), còn ở ruột non thì hiếm gặp (khoảng 3,5%) 27. 

Về mô học, tổn thương là một động mạch có đủ cấu trúc thành mạch bình 

thường nhưng giãn to gấp 10 lần, từ 1 – 3mm, lồi lên dưới lớp niêm mạc. Nếu 

vì một lý do nào đó mà lớp niêm mạc phủ trên động mạch này bị tổn thương 

sẽ dẫn đến chảy máu 23. Khác với loạn sản mạch, người ta cho rằng tổn 

thương Dieulafoy là bẩm sinh. Hai loại tổn thương này rất phù hợp với nội soi 

can thiệp vì kích thước nhỏ, thường < 1cm. Loại 3 theo Yano là tổn thương 

thông động tĩnh mạch, thường là bẩm sinh, hiện cơ chế bệnh sinh vẫn còn 

chưa rõ 23. Thông động tĩnh mạch thường gặp nhất ở đại tràng phải và manh 

tràng (78%), còn ở hỗng tràng chỉ chiếm tỷ lệ 10,5%, hồi tràng là 8,5% và tá 

tràng là 2,3% 28. Loại 4 theo Yano là các tổn thương khác, không xếp được 

vào 3 nhóm trên. Loại 3 và loại 4 thường là các tổn thương có kích thước lớn, 

không thích hợp với nội soi can thiệp.  

XHTH ruột non cũng có thể do nguyên nhân túi thừa. Túi thừa ruột non 

được chia làm 2 loại là túi thừa Meckel và túi thừa không phải Meckel. Túi 



 9 

thừa Meckel là bất thường bẩm sinh phổ biến nhất của ống tiêu hoá, tỷ lệ gặp 

từ 2- 4% dân số 29. Túi thừa này là phần sót lại của ống noãn hoàng nên vị trí 

thường ở đoạn hồi tràng cách van Bauhin 80 – 100cm và thường có các mô 

của cơ quan khác như niêm mạc dạ dày, mô tuỵ 30. Mô dạ dày lạc chỗ sẽ bài 

tiết acid còn mô tuỵ lạc chỗ sẽ tiết ra các men tuỵ gây loét niêm mạc hồi tràng 

lân cận 29, 31. Nghiên cứu của Park và CS thấy mô lạc chỗ gặp ở 43% túi thừa 

Meckel có triệu chứng và 63% túi thừa chảy máu, trong khi túi thừa không 

triệu chứng thì chỉ có 14% 32. Túi thừa không phải Meckel là túi thừa mắc 

phải, thường nằm ở đoạn cao tá hỗng tràng, xuất hiện do thoát vị của lớp niêm 

mạc và hạ niêm mạc qua lớp cơ, ở chỗ mạch máu xuyên thành ruột đi vào. Sự 

lân cận giữa thành túi thừa và các mạch máu này có thể là yếu tố thuận lợi 

dẫn đến biến chứng chảy máu 33. Tỷ lệ gặp túi thừa không phải Meckel là 0,002 

– 0,7% ở các nghiên cứu trên X quang hoặc 0,4 – 0,46% trên mổ tử thi và 

hiếm gặp túi thừa gây chảy máu 34. 

Loét ruột non là một trong số nguyên nhân gây XHTH, có thể gặp ở mọi 

lứa tuổi 28. Viêm loét ruột non có thể do nhiều căn nguyên khác nhau, bao 

gồm các bệnh lý có cơ chế bệnh sinh qua trung gian miễn dịch như bệnh 

Crohn, bệnh Behcet…, loét trong bệnh hệ thống như viêm mạch, Scholein 

Henoch…, loét do nhiễm khuẩn như lao…, loét do thuốc như NSAIDs, loét 

do thiếu máu…35, 36 Trong nhiều trường hợp, loét ruột non cũng không xác 

định được nguyên nhân trên lâm sàng, xét nghiệm và mô bệnh học… 

Ngoài ra, XHTH có thể từ các nguyên nhân khác như nhiễm kí sinh 

trùng, loạn sản bạch mạch… Các trường hợp chảy máu đại thể do các tổn 

thương này là hiếm gặp và được ghi nhận trong y văn dưới dạng các ca lâm 

sàng 37-40. Một vài tác giả ở miền nam Trung Quốc cho rằng nhiễm giun móc 

có thể là nguyên nhân gây XHTH đại thể tại ruột non nếu nội soi được hết 

toàn bộ ruột non và chụp cắt lớp vi tính không phát hiện nguyên nhân chảy 
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máu khác, tuy nhiên điều này vẫn chưa được đồng thuận với các tác giả khác 
41. Các tổn thương hiếm gặp khác gây chảy máu ruột non đã được y văn ghi 

nhận là giãn tĩnh mạch do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tổn thương amyloidosis, 

sarcoma Kaposi, rò động mạch chủ - ruột non … 2. 

Phân bố nguyên nhân gây XHTH ruột non khác nhau tuỳ theo lứa tuổi. 

Nghiên cứu của Zhang và CS tại Trung Quốc thấy ở người > 65 tuổi, nguyên 

nhân thường gặp là bất thường mạch máu (54,35%), loét (13,04%) và u 

(11,96%); ở người trung tuổi là bất thường mạch máu (34,82%), u (31,25%), 

viêm ruột không rõ nguyên nhân (9,82%) và ở người trẻ < 40 tuổi, nguyên 

nhân thường gặp nhất là bệnh Crohn (34,55%), u (23,64%) và viêm ruột 

không rõ nguyên nhân (10,91%) 42. Phân bố nguyên nhân gây chảy máu ruột 

non cũng khác nhau theo vùng địa lý. Phân tích gộp của Xin và CS thấy  ở 

các nước phương đông, viêm là nguyên nhân thường gặp nhất (37,6%), sau 

đó là bất thường mạch máu (26,7%) và tổn thương u (26,4%) còn ở phương 

tây, bất thường mạch máu chiếm tỷ lệ rất cao (65,9%), sau đó là tổn thương 

viêm (15,7%) và tổn thương u (14,4%) 8. Sự khác biệt ở các chủng tộc và 

nhóm bệnh nhân cho thấy việc đánh giá đặc điểm lâm sàng và nguyên nhân 

gây XHTH ruột non là rất cần thiết trong thực hành y khoa tại Việt Nam.  

1.2 CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN XHTH TẠI RUỘT NON  

  Có hai hướng tiếp cận chẩn đoán ở bệnh nhân nghi XHTH đại thể tại 

ruột non là phương pháp chẩn đoán hình ảnh và nội soi. Việc lựa chọn, áp 

dụng các kĩ thuật trong hai nhóm này khác nhau tuỳ hướng dẫn chẩn đoán của 

các quốc gia (như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản) và trang thiết bị của cơ sở y tế.  

1.2.1 Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh  

1.2.1.1 Chụp cắt lớp vi tính  

Cắt lớp vi tính (CLVT) là kĩ thuật được áp dụng phổ biến nhất cho 

bệnh nhân nghi XHTH tại ruột non, gồm 2 kĩ thuật chính được chỉ định tuỳ 
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theo tình trạng và mức độ chảy máu. CLVT có khảo sát mạch tạng được áp 

dụng khi bệnh nhân chảy máu cấp tính nặng vì các ưu điểm như: (1) thực hiện 

ngay sau khi đã hồi sức người bệnh, (2) không phải chuẩn bị đặc biệt, (3) thời 

gian chụp nhanh, không bị ảnh hưởng bởi nhịp thở, chuyển động và (4) kết 

quả có trong vòng 15 phút giúp nhanh chóng đưa ra phương án điều trị. Kĩ 

thuật này có thể phát hiện điểm thoát thuốc trong lòng ruột với tốc độ chảy 

máu tối thiểu là 0,3 – 0,5ml/ phút (thấp hơn so với chụp mạch) hoặc thấy 

được các tổn thương thành ruột có tăng sinh mạch bất thường như khối u hoặc 

thông động tĩnh mạch… Tuy vậy, khả năng chẩn đoán được nguyên nhân 

XHTH tại ruột non không cao, khoảng 35,2% như theo nghiên cứu của Tseng 

và CS, chủ yếu giá trị nhất trong việc phát hiện các khối u ruột non 43.  

 
Hình 1-4: CLVT mạch ổ bụng phát hiện khối u GIST hỗng tràng (t) (nguồn: 

Artigas và CS, 2013 44). 

Nếu tình trạng chảy máu không nặng, toàn trạng bệnh nhân ổn định thì 

nên chụp CLVT ruột non có chuẩn bị bằng cách cho bệnh nhân uống hoặc 

bơm qua ống thông mũi – tá tràng dung dịch methylcellulose, mannitol, hoặc 

barit tỷ trọng thấp (1,5 – 2 lít). Các dung dịch này làm giãn lòng ruột, kết hợp 

với tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch sẽ giúp tăng tối đa sự tương phản giữa 

lớp niêm mạc và dịch trong lòng ruột, nhờ đó hiển thị các bất thường nhỏ ở 

thành ruột non tốt hơn so với chụp CLVT thông thường 45. Nhược điểm của kĩ 

thuật này là mất thời gian chuẩn bị, gây khó chịu nên không thích hợp cho 
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bệnh nhân chảy máu nặng, ồ ạt. Mặt khác theo phân tích gộp của Wang và 

CS, khả năng chẩn đoán của CLVT ruột non vẫn thấp hơn so với NSRN viên 

nang (34% so với 53%) và NSRN bóng kép (38% và 78%) 46.   

1.2.1.2 Chụp mạch  

Chụp mạch ngày nay thường không được chỉ định để thăm dò chẩn đoán 

nguyên nhân XHTH tại ruột non (do chụp CLVT có khả năng phát hiện điểm 

chảy cao hơn) mà chủ yếu được áp dụng để điều trị nút mạch các tổn thương 

chảy máu. Để phát hiện các điểm thoát thuốc, tốc độ chảy máu phải trên 

0,5ml/ phút, vì thế nên chụp và can thiệp khi tình trạng chảy máu đang tiến 

triển hoặc ngay sau khi CLVT phát hiện điểm chảy máu. Chụp mạch có thể 

âm tính trong trường hợp đã cầm chảy máu. Một số ít bệnh lý khác có thể 

phát hiện được ở thời điểm không chảy máu như thông động tĩnh mạch, khối 

u giàu mạch máu … 17. 

 

Hình 1-5: điểm thoát 

thuốc vào lòng ruột 

trên chụp động mạch 

mạc treo tràng trên. 

(A) thì sớm, (B) thì 

muộn (nguồn: Fidler 

và CS, 2017) 47 

1.2.1.3 Chụp cộng hưởng từ 

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có uống thuốc tương phản là phương pháp 

cũng có thể áp dụng để thăm dò ruột non. Kĩ thuật này có khả năng phát hiện, 

phân biệt các tổn thương thành ruột non tốt hơn so với CLVT, đặc biệt ở các 

thế hệ máy mới có các chuỗi xung cực nhanh như true-FISP, FFE, FIESTA, 

HASTE đã giúp làm giảm nhiễu ảnh do chuyển động của hô hấp và nhu động 

ruột 48. Tuy nhiên, do máy MRI không sẵn có ở nhiều cơ sở y tế, chi phí cho 
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một lần chụp cao hơn, tổng thời gian chụp lâu hơn (30 – 45 phút) không thích 

hợp với bệnh nhân XHTH nặng nên kĩ thuật ít được áp dụng rộng rãi.  

 
Hình 1-6: hình ảnh MRI ruột non ở các chuỗi xung khác nhau. (A, B): MR 

floroscopy, (C) steady-state precession FISP, (D) fat-suppressed true FISSP, 

(E) HASTE, (F,G) FLASH (nguồn Umschaden và CS, 2003) 49. 

1.2.1.4 Chụp cắt lớp bức xạ đơn proton  

Chụp cắt lớp bức xạ đơn proton (SPECT) với hồng cầu tự thân gắn với 
99mTc có thể giúp phát hiện được điểm tập trung phóng xạ bất thường ngoài 

thành mạch, chỉ điểm cho vị trí XHTH.  

 
Hình 1-7: SPECT và SPECT/CT với 99mTc gắn hồng cầu tự thân. (A) SPECT 

thấy điểm chảy máu (mũi tên ) nhưng không rõ vị trí. (B) SPECT/CT xác định 

vị trí chảy máu ở ruột non. (nguồn Schillaci và CS, 2009) 50 
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Ưu điểm của phương pháp này là có thể phát hiện điểm chảy máu với 

tốc độ rất thấp, dưới 0,5ml/ phút, nhưng nhược điểm là độ phân giải thấp nên 

khả năng xác định vị trí kém chính xác 50. SPECT kết hợp với chụp cắt lớp 

(SPECT/CT) giúp định vị tổn thương chính xác hơn, tuy nhiên hệ thống máy 

SPECT/CT không sẵn có nên thực tế việc áp dụng là không phổ biến. 

Tóm lại, kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng phổ biến nhất để 

chẩn đoán nguyên nhân XHTH ruột non là chụp CLVT vì sẵn có ở nhiều cơ 

sở y tế; không phải chuẩn bị bệnh nhân đặc biệt; thời gian chụp nhanh và ít bị 

nhiễu ảnh do chuyển động. Các phương pháp khác như MRI ruột non, chụp 

SPECT/CT chỉ được áp dụng ở một số cơ sở y tế chuyên sâu. 

1.2.2 Các kĩ thuật nội soi ruột non 

1.2.2.1  Lịch sử phát triển nội soi ruột non 

Từ những năm 1980, các bác sỹ nội soi đã cố gắng để thăm dò đoạn đầu 

ruột non bằng hệ thống dây soi đại tràng thông thường hoặc dây soi thiết kế 

riêng dài khoảng 200 – 250cm 51. Dây soi đưa vào sâu ruột non bằng cách 

đẩy, kết hợp với xoay, rút dây để giảm vòng cuộn sao cho dây soi đi càng sâu 

càng tốt, vì thế còn gọi là “NSRN đẩy” (push enteroscopy), phân biệt với 

“NSRN đẩy – kéo” (push and pull enteroscopy), một cách gọi khác của 

NSRN bóng kép hoặc bóng đơn. Một số tác giả kết hợp ống trượt để hỗ trợ 

dây soi xuống sâu hơn, tuy nhiên sẽ gây khó chịu cho bệnh nhân và có nhiều 

tác dụng phụ. Phương pháp này hiện nay vẫn có thể áp dụng ở bất kì cơ sở 

nào có dây soi đại tràng, tuy nhiên khả năng thăm khám ruột non dưới góc 

Treitz rất hạn chế, khoảng 45 – 60cm với dây soi đại tràng thường, 25 – 63cm 

với dây soi dài hơn và 46 – 80cm với dây soi có phối hợp với ống trượt 9.  

Với các tổn thương ở đoạn ruột non sâu hơn, khi không có NSRN chuyên 

sâu thì người bệnh sẽ được thăm dò bằng nội soi trong mổ. Kĩ thuật này vẫn 

có vai trò nhất định trong xử trí XHTH ruột non, đặc biệt nếu phẫu thuật viên 
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không xác định được nguyên nhân khi kiểm tra đại thể ruột non. Tuỳ thuộc vị 

trí nghi ngờ có tổn thương, có thể đưa dây nội soi vào ruột non theo 3 đường: 

(1) đường miệng, (2) đường hậu môn và (3) qua lỗ mở ở giữa ruột non 

(thường áp dụng hơn, vì có thể thăm dò ngược về phía dạ dày và thăm dò 

xuôi về phía manh tràng). Ngoài việc quan sát trong lòng ruột bằng hệ thống 

nội soi, ánh sáng từ đầu dây soi đi qua thành ruột sẽ giúp phẫu thuật viên 

đánh giá thành ruột non từ phía bên ngoài dễ hơn, hai góc nhìn này giúp tăng 

khả năng phát hiện được tổn thương nhỏ 52. Bonnet và CS thấy phẫu thuật 

kèm nội soi trong mổ có khả năng phát hiện nguồn chảy máu ở 80% (61% là 

bất thường mạch máu và 19% là loét) 53. NSRN trong mổ có nhược điểm là 

bệnh nhân phải trải qua một cuộc phẫu thuật với các rủi ro biến chứng trong 

và sau mổ cao hơn. Số liệu từ 2 nghiên cứu ở Đức thấy khả năng chẩn đoán là 

83% với tỷ lệ biến chứng nặng là 1,6% và tử vong là 0,8% 54.  

 

 

 

 

Hình 1-8: nội soi ruột non 

trong mổ (nguồn Voron và 

CS, 2017) 55 

Năm 2000 có ý nghĩa đặc biệt đối với nội soi tiêu hoá vì một phương pháp 

mới có thể thăm dò toàn bộ ruột non là NSRN viên nang được công bố lần 

đầu trên tạp chí Nature 56. Từ đó đến nay đã ra đời thêm 4 phương pháp khác 

có tên gọi chung là NSRN chuyên sâu có trợ giúp của dụng cụ (device-

assisted enteroscopy), gồm 2 dưới nhóm là NSRN có bóng (balloon 

endoscopy) dựa trên nguyên lý “đẩy và kéo” và NSRN xoắn ốc (spiral 

endoscopy), dựa trên nguyên lý xoay vòng xoắn của ống trượt 57. NSRN có 

bóng được chia làm 2 loại là nội soi với trợ giúp của bóng (balloon-assisted 
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enteroscopy, gồm NSRN bóng kép, NSRN bóng đơn và nội soi với hướng 

dẫn của bóng (balloon-guided enteroscopy, là hệ thống NaviAidTM BGE).  

 
Hình 1-9: các phương pháp nội soi ruột non và năm ra đời  

1.2.2.2 Nội soi ruột non viên nang 

NSRN viên nang có cấu tạo là một máy chụp ảnh đặt trong vỏ có hình 

giống viên thuốc để bệnh nhân có thể uống được. Máy ảnh này có thể chụp 

với tần suất 2 - 6 hình/ giây trong thời gian từ 10 - 15 giờ, tuỳ loại viên nang. 

Ảnh chụp sẽ được truyền không dây tới bộ phận thu đặt phía ngoài thành 

bụng (trừ loại Capso Camplus có bộ phận lưu dữ liệu bên trong), sau đó được 

xử lý bằng phần mềm để giúp bác sỹ đọc kết quả tốt hơn 58.  

Hình 1-10:  một số loại viên nang NSRN:  (A) PillCam SB 3 (Isarel); (B) 

Endo Capsule (Olympus); (C) OMOM; (D) MiroCam; và (E) Capso Camplus 

(nguồn Bruaene và CS, 2015) 59 
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NSRN viên nang có nhiều ưu điểm: (1) là phương pháp không xâm 

nhập, bệnh nhân dễ chấp nhận; (2) có thể quan sát trực tiếp bề mặt niêm mạc 

ruột nên khả năng phát hiện bất thường cao (35% đến 83%, trung bình là 60% 

trong XHTH); (3) tỷ lệ quan sát toàn bộ ruột non cao, khoảng 85% 3, 4. Tuy 

nhiên, NSRN viên nang cũng có vài nhược điểm như: (1) chỉ chẩn đoán mà 

không thể can thiệp được; (2) viên nang chỉ đi 1 chiều theo nhu động từ 

miệng đến đại tràng, (3) thời gian phát hiện và quan sát tổn thương không 

kiểm soát được, phụ thuộc vào nhu động ruột, (4) rất khó xác định chính xác 

tổn thương nằm ở vị trí nào của ruột non; (5) tỷ lệ bỏ sót các bệnh lý có tổn 

thương đơn độc khá cao (10% tổn thương u nhỏ ở đoạn cao ruột non hoặc túi 

thừa nếu lòng ruột không giãn căng) và (6) có nguy cơ mắc kẹt viên nang nếu 

có hẹp tắc ruột (khoảng 1,4%, riêng bệnh Crohn là 2,6%) 60,4,61. NSRN viên 

nang cũng không nên chỉ định ở bệnh nhân đã phẫu thuật tạo hình ruột non vì 

viên nang sẽ không thăm dò được quai đến của ruột non 4. 

1.2.2.3 Nội soi ruột non bóng kép 

Trong nhiều năm áp dụng NSRN đẩy, người ta nhận thấy độ sâu ruột 

non soi được không tỷ lệ thuận với chiều dài dây soi và dù cố gắng đến đâu 

cũng không thể soi quá sâu được. Yamamoto phát hiện ra yếu tố quyết định là 

lực đẩy phải truyền qua dây soi tới được đầu dây soi, nếu dây soi bị cuộn hoặc 

uốn phức tạp, lực đẩy sẽ dừng lại và tác động lên chỗ uốn nên đầu dây soi 

không đi tiếp được 62. Mặt khác, dây bị uốn khi đẩy sẽ làm kéo căng ruột và 

mạc treo 62. Nếu không giải quyết được vấn đề này, dù có tăng thêm chiều dài 

dây cũng không thể soi sâu hơn được. Thực tế đã chứng minh, dây NSRN dài 

200 – 250cm chỉ vào được khoảng 25 – 63cm ruột non dưới góc Treitz và với 

hỗ trợ của ống trượt cũng chỉ đi sâu tối đa là 46 – 80cm 9. 

Các rào cản kĩ thuật trên đã được Yamamoto vượt qua bằng hệ thống 

NSRNBK, công bố lần đầu tiên vào năm 2001 4. Hệ thống này gồm 4 bộ 
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phận: (1) nguồn chiếu sáng và xử lý hình ảnh, (2) dây NSRNBK có bóng đi 

kèm để lắp ở đầu dây soi, (3) ống trượt có 1 bóng cố định ở đầu và (4) thiết bị 

bơm khí vào hai bóng có cảnh báo áp lực.  

 
Hình 1-11: (A) dây NSRNBK, (B) ống trượt và (C) thiết bị bơm khí vào bóng 

(nguồn Yamamoto, 2005)  63 

Dây NSRNBK có chiều dài 200cm, gồm 4 thế hệ dây là EN-450P5, EN-

450T5, EN-580T và EN-580XP có đường kính là 7,5mm hoặc 9,4mm, kênh 

thủ thuật rộng 2,2mm hoặc 3,2mm; 2 thế hệ sau có độ phân giải hình ảnh chất 

lượng cao (HD) 57, 63. Dây có 1 kênh riêng dẫn khí để bơm căng hoặc hút xẹp 

bóng lắp ở đầu dây. Ống trượt nhựa mềm bao ngoài dài 1450mm, có đường 

kính phù hợp với mỗi loại dây soi, đầu xa có 1 bóng cố định. Hai bóng ở đầu 

dây soi và ở đầu ống trượt được nối với thiết bị bơm khí để theo dõi và duy trì 

liên tục áp suất trong bóng khoảng 5,6 kPa khi bơm căng 63. Đây là mức áp 

suất thấp nhất có thể giúp dây soi neo bám vào ruột non mà lại không gây đau 

cho bệnh nhân và làm sang chấn niêm mạc ruột.  

Nhờ ống trượt có bóng cố định vào ruột non nên khi dây soi và ống trượt 

bị cong cuộn nhưng lực đẩy vẫn truyền tới đầu dây soi và đoạn ruột bên ngoài 

không bị kéo dãn căng. Đây là điểm khác biệt giữa ống trượt của NSRNBK 

với ống trượt không có bóng sử dụng trong NSRN đẩy. Mặt khác, sự phối hợp 



 19 

giữa 2 bóng, ống trượt và dây soi sẽ giúp rút ngắn đoạn ruột non soi được 

bằng cách: đưa dây soi vào sâu tối đa rồi bơm bóng ở đầu dây để cố định vào 

ruột, tiếp theo đẩy ống trượt vào sát đầu dây và bơm bóng ở đầu ống trượt. 

Sau khi ruột non được cố định chắc với dây soi và ống trượt bằng 2 bóng, bác 

sỹ soi sẽ kéo ngược cả dây soi và ống trượt ra ngoài, động tác này đã rút xếp 

ngắn lại phần ruột bao ngoài dây soi như kiểu luồn dây chun quần. Chu trình 

đẩy dây và ống trượt vào, bơm bóng rồi kéo ra được lặp đi lặp lại nhiều lần, 

nhờ đó có thể giúp dây soi vào rất sâu trong ruột non 63. Việc rút ngắn ruột 

non còn giúp mở thẳng các góc gập giữa 2 quai ruột để dây soi đi tiếp được.  

   
            (A)  

(B) 
Hình 1-12: Cơ chế hoạt động của ống trượt và bóng. (A) đẩy dây soi khi 

không có ống trượt sẽ làm căng ruột và mạc treo (trên) và nhờ ống trượt có 

bóng sẽ giúp dây soi đi tiếp dễ dàng (dưới). (B) kĩ thuật rút ngắn ruột non 

giúp mở góc gập giữa các quai ruột (nguồn Yamamoto và CS, 2006)  62.   

1.2.2.4 Nội soi ruột non bóng đơn  

NSRN bóng đơn (ra đời năm 2007) cũng có sử dụng ống trượt với 1 

bóng ở đầu để cố định ống trượt với ruột non, còn dây soi được cố định bằng 

cách gập 180 độ đầu dây để thành cái móc neo vào ruột non. Nghiên cứu của 

Gao và CS thấy độ sâu ruột non trung bình thăm dò được bằng đường miệng 
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của NSRN bóng đơn là 209,2cm và đường hậu môn là 98,1cm 10. Tỷ lệ soi hết 

toàn bộ ruột non từ 0% đến 25% với khả năng chẩn đoán bệnh từ 47 - 60% 3, 

12. Trong trường hợp XHTH, tỷ lệ chẩn đoán được nguyên nhân chảy máu là 

59,5% 10. Với cơ chế 1 bóng cố định, tỷ lệ soi hết ruột non của NSRN bóng 

đơn thấp, có thể do việc cố định bằng cách gập đầu dây soi là không chắc 

chắn khi đẩy ống trượt vào sâu (khác với NSRNBK được cố định bằng 2 

bóng) 9. May và CS thấy tỷ lệ soi hết ruột non của NSRNBK cao gấp 3 lần so 

với NSRN bóng đơn (66% so 22%, p< 0,0001) 13. Tỷ lệ biến chứng của 

NSRN bóng đơn khoảng 1%, tương đương so với NSRNBK, tuy nhiên nguy 

cơ rách niêm mạc hoặc thủng cao hơn do không có bóng ở đầu dây soi giữ cố 

định đầu dây soi nằm giữa ruột non khi rút kéo xếp ruột 12.  

 
Hình 1-13: nguyên lý hoạt động NSRN bóng đơn. (A): bơm bóng cố định ống 

trượt, đẩy dây soi sâu tối đa. (B) gập đầu dây soi 1800 để móc giữ. (C) làm 

xẹp bóng, đẩy ống trượt vào tối đa. (D) bơm bóng và (E) kéo dây soi, ống 

trượt ra ngoài. (nguồn: Hội Nội soi Hoa Kỳ, 2015) 9 

1.2.2.5 Nội soi ruột non xoắn ốc  

NSRN xoắn ốc (ra đời 2007) sử dụng một ống trượt dài 118cm có gờ 

xoắn ở đầu và một tay vặn ở đầu ngược lại, lòng ống vừa với các dây NSRN 

thông thường dài 200cm và đường kính 9,1 – 9,5mm hoặc dây đại tràng trẻ 

em. Các nghiên cứu về NSRN xoắn ốc qua đường miệng cho thấy độ sâu ruột 
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non tối đa có thể tiếp cận là 172 – 262cm và khả năng chẩn đoán từ 12% tới 

59% 3, 9. Phân tích gộp của Baniya và CS so sánh NSRN có trợ giúp của bóng 

với NSRN xoắn ốc thấy hai phương pháp có khả năng chẩn đoán và can thiệp 

cũng như độ sâu ruột non thăm dò được tương đương nhau, tuy nhiên thời 

gian thủ thuật của NSRN xoắn ốc ngắn hơn có ý nghĩa thống kê 64. Thời gian 

soi trung bình của NSRN xoắn ốc là 34 – 37 phút, thấp hơn so với NSRNBK 

là 73 – 123 phút 9. Tác dụng phụ của NSRN xoắn ốc đã được mô tả chiếm tỷ 

lệ 0,3%, bao gồm rách niêm mạc và thủng 12.  

   

Hình 1-14: hình (A) dây NSRN xoắn ốc thường [nguồn Akerman và CS 65] và 

hình (B) dây NSRN xoắn ốc có mô tơ [nguồn Mann và CS 66] 

Năm 2016, thiết bị NSRN xoắn ốc mới đã được nâng cấp với một mô 

tơ nằm ngay trên dây soi giúp quay ống trượt cả hai chiều bằng điện mà 

không phải điều chỉnh bằng tay. Bằng thiết bị này, Neuhaus và CS đã thăm dò 

250cm ruột non dưới góc Treitz trong 20 phút 64. Thử nghiệm lâm sàng đầu 

tiên (n = 30) với NSRN xoắn ốc có mô tơ thấy tỷ lệ soi hết toàn bộ ruột non là 

70%, tuy nhiên biến chứng liên quan đến nội soi là 16,7% 67.   

1.2.2.6 Dụng cụ nội soi NaviAidTM BGE 

Dụng cụ NaviAidTM BGE ra đời năm 2008, là 1 ống nhựa có 1 bóng ở 

đầu. Ống này có 1 kênh riêng để đưa bóng thứ 2 làm nhiệm vụ dẫn đường cho 

dây soi đi sâu vào ruột non. Sau khi bơm căng bóng 2 để neo vào ruột, ống 

nhựa và dây sẽ được đẩy theo (Hình 1-15). Nghiên cứu của Ali và CS thấy độ 
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sâu thăm dò hỗng tràng sau môn vị là 158cm và hồi tràng trên van Bauhin là 

89cm với khả năng chẩn đoán là 44% 68. Tuy nhiên, số lượng các nghiên cứu 

trên thiết bị này còn ít và hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. 

 

Hình 1-15: dụng cụ NSRN 

NaviAidTM BGE và nguyên 

lý hoạt động. (nguồn Adler 

và CS, 2008) 69 

1.2.2.7 Ưu điểm của nội soi ruột non chuyên sâu và NSRNBK  

Ưu điểm của NSRN chuyên sâu mà viên nang nội soi không có là (1) 

quan sát trực tiếp tổn thương kĩ càng không bị ảnh hưởng bởi thời gian và nhu 

động ruột, có thể bơm rửa sạch tổn thương, đánh giá bằng ánh sáng trắng và 

các chế độ tăng cường hình ảnh hoặc nhuộm màu bằng thuốc, (2) có thể phối 

hợp với siêu âm nội soi đánh giá mức độ xâm lấn của tổn thương tại thành 

ống tiêu hoá, (3) có thể làm sinh thiết lấy bệnh phẩm xác định chẩn đoán mô 

học, (4) có khả năng tiến hành các thủ thuật nội soi qua kênh thủ thuật và (5) 

có thể đánh dấu vị trí tốn thương giúp bác sỹ phẫu thuật dễ dàng phát hiện 

trong mổ. Tuy nhiên, các kĩ thuật NSRN này là phương pháp xâm nhập, có 

thể gây sang chấn cho bệnh nhân và cần phải gây mê sâu để giảm đau. 

Trong số các kĩ thuật NSRN chuyên sâu, NSRNBK là phương pháp 

được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu. Thống kê trên Pubmed đến 2017 

thấy số lượng bài báo công bố về NSRNBK nhiều gấp gần 3 lần so với NSRN 

bóng đơn và gấp hơn 10 lần so với NSRN xoắn ốc 57. Hơn nữa, NSRNBK có 

khả năng soi hết toàn bộ ruột non cao hơn các kĩ thuật NSRN chuyên sâu 

khác. Các nghiên cứu ở Nhật Bản thấy tỷ lệ soi hết ruột non của NSNRBK từ 
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76% đến 86% 5. Các nghiên cứu ở Châu Âu và Mỹ trong những năm gần đây 

cũng đã đạt được tỷ lệ tương tự 4. Phân tích gộp của Wadhwa và CS so sánh 

NSRN bóng đơn với bóng kép thấy khả năng soi hết ruột non của NSRNBK 

cao hơn với RR=0,37 (95%CI: 0,19-9,73, p= 0,004) 70. Lý do giúp NSNRBK 

có tỷ lệ soi hết ruột non cao hơn chính là nhờ quả bóng ở đầu dây soi. May và 

CS đã dùng dây NSRNBK nhưng không sử dụng bóng ở đầu dây soi (cơ chế 

giống NSRN bóng đơn) để so sánh với NSRNBK có dùng cả 2 bóng thấy tỷ 

lệ soi hết ruột non tương ứng là 22% và 66% (p<0,0001) 13. Meser và CS thấy 

NSRNBK có tỷ lệ soi hết ruột non cao hơn có ý nghĩa thông kê so với NSRN 

xoắn ốc (92% so với 8%, p=0,002) 14. Mặc dù soi 1 đường đã phát hiện được 

tổn thương và không cần thiết phải soi tiếp, tuy nhiên nhiều trường hợp bệnh 

nhân cần thiết phải thăm dò được hết toàn bộ ruột non, khi đó lựa chọn 

NSRNBK sẽ có ưu thế hơn. 

1.3 ĐIỀU TRỊ NGUYÊN NHÂN XHTH TẠI RUỘT NON 

1.3.1 Can thiệp nội soi  

NSRN chuyên sâu ra đời đã mở ra hướng điều trị mới cho XHTH ruột 

non. Với đường kính kênh thủ thuật 2,2 và 2,8mm cho phép hầu hết các dụng 

cụ can thiệp cầm máu nội soi có thể tiến hành qua NSRN. Các nghiên cứu 

thấy tỷ lệ bệnh nhân XHTH ruột non được tiến hành các can thiệp thủ thuật 

của NSRNBK là từ 16 – 57%71. Tổn thương thường được áp dụng để cầm 

máu là bất thường mạch máu có kích thước nhỏ (thường < 1cm) hoặc tổn 

thương loét đang chảy máu hoặc lộ điểm mạch. NSRNBK cũng được áp dụng 

để điều trị cắt bỏ các tổn thương polyp chảy máu, bệnh lý mà trước đây bệnh 

nhân thường phải can thiệp phẫu thuật. Tỷ lệ thành công của các can thiệp 

qua NSRN đã được báo cáo từ 43 đến 84% 72. Việc NSRNBK thay thế can 

thiệp phẫu thuật cho một số tổn thương phù hợp đã giúp bệnh nhân không 
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phải can thiệp nặng nề hơn, hạn chế nguy cơ rủi ro và biến chứng của một 

cuộc mổ, giảm thời gian điều trị nội trú và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. 

1.3.2 Phẫu thuật 

Phẫu thuật trong XHTH tại ruột non trước năm 2000 thường là mổ thăm 

dò có kết hợp nội soi trong mổ để chẩn đoán cho các bệnh nhân chảy máu 

nặng và không phát hiện được nguyên nhân trước mổ. Nghiên cứu của Szold 

và CS ở Mỹ thấy sau phẫu thuật, có 80% bệnh nhân không tái chảy máu, điều 

này cho thấy một tỷ lệ không nhỏ người bệnh vẫn tái phát bệnh 73. Ngày nay, 

nhờ có NSRN nên tỷ lệ phẫu thuật khi chưa xác định rõ chẩn đoán đã giảm 

dần. Hiện tại, can thiệp phẫu thuật được chỉ định cho các trường hợp:  

- Tình trạng XHTH cấp nặng đe doạ tính mạng, không đủ thời gian làm các 

biện pháp chẩn đoán hoặc can thiệp không thành công  

- Không thấy nguyên nhân XHTH bằng các phương pháp chẩn đoán khác.  

- Nguyên nhân cần cắt bỏ triệt căn, như túi thừa Meckel, tổn thương u... 

Quyết định điều trị phẫu thuật còn phụ thuộc tình trạng bệnh lý nền của 

người bệnh, đặc biệt là giai đoạn tiến triển của bệnh lý ác tính gây XHTH. 

Nếu bệnh ở giai đoạn muộn, trước khi phẫu thuật cần phải cân nhắc nhiều yếu 

tố, bao gồm: tình trạng chảy máu đã cầm hay còn tiếp diễn, mức độ chảy máu 

nhẹ hay nặng, tình trạng di căn xa và tiên lượng thời gian sống thêm của bệnh 

nhân…74 Cần phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, vì phẫu thuật có thể giúp 

kiểm soát tình trạng chảy máu của khối u nhưng lại làm tăng gánh nặng cho 

bệnh lý nền và ảnh hưởng toàn trạng người bệnh.  

1.3.3 Can thiệp mạch 

Can thiệp mạch là phương pháp điều trị có thể lựa chọn để can thiệp cầm 

máu cho XHTH tại ruột non. Khả năng phát hiện điểm chảy máu phụ thuộc 

vào tốc độ chảy máu, cao hơn ở trường hợp đang chảy máu đại thể tiến triển 

(27 – 77%) và thấp < 20% nếu chảy máu đã cầm 75.  Hiện nay, can thiệp mạch 
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thường được làm sau khi chụp CLVT mạch ổ bụng. Nghiên cứu của Koh và 

CS ở 48 bệnh nhân CLVT phát hiện điểm chảy máu cho thấy 52,1% chụp 

mạch phát hiện được điểm thoát thuốc để can thiệp nút mạch và tỷ lệ thành 

công lâm sàng là 68,4% 76.  Kĩ thuật này có thể có một số biến chứng (tới 

10%) như suy thận, nhồi máu ruột, nhiễm khuẩn hoặc chảy máu ở vị trí chọc 

catheter 75. Gần đây, với kĩ thuật nút mạch siêu chọn lọc đã làm tăng tỷ lệ 

thành công và giảm tỷ lệ biến chứng. Nghiên cứu của Hongsakul và CS thấy 

nút mạch siêu chọn lọc có tỷ lệ thành công kĩ thuật là 98,6%, thành công lâm 

sàng là 71,4% và biến chứng nhồi máu ruột là 4,3% 77. 

1.3.4 Điều trị thuốc 

Điều trị thuốc cho các trường hợp XHTH ruột non phụ thuộc vào nguyên 

nhân chảy máu. Với tổn thương loét ruột non cần xác định được bệnh lý gây 

loét và điều trị theo căn nguyên, ví dụ như điều trị bệnh Crohn, lao… Đối với 

loét do thuốc NSAIDs hoặc Aspirin liều thấp, cần dừng thuốc nếu có thể. 

Ngoài ra, loét ruột non có thể điều trị bằng sucrafate và rebamipide.  

Đối với các loạn sản mạch không can thiệp nội soi triệt để, điều trị bằng 

otreotide trong 6 – 12 tháng hoặc somatostatin trong 1năm có tác dụng giảm 

chảy máu với cơ chế giảm tưới máu mạch mạc treo và hệ mạch cửa, tăng 

ngưng tập tiểu cầu, tăng sức kháng thành mạch và ức chế tăng sinh mạch 2. 

Phân tích gộp của Jackson thấy điều trị làm ngừng chảy máu với OR = 14,52 

(95% CI:5,9-36) và làm giảm số lần truyền máu sau 1 năm với OR = 0,55 

(95%CI: 0,29-0,82) 78. Nghiên cứu này cũng cho thấy các thuốc điều trị  khác 

như estrogen và progestogen tổng hợp không có tác dụng giảm chảy máu cho 

loạn sản mạch. Hiện nay, các loại hormon đã không được chỉ định cho loạn 

sản mạch 26. Trong một nghiên cứu ở Trung Quốc năm 2011, Thalidomide - 

chất ức chế yếu tố phát triển nội mạc mạch máu cũng có tác dụng làm giảm tỷ 

lệ chảy máu và số lượng máu phải truyền, tuy nhiên 71% bệnh nhân có tác 
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dụng phụ như mệt mỏi và buồn ngủ 78. Hiện nay, khoảng thời gian, liều điều 

trị tối ưu của Thalidomide vẫn chưa được xác định rõ và độ an toàn, nguy cơ 

biến chứng làm hạn chế sử dụng thuốc này 26.  

1.4 NSRN BÓNG KÉP TRONG XHTH ĐẠI THỂ TẠI RUỘT NON  

1.4.1 Chỉ định và chống chỉ định của NSRNBK 

XHTH nghi tại ruột non là chỉ định chính của NSRNBK, chiếm tỷ lệ từ 

60 – 70% các trường hợp 8. Các chỉ định khác ít gặp hơn, gồm: bệnh Crohn 

ruột non,  nghi u ruột non,  hội chứng đa polyp đường tiêu hoá,  tiêu chảy mạn 

tính, bệnh Celiac... 

Chống chỉ định của NSRNBK bao gồm 79: 

- Thủng hoặc nghi thủng tạng rỗng 

- Tình trạng huyết động không ổn định hoặc có suy hô hấp  

- Có giãn tĩnh mạch thực quản lớn do tăng áp lực tĩnh mạch cửa 

- Có hẹp thực quản, dạ dày, hành tá tràng hoặc ở đại tràng làm cản trở 

đưa dây NSRNBK và ống trượt qua.   

1.4.2 Các bước tiến hành NSRNBK  

Để nội soi hết được toàn bộ ruột non, thường phải làm NSRNBK 2 lần 

với 2 đường tiếp cận: (1) từ miệng, để thăm dò hỗng tràng và đoạn đầu hồi 

tràng và (2) từ hậu môn, để thăm dò đoạn cuối hồi tràng. Thông thường sẽ 

tiến hành đường miệng trước, trong trường hợp nghi ngờ tổn thương nằm ở 

đoạn cuối hồi tràng thì tiến hành đường hậu môn trước.  

1.4.2.1 NSRNBK đường miệng  

Để nội soi đường miệng, bệnh nhân cần nhịn ăn tối thiểu 6h trước đó. 

Các bước làm NSRNBK đường miệng được mô tả chi tiết như sau 62:  

- Đầu tiên, đưa dây soi và ống trượt chưa được bơm bóng xuống tá tràng, 

tương tự như soi dạ dày thông thường. Khi đầu dây soi tới đoạn DIII tá 

tràng, bắt đầu bơm bóng ở đầu dây soi để cố định vào thành tá tràng. 
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- Đẩy ống trượt vào sát đầu dây soi rồi bơm bóng ở đầu ống trượt. Làm xẹp 

bóng ở đầu dây soi và đưa dây soi đi sâu vào hỗng tràng, càng xa góc 

Treitz càng tốt, sau đó bơm bóng ở đầu dây soi. Làm xẹp bóng ở ống 

trượt, đẩy ống trượt vào sát đầu dây soi rồi lại bơm bóng ở đầu ống trượt. 

Lúc này, hỗng tràng được cố định bởi 2 bóng. Tiếp theo, kéo dây soi và 

ống trượt ra ngoài, lúc này đã soi và rút ngắn được đoạn đầu ruột non.  

- Quá trình 7 bước gồm: (1) xẹp bóng đầu dây soi -> (2) đẩy dây soi -> (3) 

bơm bóng cố định đầu dây soi -> (4) xẹp bóng ở ống trượt -> (5) đẩy ống 

trượt -> (6) bơm bóng cố định đầu ống trượt -> (7) kéo dây soi và ống 

trượt ra ngoài được gọi là kĩ thuật rút xếp ngắn ruột non. Quá trình này sẽ 

lặp đi lặp lại nhiều lần để đưa dây soi vào sâu tối đa trong ruột non.  

 
Hình 1-16: NSRNBK đường miệng (nguồn Yamamoto và CS, 2006) 62. 

- Tới vị trí cuối cùng mà dây soi không thể đi tiếp được, nếu cần phải soi 

tiếp đường còn lại, sẽ tiến hành đánh dấu vị trí soi cuối cùng. Theo hướng 



 28 

dẫn của hội nội soi Nhật Bản, có thể đánh dấu bằng kẹp clip trên niêm 

mạc hoặc tiêm dưới niêm mạc mực (tattoo) hoặc máu tự thân 4.  

- Kĩ thuật rút dây NSRNBK ra ngoài là thao tác ngược lại so với khi đi vào.  

- Niêm mạc ruột non được quan sát đánh giá ở cả hai thì đưa dây nội soi 

vào và rút dây ra để tối đa khả năng phát hiện bất thường.  

1.4.2.2 NSRNBK đường hậu môn 

NSRNBK đường hâu môn yêu cầu bệnh nhân phải được chuẩn bị sạch 

ruột như chuẩn bị nội soi đại tràng toàn bộ. 

Dây soi và ống trượt được đưa vào tới manh tràng như soi đại tràng 

thông thường, có thể phối hợp bóng để rút ngắn đại tràng. Đưa dây soi qua 

van Bauhin vào sâu trong hồi tràng tối đa, bơm bóng cố định ở đầu dây soi rồi 

đẩy ống trượt vào. Tiến hành quá trình rút xếp ngắn ruột nhiều lần để dây soi 

vào sâu tối đa cho tới vị trí đánh dấu, nghĩa là đã soi hết toàn bộ ruột non. 

Trong một vài trường hợp cần thiết, có thể sử dụng màn huỳnh quang 

tăng sáng để điều chỉnh dây soi cuộn thành hình vòng cung đồng tâm, giúp 

cho khả năng đi sâu ruột non được tối đa. Nếu gặp tổn thương chít hẹp, tổn 

thương nghi rò hoặc u thì có thể bơm thuốc cản quang vào để chụp ruột non.  

 
Hình 1-17:  vòng cuộn dây soi lý tưởng để đi sâu tối đa. (A) dây đi theo hình 

số 8, khó đi sâu được. (B, C) dây soi đi đúng (nguồn Yano và CS, 2009) 80 

1.4.3 Khả năng chẩn đoán nguyên nhân XHTH ruột non của NSRNBK 

Theo kết quả phân tích hệ thống của Xin và CS, tỷ lệ phát hiện nguyên 

nhân gây XHTH ruột non chung của NSRNBK là 68,0% 8. Để đánh giá tổn 
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thương có là nguyên nhân chảy máu hay không, phụ thuộc vào thời điểm và 

đặc điểm trên nội soi. Với tổn thương đang chảy máu hoặc có dấu hiệu mới 

chảy máu như lộ điểm mạch, có cục máu đông bám thì đủ để chẩn đoán tổn 

thương là nguyên nhân xác định gây XHTH. Tuy nhiên, tổn thương có thể tự 

cầm chảy máu và nếu NSRN tiến hành muộn, có thể thấy tổn thương không 

còn dấu hiệu chảy máu. Vì vậy, Shinozaki, Tanaka và CS đã đưa ra tiêu 

chuẩn để chẩn đoán tổn thương đã cầm chảy máu là nguyên nhân xác định 

gây XHTH ruột non như sau 6, 81.  

Bảng 1-1: phân loại nguyên nhân gây XHTH ruột non cho tổn thương đã cầm 

chảy máu theo Shinozaki, Tanaka và CS 

Tổn 

thương  

Nguyên nhân gây XHTH xác 

định 

Nguyên nhân XHTH 

không chắc chắn 

Bất thường 

mạch máu  

Loại 1B, typ 2, typ 3 và 4 theo 

phân loại YANO  

Loại 1A không chảy 

máu  

U/ polyp 

ruột non   

có loét bề mặt, có tăng sinh 

mạch hoặc có kích thước > 2cm 

u < 2cm không có loét 

bề mặt  

Túi thừa  có loét  Không thấy loét  

Loét  Đường kính > 1cm  Đường kính < 1cm  

Tỷ lệ chẩn đoán được nguyên nhân XHTH của NSRNBK tuỳ thuộc mức 

độ chảy máu. Shinozako và CS thấy khi XHTH đại thể đang tiến triển, 

NSRNBK có khả năng chẩn đoán là 83%, cao hơn so với nhóm chảy máu đại 

thể đã cầm (58%, p<0,01) và so với nhóm chảy máu vi thể (60%, p< 0,05) 6. 

Nghiên cứu của Tanaka và CS cũng cho kết quả tương tự, với tỷ lệ chẩn đoán 

của NSRNBK ở nhóm bệnh nhân chảy máu đại thể tiến triển là 100%, so với 

2 nhóm còn lại là 48,4% và 42,1% 81. 
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Thời điểm NSRNBK càng sớm thì khả năng chẩn đoán càng cao. Các 

nghiên cứu thấy nếu bệnh nhân được soi trong vòng 72 giờ từ khi khởi phát 

triệu chứng thì tỷ lệ phát hiện nguyên nhân chảy máu ruột non là cao nhất, 

như kết quả nghiên cứu của Yin và CS là 84,4%, so với nhóm nội soi trong 

vòng 3 – 7 ngày và sau 7 ngày là 65,1% (p<0,05) và 59,8% (p<0,01) 82.  

1.4.4 Khả năng can thiệp cầm máu của NSRNBK ở XHTH ruột non  

Các can thiệp cầm máu qua nội soi áp dụng ở đường tiêu hoá trên và 

dưới đều có thể tiến hành được qua NSRNBK. Các kĩ thuật này được phân 

loại gồm: (1) cầm máu bằng nhiệt (điện đông tiếp xúc bằng đầu dò điện, 

forcep đơn cực hoặc không tiếp xúc bằng APC), (2) cầm máu bằng tiêm 

(Adrenalin, Histoacryl…) và (3) cầm máu cơ học (kẹp clip…). Tổn thương 

thích hợp cho điều trị nội soi là các bất thường mạch máu nhỏ như loạn sản 

mạch hoặc tổn thương loét (ở niêm mạc hoặc loét trong túi thừa). Hiện tại 

chưa có một nghiên cứu so sánh xem phương pháp nào là tốt hơn khi áp dụng 

ở ruột non để can thiệp cầm máu, việc lựa chọn một hay phối hợp nhiều 

phương pháp phụ thuộc vào trang thiết bị và kinh nghiệm của bác sỹ nội soi.  

Cầm máu bằng tiêm thường áp dụng với dung dịch Adrenalin nồng độ 

1/10.000. Do giải phẫu ruột non có nhiều mạng lưới mạch máu nên thuốc co 

mạch dễ có hiệu quả, tuy nhiên hoại tử ruột sau tiêm Adrenalin đã được mô tả 

trong y văn 83. Vì thế, Yen và CS đề nghị pha loãng Adrenalin ở nồng độ thấp 

hơn, 1:20.000 hoặc 1:100.000 83. Các kĩ thuật tiêm khác như tiêm cồn, tiêm 

Histoacryl cũng đã được áp dụng cho một số lượng nhỏ bệnh nhân 71. 

Điện đông cầm máu là kĩ thuật có thể sử dụng ở ruột non, trong đó 

APC (argon plasma coagulation) được dùng nhiều hơn do có ưu điểm hạn chế 

được biến chứng thủng bằng cách giảm cường độ dòng điện (khoảng 20 – 

25W) và tốc độ dòng khí argon (khoảng 0,6 – 0.8 lít/ phút). Nếu phải cầm 
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máu bằng đầu dò điện tiếp xúc, một số tác giả áp dụng tiêm phồng dưới niêm 

mạc chỗ can thiệp trước khi điện đông để hạn chế nguy cơ thủng. 

Kẹp clip cầm máu có ưu điểm không làm tổn thương mô rộng như điện 

đông tiếp xúc. Clip qua kênh thủ thuật có hiệu quả cầm máu cho các bất 

thường mạch máu nhỏ như tổn thương Dieulafoy hoặc các loét trợt 71. Tuy 

nhiên, kẹp clip sẽ rất khó khăn trong trường hợp dây soi bị cuộn nhiều vòng.  

Can thiệp cầm máu ở ruột non cần lưu ý đến khác biệt về cấu trúc giải 

phẫu và độ dài của dây soi. Thứ nhất, ruột non dài, gấp khúc nhiều quai, di 

động tự do và có nhu động nên nhiều khi rất khó tiếp cận tổn thương ở vị trí 

gần hướng ra kênh thủ thuật làm hạn chế can thiệp. Thứ hai, thành ruột non 

mỏng nhất trong số các đoạn của ống tiêu hoá nên can thiệp nội soi sẽ có 

nguy cơ gây thủng cao hơn. Thứ 3 dây soi dài 200cm đòi các dụng cụ can 

thiệp cầm máu dài khoảng 230cm, khi đó lực tác động ra đến đầu dụng cụ sẽ 

yếu hơn so với can thiệp ở dạ dày hay đại tràng. Thứ 4, quá trình cuộn dây 

theo vòng xoáy trôn ốc hoặc hình số 8 là không thể tránh khỏi khi soi sâu 

trong ruột non, các can thiệp trong tình trạng dây bị cuộn gập góc sẽ khó thao 

tác hơn so với khi làm thủ thuật lúc dây thẳng và không bị cuộn.  

Kết quả của can thiệp cầm máu thường được các nghiên cứu đánh giá 

thông qua tỷ lệ tái chảy máu. Các nghiên cứu thấy tỷ lệ tái chảy máu sau can 

thiệp loạn sản mạch dao động từ 35% đến 80%, tuỳ thuộc thời gian theo dõi 
84-86. Đối với tổn thương Dieulafoy, tỷ lệ tái chảy máu từ 20% đến 25% 87, 88. 

Đối với túi thừa không Meckel, tỷ lệ tái chảy máu là khoảng 20% 89. Nhìn 

chung, các nghiên cứu về can thiệp cầm máu qua NSRN còn ít và không chi 

tiết như nghiên cứu về cầm máu ở đường tiêu hoá trên.  

1.4.5 Biến chứng của NSRNBK  

NSRNBK cũng như các NSRN chuyên sâu khác, do thời gian nội soi 

kéo dài và thực hiện dưới gây mê toàn thể nên có rủi ro xuất hiện biến chứng 
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cao hơn so với nội soi đường tiêu hoá trên hoặc dưới. Y văn chia biến chứng 

của NSRNBK ra làm 2 nhóm: (1) các biến chứng liên quan đến kĩ thuật nội 

soi và (2) các biến chứng hoặc tác dụng phụ của quá trình gây mê.  

Các biến chứng liên quan đến kĩ thuật nội soi được y văn mô tả gồm 

viêm tuỵ cấp, thủng ruột, chảy máu, viêm phổi do trào ngược… Các ảnh 

hưởng nhẹ như buồn nôn, chướng bụng thường tự hết trong một vài ngày 8. 

Nghiên cứu của Mensink và CS ở 2362 ca NSRNBK thấy tỷ lệ gặp biến 

chứng là 1,7%, cao hơn ở nội soi can thiệp (4,3%) khi so với nội soi chẩn 

đoán (0.8%), bao gồm viêm tuỵ cấp (0,29%), chảy máu (0,8%) và thủng 

(0,25%) 90. Chen và CS ở 729 ca NSRNBK thấy tỷ lệ biến chứng là 0,96%, 

gồm thủng ruột, chảy máu, viêm phổi trào ngược 91. Phân tích hệ thống của 

Xin và CS ở 12.823 ca NSRNBK thấy biến chứng thủng là 0,2%, viêm tuỵ 

cấp là 0,2%, chảy máu là 0,07% và tử vong là 0,01% 8.  Viêm tuỵ cấp là biến 

chứng đặc biệt riêng cho NSRN đường miệng, thường viêm ở đuôi tuỵ mức 

độ nhẹ và vừa 79. Nguyên nhân được cho là do tăng áp lực ở quai chữ C tá 

tràng gây trào ngược dịch mật vào đường tuỵ, hoặc do căng giãn mạc treo gây 

giảm tưới máu tuỵ hoặc do dây soi đè ép gây chấn thương tuỵ 79, 92, 93. Biến 

chứng thủng có thể xảy ra tại vị trí yếu của thành ruột như túi thừa, miệng nối 

ruột (đặc biệt nếu có dính ruột non) hoặc xảy ra sau can thiệp như cắt polyp, 

cầm máu 79. Biến chứng chảy máu có thể do sang chấn rách niêm mạc, sau 

can thiệp cầm máu không triệt để hoặc sau cắt polyp 79. Các biến chứng khác 

hiếm gặp gồm chảy máu ổ bụng, huyết khối mạch mạc treo tràng trên cấp 

tính, hoại tử ruột sau tiêm adrenalin, tràn khí dưới da, khí đường mật cũng đã 

được ghi nhận 83,94,95,96,97.  

Về các tác dụng phụ của gây mê, nghiên cứu của Zubek và CS ở 108 

bệnh nhân được NSRNBK với gây mê toàn thể có đặt nội khí quản thấy các 

tác dụng phụ thường gặp là tụt huyết áp (30,55%), giảm độ bão hoà oxy động 
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mạch (21,29%) và ngừng thở (17,59%), thường gặp hơn ở các bệnh nhân có 

nhiều bệnh lý kèm theo 98. Nghiên cứu của Amornyotin và CS thấy tỷ lệ tác 

dụng không mong muốn liên quan đến gây mê là 38,7% ở bệnh nhân < 60 

tuổi và 59,5% ở bệnh nhân ≥ 60 tuổi, trong đó biến chứng hay gặp là tụt huyết 

áp (tỷ lệ tương ứng ở mỗi nhóm tuổi là 33,3% và 54,4%). Nhìn chung, các tác 

dụng phụ này thường nhẹ, có thể xử trí nội khoa và ít khi phải dừng thủ thuật.  

1.4.6 Lựa chọn phương pháp chẩn đoán XHTH tại ruột non 

Lựa chọn phương pháp chẩn đoán cho bệnh nhân nghi XHTH tại ruột 

non, theo hướng dẫn của các hội Tiêu hoá Mỹ, Châu Âu hoặc Nhật Bản cho 

thấy thực tế là cân nhắc lựa chọn kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh, nội soi hay cả 

hai. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn này, bao gồm khả năng 

sẵn có các kĩ thuật thăm dò tại cơ sở y tế, khả năng chẩn đoán, chi phí, mức 

độ an toàn của từng phương pháp cũng như mức độ nặng của XHTH 99. 

Nếu tình trạng chảy máu đại thể nặng, mức độ mất máu nhiều và ảnh 

hưởng đến huyết động cũng như toàn trạng của bệnh nhân, nên chỉ định chụp 

CLVT mạch ổ bụng vì không mất nhiều thời gian chuẩn bị và gần như biết 

kết quả ngay sau chụp2.Trong trường hợp vẫn không xác định được nguyên 

nhân và tình trạng chảy máu tiếp diễn không cầm, nên cân nhắc phẫu thuật và 

NSRN trong mổ hoặc chụp mạch và can thiệp mạch. Nếu tình trạng chảy máu 

tạm cầm và chẩn đoán chưa rõ ràng, bước tiếp theo là lựa chọn các phương 

pháp nội soi. Do tình trạng XHTH nặng, nên ưu tiên NSRN chuyên sâu như 

NSRNBK vì có thể tiến hành nhanh, thời gian soi ngắn hơn nội soi viên nang 

và có thể can thiệp cầm máu ngay lập tức nếu cần. Nên tiến hành NSRN sớm 

vì tỷ lệ chẩn đoán sẽ càng giảm dần nếu nội soi được tiến hành càng muộn.  

Trong trường hợp chảy máu đại thể mức độ nhẹ, toàn trạng bệnh nhân ổn 

định thì có thể lựa chọn NSRN viên nang vì đây là phương pháp không xâm 

nhập. Phương pháp thay thế cho nội soi viên nang là chụp CLVT ruột non có 
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uống dung dịch tương phản, đặc biệt nếu nghi ngờ có hẹp tắc ruột. Các nước 

có điều kiện như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đều khuyến cáo nên làm nội soi 

viên nang trước, nếu phát hiện tổn thương nghi ngờ hoặc nếu không ra chẩn 

đoán thì sẽ làm NSRNBK tiếp theo 100.  

Thực tế tại Việt Nam, do chi phí nội soi viên nang khá cao, nếu lựa chọn 

phương pháp nội soi để chẩn đoán thì nên áp dụng ngay NSRN chuyên sâu. 

Nghiên cứu của Gerson phân tích hiệu quả trên chi phí giữa các cách tiếp cận 

chẩn đoán gồm NSRN đẩy, NSRN trong mổ, chụp mạch, NSRNBK, hoặc 

NSRN viên nang trước và tiếp theo là NSRNBK thì thấy cách tiếp cận 

NSRNBK ngay từ đầu có hiệu quả trên chi phí là tốt nhất 101.  

1.5 NGHIÊN CỨU VỀ XHTH RUỘT NON VÀ NSRN Ở VIỆT NAM  

Các nghiên cứu lâm sàng XHTH ruột non tại Việt Nam còn khá ít. Năm 

2007, Nguyễn Ngọc Khánh và CS đã mô tả 1 trường hợp bệnh nhân XHTH 

nặng do tổn thương Dieulafoy hỗng tràng 102. Năm 2009, Nguyễn Công Long 

và CS đã hồi cứu trong 5 năm từ 2004 – 2009 ở 17 trường hợp bệnh nhân 

XHTH từ ruột non chẩn đoán bằng phẫu thuật và mô học, cho thấy 64% bệnh 

nhân chảy máu mức độ nặng, trong đó có 41% có sốc mất máu và 41% tái 

phát chảy máu nhiều đợt 103. Nguyên nhân thường gặp là u ruột non 77%, túi 

thừa Meckel 15%. Năm 2020, Nguyễn Công Long và CS đã công bố bài báo 

về các nguyên nhân của 54 bệnh nhân XHTH tại ruột non được điều trị phẫu 

thuật tại bệnh viện Bạch Mai thấy 64,8% nguyên nhân là khối u ruột non, 

14,8% là bất thường mạch máu, 9,3% là loét và 5,6% là túi thừa 104.  

NSRNBK được giới thiệu lần đầu tiên ở Việt Nam năm 2012 tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu được Phạm Hữu 

Tùng và CS công bố khi áp dụng NSRNBK cho 6 bệnh nhân XHTH tại ruột 

non thấy tỷ lệ phát hiện tổn thương là 100% và 2 bệnh nhân được tiến hành 

can thiệp cầm máu qua nội soi 105.  
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Sau đó tại BV Bạch Mai, đã có 2 nhóm nghiên cứu cùng tiến hành để 

đánh giá ứng dụng của NSRN bóng đơn và NSRNBK trong thăm dò bệnh lý 

ruột non. Về NSRN bóng đơn, năm 2014, Đỗ Anh Giang và CS đã công bố 

bài báo đầu tiên cho thấy tỷ lệ chẩn đoán nguyên nhân gây chảy máu ruột non 

là 71,8% 106. Năm 2020, Đỗ Anh Giang và CS công bố kết quả cho thấy tỷ lệ 

áp dụng can thiệp cầm máu nội soi cho các bệnh nhân XHTH ruột non bằng 

NSRN bóng đơn là 28,1% và không gặp biến chứng 107.  

Về NSRNBK tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2015, Bùi Quang Thạch và CS 

đã công bố bài báo đầu tiên trong thăm dò bệnh lý ruột non ở 38 bệnh nhân, 

kết quả thấy tỷ lệ phát hiện tổn thương là 68,4%, trong đó bất thường hay gặp 

nhất là viêm loét (57,7%) và khối u (34,6%) 108. Trong giai đoạn mới áp dụng, 

tỷ lệ soi hết toàn bộ ruột non trong nghiên cứu này là 58,6%.  

Các nghiên cứu về XHTH tại ruột non và ứng dụng các kĩ thuật NSRN 

mới tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc 

tiến hành đề tài này để có được hiểu biết thêm về các đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng nhóm bệnh lý chảy máu ở ruột non hiếm gặp cũng như là việc 

áp dụng NSRNBK để chẩn đoán và can thiệp điều trị cho các bệnh nhân này.    
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CHƯƠNG 2  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Gồm các bệnh nhân được chẩn đoán XHTH đại thể nghi tại ruột non. 

Theo hướng dẫn của Hội Tiêu hoá Hoa Kỳ năm 2015 2, các bệnh nhân được 

chẩn đoán dựa vào đặc điểm: 

(1) Biểu hiện trên lâm sàng có đại tiện phân đen và/ hoặc phân máu, có hoặc 

không kèm nôn máu. 

(2) Không tìm thấy nguyên nhân gây chảy máu sau khi nội soi đường tiêu 

hoá trên và nội soi đại tràng toàn bộ. Hoặc bệnh nhân có bằng chứng chỉ 

điểm vị trí chảy máu là từ ruột non (NSRN viên nang thấy điểm chảy 

máu tại ruột non hoặc nội soi đường tiêu hoá trên thấy máu từ hỗng tràng 

trào ngược lên).  

Các bệnh nhân được làm NSRNBK để tìm nguyên nhân, nếu đáp ứng tiêu 

chuẩn chẩn đoán XHTH tại ruột non dưới đây sẽ được lấy vào nghiên cứu.  

Tiêu chuẩn chẩn đoán XHTH tại ruột non: khi NSRNBK phát hiện tổn 

thương tại ruột non nằm ở vị trí dưới papilla đến hết hồi tràng, đáp ứng được 

1 trong 3 tiêu chuẩn sau:  

1. Tổn thương đang chảy máu khi làm NSRNBK, hoặc tổn thương đã cầm 

chảy máu nhưng tại thời điểm chụp cắt lớp vi tính có thoát thuốc ra 

lòng ruột non hoặc phẫu thuật thấy tổn thương chảy máu.   

2. Tổn thương có dấu hiệu mới chảy máu: có cục máu đông bám, lộ điểm 

mạch hoặc có máu ở đoạn ruột non gần tổn thương.  

3. Tổn thương đã cầm chảy máu: đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán là nguyên 

nhân XHTH xác định của Shinozaki, Tanaka và CS (Bảng  2-1).  
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Bảng  2-1: Tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương ruột non đã cầm chảy máu là 

nguyên nhân xác định gây XHTH (theo Shinozaki, Tanaka và CS 6, 81) 

Tổn thương  Nguyên nhân XHTH xác định 

Bất thường mạch máu  Loại 1B, typ 2, typ 3 và 4 theo phân loại YANO  

U/ polyp ruột non   có loét bề mặt, có tăng sinh mạch hoặc có kích 

thước > 2cm 

Túi thừa ruột non  có loét  

Loét ruột non  Đường kính > 1cm  

Tiêu chuẩn loại trừ:  

- NSRNBK không phát hiện được tổn thương, hoặc phát hiện tổn thương 

gây chảy máu ở đường tiêu hoá trên hoặc ở đại trực tràng.  

- NSRNBK phát hiện tổn thương nhưng thuộc nhóm nguyên nhân không 

chắc chắn theo phân loại của Shinozako, Tanaka và CS (Bảng 1-1).  

- Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu  

2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2020. 

2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1 Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc đánh giá kết quả can thiệp 

theo mô hình thử nghiệm lâm sàng không đối chứng.  

2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu  

XHTH tại ruột non là nhóm bệnh lý hiếm gặp, do đó chúng tôi tiến hành 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện.  

Trong khoảng thời gian nghiên cứu từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 

năm 2020, tất cả các bệnh nhân khám và điều trị tại khoa Tiêu hoá - Bệnh 
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viện Bạch Mai với chẩn đoán là xuất huyết tiêu hoá  đại thể nghi tại ruột non, 

sau khi tiến hành nội soi ruột non bóng kép phát hiện tổn thương đáp ứng 

được tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu như trên và không vi phạm tiêu 

chuẩn loại trừ sẽ được chúng tôi lấy vào nghiên cứu.  

Kết quả nghiên cứu thu thập được 113 bệnh nhân chẩn đoán xuất huyết 

tiêu hoá đại thể nghi tại ruột non, sau khi nội soi ruột non ruột non bóng kép 

chẩn đoán xác định được nguyên nhân chảy máu ở 84 bệnh nhân.  

2.4 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 

- Nội soi ruột non bóng kép được tiến hành với các thiết bị sau: 

+ Hệ thống NSRNBK do công ty Fujinon – Nhật Bản sản xuất, gồm: 

§ Bộ xử lý trung tâm VP-3500HD và nguồn sáng XL-4450  

§ Thiết bị bơm - hút hơi và kiểm soát áp lực trong bóng 

§ Dây NSRNBK EN-450T5 và EN-580T với ống trượt phù hợp  

+ Máy chụp C-ARM 

+ Nguồn cắt đốt ERBE 200 

+ Monitor theo dõi: mạch, huyết áp, SpO2, nhịp thở 

+ Các dụng cụ can thiệp nội soi: kìm sinh thiết, kim tiêm cầm máu, kẹp 

clip, catheter APC, kẹp điện đông coagrasper, snare cắt polyp… 

 
Hình 2-1: phòng NSRNBK tại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai 



 39 

- Các xét nghiệm công thức máu, đông máu cơ bản, sinh hoá được tiến 

hành tại phòng xét nghiệm sinh hoá và huyết học của bệnh viện Bạch Mai, 

đơn vị đã đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO15189.  

- Chụp cắt lớp vi tính được tiến hành tại Bệnh viện Bạch Mai trên các thế 

hệ máy chụp CLVT đa dãy đầu dò gồm: máy CLVT Somatom Definition, 

Somatom Sensation của hãng Siemens, Đức và máy CLVT Scenaria của 

hãng Hitachi, Nhật Bản. 

2.5 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 

2.5.1 Lựa chọn, đánh giá và xử trí bệnh nhân trước khi NSRNBK 

- Bệnh nhân chẩn đoán XHTH đại thể nghi tại ruột non được khai thác tiền 

sử, bệnh sử, khám lâm sàng theo mẫu bệnh án thống nhất. 

- Bệnh nhân được làm các xét nghiệm: công thức máu, đông máu cơ bản và 

sinh hoá gồm ure, creatinin, glucose, AST, AST  

- Mức độ nặng của XHTH trên lâm sàng được phân loại theo Bảng  2-2.   

Bảng  2-2: phân loại mức độ nặng mất máu cấp trên lâm sàng 109 

Đặc điểm Nhẹ Trung bình Nặng 

Mạch (lần/ phút) <  100 100 – 120 > 120 

Huyết áp  bình thường giới hạn thấp tụt huyết áp 

Ý thức  tỉnh  lo lắng  ngất xỉu 

- Mức độ nặng của thiếu máu trên xét nghiệm được phân loại theo nồng độ 

hemoglobin máu ngoại vi theo 3 mức độ: nhẹ (> 90g/l), trung bình (70 – 

90g/l) và nặng (≤ 70g/l) 110. 

- Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CLVT) bụng. Nếu nội soi tiêu hoá 

trên hoặc soi đại tràng thấy có máu đỏ tươi trào ra từ ruột non, bệnh nhân 

sẽ được làm NSRNBK ngay để có thể nhanh chóng can thiệp cầm máu. 

Khi đó sẽ không chụp CLVT để đảm bảo an toàn và lợi ích cho người 

bệnh. Tổn thương ruột non trên CLVT được mô tả theo các đặc điểm sau:  
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+ Thoát thuốc ra lòng ruột non: hình ảnh thuốc cản quang thoát ra ngoài 

lòng mạch, loang rộng qua các thì chụp 44. 

+ U ruột non: tổn thương dạng khối ở thành ruột non, ngấm thuốc cản 

quang mức độ trung bình đến mạnh 111. 

+ Bất thường mạch máu ruột non: mạch máu thành ruột non tăng kích 

thước và mật độ, quan sát rõ sau khi tiêm thuốc cản quang, tính chất 

ngấm thuốc tuỳ loại bất thường mạch máu xuất phát từ động mạch, 

tĩnh mạch hay mao mạch 112.   

+ Viêm túi thừa ruột non: cấu trúc ruột tịt có chứa dịch khí nằm cạnh 

quai ruột với thành dầy và tăng ngấm thuốc cản quang sau tiêm 113.  

+ Dày thành ruột non: ≥ 3mm khi ruột non giãn, dày lan toả hoặc rải rác 

nhưng không tạo thành khối khu trú 114.   

- Bệnh nhân được hồi sức tuần hoàn, bù dịch và truyền chế phẩm máu.  

+ Truyền khối hồng cầu để duy trì nồng độ hemoglobin máu khoảng 70 

- 80g/ lít. Ở bệnh nhân > 60 tuổi, có bệnh lý tim mạch kèm theo cần 

duy trì nồng độ hemoglobin máu ở mức 90 – 100g/ lít.  

+ Bệnh nhân có rối loạn đông máu sẽ được truyền các chế phẩm máu 

khác như khối tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh…  

- Bệnh nhân được giải thích về thủ thuật NSRNBK, lợi ích cũng như nguy 

cơ có thể xảy ra trong quá trình nội soi, giải thích về nghiên cứu và kí cam 

đoan đồng ý trước khi làm thủ thuật và chấp thuận tham gia nghiên cứu. 

2.5.2 Kĩ thuật NSRNBK  

- Lựa chọn đường soi theo triệu chứng lâm sàng và kết quả chụp CLVT.  

+ Bệnh nhân có đại tiện phân máu đỏ và chụp CLVT gợi ý tổn thương 

nằm ở đoạn cuối hồi tràng thì sẽ nội soi đường hậu môn trước.  

+ Các trường hợp khác sẽ nội soi đường miệng trước.  
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- Đối với nội soi đường miệng, bệnh nhân cần nhịn ăn uống tối thiểu 6 giờ 

trước đó. Đối với soi đường hậu môn, bệnh nhân phải được chuẩn bị làm 

sạch ruột non như nội soi đại tràng toàn bộ.   

- Bệnh nhân được gây mê bằng Propofol, có thể phối hợp với Midazolam, 

Fentanyl và đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở. Bệnh nhân được 

một bác sỹ gây mê khám, ra y lệnh gây mê, theo dõi trong quá trình làm 

nội soi và cho đến khi hồi tỉnh hoàn toàn.  

- Bệnh nhân được tiến hành NSRNBK theo trình tự như mô tả trong phần 

tổng quan, thông thường là đường miệng trước.  

+ Nếu phát hiện được tổn thương là nguyên nhân gây XHTH, có thể 

không cần soi tiếp đường còn lại.  

+ Nếu không thấy nguyên nhân gây XHTH, hoặc phát hiện nguyên nhân 

có thể có nhiều tổn thương rải rác ở ruột non thì sẽ đánh dấu vị trí soi 

cuối bằng kẹp clip.  

- NSRNBK đường còn lại (nếu cần) thường được tiến hành sau 1 – 2 ngày. 

Ở bệnh nhân không cao tuổi, thời gian soi đường đầu tiên ngắn, quá trình 

gây mê không có biến cố bất lợi thì sẽ tiến hành soi đường còn lại luôn 

trong cùng 1 buổi soi. Bệnh nhân được soi hết toàn bộ ruột non nếu thấy 

clip đánh dấu ở lần soi trước.  

2.5.3 Nhận định đánh giá tổn thương phát hiện bằng NSRNBK  

Các tổn thương phát hiện được qua NSRNBK sẽ được xác định có phải là 

nguyên nhân gây XHTH hay không theo các tiêu chuẩn sau: 

Tổn thương u 

- Tổn thương u ruột non là nguyên nhân xác định gây XHTH khi: 

+ U đang chảy máu hoặc có dấu hiệu mới chảy máu (lộ điểm mạch, có 

cục máu đông bám)  

+ U đã cầm chảy máu có loét, tăng sinh mạch hoặc kích thước ≥2cm 6.  
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- Hình thái tổn thương u trên nội soi được mô tả là u lớp dưới niêm mạc, u 

thể lồi hay u thể loét, thâm nhiễm.  

- Kích thước u được xác định trên bệnh phẩm sau phẫu thuật hoặc bệnh 

phẩm lấy được sau cắt qua nội soi. Trường hợp bệnh nhân không phẫu 

thuật, kích thước u được xác định trên nội soi hoặc CLVT.  

- Tổn thương u được chẩn đoán mô bệnh học bằng bệnh phẩm sau phẫu 

thuật hoặc sinh thiết. Kết quả mô học được đọc theo phân loại của Tổ 

chức Y tế Thế giới năm 2019 115, tại Trung tâm Giải phẫu bệnh – Bệnh 

viện Bạch Mai.  

Tổn thương polyp 

- Tổn thương polyp ruột non được xác định là nguyên nhân gây XHTH khi: 

+  Polyp đang chảy máu hoặc lộ điểm mạch, có cục máu đông bám  

+  Polyp đã cầm chảy máu có loét 6.  

- Mô bệnh học tổn thương được xác định bằng bệnh phẩm sau cắt polyp 

qua nội soi, phẫu thuật hoặc sinh thiết. Kết quả mô học được đọc tại 

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Bạch Mai.  

Túi thừa ruột non  

- Túi thừa ruột non là nguyên nhân xác định gây XHTH khi: 

+ Đang chảy máu hoặc lộ điểm mạch 

+ Túi thừa đã cầm chảy máu có loét 6. 

- Túi thừa ruột non được chia làm 2 loại: 

+ Túi thừa Meckel: được chẩn đoán khi túi thừa nằm ở đoạn hồi tràng 

cách van Bauhin từ 80 – 100cm, nằm ở bờ tự do ruột non, khi phẫu 

thuật thấy túi thừa có thể nối với rốn bởi dây chằng xơ và mô bệnh học 

sau mổ thấy có mô lạc chỗ.  

+ Túi thừa không phải Meckel: là túi thừa nằm ở vị trí tá tràng hoặc hỗng 

tràng, hoặc nhiều túi thừa ở các vị trí khác nhau trong ruột non.  



 43 

Bất thường mạch máu  

- Các bất thường mạch máu phát hiện qua NSRNBK được mô tả và phân 

loại theo tác giả Yano và CS  22.  

Bảng  2-3: phân loại Yano cho bất thường mạch máu 22 

Loại 1A  

 

Mạch máu giãn dạng chấm < 1mm, có hoặc 

không có chảy máu không theo nhịp đập 

Loại 1B 

 

Mạch máu giãn thành mảng (vài mm), có hoặc 

không có chảy máu không theo nhịp đập 

Loại 2A  

 

Điểm mạch kích thước < 1mm, có chảy máu 

theo nhịp đập  

Loại 2B  

 

điểm mạch đỏ lồi lên, đập theo nhịp, không 

kèm giãn tĩnh mạch xung quanh 

Loại 3  

  

điểm đỏ lồi lên, đập, có kèm giãn tĩnh mạch 

xung quanh  

Loại 4 

 

các tổn thương khác, kích thước lớn, không 

xếp loại được vào 3 nhóm trên.   

- Bất thường mạch máu ruột non là nguyên nhân xác định gây XHTH khi: 

+ Đang chảy máu  

+ Nếu đã cầm chảy máu, các bất thường mạch máu loại 1B, loại 2, 3, 4 

theo phân loại Yano được xác định là nguyên nhân gây XHTH 6. Tổn 

thương 1A nếu không chảy máu sẽ không được coi là nguyên nhân 

gây XHTH.  

Tổn thương loét  

- Loét ruột non là nguyên nhân xác định gây XHTH khi: 

+ Đang chảy máu hoặc lộ điểm mạch, có cục máu đông bám   

+ Loét đã cầm chảy máu có đường kính > 1cm 6 

- Tổn thương loét được phân loại theo nguyên nhân bệnh lý như loét do 
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bệnh Crohn, lao, loét miệng nối, loét do NSAIDs và Asprin liều thấp…  

Các tổn thương khác 

Các tổn thương khác ngoài 4 nhóm trên, nếu đang chảy máu hoặc có dấu 

hiệu mới chảy máu như có cục máu đông bám, lộ điểm mạch sẽ được coi là 

nguyên nhân gây XHTH và lấy vào nghiên cứu.  

Vị trí tổn thương  

Chia 2 nhóm, xác định dựa theo hình ảnh niêm mạc ruột và đường nội soi:  

- Đoạn cao ruột non:  

+ Niêm mạc ruột non quanh tổn thương dầy hơn, các nếp niêm mạc nổi 

rõ và dầy, các mạch máu dưới niêm mạc to hơn và tổn thương được 

phát hiện bằng nội soi đường miệng. 

+ Trường hợp vị trí đoạn III, IV tá tràng: xác định khi tổn thương nằm 

ở đoạn dưới papilla cho đến hết đoạn gập góc thứ 2 của ruột non.  

- Đoạn thấp ruột non: niêm mạc ruột non xung quanh mỏng, nếp niêm 

mạc ngang mỏng và thưa, mạch máu dưới niêm mạc nhỏ và mảnh, tổn 

thương được phát hiện bằng nội soi đường hậu môn.  

Nếu bệnh nhân được phẫu thuật, vị trí tổn thương được đối chiếu phù hợp 

với vị trí giải phẫu khi mổ.  

2.5.4 Can thiệp cầm máu qua NSRNBK  

- Theo hướng dẫn thực hành lâm sàng cho NSRN của Hội nội soi Tiêu 

hoá Nhật Bản, chỉ định can thiệp cầm máu nội soi được áp dụng cho 

các trường hợp như sau 4: 

+ Các tổn thương đang chảy máu  

+ Bất thường mạch máu loại 1, 2 theo phân loại Yano. Đối với loại 3, 4 

nếu kích thước nhỏ < 1cm có thể can thiệp qua nội soi.  

+ Tổn thương loét hoặc túi thừa đã cầm chảy máu nhưng có nguy cơ 

tái chảy máu cao (tổn thương lộ điểm mạch, có cục máu đông bám). 
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+ Tổn thương polyp được cắt qua nội soi và làm kết quả giải phẫu bệnh 

sau thủ thuật để loại trừ tổn thương ác tính.  

- Can thiệp nội soi được chia thành 2 loại:  

+ Điều trị can thiệp nội soi là phương pháp cầm máu chính, bệnh nhân 

sẽ được theo dõi ở nhóm nội soi can thiệp 

+ Điều trị can thiêp nội soi để cầm máu tạm thời, sau đó chuyển phẫu 

thuật, áp dụng cho các tổn thương cần loại bỏ triệt căn như khối u, 

túi thừa Meckel… Các bệnh nhân ở nhóm này sẽ được theo dõi tái 

chảy máu ở nhóm điều trị phẫu thuật.  

- Các kĩ thuật cầm máu: áp dụng theo khuyến cáo của Hội nội soi Tiêu 

hoá Nhật Bản, bao gồm 4: 

+ Tiêm dung dịch adrenalin 1/100.000:  

• chỉ định cho các tổn thương đang chảy máu nhằm mục đích giảm 

tốc độ chảy để xác định chính xác vị trí điểm chảy giúp can thiệp 

tiếp theo như kẹp clip hoặc điện đông.  

• Không cầm máu bằng tiêm dung dịch Adrenalin đơn thuần. 

+ Điện đông:  

• chỉ định cho các bất thường mạch máu phân loại YANO loại 1 

(loạn sản mạch). 

• Điện đông không tiếp xúc bằng APC (argon plasma coagulation) 

hoặc điện đông tiếp xúc bằng coagrasper.   

+ Kẹp clip: chỉ định cho các tổn thương có lộ điểm mạch, bất thường 

mạch máu loại 2 (tổn thương Dieulafoy) và loại 3, 4 nếu ≤ 1cm. 

+ Cắt polyp nội soi được tiến hành cho các polyp có cuống. Polyp 

được thắt cuống bằng loop trước khi cắt bằng snare.  

- Nội soi can thiệp thành công trên lâm sàng: là không có biểu hiện tái 

chảy máu trong vòng 12h sau thủ thuật 116. Nội soi can thiệp không 
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thành công là trường hợp vẫn tiếp tục chảy máu sau can thiệp hoặc 

bệnh nhân có dấu hiệu tái chảy máu trong vòng 12h sau thủ thuật. Nếu 

bệnh nhân được nội soi cầm máu tạm thời và chuyển phẫu thuật trước 

12h sau thủ thuật, nội soi can thiệp thành công là không tái chảy máu 

trong khoảng thời gian sau khi nội soi cho đến khi phẫu thuật.   

- Tái chảy máu: được chẩn đoán khi 117: 

+ Tái phát phân máu hoặc phân đen sau khi đã đại tiện phân vàng.  

+ Tái phát rối loạn huyết động sau khi đã kiểm soát mạch, huyết áp ổn 

định ở bệnh nhân còn đại tiện phân đen  

+ Giảm hemoglobin > 20g trong 24h và/hoặc phải truyền máu  

- Nếu can thiệp cầm máu không thành công, bệnh nhân lâm sàng vẫn tiếp 

tục XHTH tiến triển, sẽ điều trị phẫu thuật hoặc can thiệp mạch.  

2.5.5 Can thiệp phẫu thuật  

- Chỉ định phẫu thuật khi 75: 

+ Các nguyên nhân XHTH không thể can thiệp triệt để qua nội soi 

được, bao gồm: 

• U ruột non, polyp ruột non kích thước lớn không cắt nội soi được 

• Bất thường mạch máu loại 3, 4 (theo phân loại Yano) > 1cm. 

• Loét nghi ngờ ác tính hoặc có biến chứng như tắc ruột, thủng.  

• Túi thừa Meckel.  

+ Các trường hợp can thiệp nội soi thất bại, trên lâm sàng vẫn tiếp tục 

chảy máu tiến triển. 

- Can thiệp phẫu thuật không áp dụng cho: 

+ Nguyên nhân XHTH có chỉ định phẫu thuật nhưng bệnh nhân và gia 

đình không đồng ý.  

+ Bệnh lý ung thư ở giai đoạn cuối có di căn xa hoặc u lympho lan toả 

nhiều đoạn ruột non đã tự cầm chảy máu trên lâm sàng. 
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2.5.6 Điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật – thủ thuật   

- Là bệnh nhân có tổn thương gây XHTH ruột non nhưng không phải can 

thiệp phẫu thuật hay thủ thuật nội soi, gồm: 

+ Tổn thương đã cầm chảy máu, cụ thể là:  

§ Loét ruột non có đáy sạch, không có lộ điểm mạch, không có cục 

máu đông bám 

§ Túi thừa không phải Meckel kích thước < 4cm đã cầm chảy máu  

§ U lympho ruột non lan toả nhiều vị trí hoặc u ác tính giai đoạn 

cuối có di căn xa đã cầm chảy máu.  

+ Tổn thương có chỉ định can thiệp phẫu thuật nhưng bệnh nhân và gia 

đình không đồng ý 

- Điều trị gồm: 

+ Điều trị đặc hiệu theo nguyên nhân, như hoá trị liệu cho u lympho… 

+ Loét ruột non, loét túi thừa được điều trị sucrafate và rebamipide.  

2.5.7 Theo dõi bệnh nhân sau khi ra viện 

- Các bệnh nhân được theo dõi định kỳ hoặc ngay khi có dấu hiệu tái 

chảy máu hoặc khi có các bất thường khác bằng tái khám hoặc phỏng 

vấn qua điện thoại.  

- Tiêu chí đánh giá: tỷ lệ XHTH tái phát ở mỗi nhóm điều trị  

- Bệnh nhân được theo dõi trong thời gian tiến hành nghiên cứu và 

khoảng thời gian không XHTH tái phát sau điều trị được tính từ: 

+ thời điểm đầu tiên: là ngày bệnh nhân được can thiệp nội soi, phẫu 

thuật hoặc ngày làm NSRNBK chẩn đoán nếu điều trị nội khoa. 

+ thời điểm cuối cùng là khi kết thúc nghiên cứu (05/2020) nếu bệnh 

nhân còn sống, hoặc đến khi bệnh nhân tử vong (nếu xảy ra trước 

thời điểm kết thúc nghiên cứu) hoặc đến khi xuất hiện tái phát 

XHTH, tuỳ theo thời điểm nào xuất hiện trước.  
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2.6 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2-2: sơ đồ nghiên cứu 

cầm máu 

tạm thời 

XHTH nghi tại ruột non 

Nội soi ruột non bóng kép 

Phát hiện nguyên nhân đáp 
ứng tiêu chuẩn chẩn đoán  

Không thấy nguyên nhân hoặc 
nguyên nhân không chắc chắn  

Không lấy vào nghiên cứu  Lấy vào nghiên cứu  

Nhận định và đánh giá tổn 
thương trên nội soi ruột non  

Có chỉ định can thiệp 
cầm máu nội soi  

Có chỉ định can 
thiệp phẫu thuật   

Tổn thương không phải 
can thiệp phẫu thuật, thủ 

thuật nội soi    

Điều trị nội 
soi can thiệp   

Điều trị 
phẫu thuật   

Điều trị 
nội khoa    

Theo dõi tái chảy máu sau can thiệp  

Mô tả đặc điểm lâm sàng, 
cận lâm sàng, nội soi, 
chụp cắt lớp vi tính   
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2.7 CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU  

2.7.1 Các biến số lâm sàng  

Bảng  2-4: các biến số lâm sàng  

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Tuổi Định lượng - Trung bình 
- Chia 3 nhóm: ≤ 40, 41–65 và  > 65 tuổi  

Giới  nhị phân  - Nam/ nữ, tính tỷ lệ % 
Tiền sử phẫu thuật 
trong ổ bụng  

nhị phân - Có/ Không, tính tỷ lệ %  

Tiền sử XHTH  Định tính  - Chia 3 nhóm: (1)XHTH trên hoặc dưới, 
(2) có ít nhất 1 lần XHHT không rõ 
nguyên nhân và (3) không có.  

- Số lần XHTH: chia  3 nhóm: 1 lần, 2 - 3 
lần, ≥ 4 lần 

Tiền sử bệnh lý 
phối hợp  

Định tính  - Chia các nhóm: bệnh tim mạch, suy 
thận, xơ  gan, bệnh lý ác tính …  

Tiền sử dùng thuốc  Định tính  - Có/ Không. Loại thuốc  
Các triệu chứng lâm 
sàng  

Nhị phân   - Có/ không.  

Mạch  Định lượng - Chia 3 nhóm: < 100, 100 – 120 và > 120 
lần/ phút.  

Huyết áp tối đa  Định lượng  - Chia 3 nhóm: > 100, 80 – 99 và  < 80 
mmHg  

Khối hồng cầu 
truyền tuyến dưới  

Định lượng  - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 

Khối hồng cầu 
truyền  

Định lượng  - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 

Khối tiểu cầu truyền  Định lượng  - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
Huyết tương truyền Định lượng  - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
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2.7.2 Các biến số cận lâm sàng  

Bảng  2-5: các biến số cận lâm sàng  

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Hồng cầu (T/l)  Định lượng - Trung bình 
- Chia 3 nhóm: < 2; 2 – 3 và  > 3 T/l  

Huyết sắc tố (g/l)  Định lượng - Trung bình 
- Chia 3 nhóm: < 70; 70–90 và  >90 G/l 

Hematocrit  Định lượng  - Trung bình 
- Chia 3 nhóm: ≤ 0,2; 0,2 – 0,3 và ≥ 0,3 

Tiểu cầu (G/l)  Định lượng - Trung bình  
- Chia 3 nhóm: ≤ 50, 50 – 100 và  > 100 

INR  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
- Chia 2 nhóm: ≤ 1,5 và > 1,5 

APTT bệnh/ chứng  Định lượng  - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
- Chia 2 nhóm: ≤ 1,5 và > 1,5 

Ure (mmol/l)  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
- Chia 2 nhóm: ≤ 8 và > 8 

Creatinin (mcmol/l)  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
- Chia 2 nhóm: ≤ 120 và > 120 

BUN/Creatinin định lượng  - công thức tính = [Ure(mmol/l)/0,357] 
: [Creatinin (mcmol/l)/88,4] 

- Chia 2 nhóm: ≤ 30:1 và > 30:1 
Glucose (mmol/l)  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
GOT (UI/l)  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
GPT (UI/l)  Định lượng - Phân bố không chuẩn: trung vị và IQR 
Chụp cắt lớp vi tính  Định tính   Kết quả chia 6 nhóm:  

(1) thoát thuốc ra lòng ruột non  
(2) bất thường mạch máu thành ruột non  
(3) u ruột non  
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(4) dầy thành ruột non  
(5) viêm túi thừa ruột non và  
(6) không thấy bất thường ruột non.  

 

2.7.3 Các biến số của nội soi ruột non bóng kép  

Bảng  2-6: các biến số liên quan nội soi ruột non bóng kép 

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Số lần NSRN   Định lượng  Biến không liên tục, 1 lần, 2 lần, 3 lần 
Đường nội soi  Định tính  Chia 2 nhóm: miệng, hậu môn, cả 2  đường 
Soi hết ruột non  Định tính  - Có/ không   
Phát hiện tổn 
thương  

Định tính  - Có/ không  
- Phân nhóm: u, polyp, bất thường mạch 

máu, túi thừa, loét, khác… 
- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 

và đoạn thấp ruột non 
U ruột non  Định tính  - Loại mô học u 

- Kích thước, chia 3 nhóm: ≤ 2; 2 – 4 và > 
4 cm 

- Hình thái u, chia 3 nhóm: u dưới niêm 
mạc, u thể khối, u thể loét thâm nhiễm  

- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 
và đoạn thấp ruột non 

Polyp ruột non  Định tính  - Loại mô học polyp  
- Hình thái polyp, chia 2 nhóm: có cuống 

và không cuống  
- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 

và đoạn thấp ruột non 
Túi thừa ruột 
non  

Định tính - 2 loại túi thừa: Meckel, không Meckel 
- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 
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và đoạn thấp ruột non 
Bất thường 
mạch máu  

Định tính - Phân loại Yano, chia 6 nhóm  
- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 

và đoạn thấp ruột non 
Tổn thương loét  Định tính  - Phân loại theo nguyên nhân: crohn, loét 

miệng nối, loét NSAIDs, loét không rõ 
nguyên nhân...  

- Vị trí, chia 2 nhóm: đoạn cao ruột non, 
và đoạn thấp ruột non 

Nguyên nhân 
XHTH   

Định tính  - Mô tả nguyên nhân gây XHTH ruột non. 
Kiểm định mối liên quan giữa nguyên 
nhân và nhóm tuổi, giới, lượng huyết sắc 
tố và số lượng khối hồng cầu phải truyền  

- Ví trí tổn thương gây XHTH, kiểm định 
mối liên quan giữa vị trí và tính chất 
phân. Kiểm định mối liên quan giữa vị 
trí tổn thương với lượng huyết sắc tố và 
số lượng khối hồng cầu phải truyền  

- Đường NSRNBK phát hiện tổn thương: 
miệng, hậu môn. Kiểm định mối liên 
quanquan giữa đường nội soi phát hiện 
tổn thương và tính chất phân.  

Biến chứng liên 
quan nội soi  

Định tính  - Phân loại: viêm tuỵ cấp, thủng, chảy 
máu, viêm phổi trào ngược  

- Biến chứng liên quan NSRNBK chẩn 
đoán hay can thiệp cầm máu  

Tác dụng không 
mong muốn  

Định tính  - Phân loại: tăng tiết đờm rãi, tụt huyết áp, 
tụt SpO2, mạch chậm … 

- Có phải dừng NSRNBK không 
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2.7.4 Các biến số liên quan đến can thiệp nội soi  

Bảng  2-7: các biến số liên quan can thiệp nội soi  

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Can thiệp nội soi   Nhị phân  - Có/ không. Mô tả tỷ lệ bệnh nhân được 
can thiệp nội soi.   

- Phân loại nguyên nhân được can thiệp  
Loại can thiệp   Định tính  - Phân nhóm: tiêm Adrenalin, kẹp clip, 

điện đông, cắt polyp  
Kết quả can 
thiệp  

Định tính  - Phân nhóm: (1) cầm máu thành công và 
ra viện (2) cầm máu tạm thời, chuyển 
phẫu thuật điều trị triệt căn và (3) không 
thành công    

2.7.5 Các biến số liên quan đến phẫu thuật và điều trị nội khoa   

Bảng  2-8: các biến số liên quan đến phẫu thuật và điều trị nội khoa 

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Phẫu thuật  Nhị phân - Có/ không. Mô tả tỷ lệ bệnh nhân được 
can thiệp phẫu thuật.   

- Phân loại nguyên nhân được phẫu thuật  
Loại phẫu thuật    Định tính  - Chia nhóm: mổ cấp cứu, mổ sau nội soi 

can thiệp, mổ có chuẩn bị  
Kết quả phẫu 
thuật  

Định tính  - Chia nhóm: loại bỏ nguyên nhân, loại bỏ 
nguyên nhân và hoá trị bổ xung, không 
loại bỏ được nguyên nhân  

Điều trị nội 
khoa   

Nhị phân - Có/ không. Mô tả tỷ lệ bệnh nhân được 
điều trị nội khoa.   

- Phân loại nguyên nhân được điều trị nội 
khoa 
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2.7.6 Các biến số liên quan đến theo dõi tái phát XHTH  

Bảng  2-9: các biến số liên quan theo dõi bệnh nhân  

Tên biến số 
Tính chất 

biến số 
Giá trị 

Thời gian theo 
dõi  

Thời gian  - khoảng thời gian tính theo tuần 

Tái chảy máu  Định tính  - Có/ không.  
- Tỷ lệ % bệnh nhân có tái chảy máu theo 

nhóm can thiệp 
- Thời điểm tái chảy máu, phân nhóm: ≤ 7 

ngày, 7 – 30 ngày và > 30 ngày 
- So sánh xác xuất tái chảy máu tích luỹ 

theo thời gian ở 3 nhóm can thiệp điều 
trị và 4 nhóm nguyên nhân 

Xử trí sau tái 
chảy máu    

Định tính  - phân nhóm: điều trị nội khoa, nội soi can 
thiệp và phẫu thuật 

Kết cục sau xử 
trí XHTH tái 
phát  

Định tính  - Phân nhóm: cầm máu và không tái phát, 
cầm máu và có tái phát, tử vong   

 

2.8 XỬ LÝ SỐ LIỆU   

Số liệu liệu được nhập, quản lý bằng phần mềm EPIDATA và được phân 

tích xử lý bằng phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 21.  

Các biến số định lượng được biểu diễn dưới dạng số trung bình, độ lệch 

chuẩn đối với biến liên tục phân phối chuẩn; số trung vị và khoảng tứ phân vị 

đối với biến liên tục phân phối không chuẩn. Các biến định tính được biểu 

diễn dưới dạng tần số, tỷ lệ %. 

Các thuật toán được sử dụng gồm: kiểm định χ2 cho các biến định tính, 

kiểm định T test, One-way ANOVA test cho biến định lượng phân phối 
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chuẩn, kiểm định Mann- Whitney, Kruskal Wallis cho các biến định lượng 

phân phối không chuẩn, phân tích sống còn Kaplan-Meier và kiểm định Log 

rank. Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.  

2.9 KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỀ TÀI  

Kĩ thuật NSRNBK được thông qua và chấp thuận áp dụng bởi Hội đồng 

khoa học và đạo đức Bệnh viện Bạch Mai (QĐ số 1359/QĐ-BM, kí ngày 

10/10/2013).  

Đề tài nghiên cứu được chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức trong Nghiên 

cứu Y sinh học của Đại học Y Hà Nội (QĐ số 187/HĐĐĐĐHYHN, kí ngày 

20/02/2016). 

Bệnh nhân trước khi tham gia nghiên cứu sẽ được thông tin đầy đủ về quy 

trình nghiên cứu, chỉ định, chống chỉ định, lợi ích, nguy cơ của kĩ thuật 

NSRNBK. Bệnh nhân đồng ý tham gia mới được lấy vào nghiên cứu.  

Bệnh nhân có thể rời khỏi nghiên cứu bất kỳ thời điểm nào theo nguyên 

vọng của bệnh nhân mà không bị ảnh hưởng bất kì hình thức nào lên quá trình 

điều trị, theo dõi người bệnh sau đó.  

Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, 

không vì bất kì mục đích nào khác. Các thông tin cá nhân liên quan đến người 

bệnh sẽ được bảo mật. Kết quả nghiên cứu chỉ được sử dụng để phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu, ngoài ra không sử dụng cho các mục đích khác.  
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CHƯƠNG 3  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian từ 05/2015 đến 05/2020, nghiên cứu thu thập được 113 

bệnh nhân chẩn đoán XHTH nghi tại ruột non. Các bệnh nhân được tiến hành 

118 lượt soi đường miệng và 90 lượt soi đường hậu môn. Có 67 bệnh nhân 

cần thăm dò hết toàn bộ ruột non, trong số này có 50 bệnh nhân soi được hết 

toàn bộ ruột non, chiếm tỷ lệ 74,6%.  

Có 105/113 bệnh nhân phát hiện tổn thương ở ruột non, chiếm tỷ lệ 

92,9%. Phân bố tổn thương và nguyên nhân gây XHTH như sau: 

Bảng  3-1: tổn thương phát hiện trên nội soi ruột non bóng kép (n = 105)  

Tổn thương n 
Đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán 

nguyên nhân XHTH tại ruột non 

Có Không 

U  33 28 5 

Túi thừa  34 25 9 

Bất thường mạch máu  22 20 2 

Loét  16 9 7 

Polyp  7 2 5 

Nhiễm ký sinh trùng  11  11 

Loạn sản bạch mạch  9  9 

Viêm  4  4 

Tổng 136 84 52 

Nhận xét: trong 136 tổn thương, có 84 bệnh nhân có tổn thương đáp 

ứng được tiêu chuẩn chẩn đoán là nguyên nhân gây XHTH tại ruột non, 

chiếm tỷ lệ 74,3%.  
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3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG  

Nghiên cứu tiến hành trên 84 bệnh nhân mà NSRNBK phát hiện nguyên 

nhân chắc chắn gây XHTH tại ruột non.  

3.1.1 Phân bố về giới và tuổi của bệnh nhân nghiên cứu  

Bảng  3-2: phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo giới 

Giới  n  % 

Nam 55 65,5 

Nữ  29 34,5 

Tổng  84 100 

Nhận xét: trong nghiên cứu, nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn (65,5%) so 

với nữ giới (34,5%), với tỷ lệ nam: nữ là 1,9. 

Bảng  3-3: phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo nhóm tuổi  

Nhóm tuổi Nam giới  Nữ giới  Tổng 
n  %  n  %  N % 

≤ 20 6 10,9 0 0 6 7,1 
21 - 30 9 16,3 3 10,3 12 14,3 
31 - 40 12 21,8 3 10,3 15 17,9 
41 – 50 9 16,4 0 0 9  10,7 
51 - 60 9 16,4 8 27,6 17  20,2 
61 - 70 5 9,1 8 27,6 13  15,5 
≥ 71 5 9,1 7 24,2 12 14,3 
Tổng 55 100 29 100 84 100 

Trung bình (tuổi) 44 ± 18,5 58 ± 16,4 49 ± 18,9 

Nhận xét: 65,5% bệnh nhân nam giới ở độ tuổi ≤ 50 tuổi và 79,3% 

bệnh nhân nữ giới ở độ tuổi > 50 tuổi. Tuổi trung bình bệnh nhân nam giới là 

44 ± 18,5 tuổi và bệnh nhân nữ giới là 58 ± 16,4 tuổi, sự khác biệt có ý nghĩa 
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thống kê với p < 0,01. Tuổi trung bình bệnh nhân nghiên cứu là 49 ± 18,9 

tuổi, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất là 15 tuổi, cao nhất là 83 tuổi.  

 

3.1.2 Tiền sử xuất huyết tiêu hoá 

Bảng  3-4: tiền sử xuất huyết tiêu hoá của bệnh nhân nghiên cứu  

Tiền sử xuất huyết tiêu hoá n % 

XHTH ở đường tiêu hoá trên hoặc ở đại tràng    11 13,1 

XHTH không rõ nguyên nhân  33 39,3 

Không có  40 47,6 

Tổng  84 100 

Nhận xét: Có 39,3% bệnh nhân có tiền sử tối thiểu 1 lần xuất huyết tiêu hoá 

không rõ nguyên nhân gây chảy máu.  

 

Bảng  3-5: số lần XHTH không rõ nguyên nhân của bệnh nhân nghiên cứu  

XHTH không rõ nguyên nhân  n % 

1 lần 15 45,5 

2 – 3 lần 14 42,4 

≥ 4 lần 4 12,1 

Tổng  33 100 

Nhận xét: trong số các bệnh nhân có tiền sử XHTH không rõ nguyên nhân, 

có 54,5% bệnh nhân đã XHTH nhiều lần trước đó.  
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3.1.3 Tiền sử bệnh lý và tiền sử dùng thuốc  

Bảng  3-6: tiền sử bệnh lý, tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân nghiên cứu 

Tiền sử n % (n=84) 

1. Tiền sử phẫu thuật trong ổ bụng   12 14,3 

2. Tiền sử bệnh lý mạn tính  30 35,7 

 Tăng huyết áp 14 

 Suy tim 4 

 Bệnh lý mạch vành và mạch não 4 

 Bệnh lý van tim 3 

 Rung nhĩ 1 

 Suy thận mạn 2 

 Xơ gan rượu 1 

 Bệnh lý u cơ quan khác 3 

 Bệnh Won Willebrand 1 

 Khác 13 

3. Tiền sử dùng NSAIDs, Aspirin hoặc 

thuốc chống đông  

6  7,1 

Nhận xét: Có 14,3% bệnh nhân đã từng phẫu thuật ổ bụng, 35,7% bệnh nhân 

có bệnh lý mạn tính kèm theo và 7,1% bệnh nhân có dùng thuốc thuốc giảm 

đau chống viêm không steroid (NSAIDs), Aspirin liều thấp hoặc thuốc chống 

đông. 
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3.1.4 Triệu chứng lâm sàng  

Bảng  3-7: triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu  

Triệu chứng n % (n=84) 

Nôn máu  6 7,1 

Đại tiện    

 phân đen đơn thuần  55 65,5 

Phân máu  29 34,5 

Mạch ngoại vi    

 < 100 lần/ phút 52 61,9 

100 - 120 lần/ phút 27 32,1 

≥ 120 lần/ phút 5 6,0 

Huyết áp tối đa   

  ≥ 100mmHg  67 79,8 

80 – 99mmHg 15 17,9 

< 80mmHg  2 2,4 

Ngất xỉu  3 3,6 

Đau bụng  29 34,5 

Sút cân  10 11,9 

Sốt  4 4,8 

Sờ thấy u trong ổ bụng  3 3,6 

Chướng bụng  1 1,2 

Nhận xét: Về tính chất phân, triệu chứng thường gặp nhất là phân đen 

(65,5%) và phân máu (34,5%). Có 38,1% bệnh nhân có mạch nhanh > 100 

lần/ phút và 20,3% bệnh nhân có huyết áp tối đa < 100mmHg.  
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3.2 ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG  

3.2.1 Mức độ thiếu máu trên xét nghiệm  

Bảng  3-8: mức độ thiếu máu của bệnh nhân trên xét nghiệm huyết học   

Đặc điểm n % (n=84) 

Số lượng 

hồng cầu 

(T/l) 

> 3 28 33,3 

2 – 3 40 47,6 

≤ 2 16 19,1 

Tổng 84 100 

Trung bình 2,68 ± 0,69 [1,46 – 4,32] 

Hematocrit 

≥ 0,3 5 5,9 

0,2 – 0,3 46 54,8 

≤ 0,2 33 39,3 

Tổng 84 100 

Trung bình 0,226 ± 0,052 [0,123 – 0,367] 

Hemoglobin 

(g/l) 

> 90 15 17,9 

71 - 90 32 38,1 

≤ 70 37 44,0 

Tổng 84 100 

Trung bình 74,2 ± 17,4 [39,0 – 123,0] 

Nhận xét: theo giá trị hemoglobin máu ngoại vi, tỷ lệ bệnh nhân có thiếu máu 

trên xét nghiệm ở mức độ nặng là 44,0%, mức độ trung bình là 38,1%.  
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3.2.2 Các xét nghiệm khác 

Bảng  3-9: các kết quả xét nghiệm sinh hoá, huyết học khác 

Xét nghiệm n % Trung vị IQR Thấp 
nhất 

Cao 
nhất 

Ure (mmol/l) 

 > 8  
≤ 8  

 

15 
69 

 

17,9 
82,1 

5,25 3,8 – 7,6 1,2 20,8 

Creatinin (µmol/l) 

> 120 
≤ 120 

 

7 
77 

 

8,3 
91,7 

73,5 61,0-87,8 36,0 1275,0 

BUN */Creatinin 

> 30:1 
≤ 30:1 

 

8 
76 

 

9,5 
91,5 

    

GOT (UI/l)   21,3 15,0-26,5 10,8 58,0 

GPT (UI/l)   15,2 11,1-23,2 11,1 23,2  

Glucose (mmol/l)   6,3 5,5 - 7,9 4,3  16,1 

INR 

> 1,5 
≤ 1,5 

 

3 
81 

 

3,6 
96,4 

1,07  1,02-1,15 0,94  3,22  

APTT bệnh/chứng 

> 1,5 
≤ 1,5 

 

1 
83 

 

1,2 
98,8 

0,93  0,86-1,02 0,70 1,51 

 

Xét nghiệm n % Trung 
bình SD Thấp 

nhất 
Cao 
nhất 

Tiểu cầu (G/l) 

≤ 50 
50 – 100 

> 100 

 

1 
7 

76 

 

1,2 
8,3 

90,5 

212,2  86,7  16,0 497,0  

* BUN (blood urea nitrogen): ni tơ trong ure máu 

Nhận xét: 3 (3,6%) bệnh nhân có INR > 1,5; 1 bệnh nhân (1,2%) có APTT 

bệnh/ chứng > 1,5 và  8 bệnh nhân có tiểu cầu < 100G/l.  Có 15 bệnh nhân 

(17,9%) tăng ure máu và 8 (9,5%) tăng tỷ lệ BUN/Creatinine.  



 63 

3.2.3 Số lượng chế phẩm máu phải truyền  

Bảng  3-10: số lượng chế phẩm máu phải truyền cho bệnh nhân nghiên cứu 

Loại chế phẩm 

máu 
n     

Trung 

bình 

Trung 

vị 
IQR 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Khối hồng cầu   
(đơn vị 250ml) 

68 6,8 5,5 2,8 - 8,4 1 32 

Huyết tương tươi 
 (đơn vị 200ml) 

6 4,4 2,3 1,8 - 6,1 1,25 15,5 

Khối tiểu cầu 3 120ml, 250ml và 750ml mỗi bệnh nhân 

Tủa lạnh VIII 2  200ml và 1600ml mỗi bệnh nhân  

Nhận xét: có 68/84 bệnh nhân (81,0%) phải truyền khối hồng cầu với 

số trung vị là 5,5 đơn vị.  

3.2.4 Các bất thường phát hiện được trên chụp cắt lớp vi tính  

Có 80/84 bệnh nhân (95,2%) được chụp CLVT.  

Bảng  3-11: các bất thường phát hiện trên chụp cắt lớp vi tính   

Bất thường phát hiện trên CLVT n %  

U ruột non 15 18,8 

Thoát thuốc ra lòng ruột non 6 7,5 

Bất thường mạch máu thành ruột non 4 5,0 

Viêm túi thừa ruột non  3 3,8 

Dày thành ruột non 2 2,5 

Không thấy bất thường ruột non  50 62,5 

Tổng 80 100,0 

Nhận xét: 37,5% bệnh nhân phát hiện bất thường ruột non trên CLVT.   
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3.3 ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI CỦA NGUYÊN NHÂN XHTH RUỘT NON 

3.3.1 Nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hoá tại ruột non  

Bảng  3-12: nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hoá phát hiện qua NSRNBK  

Nguyên nhân xuất huyết tiêu hoá   n % 

Tổn thương tân sinh 

U ruột non 

Polyp ruột non  

30 

28 

2 

35,7 

33,3 

2,4 

Túi thừa  25 29,8 

Bất thường mạch máu 20 23,8 

Loét  9 10,7 

Tổng 84  100 

Nhận xét: nguyên nhân xuất huyết tiêu hoá ruột non thường gặp nhất là tổn 

thương tân sinh (35,7%), túi thừa (29,8%) và bất thường mạch máu (23,8%). 

 

3.3.2 Đặc điểm tổn thương tân sinh ruột non gây XHTH 

3.3.2.1 Tổn thương u ruột non 

Bảng  3-13: phân loại tổn thương u ruột non gây XHTH theo kích thước  

Kích thước u n % 

≤ 2 cm 8 28,6 

2 – 4 cm  13 46,4 

> 4 cm  7 25,0 

Tổng 28 100 

Nhận xét: phần lớn tổn thương u có kích thước ≤  4cm, chiếm tỷ lệ 75,0%. 
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Bảng  3-14: phân loại mô học tổn thương u gây XHTH ruột non  

Loại tổn thương    n % 

U mô đệm (GIST)  16 57,2 

U mạch  6 21,4 

U lympho ác tính 2 7,1 

U di căn ruột non 2  7,1 

Ung thư biểu mô tuyến  1 3,6 

U carcinoid  1 3,6 

Tổng 28 100 

Nhận xét: trong số các tổn thương u gây XHTH ruột non, u mô đệm 

(GIST) chiếm tỷ lệ cao nhất là 57,2%, tiếp theo là u mạch lành tính (21,4%), 

u lympho ác tính (7,1%) và u di căn ruột non (7,1%).  

Bảng  3-15: đặc điểm hình thái nội soi và vị trí tổn thương u ruột non 

Tổn thương u 
Đặc điểm hình thái Vị trí 

U dưới 
lớp niêm 

mạc 

U thể 
khối lồi 

U thể loét, 
thâm 
nhiễm 

Đoạn cao 
(DIII-IV 
tá tràng)  

Đoạn 
thấp  

U mô đệm (GIST)  15  1 13 (2)* 3 

U mạch  5 1  5 1 

U lympho ác tính 1  1 2 (1)  

U di căn   1  1 2  

Ung thư biểu mô tuyến   1  1 (1)   

U carcinoid  1    1 

Tổng 23 2 3 23 5 

(*): số tổn thương nằm ở đoạn III – IV tá tràng  

Nhận xét: Trong số 28 tổn thương u, có 23 tổn thương là u dưới niêm mạc, 

chiếm tỷ lệ 82,1%. Vị trí  thường gặp u ruột non là đoạn cao ruột non 

(82,1%). 
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3.3.2.2 Tổn thương polyp ruột non  

Bảng  3-16: đặc điểm hình thái nội soi và vị trí tổn thương dạng polyp   

Tổn thương dạng 

polyp 
n 

Hình thái Vị trí 

có cuống không 
cuống 

Đoạn cao 
(DIII-IV tá 

tràng) 

Đoạn 
thấp 

Polyp tuyến Bruner  1 1  1 (1)*  

Giả polyp viêm   1 1   1 

Tổng 2 2 0 1 1 

(*): số tổn thương nằm ở đoạn III – IV tá tràng  

Nhận xét: 2/2 polyp ruột non gây xuất huyết tiêu hoá là loại polyp có cuống.    

 

3.3.3 Đặc điểm tổn thương túi thừa gây XHTH  

Bảng  3-17: loại túi thừa ruột non gây XHTH 

Loại túi thừa n % 
Vị trí 

Đoạn cao 
(DIII-IV tá 

tràng) 

Đoạn thấp 

Meckel  19 76,0  19 

Không phải Meckel  6 24,0 6 (2) *  

Tổng 25 100 6 19 

(*): số tổn thương nằm ở đoạn III – IV tá tràng  

Nhận xét: 76,0% các trường hợp túi thừa ruột non gây xuất huyết tiêu hoá là 

túi thừa Meckel.  
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3.3.4 Đặc điểm bất thường mạch máu gây XHTH 

Bảng  3-18: phân loại Yano và vị trí bất thường mạch máu gây XHTH   

Phân loại tổn 

thương  theo Yano 
n % 

Vị trí 

Đoạn cao 
(DIII-IV tá 

tràng) 

Đoạn thấp 

Loại 1A  3 15,0 3 (1)* 0 

Loại 1B  9 45,0 6 3 

Loại 2A  2 10,0 2 0 

Loại 2B  1 5,0 1 0 

Loại 3  1 5,0 1 0 

Loại 4  4 20,0 3 1 

Tổng 20 100 16 (80%) 4 (20%) 

(*): số tổn thương nằm ở đoạn III – IV tá tràng  

Nhận xét: loại bất thường mạch máu ruột non gây XHTH thường gặp là loạn 

sản mạch (phân loại Yano IA + IB), chiếm tỷ lệ 60%. Tổn thương Dieulafoy 

ruột non (phân loại Yano IIA + IIIB) chiếm tỷ lệ 15%.  

Vị trí bất thường mạch máu ruột non thường gặp nhất là ở đoạn cao ruột non, 

chiếm tỷ lệ 80%. Tổn thương nằm ở đoạn thấp ruột non chiếm tỷ lệ 20%.  
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3.3.5 Đặc điểm tổn thương loét gây XHTH  

Bảng  3-19: phân loại tổn thương loét gây XHTH tại ruột non  

Nguyên nhân loét n % 

Loét miệng nối 2 22,2 

Loét do bệnh Crohn (*) 1 11,1 

Loét do Aspirin  1 11,1 

Loét không rõ nguyên nhân (**) 5 55,6 

Tổng 9  100 

(*) chẩn đoán bằng bệnh phẩm mô học sau mổ  

(**) 1 trường hợp có rối loạn đông máu do quá liều thuốc chống đông (sintrom) 

nên không sinh thiết. 4 trường hợp còn lại có sinh thiết tổn thương loét.  

Nhận xét: có 33,3% tổn thương loét xác định được nguyên nhân. Có 66,7% 

tổn thương loét không xác định được nguyên nhân trên lâm sàng và mô học.  

3.3.6 Vị trí tổn thương gây XHTH  

Bảng  3-20: vị trí tổn thương gây xuất huyết tiêu hoá ruột non  

Nguyên nhân XHTH 

tại ruột non  
n 

Vị trí tổn thương 

Đoạn cao 
(DIII-IV tá tràng) 

Đoạn thấp 

Tổn thương tân sinh   30 24 (5)* 6 

Túi thừa  25 6 (2)* 19 

Bất thường mạch máu 20 16 (1)* 4 

Loét  9 6 3 

Tổng (%) 84 52 (61,9%) 32 (38,1%) 

* giá trị trong ( ) là số tổn thương nằm ở đoạn III – IV tá tràng  

Nhận xét: tổn thương gây XHTH phân bố nhiều nhất ở đoạn cao ruột non, 

chiếm tỷ lệ 61,9%. Tổn thương nằm ở đoạn III-IV tá tràng là 8/84, chiếm tỷ lệ 

9,5%. 
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Bảng  3-21: tính chất phân và vị trí nguyên nhân gây XHTH ruột non  

Tính chất phân   
Vị trí tổn thương trong ruột non 

Tổng 
Đoạn cao  Đoạn thấp    

Phân đen đơn thuần  41 14 55 

Phân máu  11 18 29 

Tổng 52 32 84 

Nhận xét: có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tổn thương nằm ở đoạn 

cao ruột non giữa bệnh nhân đại tiện phân đen đơn thuần (41/55, 74,5%) và 

đại tiện phân máu (11/29, 37,9%) với p<0,005, OR = 4,792 [95%CI 1.826 – 

12.575], kiểm định χ2. 

 

Bảng  3-22: Tăng ure máu, tỷ lệ BUN/creatinin và vị trí tổn thương  

Giá trị xét nghiệm  Vị trí tổn thương  Tổng 

(n=84) 

p 

Đoạn cao 
(n=52) 

Đoạn thấp  
(n=32) 

Ure huyết 

thanh (mmol/l) 

> 8  17 4 21 
> 0,05 

≤ 8  35 28 63 

Tỷ lệ 

BUN/creatinin 

> 30:1 8 0 8 
< 0,05 

≤ 30:1 44 32 76 

Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tăng BUN:creatinin > 

30:1 giữa nhóm tổn thương ở đoạn cao ruột non so với đoạn thấp với p<0,05, 

kiểm định χ2 .  
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3.3.7 Phân bố nguyên nhân theo giới 

Bảng  3-23: phân bố nguyên nhân theo giới  

Nguyên nhân XHTH  Nam giới   Nữ giới  Tổng  

Tổn thương tân sinh  
14  

(25,5%) 
16  

(55,2%) 
30 

(35,7%) 

Túi thừa 
21  

(38,2%) 
4  

(13,8%) 
25 

(29,8%) 

Bất thường mạch máu 
13  

(23,6%) 
7  

(24,1%) 
20 

(23,8%) 

Loét 
7  

(12,7%) 
2  

(6,9%) 
9 

(10,7%) 

Tổng 
55  

(100%) 
29  

(100%) 
84 

(100%) 
Nhận xét: Ở nam giới, nguyên nhân gây XHTH thường gặp nhất là túi thừa 

chiếm tỷ lệ 38,2%, tiếp theo là các tổn thương tân sinh (u/ polyp) (25,5%), bất 

thường mạch máu (23,6%) và loét (12,7%). Ở nữ giới, nguyên nhân thường 

gặp nhất là tổn thương tân sinh (u/ polyp) chiếm tỷ lệ 55,2%, tiếp theo là bất 

thường mạch máu (24,1%), túi thừa (13,8%) và loét (6,9%). Sự khác biệt là 

có ý nghĩa thống kê (kiểm định χ2, Fissher’s exact test, p<0,05).  

 

Bảng  3-24: Phân loại bất thường mạch máu theo giới 

Bất thường mạch máu Nam Nữ Tổng 

Loại I (loạn sản mạch)  7 5 12 

Loại II (Dieulafoy)  2 1 3 

Loại III và IV  4 1 5 

Tổng 13 7 20 

Nhận xét: không thấy có sự khác biệt về phân loại bất thường mạch máu giữa 

bệnh nhân nam và nữ (Kiểm định χ2, Fissher’s exact test, p =  0,808). 
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Bảng  3-25: phân loại túi thừa ruột non theo giới 

Túi thừa ruột non Nam Nữ Tổng 

Meckel   17 2 19 

Không phải Meckel  4 2 6 

Tổng 21 4 25 

Nhận xét: ở bệnh nhân nam giới, túi thừa Meckel gây XHTH chiếm tỷ lệ 

81,0%, túi thừa không phải Meckel chiếm tỷ lệ 19,0%. Ở bệnh nhân nữ giới, 

tỷ lệ gặp 2 loại thừa này là bằng nhau (50%). Tuy nhiên, sự khác biệt chưa đủ 

có ý nghĩa thống kê  (Kiểm định χ2, Fissher’s exact test, p= 0,234) 

 

3.3.8 Phân bố nguyên nhân theo tuổi  

Bảng  3-26: nguyên nhân XHTH tại ruột non và nhóm tuổi bệnh nhân 

Nguyên nhân XHTH 
Tuổi bệnh nhân  

Tổng 
≤ 40  40 – 65  > 65 

Tổn thương tân sinh  9 14 7 30 

Túi thừa 16 6 3 25 

Bất thường mạch máu  5 7 8 20 

Loét  3 5 1 9 

Tổng 33 32 19 84 

Nhận xét: Ở bệnh nhân  ≤ 40 tuổi, nguyên nhân XHTH do túi thừa ruột non 

chiếm tỷ lệ cao nhất là 48,5% (16/33), tiếp theo là tổn thương tân sinh 

(27,3%; 9/33), bất thường mạch máu (15,2%; 5/33) và loét (9,1%; 3/33).   
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Ở bệnh nhân trung niên từ 40 – 65 tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là tổn 

thương tân sinh, chiếm tỷ lệ 43,8% (14/32), tiếp theo là bất thường mạch máu 

(21,9%; 7/32), túi thừa (18,8%; 6/32) và loét (15,6%; 5/32).  

Ở bệnh nhân > 65 tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là bất thường mạch máu 

(42,1%; 8/19) và tổn thương tân sinh (36,8%; 7/19). Hai nguyên nhân túi thừa 

và loét ruột non chiếm tỷ lệ thấp, tương ứng là 15,8% (3/19) và 5,3% (1/19).  

  Sự khác biệt là chưa đủ có ý nghĩa thống kê (kiểm định χ2, Fissher’s 

exact test, p=0,062). 

 

Bảng  3-27: Tuổi trung bình bệnh nhân theo nguyên nhân XHTH 

Nguyên nhân n Tuổi trung bình 

Bất thường 

mạch máu 

Loạn sản mạch 12 58,8 ± 19,6 

Loại khác  8 49,3 ± 20,3 

Loét  9 49,6 ± 17,1 

Túi thừa   Meckel  19 30,2 ± 11,6 

Không Meckel  6 65,2 ± 14,1 

Tổn thương tân sinh   30 52,4 ± 15,6 

Nhận xét: Kiểm định T test thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thông kê giữa tuổi 

trung bình của bệnh nhân chảy máu do nguyên nhân túi thừa Meckel với loạn 

sản mạch (p<0,001), bất thường mạch máu khác (p< 0,01), loét (P<0,005), túi 

thừa không Meckel (p<0,001) và tổn thương u/ polyp (p<0,001). Tuổi trung 

bình giữa các nhóm còn lại không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  
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Bảng  3-28: loại túi thừa ruột non và nhóm tuổi bệnh nhân   

Loại túi thừa  
Tuổi bệnh nhân  

Tổng 
≤ 40  40 – 65  > 65 

Meckel   16 3 0 19 

Không Meckel  0 3 3 6 

Tổng 16 6 3 25 

Nhận xét: ở bệnh nhân ≤ 40 tuổi, 100% XHTH do túi thừa Meckel, còn ở bệnh 

nhân > 65 tuổi, 100% là túi thừa không phải Meckel. Bệnh nhân 40 – 65 tuổi có sự 

chuyển tiếp, tỷ lệ chảy máu do túi thừa Meckel và không Meckel đều bằng 50%. Sự 

khác biệt là có ý nghĩa thống kê (kiểm định χ2, Fissher’s exact test, p< 0,001). 

 

3.3.9 Tình trạng thiếu máu của bệnh nhân và nguyên nhân XHTH  

Bảng  3-29: Số lượng hồng cầu và huyết sắc tố theo nguyên nhân XHTH  

Nguyên nhân n Số lượng hồng 

cầu (T/l) 

Huyết sắc tố (g/l) 

Tổn thương tân sinh  30 2,7 ± 0,66 75,4 ± 17,4 

Túi thừa  25 2,9 ± 0,59 79,8 ± 15,3 

Bất thường mạch máu  20 2,5  ± 0,70 66,3 ± 16,6 

Loét  9 2,5 ± 0,92 71,9 ± 23,1 

P  > 0,05  > 0,05 

Nhận xét: Kiểm định One way - Anova test thấy không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trung bình giữa 4 nhóm 

nguyên nhân gây XHTH tại ruột non.  
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Bảng  3-30: Số lượng hồng cầu và huyết sắc tố theo vị trí XHTH (n=84) 

Vị trí tổn thương gây 

XHTH 

n Số lượng hồng 

cầu (T/l) 

Huyết sắc tố (g/l) 

Đoạn cao ruột non 52 2,6 ± 0,71 72,0 ± 17,7 

Đoạn thấp ruột non   32  2,9 ± 0,61 77,7 ± 16,6 

P  > 0,05  > 0,05  

Nhận xét: Kiểm định One way - Anova test thấy không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về số lượng hồng cầu và nồng độ huyết sắc tố của bệnh nhân 

theo vị trí giải phẫu của tổn thương gây XHTH.  

 

3.3.10 Số lượng khối hồng cầu phải truyền và nguyên nhân XHTH  

Bảng  3-31: Số lượng khối hồng cầu phải truyền theo nguyên nhân XHTH 

(n=68)   

Nguyên nhân n 
Trung vị (đơn 

vị 250ml) 

Khoảng tứ phân vị 

(IQR) 

Tổn thương tân sinh  25 3,4 2,0 – 7,0 

Túi thừa  18 5,1 2,8 – 9,8 

Bất thường mạch máu  18 6,9 3,4 – 10,0 

Loét  7 5,6 4,8 – 8,4 

p > 0,05  

Nhận xét: Kiểm định Kruskal-Wallis test thấy không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về số lượng khối hồng cầu phải truyền tại bệnh viện Bạch Mai 

giữa 4 nhóm nguyên nhân gây XHTH tại ruột non.  
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Bảng  3-32: Số lượng khối hồng cầu phải truyền theo vị trí tổn thương gây 

XHTH (n=68)   

Vị trí tổn thương n 
Trung vị  

(đơn vị 250ml) 

Khoảng tứ phân 

vị (IQR) 

Đoạn cao ruột non    45 5.6 2,8 – 10,0 

Đoạn thấp ruột non    23 4,2 2,8 – 7,6  

p  > 0,05  

Nhận xét: Kiểm định Mann-Whitney test không thấy sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê về số lượng khối hồng cầu phải truyền theo vị trí tổn thương XHTH.  

 

3.4 ĐIỀU TRỊ   

3.4.1 Các phương pháp điều trị áp dụng trong nghiên cứu 

 
Hình 3-1: các phương pháp điều trị cho bệnh nhân XHTH tại ruột non  

XHTH tại ruột non 
(n = 84) 

Cầm máu nội soi 
(n = 29) 

Nội soi can thiệp 
(n = 23) 

 Phẫu thuật 
(n = 50) 

Nội khoa  
(n = 11) 

n = 6 n = 44 

 



 76 

3.4.2 Nội soi can thiệp  

Có 29/84 bệnh nhân được tiến hành các biện pháp can thiệp cầm máu 

qua nội soi, chiếm tỷ lệ 34,5%. 

3.4.2.1 Tổn thương gây XHTH và phương pháp can thiệp cầm máu  

Trong số 29 bệnh nhân được can thiệp cầm máu qua nội soi, có 25/29 

(86,2%) bệnh nhân được cầm máu bằng 1 kĩ thuật và 4/29 (13,8%) bệnh nhân 

được phối hợp nhiều kĩ thuật cầm máu qua nội soi.  

Bảng  3-33: tổn thương gây XHTH và can thiệp cầm máu qua nội soi  

Loại tổn thương 
n 

(tổn 
thương) 

Tiêm 
Adre-
nalin 

Kẹp 
clip 

Điện 
đông  

Loop 
+ cắt 
snare 

Tổng 
số can 
thiệp 

Bất thường mạch máu 16 

(55,2%) 

1 6 12  19 

Túi thừa  7 

(24,1%) 

 7   7 

Tổn thương tân sinh  

 

U ruột non 

Polyp ruột non   

5 

(17,2%) 

3 

2 

 3 

 

3 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

6 

Loét   1 

(3,5%) 

 1   1 

Tổng 29 1 17 13 2 33 

Nhận xét: trong số các tổn thương được can thiệp cầm máu qua nội soi, bất 

thường mạch máu chiếm tỷ lệ 55,2%, tiếp theo là túi thừa ruột non (24,1%), 

u/polyp (17,2%) và loét (3,5%). 51,5% (17/33) can thiệp cầm máu qua nội soi 

được tiến hành bằng kẹp clip và 39,4% (13/33) bằng điện đông.  
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3.4.2.2 Kết quả sau can thiệp cầm máu qua nội soi  

Bảng  3-34: Kết quả cầm máu sau can thiệp nội soi  

Kết quả can thiệp cầm máu n % 

Cầm máu thành công và ra viện  23 79.3 

Cầm máu thành công và chuyển mổ vì tổn 

thương cần điều trị phẫu thuật triệt căn* 
6 20.7 

Tổng 29 100.0 

(*) phẫu thuật vì 3 tổn thương khối u và 3 tổn thương túi thừa Meckel 

Nhận xét: cầm máu sau NSRNBK can thiệp thành công trên lâm sàng đạt 

được ở 29/29 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 100%.  

 

3.4.2.3 Tỷ lệ tái chảy máu ở nhóm bệnh nhân can thiệp nội soi  

Bảng  3-35: tái chảy máu ở nhóm can thiệp cầm máu nội soi (n=23) 

Thời điểm sau 

can thiệp 

Bệnh nhân có tái 

chảy máu 

Bệnh nhân  còn lại 

không tái chảy máu 

≤ 72 giờ 0 23 

72 giờ - 7 ngày 2 * 21 

7 – 30 ngày  0 21 

31– 90 ngày 1 * 20 

> 90 ngày 1 ** 19 

Tổng 4  

(*) bất thường mạch máu. (**) loét miệng nối ruột non ở bệnh nhân 

đã phẫu thuật nối mật – ruột cách 8 năm.   

Nhận xét: ở nhóm can thiệp cầm máu qua nội soi, tái chảy máu gặp ở 4/23 

bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 17,4%.  
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Biểu đồ 3-1: phân tích Kaplan-Meier về tái chảy máu ở nhóm bệnh nhân 

được can thiệp nội soi 

Nhận xét: Theo dõi 23 bệnh nhân nhóm can thiệp nội soi trong khoảng thời 

gian trung bình là 122,2 ± 80,4 tuần [0,4 – 312,1 tuần], có 4 bệnh nhân tái 

chảy máu. Phân tích sống sót Kaplan-Meier cho thấy ở thời điểm 11 tuần (2,5 

tháng) sau nội soi can thiệp, xác xuất không tái chảy máu tích luỹ là 87,0% và 

ở thời điểm từ 63 tuần (14 tháng) sau nội soi can thiệp, xác xuất không tái 

chảy máu tích luỹ là 81,5%.  
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3.4.2.4 Xử trí bệnh nhân nhóm can thiệp nội soi khi tái chảy máu 

 
 

 

 

 

Hình 3-2: sơ đồ xử trí bệnh nhân tái chảy máu sau nội soi can thiệp  

Nhận xét: 2 bệnh nhân tái chảy máu sớm trong 7 ngày được NSRNBK lại để 

đánh giá tổn thương, trong đó 1 bệnh nhân can thiệp cầm máu bổ sung. Sau 

nội soi lần 2 không tái chảy máu trong thời gian theo dõi.  

2 bệnh nhân tái chảy máu muộn sau 30 ngày được can thiệp phẫu thuật, 

sau phẫu thuật không tái chảy máu cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu.  

 

3.4.3 Phẫu thuật  

3.4.3.1 Các nguyên nhân gây XHTH được điều trị phẫu thuật  

Trong số 84 bệnh nhân XHTH tại ruột non, có 50 bệnh nhân được can 

thiệp phẫu thuật, chiếm tỷ lệ 59,5%.  

NSRNBK can thiệp cầm máu  

Tái chảy máu  
trong vòng 7 ngày 

(n = 2)  

Tái chảy máu  
sau 30 ngày 

(n = 2) 

Không tái chảy 
máu  

(n = 19)  

NSRNBK lại 
(1 bệnh nhân 
can thiệp cầm 
máu bổ sung) 

 

Phẫu thuật, vì: 
• 1 loét miệng nối xơ chai 

tái phát nhiều lần 
• 1 bất thường mạch máu 

typ 4 (1 cm), không hết 
sau can thiệp nội soi    

 

Không tái 
chảy máu Không tái chảy máu 
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Bảng  3-36: tổn thương gây XHTH ruột non được can thiệp phẫu thuật  

Nguyên nhân XHTH n % 

U ruột non  26 52,0 

Túi thừa 

Meckel 

không Meckel 6cm có loạn sản mạch lan toả 

19 

18 

1 

38,0 

Bất thường mạch máu (typ IV, > 1.5cm)  3 6,0 

Loét  

Crohn có bán tắc ruột 

Loét, chảy máu sau sinh thiết  

2 

1 

1 

4,0 

Tổng 50 100 

Nhận xét: hai nguyên nhân được can thiệp phẫu thuật thường gặp nhất là u 

ruột non (52,0%) và túi thừa (38,0%). Trong số 19 bệnh nhân có túi thừa ruột 

non được phẫu thuật, 18/19 tổn thương là túi thừa Meckel, chỉ có 1 túi thừa 

không Meckel kích thước 6cm, thành túi thừa có nhiều loạn sản mạch.  

3.4.3.2 Loại phẫu thuật 

Loại phẫu thuật áp dụng cho bệnh nhân được mô tả ở bảng sau: 

Bảng  3-37: loại phẫu thuật tiến hành ở bệnh nhân XHTH tại ruột non   

Thời điểm phẫu thuật n % 

Mổ cấp cứu sau nội soi chẩn đoán 17 34 

Mổ sau nội soi can thiệp cầm máu  6 12 

Mổ có chuẩn bị  27 54 

Tổng 50 100 

Nhận xét: 54% bệnh nhân được mổ có chuẩn bị, 34% mổ cấp cứu và 12% mổ 

sau khi bệnh nhân được can thiệp nội soi cầm máu tạm thời.  
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3.4.3.3 Kết quả phẫu thuật  

- 100% bệnh nhân được loại bỏ nguyên nhân gây XHTH đã phát hiện bằng 

NSRNBK  

- 5/50 bệnh nhân (10%) được phối hợp hoá trị liệu bổ xung sau mổ  

- Theo dõi các bệnh nhân được can thiệp phẫu thuật trong khoảng thời gian 

trung bình là 185,3 ± 75,8 tuần [54,3 – 332,0 tuần], không có bệnh nhân 

nào tái chảy máu sau phẫu thuật.  

 

3.4.4 Điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật – thủ thuật  

3.4.4.1 Nguyên nhân gây XHTH được điều trị nội khoa 

Bảng  3-38: nguyên nhân XHTH ở nhóm bệnh nhân điều trị nội khoa  

Nguyên nhân XHTH n % 

Loét ruột non 6 54,5 

U ruột non  

U tuỵ giai đoạn 4 di căn ruột non, phổi, hạch 

U lympho ruột non lan toả  

2 

1 

1 

18,2 

Túi thừa  

Meckel *  

không phải Meckel 

2 

1 

1 

18,2 

Bất thường mạch máu typ III đã cầm/ suy thận mạn * 1 9,1 

Tổng 11 100 

(*) bệnh nhân và gia đình không đồng ý can thiệp phẫu thuật  

Nhận xét: trong 11 bệnh nhân được điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu 

thuật – thủ thuật, tổn thương loét chiếm tỷ lệ 54,5%.  
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3.4.4.2 Tỷ lệ tái chảy máu   

 
Biểu đồ 3-2: phân tích Kaplan-Meier về tái chảy máu ở nhóm bệnh nhân điều 

trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật, thủ thuật  

Nhận xét: Trong thời gian theo dõi trung bình 128,9 ± 110,2 tuần [1,7 – 

320,7 tuần], có 3/11 (27,3%) bệnh nhân với tổn thương u tuỵ di căn, u lympho 

và loét ruột non ở bệnh nhân dùng chống đông có bị tái chảy máu. Tại thời 

điểm 13 tuần sau nội soi, xác suất không chảy máu tích luỹ là 72,7%.  

3.4.5 Tỷ lệ tái chảy máu ở 3 nhóm điều trị  

 
Biểu đồ 3-3: Phân tích Kaplan-Meier về tái chảy máu ở 3 nhóm điều trị  
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Nhận xét: theo dõi 84 bệnh nhân trong khoảng thời gian trung bình 160,6 ± 

86,5 tuần [0,4 – 322,0 tuần], có 4 bệnh nhân can thiệp nội soi và 3 bệnh nhân 

điều trị nội khoa bị tái chảy máu. Kiểm định Log rank thấy có sự khác biệt về 

biến chứng tái chảy máu giữa nhóm phẫu thuật và can thiệp nội soi (p<0,005); 

giữa nhóm phẫu thuật và điều trị nội khoa (p < 0,001).  

   

3.4.6 Tỷ lệ tái chảy máu theo nguyên nhân gây XHTH tại ruột non 

 
Biểu đồ 3-4: Phân tích Kaplan-Meier về tái chảy máu ở 4 nhóm nguyên nhân 

Nhận xét: Theo dõi 84 bệnh nhân trong khoảng thời gian theo dõi trung bình 

160,6 ± 86,5 tuần [0,4 – 322,0 tuần], tái chảy máu gặp ở 3/20 (15%) bệnh 

nhân bất thường mạch máu, 2/9 (22,2%) bệnh nhân loét ruột non, 2/30 (6,7%) 

bệnh nhân tổn thương tân sinh và 0/25 (0%) bệnh nhân túi thừa. Kiểm định 

Log rank thấy có sự khác biệt về biến chứng tái chảy máu giữa nguyên nhân 

túi thừa và bất thường mạch máu (p<0,05); giữa túi thừa và loét (p<0,05). 

Không có sự khác biệt giữa các nhóm nguyên nhân còn lại. 
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3.5 Biến chứng và tác dụng không mong muốn trong khi làm NSRNBK  

84 bệnh nhân được tiến hành 99 lần NSRNBK (13 bệnh nhân được soi 

nhiều lần) với 89 lượt soi đường miệng và 60 lượt soi đường hậu môn.  

- Trong số 149 lượt NSRNBK, chúng tôi gặp 1 trường hợp chảy máu sau 

sinh thiết tổn thương loét ruột non, chiếm tỷ lệ 0,67%.  

- Nghiên cứu không gặp các biến chứng nặng khác liên quan đến 

NSRNBK như viêm tuỵ cấp, thủng ruột, viêm phổi trào ngược. 

 

 Bảng  3-39: tác dụng không mong muốn khác  

Tác dụng không 

mong muốn khác 

Đường miệng (n = 89) Đường hậu môn (n = 60) 

n % n % 

Tụt huyết áp  16 18,0 9 15,0 

Tăng tiết đờm rãi  16 18,0 1 1,7 

Nhịp chậm  6 6,7 2 3,3 

Giảm SpO2 4 4,5 4 6,7 

Khác * 4 4,5   

* Biến chứng khác gồm: cầu bàng quang, nấc, ral co thắt ở phổi và tăng huyết áp  

Nhận xét: tụt huyết áp là tác dụng không mong muốn thường gặp nhất ở cả 

NSRNBK đường miệng (18,0%) và đường hậu môn (15,0%). Tăng tiết đờm 

rãi thường gặp ở nội soi đường miệng (18,0%).  

Các tác dụng không mong muốn đều được xử lý thành công bằng điều 

trị nội khoa và không phải dừng thủ thuật NSRNBK.  
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CHƯƠNG 4  

BÀN LUẬN 
4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG  

4.1.1 Đặc điểm về tuổi và giới  

Trong thời gian từ 05/2015 đến 05/2020, nghiên cứu của chúng tôi đã 

chẩn đoán XHTH tại ruột non cho 84 bệnh nhân với tuổi trung bình là 49 ± 

18,9 tuổi, trong đó bệnh nhân trẻ nhất là 15 tuổi và già nhất là 83 tuổi. Nghiên 

cứu của Nguyễn Công Long và CS ở 17 bệnh nhân chẩn đoán chảy máu ruột 

non bằng phẫu thuật thấy tuổi trung bình là 46,4 tuổi 103. Đỗ Anh Giang và CS 

đánh giá 89 bệnh nhân chẩn đoán bằng NSRN bóng đơn thấy tuổi trung bình 

là 49,3 ± 19,3 tuổi 118. Một số nghiên cứu ở Trung Quốc cũng cho kết quả 

tương tự, như Jiang và CS ở thấy tuổi trung bình bệnh nhân là 47 tuổi, của 

Yin và CS là 44,4 tuổi và của Ba và CS là 43,5 tuổi 119,82,120. Tuy nhiên 

nghiên cứu của Silva và CS ở Bồ Đào Nha thì tuổi trung bình các bệnh nhân 

XHTH đại thể là 68,6 ± 11,7 tuổi, cao hơn nghiên cứu chúng tôi 121.  

Về phân bố nhóm tuổi theo giới, nghiên cứu chúng tôi thấy 65,5% bệnh 

nhân nam giới ở độ tuổi ≤ 50 tuổi, tuổi trung bình 43,8 ± 18,5 tuổi còn bệnh 

nhân nữ giới thì 79,3% ở độ tuổi > 50 tuổi, với tuổi trung bình là 57,9 ± 16,4 

tuổi (Bảng  3-3). Sự khác biệt về tuổi trung bình của 2 giới là có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,01. Điều này được giải thích do sự khác biệt về nguyên 

nhân gây XHTH theo giới, được trình bày ở phần sau.   

Về tỷ lệ nam/ nữ, nghiên cứu chúng tôi tôi có 55 bệnh nhân nam giới 

(65,5%) và 29 bệnh nhân nữ giới (34,5%), như vậy tỷ lệ nam/ nữ = 1,9/1 

(Bảng  3-2). Nghiên cứu của Đỗ Anh Giang và CS thấy tỷ lệ nam/ nữ là 36/20 

= 1,8 106. Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cũng tương đồng với 2 nghiên cứu 

ở Trung Quốc, như Jiang và CS thấy nam giới chiếm 63,9% và Yin và CS 
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thấy 66,8% bệnh nhân là nam giới 82, 119. Nghiên cứu của Tanaka và CS tại 

Nhật Bản ở nhóm bệnh nhân XHTH đại thể thấy tỷ lệ nam/ nữ = 1,7 8.  

4.1.2 Tiền sử xuất huyết tiêu hoá 

Kết quả nghiên cứu ở Bảng  3-4 cho thấy có 39,3% bệnh nhân đã từng 

bị XHTH không rõ nguyên nhân, trong đó 45,5% bị 1 lần, 43,4% là 2 – 3 lần 

và 12,1% là XHTH từ 4 lần trở lên (Bảng  3-5). Đỗ Anh Giang và CS thấy 

46,4% bệnh nhân có tiền sử ít nhất 1 lần XHTH chưa rõ nguyên nhân 106. 

Nghiên cứu của Nguyễn Công Long và CS thấy 41% bệnh nhân chảy máu tái 

phát nhiều lần 103. Tanaka và CS ở Nhật Bản thấy các bệnh nhân có trung bình 

2,6 lần XHTH trước khi nhập viện 81. Khi chưa có các kĩ thuật NSRN, nhiều 

bệnh nhân bị XHTH đại thể sau khi được nội soi tiêu hoá trên, dưới và chụp 

CLVT không tìm thấy nguyên nhân, nếu đã tự cầm chảy máu thì thường được 

điều trị nội khoa mà không thăm dò thêm. Nếu bệnh nhân không được phẫu 

thuật thăm dò, rất khó xác định được nguyên nhân chảy máu để được can 

thiệp điều trị triệt để. Đây là lý do mà có một tỷ lệ cao bệnh nhân đã nhiều lần 

XHTH trước đó mà không chẩn đoán được nguyên nhân.   

4.1.3 Tiền sử bệnh lý  

Trong 84 bệnh nhân, 35,7% có kèm bệnh mạn tính như bệnh tim mạch 

(tăng huyết áp, suy tim, bệnh van tim…), suy thận mạn, xơ gan… và 7,1% có 

sử dụng thuốc chống đông hoặc NSAIDs/ Aspirin liều thấp (Bảng  3-6). Đỗ 

Anh Giang và CS thấy tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc NSAIDs và chống đông 

là 19,6% 106. Yin và CS ở Trung Quốc thấy 42,6% bệnh nhân có bệnh mạn 

tính và 26,8% có dùng thuốc chống đông hoặc NSAIDs 82. Nhiều nghiên cứu 

về loạn sản mạch thấy yếu tố nguy cơ xuất hiện là mắc một số bệnh mạn tính 

như hẹp van động mạch chủ hoặc van nhân tạo, xơ gan, suy thận, tăng huyết 

áp … 122. Các bệnh lý suy tim, xơ gan, suy thận có tình trạng giảm tưới máu 

ruột sẽ tạo cơ hội hình thành tổn thương loạn sản mạch ở niêm mạc ruột, 



 87 

trong khi một số bệnh lý khác như van tim nhân tạo, bệnh Won Willebrand, 

dùng các thuốc ảnh hưởng đến tiểu cầu và đông cầm máu sẽ tạo điều kiện cho 

tổn thương loạn sản mạch dễ chảy máu 24, 28, 122. 

Về tiền sử phẫu thuật, nghiên cứu chúng tôi có 14,3% bệnh nhân đã 

từng phẫu thuật trong ổ bụng (Bảng  3-6). Các bệnh nhân này có nguy cơ có 

dính trong ổ bụng, điều này gây khó khăn cho việc rút ngắn ruột khiến cho 

NSRNBK không thuận lợi, hạn chế soi hết toàn bộ ruột non (nếu cần) và tăng 

nguy cơ tai biến 2, 6. Mặc dù không phải chống chỉ định tuyệt đối, nhưng 

NSRNBK cho bệnh nhân có phẫu thuật ổ bụng cũ cần hết sức thận trọng.  

4.1.4 Triệu chứng lâm sàng  

Về triệu chứng lâm sàng, nghiên cứu ở bệnh nhân XHTH đại thể, do đó 

thay đổi tính chất phân là bắt buộc gặp. 65,5% bệnh nhân có biểu hiện đại tiện 

phân đen đơn thuần và 34,5% biểu hiện phân máu (Bảng  3-7). Kết quả chúng 

tôi cũng tương tự với Jiang và CS ở Trung Quốc, triệu chứng hay gặp nhất là 

đại tiện phân đen (62,7%)119. Nghiên cứu của Silva và CS ở Châu Âu thấy 

70,4% bệnh nhân đại tiện phân đen và 29,6% phân máu 121. Dấu hiệu phân 

đen là một điểm lưu ý giúp xác định vị trí tổn thương gây chảy máu. Theo 

Ohmiya và CS, phân đen hắc ín thì tổn thương thường gặp ở đường tiêu hoá 

trên, hỗng tràng và đoạn đầu hồi tràng còn phân máu thì tổn thương nằm ở hồi 

tràng và đại tràng 123. Zhu và CS thấy bệnh nhân có đại tiện phân đen thì tỷ lệ 

gặp tổn thương nằm ở đoạn cao ruột non là 56,1%, khác biệt có ý nghĩa so với 

bệnh nhân không đại tiện phân đen (34,8%, p< 0,001) 124. Nghiên cứu chúng 

tôi thấy ở bệnh nhân đại tiện phân đen thì 74,5% tổn thương nằm ở đoạn cao 

ruột non, so với phân máu là 37,9%, (p<0,005, Bảng  3-21). Nguy cơ gặp tổn 

thương ở đoạn cao ruột non khi bệnh nhân có đại tiện phân đen đơn thuần cao 

hơn phân máu với OR = 4,792 [95%CI 1.826 – 12.575]. Dù y văn ghi nhận 

chảy máu hỗng tràng số lượng lớn có thể gây phân máu, hoặc chảy máu ít ở 
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hồi tràng và giảm nhu động ruột có thể gây ra phân đen, tuy nhiên tính chất 

phân vẫn là dấu hiệu gợi ý cho vị trí tổn thương tại ruột non 17.  

XHTH tại ruột non làm giảm thể tích tuần hoàn, hậu quả gây giảm tưới 

máu mô cấp tính nên cơ thể không thích nghi được dẫn đến biểu hiện lâm 

sàng thường rõ rệt, với các thay đổi của mạch và huyết áp ngoại vi ở giai đoạn 

sớm và biểu hiện toàn thân và ý thức nếu chảy máu nặng. Nghiên cứu thấy tỷ 

lệ bệnh nhân có mạch nhanh (≥ 100 lần/ phút) là 38,1%, trong đó mạch rất 

nhanh (≥ 120 lần/phút) là 6,0%. Về huyết áp động mạch tối đa, có 17,9% 

bệnh nhân ở mức giới hạn thấp (80 – 99mmHg) và 2,4% ở mức rất thấp (< 

80mmHg). Như vậy, đánh giá theo phân loại mức độ thiếu máu cấp tính trên 

lâm sàng (Bảng  2-2), tỷ lệ bệnh nhân có mất máu trung bình đến nặng là 

38,1%. Đây là các bệnh nhân cần phải hồi sức bù dịch tích cực và bù máu để 

bồi phụ thể tích tuần hoàn đã bị mất. Nghiên cứu của Nguyễn Công Long và 

CS thấy tỷ lệ bệnh nhân có sốc giảm thể tích là 27,8%, cao hơn nghiên cứu 

chúng tôi 104. Tương tự, nghiên cứu của Ba và CS ở Trung Quốc thấy tỷ lệ sốc 

giảm thể tích gặp ở 19/76 bệnh nhân (25,0%) 120. Điều này có thể do tiêu 

chuẩn chọn bệnh nhân chúng tôi có mức độ chảy máu không quá nặng, đáp 

ứng với hồi sức nội khoa và đủ điều kiện làm nội soi. NSRNBK cần có thời 

gian chuẩn bị và quá trình soi cũng mất thời gian trung bình khoảng hơn 50 

phút cho mỗi đường soi nên những bệnh nhân chảy máu rất nặng thường được 

xử trí bằng phẫu thuật, do đó không được lấy vào nghiên cứu 125.  

Triệu chứng đau bụng là một dấu hiệu cũng thường gặp, chiếm tỷ lệ 

34,5% (Bảng  3-7). Nghiên cứu ở Việt Nam của Nguyễn Công Long và CS 

thấy đau bụng chỉ gặp ở 12% bệnh nhân và Đỗ Anh Giang và CS gặp ở 

33,9% bệnh nhân 103, 106. Tỷ lệ này theo kết quả của Jiang và CS ở Trung 

Quốc (n=67) là 34,3% 119. Triệu chứng đau bụng thường gợi ý sự xâm lấn 

ruột non do u hoặc viêm 35, 126. Nghiên cứu của Ba và CS (n=76, 48,7% tổn 
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thương u) thấy tỷ lệ có đau bụng là 52,6%, sờ thấy u ổ bụng là 7,9% 120. 

Nghiên cứu chúng tôi có 3,6% bệnh nhân có sờ thấy khối trong ổ bụng, các 

khối u này có kích thước > 6cm. Nghiên cứu của Nguyễn Công Long và CS 

không có bệnh nhân nào sờ thấy khối u trong ổ bụng trong khi nguyên nhân 

XHTH do u là 77% 103. Lý do khiến khó sờ thấy khối u trên lâm sàng là do 

ruột non di động, các khối u (kể cả nằm ở đoạn cao của ruột non) có trọng 

lượng nặng thường rơi xuống tiểu khung. Nghiên cứu của Nakano và CS thấy 

trong số các khối u ruột non nằm ở tiểu khung trên phim chụp CLVT, có 70% 

u ở đoạn hỗng tràng mà về lý thuyết, tổn thương sẽ phải nằm ở ¼ trên trái ổ 

bụng khi chụp CLVT 127. Nghiên cứu chúng tôi có 73,3% các khối u có kích 

thước ≤ 4cm, các khối này sẽ khó phát hiện hơn khi thăm khám nếu di động 

và nằm trong tiểu khung (Bảng  3-13).  

Ngoài triệu chứng thay đổi tính chất phân, thay đổi của mạch, huyết áp 

và đau bụng là các dấu hiệu thường gặp, các triệu chứng khác gặp với tỷ lệ 

thấp. Nhìn chung, các tác giả đều nhận xét là biểu hiện lâm sàng của XHTH 

ruột non khá nghèo nàn ngoại trừ triệu chứng chảy máu rầm rộ và nặng 103. 

4.1.5 Mức độ thiếu máu trên xét nghiệm huyết học 

Về xét nghiệm, thiếu máu được định nghĩa là tình trạng giảm số lượng 

hồng cầu, hematocrit và nồng độ hemoglobin máu, trong đó hemoglobin  

thường được sử dụng hơn trong việc đánh giá thiếu máu và hướng dẫn truyền 

máu. Trong giai đoạn đầu của mất máu cấp, nồng độ hemoglobin vẫn có thể 

trong giới hạn bình thường vì bệnh nhân mất máu toàn bộ, cả hồng cầu và 

huyết tương. Sau đó, hematocrit sẽ giảm dần khi nước được phân bố lại vào 

trong lòng mạch hoặc do người bệnh được truyền dịch. Vì vậy, ở giai đoạn 

sớm của bệnh, đánh giá mức độ mất máu chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng. 

Sau 24h, đặc biệt ở bệnh nhân đã được xử trí y tế ban đầu, đánh giá mức độ 

nặng của thiếu máu dựa vào các kết quả xét nghiệm sẽ chính xác hơn.  
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Nghiên cứu chúng tôi thấy 82,1% bệnh nhân có hemoglobin máu ≤ 

90g/l (Bảng  3-8). Như vậy tỷ lệ bệnh nhân có thiếu máu vừa đến nặng trên 

xét nghiệm cao hơn so với trên lâm sàng (38,1%). Lý do giải thích cho sự 

khác biệt này là một phần bệnh nhân đã được điều trị và kiểm soát rối loạn 

huyết động ở tuyến trước. Mặt khác, chúng tôi ghi nhận kết quả xét nghiệm 

thấp nhất trong cả quá trình điều trị, khi bệnh nhân đã được bồi phụ thể tích 

tuần hoàn nên việc đánh giá thiếu máu bằng xét nghiệm sẽ phản ánh đúng tình 

trạng của người bệnh hơn. Đỗ Anh Giang và CS thấy tỷ lệ bệnh nhân thiếu 

máu mức độ vừa đến nặng là 82,1% 106. Nghiên cứu của Nguyễn Công Long 

và CS thấy số lượng hemoglobin trung bình là 65,7 ± 21,3 g/l, thấp hơn 

nghiên cứu chúng tôi, có thể do tỷ lệ bệnh nhân bị sốc giảm thể tích cao hơn 
103. Nghiên cứu của Yin và CS ở Trung Quốc thấy hemoglobin trung bình là 

76 ± 21 g/l và nghiên cứu của Silva và CS ở châu Âu là 81 ± 21 g/l 82, 121. 

Mức độ giảm hemoglobin còn phụ thuộc vào tình trạng tiếp diễn chảy máu, 

như Tanaka và CS thấy lượng hemoglobin ở bệnh nhân đang chảy máu tiến 

triển là 72 ± 28 g/l và nhóm đã cầm chảy máu là 103 ± 22 g/l 81. Nghiên cứu 

chúng tôi đánh giá số lượng hồng cầu và nồng độ hemoglobin theo nguyên 

nhân gây XHTH thì thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 4 

nhóm nguyên nhân là tổn thương tân sinh, túi thừa, bất thường mạch máu và 

loét (Bảng  3-29). Mặt khác, số lượng hồng cầu và hemoglobin cũng không có 

sự khác biệt theo vị trí tổn thương nằm ở đoạn cao hay thấp của ruột non 

(Bảng  3-30). Các kết quả trên cho thấy XHTH tại ruột non, cho dù nguyên 

nhân nào hay nằm ở vị trí nào cũng thường gây thiếu máu mức độ vừa và 

nặng, điều này đòi hỏi chiến lược xử trí phải nhanh chóng kịp thời.  

Mức độ mất máu cuả người bệnh trên lâm sàng và xét nghiệm là yếu tố 

quyết định cho chỉ định việc truyền máu. Chỉ định truyền máu có thể tiến 

hành ngay khi bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu nặng trên lâm sàng mà 
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không cần phải chờ kết quả xét nghiệm 128. Tuy nhiên, nếu người bệnh được 

cấp cứu ban đầu ổn định, việc truyền khối hồng cầu sẽ thường được chỉ định 

theo nồng độ hemoglobin máu. Trong mất máu do XHTH, các nghiên cứu 

thấy bệnh nhân có hemoglobin < 70g/l cần phải truyền khối hồng cầu để đảm 

bảo tưới máu mô, còn bệnh nhân có hemoglobin từ 70 – 90g/l thì truyền nếu 

lâm sàng còn biểu hiện rối loạn huyết động, tình trạng chảy máu chưa kiểm 

soát được hoặc có tiền sử bệnh lý tim mạch...128. Bệnh nhân có hemoglobin > 

90g/l thì thường không cần phải truyền máu.  

Hai cách truyền máu đã được nghiên cứu ở XHTH trên là truyền máu 

rộng rãi (khi hemoglobin < 90g/l) hoặc truyền máu hạn chế (khi hemoglobin 

< 70g/l). Nghiên cứu ngẫu nhiên nhãn mở ở Châu Âu (n= 921) thấy bệnh 

nhân được truyền máu hạn chế có tỷ lệ tử vong và tái chảy máu trong 45 ngày 

thấp hơn 110. Nghiên cứu ở Anh (n= 936) thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ 

tử vong và tái chảy máu trong 28 ngày giữa 2 nhóm 129. Tuy nhiên, 2 nghiên 

cứu này không chọn bệnh nhân chảy máu nặng, ồ ạt hoặc có bệnh lý tim mạch 

nền vì vấn đề đạo đức nghiên cứu. Các tác giả nhận thấy nhu cầu truyền máu 

sẽ cấp thiết hơn ở bệnh nhân rối loạn huyết động hoặc mất máu nhanh và 

nặng 130. Kết quả trên đã giúp đưa ra khuyến cáo truyền máu hạn chế cho 

XHTH trên. Tuy nhiên với XHTH tại ruột non, hiện vẫn chưa có hướng dẫn 

truyền máu. Nghiên cứu của chúng tôi thấy bệnh nhân XHTH ruột non 

thường ở mức độ vừa và nặng, mặt khác khả năng tiếp cận tổn thương để can 

thiệp qua nội soi không dễ dàng như ở đường tiêu hoá trên, vì thế việc chỉ 

định truyền máu nên linh hoạt để đảm bảo an toàn cho người bệnh.  

Trong 84 bệnh nhân, có 81,0% được truyền khối hồng cầu với số lượng 

trung vị là 5,5 đơn vị [IQR 2,8 – 8,4] (Bảng  3-10). Nguyễn Công Long và CS 

thấy có 81,5% bệnh nhân truyền khối hồng cầu với số lượng trung bình là 4,9 

đơn vị 104, tương tự kết quả của Yin và CS  là 81,5% 82. Nghiên cứu chúng tôi 
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thấy không có sự khác biệt về số lượng khối hồng cầu phải truyền theo 

nguyên nhân XHTH (Bảng  3-31) cũng như vị trí tổn thương (Bảng  3-32). 

Thực tế, trước khi được NSRN, bệnh nhân thường mất thời gian để làm nhiều 

phương pháp chẩn, trung bình 5 ± 2 kĩ thuật theo Caro và CS 131. Trong thời 

gian này, tình trạng mất máu sẽ liên tục đến khi tổn thương tự cầm hoặc được 

can thiệp, do đó mức độ thiếu máu thường nặng. Vì vậy, đa số bệnh nhân 

XHTH ruột non đại thể phải truyền máu, số lượng theo mức độ chảy máu chứ 

không phụ thuộc nguyên nhân và vị trí tổn thương.  

4.1.6 Các kết quả xét nghiệm khác  

Nghiên cứu thấy 17,9% bệnh nhân có tăng ure máu (Bảng  3-9). Tăng 

ure ở bệnh nhân XHTH có thể do nguyên nhân tăng chuyển hoá protein được 

hấp thu từ máu bị phân huỷ ở ruột non, ngoài ra còn có thể do giảm chức năng 

thận cấp thứ phát 132. Vị trí chảy máu càng cao thì lượng máu bị phân huỷ và 

hấp thu càng nhiều, càng làm tăng ure máu. Một số nghiên cứu sử dụng tỷ lệ 

BUN/creatinine máu với ngưỡng > 30:1 là chỉ điểm cho vị trí XHTH ở trên 

góc Treitz với độ đặc hiệu khoảng 95 – 99%, tuy nhiên độ nhạy chỉ khoảng 

50% 133. Kết quả chúng tôi thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tăng ure máu 

theo vị trí XHTH, tuy nhiên ở bệnh nhân chảy máu từ đoạn cao ruột non, tỷ lệ 

tăng BUN:creatinin là 15,4%, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tổn thương 

chảy máu ở đoạn thấp (Bảng  3-22). Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ số này để chỉ 

điểm cho vị trí XHTH ruột non thì chúng tôi chưa thấy có nghiên cứu nào đề 

cập. Vì vậy, cần phải có thêm các nghiên cứu về vấn đề này.   

Các xét nghiệm khác như GOT, GPT thì kết quả của nhóm bệnh nhân 

nghiên cứu nằm trong giá trị bình thường. Một số bệnh nhân do sử dụng 

thuốc chống đông hoặc mắc bệnh lý xơ gan kèm theo nên có thay đổi chỉ số 

INR, APTT bệnh chứng hoặc giảm tiểu cầu, đây là nhóm bệnh nhân cần phải 

truyền các yếu tố đông máu, tiểu cầu... trong quá trình hồi sức nội khoa.  
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4.1.7 Đặc điểm tổn thương ruột non trên chụp cắt lớp vi tính  

Nghiên cứu chúng tôi có 95,2% bệnh nhân được chụp CLVT, tỷ lệ phát 

hiện được bất thường tại ruột non là 37,5%, với hình ảnh gặp nhiều nhất là u 

ruột non (18,8%), tiếp theo là thoát thuốc ra lòng ruột (7,5%), bất thường 

mạch máu (5,0%), viêm túi thừa (3,8%) và dày thành ruột non (2,5%) (Bảng  

3-11). Nguyễn Công Long và CS (n=54) thấy khả năng chẩn đoán của CLVT 

là 57,4%, trong đó khả năng phát hiện u, bất thường mạch máu và viêm lần 

lượt là 71,4%, 62,5% và 12,5% 104. Tseng và CS thấy CLVT có độ nhạy 

43,1%, với tỷ lệ phát hiện u cao hơn tổn thương khác (80,0% và 23,7%, p< 

0,001) và giá trị dự báo âm tính 28,3%, nghĩa là có 71,7% các trường hợp có 

tổn thương mà không phát hiện ra 43. Khả năng phát hiện tổn thương của 

CLVT không cao do các tổn thương loét, túi thừa hoặc bất thường mạch máu 

nhỏ vài mm mà không chảy máu tiến triển thì rất khó phát hiện. Phân tích gộp 

của Wang và CS thấy khả năng chẩn đoán XHTH ruột non của CLVT thấp 

hơn NSRNBK (38% và 78%) 46. Ngay cả khi có uống thuốc tương phản làm 

giãn ruột, khả năng chẩn đoán của CLVT vẫn thấp hơn so với NSRNBK 

(20,9% so với 87,3%, p < 0,05) 134. Các tác giả thấy NSRNBK có ưu thế hơn 

CLVT ở tổn thương viêm, loạn sản mạch và túi thừa, còn đối với u thì hai 

phương pháp không khác biệt. Vì vậy, nếu CLVT không xác định được tổn 

thương gây XHTH thì NSRNBK là lựa chọn thích hợp để tiếp cận chẩn đoán.  

Lựa chọn NSRN trước hay CLVT trước là khác nhau giữa các quốc 

gia. Hội Nội soi Tiêu hoá Châu Âu và Hội Tiêu hoá Hoa Kỳ khuyến cáo nên 

chọn NSRN viên nang đầu tiên, chỉ những bệnh nhân chảy máu nặng tiến 

triển thì chụp CLVT từ đầu 2, 126. Hội Nội soi Nhật Bản lại khuyến cáo chọn 

CLVT trước, nếu phát hiện bất thường thì làm NSRN chuyên sâu, còn không 

phát hiện bất thường thì tiếp theo là NSRN viên nang rồi sau đó NSRN 

chuyên sâu 135. Sự khác biệt này được cho là hệ thống chụp CLVT ở Nhật 
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Bản rất phổ biến (111,49 máy/ 1 triệu dân) so với Mỹ (42,64 máy/ 1 triệu dân) 

và Thuỵ Điển, Đức, Italy (từ 34,71 đến 39,73 máy/ 1 triệu dân) 126. Tại Bệnh 

viện Bạch Mai, chúng tôi thường cho bệnh nhân chụp CLVT trong thời gian 

chuẩn bị làm NSRNBK. Với kết quả chỉ 35,7% phát hiện được tổn thương 

trên CLVT cho thấy NSRNBK vẫn là phương pháp hữu ích hơn để chẩn đoán 

nguyên nhân gây XHTH tại ruột non.  

4.2 ĐẶC ĐIỂM NSRNBK VÀ NGUYÊN NHÂN XHTH RUỘT NON  

4.2.1 Tỷ lệ phát hiện nguyên nhân gây XHTH tại ruột non  

Trong số 113 bệnh nhân nghi XHTH tại ruột non, nghiên cứu chúng tôi 

phát hiện 84 tổn thương đáp ứng được tiêu chuẩn chẩn đoán nguyên nhân gây 

XHTH tại ruột non, chiếm tỷ lệ 74,3% (Bảng  3-1). Các nghiên cứu về NSRN 

có định nghĩa khác nhau về tổn thương. Theo Yamamoto và CS, tổn thương là 

các bất thường ở niêm mạc phát hiện trong quá trình nội soi 136. Sanaka, 

Aniwan và CS cho rằng tổn thương có thể giải thích và phù hợp với triệu 

chứng lâm sàng thì được chẩn đoán là nguyên nhân XHTH 137, 138. Nếu trong 

lúc NSRN, tổn thương đang chảy máu hoặc có dấu hiệu mới chảy máu thì có 

thể xác định chính xác là nguyên nhân XHTH. Thực tế, bệnh nhân thường 

được làm NSRN muộn hơn so với khởi phát bệnh, do đó nhiều tổn thương đã 

tự cầm chảy máu hoàn toàn. Vì thế, Shinozaki và CS đã phân loại các tổn 

thương đã cầm chảy máu này thành 2 nhóm là tổn thương xác định là nguyên 

nhân gây XHTH và tổn thương không chắc chắn (Bảng 1-1) 6, 81. Các nghiên 

cứu trong vòng 10 năm đầu áp dụng NSRNBK thấy tỷ lệ phát hiện nguyên 

nhân XHTH ruột non từ 68,0% đến 76,0% 8,139,140,141. Sau thời gian đó, các 

nghiên cứu có tỷ lệ chẩn đoán nguyên nhân cao hơn, như của Shinozaki ở 

Nhật Bản (n= 200) là 78% hoặc của Li Tang và CS ở Trung Quốc (n=526) là 

85,9% 6,7. Phân tích gộp của Zhang và CS ở Trung Quốc (n=3145) thấy tỷ lệ 

chẩn đoán nguyên nhân XHTH là 80,9% 142. Kết quả chúng tôi có 74,3% 
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bệnh nhân phát hiện được nguyên nhân XHTH ruột non, phù hợp với các 

nghiên cứu trên thế giới, cho thấy việc áp dụng NSRNBK tại Việt Nam là rất 

hữu ích để chẩn đoán XHTH tại ruột non.  

4.2.2 Phân bố tổn thương phát hiện qua NSRNBK  

4.2.2.1 Tổn thương tân sinh ruột non gây XHTH   

Trong số 84 bệnh nhân XHTH tại ruột non, nguyên nhân do tổn thương 

tân sinh (gồm u và polyp) là thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 35,7% (Bảng  

3-12). Với u, chiếm tỷ lệ cao nhất là GIST (57,2%), sau đó là u mạch lành 

tính (21,4%), u lympho (7,1%), và các loại u khác ít gặp (Bảng  3-14). Với 

polyp, nghiên cứu chỉ ghi nhận được 2 tổn thương (Bảng  3-16). Việc phân 

chia u hay polyp có ý nghĩa đối với bác sỹ tiêu hoá vì nếu polyp có kích thước 

phù hợp thì có thể cắt bỏ qua nội soi. Nhìn chung, tổn thương tân sinh thường 

chiếm tỷ lệ cao ở các nghiên cứu Châu Á, tuy nhiên phân bố từng loại là khác 

nhau. Sun và CS (n=135) thấy tỷ lệ phát hiện u/ polyp là 39,1%, trong đó 

GIST chiếm 46,7% 139. Zhang và CS trên 99 bệnh nhân u ruột non phát hiện 

bằng NSRNBK thấy 39,4% là ung thư biểu mô, 24,2% là GIST, 20,2% là u 

lành tính (polyp, u mỡ, u mạch…) và 13,1% là u lympho 20. Mitsui và CS 

thấy tỷ lệ u lympho ác tính là 21,5% và GIST gặp 18,8% 143.  

Nghiên cứu chúng tôi thấy u ruột non đa số nằm ở đoạn cao ruột non 

(82,1%), đoạn thấp ruột non chỉ chiếm tỷ lệ 17,9%  (Bảng  3-15). Jiang và CS 

thấy 67,7% u nằm ở hỗng tràng và 32,3% nằm ở hồi tràng 119. Yin và CS thấy 

72,1% u GIST và 67,2% ung thư biểu mô nằm ở tá hỗng tràng, còn 68,0% u 

lympho nằm ở hồi tràng 144. Về hình thái trên nội soi, thường gặp là u dưới 

lớp niêm mạc (82,1%), trong số này GIST là thường gặp nhất (15/23, 62,2%). 

Ihara và CS nhận thấy không có đặc điểm nội soi nào giúp phân biệt u dưới 

lớp niêm mạc là GIST hay không, ngoại trừ GIST có thể có tăng sinh mạch 

quanh u, tuy nhiên dấu hiệu này ít gặp 145.   
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4.2.2.2 Bất thường mạch máu ruột non gây XHTH  

 Trong 84 bệnh nhân, tỷ lệ gặp bất thường mạch máu là 23,8%, với 80% 

nằm ở đoạn cao ruột non (Bảng  3-18). Bất thường mạch máu là nguyên nhân 

XHTH ruột non chính ở các nước phương tây, tỷ lệ gặp từ 50 – 80%, tuy 

nhiên ở các nước phương đông như Nhật Bản thì chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 20% 
8. Hiện nay, phân loại Yano được sử dụng để mô tả bất thường mạch máu với 

ưu điểm giúp xác định 2 loại tổn thương nhỏ, phù hợp cho cầm máu nội soi là 

loạn sản mạch và tổn thương Dieulafoy 22. Kết quả chúng tôi có 60,0% loạn 

sản mạch (Yano loại 1A và 1B) và 15,0% tổn thương Dieulafoy (loại 2A và 

2B). Nghiên cứu không thấy có sự khác biệt về phân loại bất thường mạch 

máu theo giới (Bảng  3-24). 

Loạn sản mạch là bất thường mạch máu thường gặp nhất, là hậu quả 

của quá trình thoái hoá cấu trúc mao mạch nông lớp niêm mạc, do đó tỷ lệ 

gặp tăng dần theo tuổi 23. Hedge và CS thấy loạn sản mạch gặp ở 39% bệnh 

nhân > 75 tuổi, cao hơn ở bệnh nhân ≤ 75 tuổi (23%, p=0,01) 146. Tương tự, 

Wang và CS thấy 25,9% bệnh nhân ≥ 65 tuổi có loạn sản mạch, so với 17,9% 

ở nhóm < 65 tuổi (p < 0,05) 147. Mặt khác, càng lớn tuổi,  tỷ lệ đồng mắc các 

bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, suy gan, thận.. tăng lên, đây là các yếu tố 

nguy cơ của loạn sản mạch 26. Kết quả chúng tôi thấy tuổi trung bình bệnh 

nhân có loạn sản mạch là 58,8 ± 19,6 tuổi, cao hơn nhóm có toỏn thương 

mạch máu khác là 49,3 ± 20,3 tuổi, tuy nhiên sự khác biệt là chưa có ý nghĩa 

thống kê, có thể do cỡ mẫu còn nhỏ (Bảng  3-27). Do là tổn thương mắc phải 

nên bệnh nhân có thể có nhiều loạn sản mạch. May và CS nghiên cứu ở châu 

Âu thấy trung bình mỗi bệnh nhân có 7 loạn sản mạch và 20% bệnh nhân có 

hơn 30 tổn thương 148. Holleran và CS (n=86, Ireland) thấy 69% bệnh nhân có 

nhiều loạn sản mạch, trung bình mỗi người có 2,76 tổn thương và 65% nằm ở 

hỗng tràng 86. Nghiên cứu chúng tôi chỉ gặp tổn thương loạn sản mạch đơn 
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độc, trong đó có 6 bệnh nhân loại IB được soi hết toàn bộ ruột non cũng 

không thấy có nhiều loạn sản mạch. Có thể là cho số lượng bệnh nhân chúng 

tôi chưa đủ lớn nên chưa gặp trường hợp nhiều loạn sản mạch.  

Về vị trí, chúng tôi thấy loạn sản mạch hay gặp nhất ở đoạn cao ruột 

non, chiếm tỷ lệ 75% (9/12 tổn thương), đoạn thấp gặp với tỷ lệ 25% (Bảng  

3-18). Fan và CS ở Đài Loan (n= 39) thấy 76,9% tổn thương nằm ở tá - hỗng 

tràng 149. Trước năm 2000, do chưa thăm dò sâu được ruột non, các nghiên 

cứu thấy dạ dày và tá tràng là 2 vị trí thường gặp của loạn sản mạch. Từ khi ra 

đời NSRN, Bollinger và CS nghiên cứu thấy vị trí thường gặp nhất lại là hỗng 

tràng (80%), tá tràng (51%), dạ dày (22,8%) và đại tràng (11,4%), trong đó 

60% gặp ở nhiều vị trí 150. Các kết quả trên cho thấy đoạn cao ruột non là vị 

trí thường xuất hiện loạn sản mạch nhất.  

Nghiên cứu chúng tôi có 3 loạn sản mạch < 1mm đang chảy máu (Yano 

loại 1A) (Hình 5A, phụ lục). Các tổn thương này do đường kính nhỏ nên có 

thể tự cầm máu, khi đó rất khó phát hiện được bằng NSRNBK. Mặt khác, nếu 

không chảy máu thì rất dễ nhầm với sang chấn do cọ dây soi, do đó các tác 

giả sẽ không coi là nguyên nhân XHTH nếu phát hiện tình cờ. Loạn sản mạch 

Yano loại 1B có kích thước lớn hơn, tuy nhiên cũng rất dễ bị che lấp sau các 

nếp niêm mạc nên có thể bị bỏ sót nếu như đã cầm chảy máu.  

Về tổn thương Dieulafoy, chúng tôi gặp với tỷ lệ 3,6% bệnh nhân 

(3/84) và 15% bất thường mạch máu (3/20), đều nằm ở đoạn cao ruột non. Số 

lượng nghiên cứu về tổn thương Dieulafoy ruột non không nhiều, đa phần là 

mô tả loạt ca lâm sàng. Lakovic và CS mô tả 10 tổn thương Dieulafoy, chiếm 

tỷ lệ 3,5% bệnh nhân XHTH, với 90% nằm ở đoạn cao ruột non 87. Lipka và 

CS gặp 8 bệnh nhân có tổn thương Dieulafoy, chiếm tỷ lệ 2,6% ca XHTH 

ruột non 88. Tổn thương Dieulafoy là bất thường bẩm sinh động mạch dưới 

niêm mạc, các mạch này giãn to ngoằn ngoèo, có thể tới 1 – 5mm (gấp 10 lần 
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bình thường), dễ chảy máu khi lớp niêm mạc phủ phía trên bị tổn thương 151. 

Phần lớn tổn thương Dieulafoy được phát hiện khi đang chảy máu, không có 

tỷ lệ mắc ở người bình thường vì không thể phát hiện được nếu đã cầm chảy 

máu hoàn toàn. Lakovic và CS thấy trung bình cần 1,5 lần NSRN mới chẩn 

đoán được 1 tổn thương Dieulafoy ruột non 87. Loạn sản mạch và tổn thương 

Dieulafoy là rất phù hợp cho cầm máu nội soi vì kích thước thường nhỏ, có 

thể điều trị bằng tiêm Adrenalin, điện đông bằng APC hoặc kẹp clip 152. Các 

bất thường mạch máu Yano loại 3, 4 thường có kích thước lớn, nếu không thể 

can thiệp qua nội soi thì phải can thiệp phẫu thuật. 

4.2.2.3 Tổn thương túi thừa ruột non gây XHTH  

Nghiên cứu chúng tôi thấy túi thừa là nguyên nhân XHTH ruột non với 

tỷ lệ 29,8% (Bảng  3-12), cao hơn so với các nghiên cứu khác, như của Jiang 

và CS ở Trung Quốc là 9,7%; Chen và CS ở Đài Loan là 7,89; Krstic ở Serbia 

là 7,0% và Shinozaki ở Nhật Bản là 6,4% 119,6, 89, 153. Xin và CS thấy túi thừa 

ruột non gây XHTH gặp phương Đông nhiều hơn phương Tây (6,8% so với 

1,2%) 8. Túi thừa ruột non được chia làm 2 loại là túi thừa Meckel và túi thừa 

không Meckel. Kết quả chúng tôi thấy túi thừa Meckel chiếm tỷ lệ 76,0% và 

túi thừa không Meckel chiếm tỷ lệ 24,0% (Bảng  3-17). Túi thừa Meckel là 

túi thừa bẩm sinh, thường nằm phía bờ tự do hồi tràng ở vị trí khoảng 80 – 

100cm trên van Bauhin, là phần sót lại của túi noãn hoàng nên có thể gặp các 

mô dạ dày, tuỵ lạc chỗ 29. Biến chứng thường liên quan đến các mô lạc chỗ, 

như Park và CS thấy tỷ lệ mô lạc chỗ ở túi thừa không triệu chứng là 14%, túi 

thừa có triệu chứng phải phẫu thuật là 43% và túi thừa chảy máu là 63% 32. 

Cơ chế gây chảy máu là các mô dạ dày, tuỵ lạc chỗ tiết ra các chất hoá học 

gây loét niêm mạc 29. Tỷ lệ gặp túi thừa Meckel ở nam và nữ là tương đương, 

tuy nhiên túi thừa có biến chứng thì gặp ở nam giới nhiều gấp 3 – 4 lần 29. 

Chúng tôi thấy ở nhóm túi thừa Meckel gây XHTH, tỷ lệ nam/ nữ là 8,5 
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(17/2) cũng phù hợp với nhận định trên (Bảng  3-25).  

Túi thừa không phải Meckel là thoát vị của lớp niêm mạc và hạ niêm 

qua chỗ các mạch máu xuyên thành chạy vào – nơi yếu nhất của lớp cơ. Do 

các mạch máu xuyên thành ở tá, hỗng tràng to hơn ở hồi tràng nên vị trí hay 

gặp của túi thừa này là tá - hỗng tràng, phía bờ mạc treo và thường xuất hiện 

sau 50 tuổi. Các mạch máu xuyên nằm sát thân và đáy túi thừa nên loét do 

viêm, sang chấn hoặc các bản thân các mạch máu có cấu trúc bất thường sẽ dễ 

chảy máu 34. Trong nghiên cứu này, túi thừa không phải Meckel gặp với tỷ lệ 

7,1% (6/84) bệnh nhân và 24,0% túi thừa. Tuổi trung bình bệnh nhân túi thừa 

không Meckel là 65,2 ± 14,1 tuổi, cao hơn có ý nghĩa thông kê so với túi thừa 

Meckel là 30,2 ± 11,6 tuổi (Bảng  3-27). Vị trí phân bố của các túi thừa này là 

ở đoạn cao ruột non (Bảng  3-17). Y văn thấy túi thừa không phải Meckel 

phân bố chủ yêu ở tá - hỗng tràng (80%), chỉ 15% nằm ở hồi tràng và 5% rải 

rác ở cả hỗng hồi tràng 154. Nghiên cứu của Chen và CS (n=48) thấy 93,8% 

nằm ở hỗng tràng, 12,5% ở đoạn xa tá tràng và 2,0% ở hồi tràng 89.  

Krstic và CS thấy NSRN viên nang chẩn đoán được túi thừa Meckel là 

18,6% 153. NSRNBK chẩn đoán túi thừa Meckel tốt hơn NSRN viên nang, tỷ 

lệ theo kết quả He và CS là 86,4% và 7,7%, p<0,0001 155. Tuy nhiên, so với 

phẫu thuật, NSRNBK chỉ phát hiện được ở 86,5% túi thừa 155. Một số lý do 

NSRNBK thất bại là do (1) lỗ túi thừa nhỏ, lúc soi không chảy máu nên bỏ 

sót, (2) trục túi thừa nằm tiếp tuyến với ruột non nên góc mở miệng túi thừa 

hẹp gấp, (3) tình trạng dính trong ổ bụng do viêm túi thừa trước đó làm ảnh 

hưởng đến độ sâu ruột non thăm dò được, (4) nếu có nhiều túi thừa thì khó có 

thể xác định được chính xác vị trí chảy máu nếu đã cầm 34, 155.  

4.2.2.4 Tổn thương loét ruột non gây XHTH  

Loét ruột non có thể do rất nhiều nguyên nhân, bao gồm (1) bệnh lý 

trung gian miễn dịch như bệnh Crohn; (2) bệnh viêm mạch hệ thống; (3) bệnh 
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lý nhiễm trùng (lao, CMV…), (4) loét miệng nối; (5) loét do thuốc (như 

NSAIDs và Aspirin…); (6) loét do các nguyên nhân khác như thiếu máu, tia 

xạ, và (7) loét không xác định được nguyên nhân 156. Chẩn đoán nguyên nhân 

loét ruột non là rất khó, cần phối hợp tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng, xét 

nghiệm, nội soi, chụp CLVT và mô bệnh học. Nghiên cứu chúng tôi thấy loét 

ruột non gây XHTH có tỷ lệ 10,7% (Bảng  3-12). Trong đó, loét do bệnh 

Crohn là 11,1%, loét do Aspirin là 11,1%, loét miệng nối là 22,2% và loét 

không rõ nguyên nhân là 55,6% (Bảng  3-19). Loét không rõ nguyên nhân là 

các bệnh nhân không có tiền sử dùng thuốc hoặc bệnh lý liên quan, chụp 

CLVT và mô bệnh học không gợi ý được nguyên nhân đặc hiệu. Các nghiên 

cứu khác thấy tỷ lệ loét gây XHTH ruột non từ 19,4 đến 26,4% 81, 139.  

4.2.2.5 Các tổn thương khác ở ruột non  

Y văn cũng đề cập đến một số tổn thương khác có thể gây XHTH tại 

ruột non như nhiễm giun móc, loạn sản bạch mạch..., tuy nhiên chỉ ghi nhận 

dưới dạng các ca lâm sàng đặc biệt 38, 40. Về kinh điển, nhiễm giun móc gây 

mất máu vi thể dẫn đến thiếu máu thiếu sắt,  số lượng giun tối thiểu là  40 – 

160 con mới làm giảm hemoglobin < 110g/l 39. Các trường hợp nhiễm giun 

móc phát hiện trong nghiên cứu chúng tôi với số lượng chỉ vài con, nên chúng 

tôi không coi là nguyên nhân gây XHTH. Loạn sản bạch mạch là giãn cục bộ 

hoặc lan toả các mạch lympho ở ruột non, đường kính mạch giãn có thể lớn 

hơn đường kính của nhung mao bình thường, vì thế làm cho các nhung mao 

ngắn, giãn rộng và có màu trắng ngà, vì lý do nào đó mà mở dường thông 

bạch mạch – tĩnh mạch sẽ gây chảy máu 157. Các tổn thương cục bộ được cho 

là không gây triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên y văn đã ghi nhận một vài ca 

XHTH hiếm gặp 37, 158, 159. Các loạn sản bạch mạch trong nghiên cứu này đều 

là tổn thương cục bộ, một hoặc vài tổn thương, kích thước nhỏ, do đó chúng 

tôi không coi là nguyên nhân gây chảy máu ruột non.  
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Các polyp < 1cm, u dưới niêm mạc nhỏ không có loét, túi thừa không 

có loét, viêm niêm mạc, áp dụng theo tiêu chuẩn của Shinozaki và CS 6, 

chúng tôi không coi là nguyên nhân gây XHTH và không lấy vào nghiên cứu. 

4.2.3 Phân bố nguyên nhân gây XHTH tại ruột non 

Nghiên cứu chúng tôi thấy nguyên nhân XHTH ruột non hay gặp nhất 

là (u/polyp) với tỷ lệ 35,7%, tiếp theo là túi thừa (29,8%), bất thường mạch 

máu (23,8%) và loét (10,7%) (Bảng  3-12). Nghiên cứu Đỗ Anh Giang và CS 

bằng NSRN bóng đơn thấy tỷ lệ các nguyên nhân gây chảy máu ruột non lần 

lượt là polyp (23,2%), khối u (16,0%), loét (35,6%), dị dạng mạch máu 

(7,1%), túi thừa Meckel (5,5%) và túi thừa khác (5,5%) 106. Nguyễn Công 

Long và CS ở 54 bệnh nhân được chẩn đoán bằng nhiều phương pháp (57,4% 

bằng CLVT) thấy khối u là nguyên nhân XHTH ruột non ở 64,8%, bất thường 

mạch máu 14,8%, loét 9,3% và túi thừa 5,6% 104. Các nghiên cứu ở Trung 

Quốc cũng thấy sự khác biệt về phân bố nguyên nhân XHTH, như Sun và CS 

thấy tỷ lệ gặp u là 39,2%, tiếp theo là loạn sản mạch (32,4%), bệnh Crohn 

(17,6%) và loét khác (8,8%) 139 trong khi Yin và CS thấy tổn thương lần lượt 

là loạn sản mạch (19,6%), túi thừa (16,2%), u/ polyp (15,6%), loét (10,9%) ... 
82. Phân tích hệ thống của Zhang và CS thấy nguyên nhân viêm loét là 27,4%, 

u/ polyp 22,1%, bất thường mạch máu 16,1%, túi thừa 11,9% 142. Ở Nhật Bản, 

Yamamoto và CS thấy nguyên nhân thường gặp nhất là loét (40%), u/ polyp 

(20%) và loạn sản mạch (14%) 5. Phân bố nguyên nhân XHTH cũng khác biệt 

rõ theo khu vực địa lý, như Xin và CS thấy ở các nước phương đông, nguyên 

nhân thường gặp nhất là viêm loét (37,6%), bất thường mạch máu (26,7%) và 

u (26,4%) còn ở các nước phương tây, bất thường mạch máu chiếm tỷ lệ gần 

2/3 các trường hợp (65,9%), sau đó là tổn thương viêm (15,7%) và tổn thương 

u (14,4%) 8.  
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 Nghiên cứu chúng tôi thấy ở nam giới, ba nguyên nhân thường gặp lần 

lượt là túi thừa (38,2%), u/polyp (25,8%) và bất thường mạch máu (23,6%); 

còn ở nữ giới là khối u/polyp (55,2%) và bất thường mạch máu (24,1%), 

nguyên nhân túi thừa lại ít gặp (13,8%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05 (Bảng  3-23). Jiang và CS thấy tỷ lệ u ruột non chảy máu ở nữ giới 

cao hơn so với nam giới (69,2% và 52,2%) 119. Về khác biệt theo nhóm tuổi, 

chúng tôi chưa thấy có sự khác biệt về nguyên nhân gây XHTH ruột non 

(Bảng  3-26). Tuy nhiên, tuổi trung bình bệnh nhân túi thừa Meckel là 30,2 ± 

11,6 tuổi, thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với các nguyên nhân còn lại (Bảng  

3-27). Một số nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn hơn thấy nguyên nhân 

XHTH có khác biệt theo tuổi. Zhang và CS (n=385) thấy nguyên nhân thường 

gặp ở người > 65 tuổi là bất thường mạch máu (54,35%), loét (13,04%) và u 

(11,96%); ở người 40 –65 tuổi là bất thường mạch máu (34,82%), u (31,25%) 

và viêm loét (9,82%) và ở người trẻ < 40 tuổi là bệnh Crohn (34,55%), u 

(23,64%) và viêm loét ruột không đặc hiệu (10,91%) 160. Song và CS ở Hàn 

Quốc thấy ở người < 40 tuổi, bệnh lý thường gặp là Crohn và túi thừa, còn ở 

người > 60 tuổi thì loạn sản mạch là nguyên nhân hay gặp nhất 161.  

4.2.4 Vị trí tổn thương  

Nghiên cứu thấy tỷ lệ tổn thương nằm ở đoạn cao ruột non là 61,9% 

(Bảng  3-20). Với tổn thương ở đoạn cao, đường nội soi phù hợp là đường 

miệng. Đặc biệt có 9,5% tổn thương ở đoạn III – IV tá tràng, điều này cho 

thấy nếu không có NSRNBK, sử dụng NSRN đẩy vẫn có thể chẩn đoán được 

nguyên nhân. Nghiên cứu thấy bệnh nhân đại tiện phân đen đơn thuần có tỷ lệ 

tổn thương nằm ở đoạn cao ruột non là 74,5%, khác biệt so với đại tiện phân 

máu là 37,9% (Bảng  3-21). Đặc biệt, nếu tỷ lệ BUN/creatinin > 30:1 thì 

100% tổn thương nằm ở đoạn cao, tuy nhiên độ nhạy chỉ 15,4% (Bảng  3-22). 

Việc định hướng vị trí tổn thương giúp chọn đường NSRNBK phù hợp nhất, 
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nhanh chóng tiếp cận tổn thương để can thiệp cầm máu kịp thời. Với gần 2/3 

tổn thương nằm ở đoạn cao ruột non, tỷ lệ phát hiện bằng NSRN đường 

miệng sẽ cao hơn, như kết quả của Sanaka và CS thấy tỷ lệ chẩn đoán của soi 

đường miệng là 63,7%, cao hơn đường hậu môn (39,7%; p< 0,001) 137.  

4.3 ĐIỀU TRỊ XHTH ĐẠI THỂ TẠI RUỘT NON   

Trước khi có NSRN, điều trị XHTH đại thể tại ruột non gặp rất nhiều 

khó khăn do không biết chính xác nguyên nhân gây bệnh nên thường phải 

phẫu thuật thăm dò hoặc can thiệp mạch cho các trường hợp chảy máu nặng, 

tái phát nhiều lần hoặc điều trị nội khoa bảo tồn cho các trường hợp nhẹ. Có 

thể nói NSRN nói chung và NSRNBK nói riêng đã làm thay đổi cách tiếp cận 

chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nghi chảy máu tại ruột non, giảm tỷ lệ 

phẫu thuật thăm dò tìm nguyên nhân, tăng tỷ lệ bệnh nhân được điều trị nội 

soi can thiệp, một phương pháp xâm lấn tối thiểu thay thế cho phẫu thuật mở.  

Việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân sau khi phát hiện tổn thương được 

chia làm 3 nhóm. Thứ nhất, can thiệp nội soi áp dụng cho các tổn thương 

đang chảy máu hoặc đã cầm nhưng có nguy cơ tái chảy máu cao, có thể cầm 

máu nội soi như bất thường mạch máu kích thước nhỏ (thường < 1cm), loét 

không ác tính, túi thừa không phải Meckel, polyp nhỏ… Nếu cầm máu nội soi 

thành công sẽ giúp người bệnh không bị phẫu thuật, nhờ đó hạn chế được can 

thiệp ngoại khoa không cần thiết. Thứ hai, phẫu thuật được áp dụng cho tổn 

thương chảy máu không can thiệp nội soi được hoặc các nguyên nhân cần 

phải loại bỏ triệt để bằng ngoại khoa như khối u, polyp kích thước lớn, bất 

thường mạch máu kích thước lớn, túi thừa Meckel... Nhóm thứ ba là các tổn 

thương đã hoàn toàn cầm chảy máu, có thể điều trị nội khoa như loét không 

đặc hiệu, túi thừa không Meckel… Bằng cách tiếp cận này, nghiên cứu chúng 

tôi có 50/84 (59,5%) bệnh nhân được can thiệp phẫu thuật, 23/84 (27,4%) 

bệnh nhân được can thiệp nội soi. Aniwan và CS thấy bệnh nhân được can 
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thiệp phẫu – thủ thuật theo định hướng của NSRNBK có tỷ lệ tái chảy máu 

thấp nhất (3,5%) so với nhóm thấy nguyên nhân nhưng không can thiệp 

(14,0%) và nhóm NSRN không thấy nguyên nhân (20,6%) 138. Kết quả của 

Aniwan và của chúng tôi cho thấy vai trò của NSRNBK giúp định hướng lựa 

chọn cách thức xử trí tiếp theo cho bệnh nhân XHTH tại ruột non.  

4.3.1 NSRNBK can thiệp cầm máu  

4.3.1.1 Tỷ lệ cầm máu thành công sau NSRNBK 

Nghiên cứu chúng tôi có 29/84 bệnh nhân (34,5%) được can thiệp nội 

soi với 33 thủ thuật cầm máu được áp dụng, chủ yếu là kẹp clip (51,5%) và 

điện đông (39,4%), trong đó có 4/29 (13,8%) bệnh nhân được phối hợp nhiều 

kĩ thuật cầm máu (Bảng  3-33). Kết quả sau can thiệp có 79,3% bệnh nhân 

cầm máu và ra viện, số còn lại (20,7%) cầm máu và không chảy máu tái phát 

trong thời gian chờ phẫu thuật điều trị triệt căn (Bảng  3-34).  

Theo hướng dẫn của Hội Nội soi Nhật Bản, cầm máu nội soi được áp 

dụng cho các bất thường mạch máu (chủ yếu cho Yano loại 1, 2 và loại 3, 4 

nếu kích thước nhỏ) và các tổn thương khác (loét, túi thừa, khối u) đang chảy 

máu hoặc có lộ điểm mạch 4. Trong nghiên cứu chúng tôi, cầm máu nội soi áp 

dụnc cho các tổn thương gồm bất thường mạch máu (16/29, 55,2%), túi thừa 

(7/29, 24,1%), u/polyp (5/29, 17,2%) và loét (1/29, 3,5%) (Bảng  3-33). Về lý 

thuyết, các kĩ thuật cầm máu áp dụng cho đường tiêu hoá trên hoặc dưới đều 

có thể áp dụng ở ruột non, tuy nhiên do giải phẫu thành ruột khá mỏng nên 

thận trọng vì nguy cơ tai biến thủng. Yin và CS ở Trung Quốc ở 71 ca cầm 

máu qua NSRNBK thấy tỷ lệ sử dụng điện đông APC là 43,7%, kẹp clip là 

38,0% và tiêm cầm máu là 18,3% 144. Hiện tại, chưa có một nghiên cứu thử 

nghiệm lâm sàng nào được thực hiện để tìm ra phương pháp cầm máu nội soi 

riêng lẻ hay phối hợp nào là hiệu quả nhất khi áp dụng ở ruột non. Vì vậy, 

việc lựa chọn tuỳ thuộc kinh nghiệm của bác sĩ nội soi dựa trên đặc điểm tổn 
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thương, đặc tính kĩ thuật của mỗi phương pháp và kết quả cầm máu ở ruột 

non trong một số nghiên cứu mô tả và các nghiên cứu hồi cứu.  

Theo y văn, cầm máu cơ học bằng kẹp clip là kĩ thuật không gây tổn 

thương mô rộng, thích hợp điều trị cho tổn thương Dieulafoy hoặc tổn thương 

lộ điểm mạch. Điện đông APC có ưu điểm là đầu catheter không phải tiếp xúc 

trực tiếp với tổn thương, dây soi không cần tiến sát tổn thương (kẹp clip đòi 

hỏi đầu dây soi phải tiến sát tổn thương để tránh cán clip bị võng làm triệt tiêu 

lực) nên dễ thao tác hơn 71. Mặt khác, APC điện đông hiệu quả với các tổn 

thương loạn sản mạch mà lại an toàn, ít gây đông sâu 80. Tiêm dung dịch 

Adrenalin 1/10.000 có thể áp dụng ở ruột non, tuy nhiên lưu ý vì có thể co 

mạch quá mức dẫn đến hoại tử ruột đã được ghi nhận trong y văn 83. Một số 

tác giả khuyến cáo nên pha loãng loãng hơn, nông độ 1/20.000 hoặc 

1/100.000. Chúng tôi có áp dụng tiêm Adrenalin 1/100.000 cho 1 bệnh nhân 

chảy máu nhiều để làm giảm tốc độ chảy máu giúp can thiệp cầm máu tiếp 

theo dễ thực hiện hơn. Nếu cầm máu nội soi không thành công, Hội Tiêu hoá 

Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu khuyến cáo nên phẫu thuật hoặc nút mạch 4. 

Can thiệp cầm máu qua NSRNBK khó khăn hơn so với soi dạ dày và 

đại tràng.  Trở ngại chính là việc tiếp cận trực diện tổn thương rất khó khăn 

nếu dây soi vào sâu và bị cuộn nhiều vòng hoặc gập góc, làm cản trở việc 

truyền lực qua thân dây và hạn chế tính di động của đầu dây soi 71, 162. Một số 

kĩ thuật như điện đông tiếp xúc hoặc kẹp clip sẽ bị ảnh hưởng nếu như không 

tiếp cận được vị trí tối ưu. Đặc biệt, nếu sử dụng dây soi có kênh thủ thuật 

2.2mm thì rất khó đưa dụng cụ can thiệp vào nếu dây soi không thẳng.  

4.3.1.2 Tỷ lệ tái chảy máu ở nhóm nội soi can thiệp  

Nghiên cứu chúng tôi theo dõi các bệnh nhân nhóm can thiệp nội soi 

trong thời gian trung bình 122,2 ± 80,4 tuần thấy có 4/23 bệnh nhân bị chảy 

máu tái phát, trong đó 2 bệnh nhân chảy máu lại trong vòng 7 ngày và 2 bệnh 
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nhân chảy máu lại sau 30 ngày (Hình 3-2). Đối với 2 tổn thương chảy máu 

sớm là tổn thương loạn sản mạch được APC cầm máu và tổn thương 

Dieulafoy được kẹp clip, sau khi tái chảy máu , chúng tôi nghĩ là có thể liên 

quan đến việc can thiệp nội soi chưa triệt để nên đã tiến hành làm NSRNBK 

lại để đánh giá tổn thương và can thiệp bổ sung ở 1 bệnh nhân. Kết quả sau 

NSRNBK lần 2, cả 2 bệnh nhân không tái chảy máu cho đến thời điểm hết 

thời gian nghiên cứu. 2 trường hợp chảy máu muộn là tổn thương loét miệng 

nối hồi tràng tái phát nhiều lần và bất thường mạch máu typ 4 theo phân loại 

Yano, hai bệnh nhân này được chuyển sang can thiệp phẫu thuật, sau phẫu 

thuật không tái chảy máu.  

4.3.1.3 Can thiệp nội soi cho bất thường mạch máu   

Bất thường mạch máu là bệnh lý được nghiên cứu áp dụng cầm máu 

nội soi nhiều nhất trong y văn vì kích thước nhỏ. Trong nghiên cứu chúng tôi, 

bất thường mạch máu gặp ở 20/84 bệnh nhân, trong đó 16 tổn thương được 

cầm máu qua nội soi (Bảng  3-33). Tỷ lệ thành công ngay sau NSRNBK can 

thiệp llà 100%, tỷ lệ tái chảy máu sau khi ra viện là 23,5% (3/16 bệnh nhân).  

Do bất thường mạch máu thường gặp ở người châu Âu hơn nên nhiều 

nghiên cứu về can thiệp nội soi cho tổn thương này được tiến hành ở vùng đó. 

Nghiên cứu của Samaha và CS ở 133 bệnh nhân có bất thường mạch máu ruột 

non (85,7% loạn sản mạch) thấy tỷ lệ cầm máu thành công là 97% 85. Theo 

dõi được 98 bệnh nhân sau can thiệp trong thời gian 22,6 ± 13.9 tháng thấy tỷ 

lệ tái chảy máu là 46% 85. Đặc biệt, Holleran và CS điều trị 86 bệnh nhân loạn 

sản mạch, sau theo dõi trung bình 31,9 tháng thấy 80% có tái chảy máu trung 

bình 2,91 lần, tái phát chảy máu lần đầu sau khoảng 10,7 tháng 86. Nghiên cứu 

đa trung tâm ở Pháp trên 183 bệnh nhân có chảy máu do loạn sản mạch ruột 

non được cầm máu bằng APC thấy tỷ lệ tái chảy máu trong vòng 1 năm là 

35% 163. Trong nghiên cứu này, 30,6% bệnh nhân có bệnh tim mạch và 38,3% 
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đang sử dụng thuốc chống đông, Aspirin hoặc NSAIDs, đây là một yếu tố 

nguy cơ thuận lợi cho việc chảy máu tái phát. Nghiên cứu của Pinho và CS ở 

Bồ Đào Nha gồm ở 35 bệnh nhân XHTH do loạn sản mạch (54,3% mức độ 

đại thể) được điều trị APC thấy tỷ lệ tái chảy máu tăng dần sau mỗi năm, cụ 

thể sau 1, 2, 3, 4, 5 năm là 32,7; 38,3; 46,0;  53,7 và 63,0%, đặc biệt 90% 

bệnh nhân chảy máu đại thể tái phát trong năm đầu tiên và thường gặp ở bệnh 

nhân có bệnh lý nền 164. Sakai và CS ở Nhật Bản cũng thấy kết quả tương tự, 

với 68 bệnh nhân loạn sản mạch được cầm máu bằng APC, tái chảy máu gặp 

ở 33,8% sau trong thời gian trung bình 30,5 tháng, nguy cơ cao khi nhiều tổn 

thương và có bệnh lý van tim 165.  

Có nhiều lý do giải thích cho tỷ lệ cao tái chảy máu sau can thiệp loạn 

sản mạch. Thứ nhất, đây là tổn thương mắc phải, bệnh nhân tuổi càng lớn thì 

có nguy cơ xuất hiện càng cao, có thể nhiều tổn thương tại 1 thời điểm (69% 

theo Holleran và CS) hoặc xuất hiện các tổn thương mới, các tổn thương này 

có thể gây chảy máu tại các thời điểm khác nhau, dẫn đến biểu hiện tái chảy 

máu 86, 149. Đôi khi XHTH tái phát còn do các tổn thương loạn sản mạch nhỏ 

bị bỏ sót trong lần soi trước 23. Dù tỷ lệ tái chảy máu cao sau can thiệp, nội soi 

điều trị loạn sản mạch vẫn mang lại các lợi ích y tế khác. Nghiên cứu của 

May và CS ở 50 bệnh nhân với trung bình mỗi người có 7 loạn sản mạch, 

thấy APC điện đông làm giảm rõ rệt tỷ lệ phải truyền máu (60% xuống 16%) 

và giảm số lượng máu truyền trung bình (9 xuống 2 đơn vị) sau thời gian theo 

dõi 55 ± 7,4 tháng 148. Nghiên cứu chúng tôi có 6/12 bệnh nhân được soi hết 

ruột non chỉ phát hiện 1 loạn sản mạch đơn độc. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi 

tình trạng tái chảy máu lâu dài cho người bệnh.  

Tổn thương Dieulafoy gây XHTH ở ruột non ít gặp hơn loạn sản mạch, 

và thường phải điều trị phẫu thuật nến không có NSRN. Goldenberg là người 

đầu tiên điều trị tổn thương Dieulafoy bằng tiêm Adrenalin và điện đông qua 
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nội soi can thiệp vào năm 1990 87. Sau đó, nhiều báo cáo loạt ca lâm sàng 

điều trị nội soi cho tổn thương Dieulafoy được công bố. Năm 2011, Lakovic 

và CS đánh giá 10 tổn thương Dieulafoy ruột non được cầm máu nội soi thấy 

tỷ lệ thành công là 100%, tỷ lệ không tái chảy máu sau 14,5 tháng là 80% 87. 

Có 2/10 bệnh nhân can thiệp bằng APC, sau khi chảy máu lại đã được phẫu 

thuật. Năm 2015, Lipka và CS đánh giá 8 bệnh nhân có tổn thương Dieulafoy 

chảy máu, trong đó 5 bệnh nhân phải phối hợp nhiều biện pháp cầm máu nội 

soi bao gồm tiêm Epinephrine, điện đông bằng đầu dò lưỡng cực, APC hoặc 

kẹp clip  88. Các tác giả cho rằng kẹp clip hiệu quả hơn vì giúp cầm chảy máu 

ở 4/8 bệnh nhân thất bại với can thiệp nội soi khác. Trong nghiên cứu này, có 

1/8 bệnh nhân có tái chảy máu vì tuột clip, được kẹp clip bổ sung sau khi 

NSRNBK lại. Nghiên cứu của Lai và CS can thiệp tổn thương Dieulafoy 

đường tiêu hoá trên (n=133, 23,4% tổn thương ở hành tá tràng) thấy tỷ lệ tái 

chảy máu trong 30 ngày thấp nhất ở nhóm điều trị phối hợp nhiều kĩ thuật 

cầm máu là 11,0% so với điều trị không phải là tiêm (kẹp clip, APC...) là 

12,8% và tiêm Adrenalin là 45,2% 166. Nhìn chung, tái chảy máu sau can thiệp 

nội soi tổn thương Dieulafoy gặp ở khoảng 10% bệnh nhân và thường trong 

vòng 7 ngày đầu và thường được nội soi can thiệp cầm máu lại, nếu không 

thành công sẽ nút mạch hoặc phẫu thuật 27.  

Việc phân biệt tổn thương Dieulafoy với tổn thương loạn sản mạch sẽ 

giúp lựa chọn kĩ thuật cầm máu phù hợp. Trong phân loại Yano, điểm khác 

biệt giữa loại 2 – Dieulafoy so với loại 1 (loạn sản mạch) là tính chất đập theo 

nhịp mạch. Với tổn thương Dieulafoy, nên ưu tiên lựa chọn kẹp clip. Tuy vậy, 

Shinozaki và CS ở 43 bệnh nhân gồm 35 tổn thương loại 1, 7 loại 2 và 1 loại 

3 theo phân loại Yano được can thiệp nội soi với định hướng trên như APC 

cho tổn thương loại 1 và kẹp clip cho loại 2 và 3, thấy tỷ lệ tái chảy máu là 

37% bệnh nhân trong thời gian 4,9 ± 1,7 năm 167. Bệnh nhân có nhiều tổn 
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thương có nguy cơ chảy máu lại cao người có 1 tổn thương (52% so với 20%, 

p=0,017) và tổn thương loại 1A tái chảy máu là 50%, cao hơn so với loại 1B 

và loại 2 (26% và 29%). Kích thước tổn thương cũng là yếu tố liên quan đến 

tái chảy máu. Ở nghiên cứu chúng tôi, có 1 tổn thương loại 4 kích thước 

khoảng 1cm, sau khi chảy máu tái phát, bệnh nhân được nội soi lại thấy tổn 

thương còn và tiên lượng can thiệp cầm máu sẽ không triệt để được nên 

chuyển sang điều trị phẫu thuật. Yano và Yamamoto cũng lưu ý các tổn 

thương kích thước lớn nên can thiệp phẫu thuật hơn là cầm máu nội soi 80.  

NSRNBK lại có thể hữu ích trong việc kiểm soát tái chảy máu. 

Shinozaki và CS thấy 44% bệnh nhân khi tái chảy máu được soi lại sẽ phát 

hiện bất thường mạch máu khác so với lần đầu tiên 167. Tác giả thấy nếu 

trongnăm đầu tiên, sau mỗi lần tái chảy máu mà bệnh nhân được NSRN lại để 

can thiệp thì sẽ làm giảm tỷ lệ xuất huyết tái phát từ năm thứ 2 trở đi có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm không được nội soi tiếp. Kết quả này cho thấy, 

với đặc tính dễ tái chảy máu của các bất thường mạch máu khi can thiệp nội 

soi, việc nội soi can thiệp nhiều lần giúp giảm tần suất chảy máu tái phát.  

Ohmiya và CS thấy nếu phẫu thuật, tỷ lệ tái XHTH của bất thường 

mạch máu là không khác biệt so với các nguyên nhân khác, tuy nhiên nếu 

không mổ thì tỷ lệ tái chảy máu sẽ cao hơn 123. Mặc dù kết quả bước đầu cho 

thấy phẫu thuật có lợi ích hơn, nhưng tác giả cho rằng mổ là một can thiệp 

xâm lấn nhiều hơn nội soi, mặt khác loạn sản mạch thường gặp ở người có 

bệnh mạn tính và tỷ lệ gặp tăng theo tuổi nên việc lựa chọn nội soi can thiệp 

nhiều lần vẫn có thể là giải pháp phù hợp so với phẫu thuật. 

4.3.1.4 Can thiệp cầm máu cho túi thừa ruột non  

Các túi thừa ruột non bẩm sinh hoặc mắc phải có thể chảy máu do hậu 

quả của viêm loét. Chen và CS thấy tại thời điểm nội soi, 75% túi thừa đang 

chảy máu hoặc có cục máu đông bám hoặc lộ điểm mạch, 25% túi thừa có 
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loét đã cầm chảy máu 89. Tác giả nhận thấy các tổn thương gây chảy máu từ 

túi thừa cũng có thể can thiệp cầm máu qua nội soi.  

Trước đây, chảy máu túi thừa Meckel rất khó chẩn đoán được trước 

mổ. Ngày nay, nhờ NSRN nên đã có thể phát hiện được trước phẫu thuật và 

một số trường hợp có thể cầm máu ngay. Tuy nhiên, việc cầm máu nội soi 

này chỉ là tạm thời vì nguyên nhân gây chảy máu là do mô dạ dày hoặc tuỵ 

lạc chỗ tiết các chất hoá học gây loét tổ chức xung quanh, khi các mô này vẫn 

còn sẽ dễ tái phát chảy máu 168. Vì thế, điều trị triệt để nhất cho túi thừa 

Meckel chảy máu là phẫu thuật cắt bỏ. Chúng tôi có áp dụng kẹp clip cho túi 

thừa Meckel có lộ điểm chảy máu với mục đích cầm máu tạm thời để hạn chế 

mất máu tiếp trong thời gian chuyển mổ. Kết quả can thiệp thành công, 3/3 

bệnh nhân không chảy máu tái phát trong thời gian chờ phẫu thuật.  

Đối với túi thừa không Meckel, do không có mô lạc chỗ nên một số tác 

giả đề xuất lựa chọn cầm máu nội soi trước tiên. Trong nghiên cứu chúng tôi, 

ngoại trừ 1 trường hợp túi thừa hỗng tràng lớn > 6cm có nhiều loạn sản mạch 

rải rác được phẫu thuật, còn lại 5/6 bệnh nhân có túi thừa không phải Meckel 

đã cầm chảy máu (tự nhiên hoặc sau can thiệp nội soi) đều không tái chảy 

máu trong thời gian theo dõi. Nghiên cứu của Đỗ Anh Giang và CS điều trị 

nội khoa cho 3 túi thừa không phải Meckel, kết quả 100% không tái phát chảy 

máu 106. Các nghiên cứu trong y văn về túi thừa không phải Meckel chảy máu 

cũng tương đối hiếm với số lượng bệnh nhân không nhiều. Nghiên cứu của 

Yen và CS ở 12 bệnh nhân XHTH do túi thừa hỗng tràng, 50% phải cầm máu 

bằng APC (n=4) và kẹp clip (n=2), theo dõi sau thời gian trung bình 15,8 

tháng không thấy bệnh nhân nào bị chảy máu tái phát 34. Nghiên cứu của 

Chen và CS ở 48 bệnh nhân với 35/48 (72,9%) túi thừa được cầm máu qua 

NSRNBK 89. Tỷ lệ cầm máu thành công là 85,7% (30/35 bệnh nhân), trong đó 

6/30 bệnh nhân (20%) chảy máu lại, 5 trường hợp không thành công được can 
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thiệp phẫu thuật (n=3) và nút mạch (n=2). Nghiên cứu này hiện là nghiên cứu 

có số lượng bệnh nhân lớn nhất, kết quả thấy có thể áp dụng cầm máu nội soi 

cho túi thừa không phải Meckel chảy máu. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa 

cho biết nếu tái phát chảy máu thì nên làm gì tiếp theo: phẫu thuật hay nội soi 

can thiệp lại. Với cách tiếp cận phẫu thuật cắt bỏ cho túi thừa Meckel và cầm 

máu nội soi cho túi thừa không Meckel, nghiên cứu chúng tôi thấy tỷ lệ tái 

chảy ở nhóm nguyên nhân XHTH do túi thừa thấp hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nhóm nguyên nhân bất thường mạch máu và loét (Biểu đồ 3-4).   

Tuy nhiên, cầm máu nội soi cho túi thừa ruột non cũng có nhiều khó 

khăn. Thứ nhất, nếu túi thừa bị viêm nhiều lần trước đó thì có thể gây dính 

trong ổ bụng, khi đó khó đưa túi thừa về vị trí thích hợp để can thiệp. Thứ hai, 

nếu túi thừa viêm gây hẹp lòng tùi thừa hoặc miệng túi thừa nhỏ sẽ khó thao 

tác dụng cụ can thiệp như bung clip cầm máu 34. Các trường hợp không can 

thiệp qua nội soi được thì phẫu thuật là lựa chọn thích hợp nhất.  

4.3.1.5 Cầm máu nội soi cho các tổn thương khác  

Các tổn thương loét ruột non đang chảy máu hoặc lộ điểm mạch cần 

can thiệp cầm máu bằng điện đông hoặc kẹp clip. Tuy nhiên, nội soi can thiệp 

chỉ giúp cầm máu tức thì, bệnh nhân vẫn cần được điều trị nội khoa tiếp tuỳ 

thuộc nguyên nhân gây loét 80. Nghiên cứu chúng tôi có 1 bệnh nhân loét 

miệng nối hỗng tràng cầm chảy máu sau can thiệp nội soi nhưng sau hơn 2 

tháng có tái chảy máu lại, tái phát nhiều lần và cuối cùng vẫn cần phẫu thuật. 

Các nghiên cứu đánh giá cầm máu nội soi cho riêng tổn thương loét hiện chưa 

có, chủ yếu mô tả trong kết quả can thiệp chung cho nhiều nguyên nhân.  

Các khối u đang chảy máu thì cầm máu nội soi là tạm thời, sau đó phải 

điều trị triệt căn bằng phẫu thuật hoặc hoá trị liệu 80. Mitsu và CS có áp dụng 

kẹp clip và điện đông cho u GIST có loét chảy máu trước khi phẫu thuật 143. 

Một số polyp lành tính gây chảy máu với kích thước phù hợp có thể cắt bỏ 
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qua nội soi, tuy nhiên cần thận trọng vì nguy cơ biến chứng 80. Chúng tôi có 

cắt 1 polyp u tuyến Bruner ở đoạn III tá tràng và 1 polyp viêm ở đoạn cuối 

hồi tràng bằng snare, kết quả loại bỏ tổn thương thành công, không biến 

chứng. Gorospe và CS đánh giá cắt polyp qua NSRNBK cho bệnh nhân có đa 

polyp di truyền (Peutz Jegher ...) thấy tỷ lệ thành công 82,3%, tỷ lệ chảy máu 

sau cắt 5,9% 169. Rahmi và CS thấy nếu polyp được loại bỏ qua NSRNBK sẽ 

giúp làm giảm chi phí y tế cho người bệnh so với phẫu thuật 170.  

4.3.1.6 Biến chứng, tác dụng không mong muốn trong khi làm NSRNBK  

Biến chứng của một kĩ thuật nội soi mới là vấn đề cần lưu tâm. Theo 

Yano, biến chứng của NSRNBK nên được chia làm 2 nhóm: (1) biến chứng 

liên quan trực tiếp đến nội soi như chảy máu, thủng, viêm tuỵ cấp  và (2) tác 

dụng phụ liên quan đến quá trình gây mê an thần như suy hô hấp, tuần hoàn 
80. Biến chứng của NSRN gặp với tỷ lệ cao hơn so với soi dạ dày và đại tràng, 

tuy nhiên vẫn ở mức chấp nhận được, như nội soi chẩn đoán là khoảng 1% và 

can thiệp là 2 – 3 % 8, 79. Tỷ lệ biến chứng do NSRN trong nghiên cứu đa 

trung tâm của Mensink và CS ở Châu Âu, Á và Úc (n = 2362 lượt soi) là 

1,7% hoặc nghiên cứu của Gerson và CS ở Mỹ (n =2478 lượt soi) là 0,9% 90, 
171. Phân tích hệ thống của Xin với 9047 lượt NSRNBK ghi nhận các biến 

chứng như mô tả ở trên gặp với tỷ lệ 0,72% 8. 

Đối với NSRNBK chẩn đoán, nghiên cứu chúng tôi gặp 1 trường hợp 

chảy máu sau sinh thiết tổn thương loét ruột non, chiếm tỷ lệ 1/149 (0,67%) 

lượt soi (mục 3.5). Các biến chứng nặng khác đã được y văn mô tả thì chúng 

tôi chưa gặp. Chảy máu sau sinh thiết là hiếm gặp, thường ghi nhận ở soi dạ 

dày hoặc đại tràng dưới dạng các ca lâm sàng 172. Chảy máu sau sinh thiết u 

GIST ruột non cũng đã được mô tả 173. Sanaka và CS ở 250 lượt NSRN sâu có 

gặp 1 trường hợp chảy máu sau sinh thiết được cầm máu ngay qua nội soi 137. 

Trường hợp bệnh nhân trong nghiên cứu chúng tôi là chảy máu muộn sau 
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24h, chúng tôi không chắc chắn là chảy máu lại do tổn thương loét ruột non 

tiến triển hay do sinh thiết. Tuy nhiên, do tổn thương loét đơn độc với bờ gồ 

cao chưa loại trừ tổn thương ác tính, mặt khác bệnh nhân lâm sàng có tụt 

huyết áp cần can thiệp ngay nên chúng tôi quyết phẫu thuật cắt đoạn ruột non, 

bệnh nhân sau đõ ra viện và không tái chảy máu sau 3 năm theo dõi. Hiện tại, 

dù sinh thiết vẫn được coi là tương đối an toàn, Lababidi và CS cũng khuyến 

cáo không nên sinh thiết nếu như kết quả mô học không làm thay đổi phương 

án điều trị phẫu thuật cho người bệnh 173. Các lý do gây chảy máu khác khi 

NSRN thường do rách niêm mạc hoặc sau can thiệp điều trị cầm máu, sau cắt 

polyp hoặc sau nong hẹp ruột non 79. Nghiên cứu của Mensink thấy tỷ lệ chảy 

máu sau NSRNBK là 12/2362, chiếm tỷ lệ 0,8% 90.  

Đối với NSRNBK can thiệp, nghiên cứu chúng tôi chưa gặp biến chứng 

liên quan đến các thủ thuật nội soi, tuy nhiên kết quả này chỉ là bước đầu vì 

số lượng các ca thủ thuật còn ít. Nghiên cứu của May và CS ở 178 lượt 

NSRNBK can thiệp thấy tỷ lệ gặp biến chứng nặng là 3,4%, gồm chảy máu, 

thủng và viêm ruột 162. Nghiên cứu đa trung tâm ở Châu Âu ở 634 lượt 

NSRNBK can thiệp thấy tỷ lệ chảy máu sau cắt polyp là 3,3% và sau APC là 

0,4%, tỷ lệ thủng sau APC can thiệp cầm máu là 1,2% 90. Các tác giả cho rằng 

tỷ lệ biến chứng nằm trong mức chấp nhận được cho một kĩ thuật can thiệp 

nội soi để thay thế cho một cuộc phẫu thuật 162.  

Về tác dụng phụ không mong muốn liên quan đến gây mê, Zubek và CS 

ở 108 bệnh nhân làm NSRNBK có đặt nội khí quản thấy thường gặp nhất là 

tụt huyết áp (30,55%), giảm SpO2 (21,29%) và ngừng thở (17,59%), tỷ lệ gặp 

nhiều hơn ở bệnh nhân có phân loại nguy cơ gây mê độ 2, 3 theo Hội gây mê 

Hoa Kỳ 98. Amornyotin và CS thấy biến cố liên quan gây mê gặp nhiều hơn ở 

bệnh nhân > 60 tuổi, 59,5% so với 38,7% ở người < 60 tuổi 174. Nghiên cứu 

chúng tôi thấy đối với NSRNBK đường miệng, tình trạng tăng tiết đờm rãi là 
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biến cố hay gặp nhất (18,0%), có thể do quá trình đưa ống trượt ra vào gây 

kích thích niêm mạc hầu họng bài tiết dịch, kết hợp với việc dùng thuốc an 

thần làm giảm phản xạ hầu họng để loại bỏ dịch tiết. Các nghiên cứu ở nước 

ngoài không đề cập vấn đề này, nhưng chúng tôi thấy cần lưu ý vì phần lớn 

bệnh nhân chúng tôi được gây mê không nội khí quản nên tình trạng tăng tiết 

có thể ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh nhân. Các biến cố khác hay gặp ở nội 

soi đường miệng là tụt huyết áp (18,0%), nhịp chậm (6,7%) và giảm SpO2 

(4,5%) và ở đường hậu môn là tụt huyết áp (15,0%), giảm Sp02 (6,7%) và 

nhịp chậm (3,3%). Đa số các biến cố liên quan đến gây mê đều xử trí bằng 

nội khoa đơn thuần và không phải dừng quá trình nội soi.  

4.3.2 Điều trị phẫu thuật  

Phẫu thuật trước đây được coi là lựa chọn điều trị đầu tiên cho các 

trường hợp XHTH nghi tại ruột non ở thời kì chưa có NSRN. Tuy nhiên phẫu 

thuật ở giai đoạn này nhiều trường hợp là mổ thăm dò để chẩn đoán, không 

xác định được nguyên nhân chảy máu trước mổ. Trong quá trình phẫu thuật, 

nếu không phát hiện được nguyên nhân chảy máu khi quan sát và thăm khám 

ruột non bằng tay, phẫu thuật viên sẽ cần trợ giúp của nội soi. Các nghiên cứu 

cho thấy với trợ giúp của nội soi trong mổ, tỷ lệ phát hiện được nguyên nhân 

từ 70 – 100% 54. Tỷ lệ thành công, không tái phát chảy máu theo nghiên cứu 

của Szold và CS ở Mỹ trong giai đoạn 1985 – 1991 là 79% 73. Nghiên cứu của 

Douard và CS ở 20 bệnh nhân không phát hiện nguyên nhân chảy máu trước 

mổ thấy tỷ lệ phát hiện nguyên nhân là 80% với 12 bệnh nhân có tổn thương 

loạn sản mạch và 4 tổn thương khác, 15/16 tổn thương này được phẫu thuật 

cắt bỏ 175. Theo dõi trung bình sau 19 tháng có 6 bệnh nhân (30%) tái chảy 

máu, gồm 3 bệnh nhân chưa phát hiện nguyên nhân và 3 bệnh nhân có bất 

thường mạch máu, đặc biệt có 1 bệnh nhân chưa xác định được nguyên nhân 

XHTH tử vong do chảy máu tái phát. Y văn cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong sau 
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phẫu thuật có nội soi trong mổ là 1 - 2% 175. Thống kê của Bonnet và CS ở 5 

nghiên cứu tiến hành từ sau 2001 đánh giá phẫu thuật kèm nội soi trong mổ 

thấy tỷ lệ bệnh nhân được xử trí phẫu thuật từ 36,2 - 80%, xử trí bằng nội soi 

trong mổ là 22,2 – 36,2% và kết hợp cả 2 là 7,1 – 29,6%, so với giai đoạn 

trước năm 2000 thì hầu như toàn bộ bệnh nhân được xử trí phẫu thuật 53. Kết 

quả này cho thấy có một tỷ lệ bệnh nhân được can thiệp qua nội soi đơn thuần 

trong mổ, nếu có thể thay thế bằng NSRNchuyên sâu thì bệnh nhân sẽ tránh 

được phẫu thuật.  

Ngày nay, nhờ các kĩ thuật NSRN đã giúp xác định được nguyên nhân 

XHTH trước phẫu thuật và lựa chọn tổn thương cần phải điều trị bằng phẫu 

thuật. Hơn nữa, với các kĩ thuật NSRN sâu, vị trí tổn thương có thể được đánh 

dấu qua nội soi bằng mực hoặc kẹp clip giúp phẫu thuật viên xác định vị trí 

tổn thương nhanh chóng, đặc biệt đối với các tổn thương nhỏ. Nghiên cứu của 

Lin và CS thấy NSRNBK giúp xác định vị trí chính xác cho phẫu thuật viên ở 

95,0% các trường hợp 176 . Chúng tôi đối với các tổn thương < 2cm sẽ đánh 

dấu bằng kẹp clip giúp phẫu thuật viên dễ dàng tìm thấy tổn thương. Các 

nghiên cứu gần dây cho thấy kết quả phẫu thuật thường khá tốt với các tổn 

thương u, túi thừa hoặc bất thường mạch máu đơn độc 2. Nghiên cứu của Ba 

và CS ở 76 bệnh nhân trong thời gian từ 1999 – 2004 thấy kết quả phẫu thuật 

100% không tái chảy máu lại sau thời gian theo dõi từ 1- 5 năm 120. Tuy 

nhiên, trong nghiên cứu này có 19,7% tổn thương là bất thường mạch máu 

các loại, trong đó có thể có tổn thương nếu can thiệp được bằng nội soi thì 

bệnh nhân sẽ không phải phẫu thuật.  

Với các tổn thương rải rải rác nhiều đoạn ở ruột non như loạn sản 

mạch, phẫu thuật có hạn chế hơn vì không thể cắt bỏ hết tổn thương, đặc biệt 

khó khăn trong việc xác định được tổn thương khác chưa chảy máu. Trong 

trường hợp này, thông thường sẽ kết hợp giữa phẫu thuật và nội soi trong mổ 
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để tìm và điều trị nhiều tổn thương cùng 1 lúc bằng các kĩ thuật cầm máu nội 

soi 2.  

Trong nghiên cứu chúng tôi, có 50 bệnh nhân được can thiệp phẫu 

thuật cắt bỏ đoạn ruột non có tổn thương, gồm 52,0% là tổn thương u, 38,0% 

là túi thừa (18 túi thừa Meckel và 1 túi thừa không phải Meckel kích thước 

6cm), 6,0% là bất thường mạch máu có kích thước > 1,5cm và 4,0% là tổn 

thương loét (Bảng  3-36). Có 5 bệnh nhân tổn thương u ác tính được phối hợp 

hoá trị liệu sau mổ. Với chẩn đoán được nguyên nhân XHTH ruột non trước 

mổ, chỉ định phẫu thuật trong nghiên cứu chủ yếu cho tổn thương u, túi thừa 

và bất thường mạch máu kích thước lớn chiếm tỷ lệ 96%. Do đó kết quả sau 

phẫu thuật khá tốt, với 100% bệnh nhân không tái chảy máu trong thời gian 

theo dõi trung bình là 185,3 ± 75,8 tuần (Mục 3.4.3.3).  

Để phẫu thuật thành công cần lưu ý đến mức độ nặng của chảy máu và 

khả năng hồi sức ngoại khoa sau mổ. Ba và CS điều trị phẫu thuật cho 76 

bệnh nhân XHTH đại thể ruột non gồm các nguyên nhân XHTH là u (48,7%), 

túi thừa Meckel (27,6%), bất thường mạch máu (19,7%) và tuỵ lạc chỗ (3,9%) 
120. Kết quả sau mổ có 73 bệnh nhân (96,1%) không tái chảy máu trong thời 

gian theo dõi trung bình 2,8 năm, tuy nhiên có 3 bệnh nhân tử vong sau phẫu 

thuật do rối loạn đông máu (n=2) và nhiễm khuẩn nặng (n=1). Các bệnh nhân 

trong nghiên cứu này nặng hơn nghiên cứu của chung tôi với 25,0% có sốc 

trên lâm sàng và 3 bệnh nhân tử vong được can thiệp phẫu thuật muộn. Kết 

quả nghiên cứu này cho thấy việc truyền máu rộng rãi cũng như cầm máu nội 

soi tạm thời trong lúc chờ phẫu thuật được áp dụng trong nghiên cứu chúng 

tôi sẽ giúp hạn chế tình trạng rối loạn huyết động, rối loạn đông cầm máu do 

mất máu nặng, góp phần thuận lợi cho phẫu thuật.  

Trong nghiên cứu chúng tôi, khi so sánh thời gian sống thêm không tái 

chảy máu giữa nhóm điều trị phẫu thuật với nhóm can thiệp nội soi, kiểm 
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định Log rank thấy có sự khác biệt về tái chảy máu giữa nhóm phẫu thuật và 

nhóm can thiệp nội soi (Biểu đồ 3-3). Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng đối 

tượng bệnh nhân của hai nhóm điều trị này là không đồng nhất với phần lớn 

bệnh nhân nhóm can thiệp phẫu thuật là tổn thương u ruột non và túi thừa 

Meckel, trong khi đa số bệnh nhân nhóm can thiệp nội soi là bất thường mạch 

máu hoặc túi thừa không phải Meckel. Việc cầm máu thành công ở 82,6% 

bệnh nhân nhóm nội soi can thiệp sẽ tránh cho các bệnh nhân này không phải 

điều trị phẫu thuật - phương pháp có mức độ xâm lấn cao hơn. 

4.3.3 Điều trị nội khoa, không can thiệp phẫu thuật - thủ thuật  

Trong 84 bệnh nhân, ngoài 50 bệnh nhân được điều trị phẫu thuật và 23 

bệnh nhân được cầm máu nội soi, có 11 bệnh nhân khi làm NSRNBK thấy 

tổn thương tự cầm chảy máu và không cần can thiệp phẫu - thủ thuật. Các tổn 

thương gồm 6 (54,5%) loét ruột non, 2 (18,2%) u ruột non (u tuỵ giai đoạn 4 

di căn nhiều cơ quan và u lympho ruột non lan toả), 2 (18,2%) túi thừa và 1 

(9,1%) bất thường mạch máu loại 3 theo Yano (Bảng  3-38). Theo dõi trong 

khoảng thời gian trung bình 128,9 ± 110,2 tuần có 3/11 bệnh nhân tái chảy 

máu trong khoảng thời gian 3 tháng sau NSRNBK chẩn đoán, bao gồm 2 tổn 

thương u ruột non và 1 tổn thương loét ruột non không rõ nguyên nhân ở bệnh 

nhân van 2 lá cơ học phải dùng chống đông (Biểu đồ 3-2). Như vậy, tỷ lệ tái 

chảy máu ở nhóm điều trị nội khoa là 27,3%.   

Nghiên cứu của Aniwan và CS (n=102) gồm nhóm 68 bệnh nhân can 

thiệp phẫu thuật, thủ thuật (với 47% là bất thường mạch máu, 26% loét, 21% 

khối u/ polyp và 6% túi thừa) và 36 bệnh nhân không can thiệp (với 82% tổn 

thương là loét và 18% là bệnh lý ruột non do tăng áp lực tĩnh mạch cửa) 138. 

Sau theo dõi trung bình 22 tháng, nhóm can thiệp phẫu thuật thủ thuật có 

nguy cơ tái chảy máu tích luỹ sau 1 và 2 năm là 3,5% và 3,5%, thấp hơn có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm không can thiệp với tỷ lệ tương ứng là 8,2% và 
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14,0%.  Tác giả cho rằng các tổn thương loét ruột non thường có bệnh lý nền 

nên dễ tái phát chảy máu. Trong nghiên cứu này, nhóm không can thiệp  

không có tổn thương ung thư ở giai đoạn cuối và u lympho ruột non lan toả 

như nghiên cứu của chúng tôi. Tổn thương u lympho sẽ có nguy cơ tái chảy 

máu trong thời gian chưa đạt được lui bệnh khi bắt đầu điều trị hoá chất. Với 

tỷ lệ tái chảy máu là 1/6 (16,7%) bệnh nhân loét ruột non, kết quả nghiên cứu 

chúng tôi cũng tương tự như nghiên cứu của Aniwan.  

4.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI   

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có một số điểm hạn chế. Thứ nhất, 

nghiên cứu không đánh giá bằng NSRNBK lại sau điều trị cho các tổn thương 

đã được can thiệp qua nội soi hoặc phần lớn các tổn thương loét đã được điều 

trị nội khoa. Chúng tôi chỉ đánh giá lại được 1 bệnh nhân có loét không đặc 

hiệu ruột non sau 2 tháng thấy đã liền được tổn thương và 1 bệnh nhân loét do 

bệnh Crohn đã phẫu thuật cắt đoạn ruột non, không tái phát lại tổn thương 

Crohn sau 5 năm. Một hạn chế khác của nghiên cứu là mới chỉ theo dõi tình 

trạng tái chảy máu của bệnh nhân ở mức độ đại thể bằng dấu hiệu lâm sàng 

đại tiện phân đen hoặc phân máu. Các trường hợp bệnh nhân chảy máu tái 

phát ở mức độ vi thể biểu hiện bằng xét nghiệm tìm hồng cầu ẩn trong phân 

dương tính thì nghiên cứu không theo dõi đánh giá được. Mặc dù có các hạn 

chế trên, kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy vai trò và giá trị của NSRNBK 

trong chẩn đoán và xử trí XHTH đại thể tại ruột non.   
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KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu tiến hành trên 84 bệnh nhân được chẩn đoán 

XHTH tại ruột non, chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, NSRNBK và nguyên nhân XHTH  

a. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng  

- Bệnh thường gặp ở nam giới, với tỷ lệ nam/ nữ là 1,9; tuổi trung bình là 

48,6 ± 18,9 tuổi 

- 39,3% bệnh nhân có tiền sử XHTH không rõ nguyên nhân.  

- 65,5% bệnh nhân đại tiện phân đen đơn thuần và 34,5% phân máu. Bệnh 

nhân đại tiện phân đen đơn thuần có khả năng tổn thương nằm ở đoạn cao 

ruột non với OR = 4,792 [95%CI 1.826 – 12.575].  

- Cắt lớp vi tính phát hiện được bất thường ruột non ở 37,5% bệnh nhân  

- 82,1% bệnh nhân có thiếu máu mức độ vừa và nặng và 81,0% bệnh nhân 

phải truyền khối hồng cầu. Không có sự khác biệt về lượng hemoglobin 

và số lượng khối hồng cầu được truyền cho bệnh nhân theo nguyên nhân 

XHTH và vị trí tổn thương.   

b. Hình ảnh NSRNBK và nguyên nhân gây XHTH đại thể tại ruột non  

- Nguyên nhân chảy máu ruột non thường gặp nhất là tổn thương tân sinh, 

chiếm tỷ lệ 35,7%; tiếp theo là túi thừa (29,8%), bất thường mạch máu 

(23,8%) và loét (10,7%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 

phân bố các nguyên nhân gây XHTH ruột non theo giới.  

- 61,9% tổn thương nằm ở đoạn cao (trong đó 9,5% nằm ở đoạn III – IV tá 

tràng) và 38,1% nằm ở đoạn thấp ruột non.  

- Tổn thương u ruột non hay gặp nhất là GIST (57,2%), tiếp theo là u mạch 

lành tính (21,4%) và u lympho (7,1%). 82,1% là u dưới lớp niêm mạc.  

- Bất thường mạch máu hay gặp nhất là loạn sản mạch (60%) và tổn thương 

Dieulafoy (15%). 
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- 76,0% túi thừa ruột non chảy máu là túi thừa Meckel, và 24,0% là túi thừa 

không Meckel.  

- 55,6% loét ruột non là loét không rõ nguyên nhân, 22,2% là loét miệng 

nối, 11,1% là loét do bệnh Crohn và 11,1% là loét do NSAIDs.  

2. Kết quả điều trị XHTH tại ruột non   

a. Nội soi can thiệp cầm máu  

- NSRNBK cầm máu cho 29/84 (34,5%) bệnh nhân với 55,2% bất thường 

mạch máu: 24,1% túi thừa;  17,2% u/ polyp và 3,5% là loét ruột non.  

- Hai kĩ thuật cầm máu chính là kẹp clip (51,5%) và điện đông (39,4%).  

- Tỷ lệ cầm máu lâm sàng thành công của NSRNBK là 100%. 6/29 bệnh 

nhân (20,7%) sau cầm máu tạm thời được phẫu thuật để điều trị triệt căn.  

- Theo dõi sau 122,2 ± 80,4 tuần ở 23 bệnh nhân, có 8,7% bệnh nhân tái 

chảy máu trong vòng 7 ngày và 8,7% tái chảy máu sau 30 ngày.  

b. Điều trị phẫu thuật   

- NSRNBK xác định vị trí và nguyên nhân XHTH giúp phẫu thuật cắt đoạn 

ruột non có tổn thương cho 50/84 (59,5%) bệnh nhân với 52,0% tổn 

thương u; 38,0% túi thừa; 6,0% bất thường mạch máu và 4,0% loét.  

- Theo dõi sau 185,3 ± 75,8 tuần, 100% không chảy máu tái phát.  

c. Điều trị nội khoa    

- 13,1% bệnh nhân sau NSRNBK xác định nguyên nhân đã cầm chảy máu 

và được điều trị nội khoa, gồm: 54,5% loét ruột non; 18,2% tổn thương u; 

18,2% túi thừa và 9,1% bất thường mạch máu. 

- Theo dõi sau 128,9 ± 110,2 tuần, có 27,3% bệnh nhân tái chảy máu.  
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KHUYẾN NGHỊ 

 

NSRNBK là phương pháp hữu ích trong việc chẩn đoán nguyên nhân 

gây XHTH tại ruột non, từ đó giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp 

nhất cho người bệnh. Với một số tổn thương phù hợp, NSRNBK có thể tiến 

hành can thiệp cầm máu triệt để, tránh cho người bệnh phải tiến hành phẫu 

thuật không cần thiết.  

Cần có kế hoạch trang bị, đào tạo nhân lực để có thêm các trung tâm 

nội soi tiến hành được NSRNBK, giúp người bệnh XHTH nghi tại ruột non 

được tiếp cận chẩn đoán và can thiệp điều trị nội soi nhanh chóng mà không 

phải chuyển lên tuyến trên.  
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PHỤ LỤC HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHÁT HIỆN QUA  

NỘI SOI RUỘT NON  BÓNG KÉP  

 

1. Tổn thương túi thừa ruột non 

   
 

   
 

   

Hình 1: túi thừa ruột non. (A) túi thừa Meckel với loét niêm mạc thân túi thừa (bệnh 

nhân 59). (B) túi thừa Meckel với điểm mạch đã tạm cầm chảy máu, được kẹp 02 

clip dự phòng chảy máu tái phát trong thời gian chờ mổ phiên (bệnh nhân 15). (C) 

túi thừa không Meckel ở hỗng tràng chảy máu do điểm mạch, đã được kẹp 01 clip 

(bệnh nhân 07). 



Tổn thương u ruột non  

   
 
 
 

  

   

   

  

 

 
  

   

Hình 2: u ruột non. (A) u GIST thể u dưới niêm mạc (bệnh nhân 56); (B) u GIST thể 

loét niêm mạc (bệnh nhân 31), (C) u lympho (non Hodgkin) thể u dưới niêm mạc 

(bệnh nhân 29), (D) u lympho (non Hodgkin) thể loét niêm mạc (bệnh nhân 39), (E) 

ung thư biểu mô tuyến (bệnh nhân 52).   



  

 

 
  

   
    

  

 

 

Hình 3: u ruột non (tiếp theo).  (A) u carcinoid (bệnh nhân 79). (B) K biểu mô màng 

đệm di căn ruột non (bệnh nhân 74). (C) K tuỵ di căn ruột non (bệnh nhân 88). (D 

& E) u mạch lành tính (bệnh nhân 77 và 23).  

Tổn thương polyp ruột non  

   

Hình 4: polyp ruột non. (A) polyp tuyến tăng sản (bệnh nhân 56). (B) polyp tuyến 

Bruner tá tràng (bệnh nhân 63). (C) polyp viêm hồi tràng (bệnh nhân 109). 



Bất thường mạch máu  

  

 

 
   

 

 

  
 

  

 

 
 

   

 

Hình 5: bất thường mạch máu ruột non. (A) typ 1A đang chảy máu (bệnh nhân 97). 

(B) typ 1B, không chảy máu (bệnh nhân 45). (C) typ 2A đã tạm cầm chảy máu (bệnh 

nhân 49). (D) typ 2B, có cục máu đông bám, đã kẹp 1 clip (bệnh nhân 108).  (E) typ 

3 (bệnh nhân 32). (F,G) typ 4 (bệnh nhân 01 và 37). 



Loét ruột non và các tổn thương khác  

  

 

 
 

 

 

  

Hình 6: (A) loét do Crohn (bệnh nhân 03). (B) loét do Aspirin (bệnh nhân 65). (C) 

loét không rõ nguyên nhân (bệnh nhân 73). (D) loét miệng nối (bệnh nhân 41).   

 

 

  

Hình 7: (A) nhiễm sán lá ruột (bệnh nhân 44). (B) nhiễm giun móc (bệnh nhân 58). 

 

 

  

Hình 8: (A) viêm hồi tràng do NSAIDs (bệnh nhân 47). (B) loạn sản bạch mạch 

(bệnh nhân 60) 
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BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật nội soi ruột non bóng kép trong chẩn đoán 

và điều trị xuất huyết tiêu hoá tại ruột non” 

 

1 HÀNH CHÍNH  

Tên bệnh nhân: .................................................................... Giới:……….. Tuổi: …….. 

Bệnh nhân:  (chọn 1 trong 3 loại sau) 

 (1) nội trú BVBM �  

 (2) nội trú viện khác  � Viện khác là: ………………… 

  (3) ngoại trú  �  

Mã  BA: ………………………………   

Ngày vào viện (ngày, tháng, năm):……………………………... 

 

2 TIỀN SỬ 

Phẫu thuật ổ bụng:  Có �   Không �      Loại phẫu thuật: ……………………………... 

XHTH:  Có �   Không �         Số lần XHTH ……..          

XHTH lần đầu cách: (1) < 1 tháng �; 1- 3 tháng �;  3 – 12 tháng �;  >12 tháng � 

   Nguyên nhân XHTH:    

(1) Toàn bộ các lần đều xác định là XHTH trên hoặc dưới   � 

(2) có ít nhất 1 lần XHTH là không xác định được nguyên nhân  � 

(3) Toàn bộ các lần XHTH là không xác định được nguyên nhân  � 

Bệnh lý phối hợp khác:  Có �   Không �  

Bệnh tim mạch:   Có �   Không � 

(1) suy tim  � (6) bệnh động mạch ngoại vi  � 

(2) bệnh mạch vành  � (7) huyết khối tĩnh mạch sâu  � 

(3) bệnh mạch máu não hoặc TIA  �  Khác: …………………………… 

…………………………………… 

………………………………… 

(4) tăng huyết áp  � 

(5) rung nhĩ   � 

Suy thận mạn:      Có �   Không �       Giai đoạn suy thận:……………. 

Bệnh phổi COPD: Có �   Không �       Giai đoạn bệnh theo GOLD III …………. 

Xơ gan Có �   Không �          Phân loại Child Pugh:………..    

Bệnh lý ác tính: Có �   Không �    thuộc cơ quan:……………………………… 
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Bệnh lý viêm nhiễm trong ổ bụng: Có �   Không �   chẩn đoán cách ……. năm 

Loại bệnh lý viêm nhiễm: ………………………………………………………… 

Bệnh lý khác ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Tiền sử dùng thuốc trong 2 tuần : Có �   Không �         

Loại thuốc  sử dụng: 

NSAIDs    � Clopidogrel   � Kháng đông thế hệ mới    � 

Aspirin      � Warfarin        � Khác:……………………………………… 

Nghiện rượu:   Có �   Không �         

Hút thuốc lá:    đang hút �    hút nhưng đã cai thuốc > 6 tháng �       không hút � 

 

3 LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG  

3.1 Triệu chứng  

Nhập viện:     (1) nhập viện BV Bạch Mai từ đầu  �        (2) chuyển từ BV khác �    

  (3) điều trị viện khác, chỉ làm NSRNBK tại BV Bạch Mai  � 

Tổng lượng máu phải truyền từ tuyến dưới: ……….ml 

Nôn máu hoặc dịch máu đen: Có �   Không �         

Đại tiện:   (1) phân đen đơn thuần �   (2) phân máu đơn thuần    � 

(3) phân đen + phân máu �   (4) phân vàng � 

Ngất xỉu: Có �   Không �         

Đau bụng: Có �   Không �  

Vị trí đau bụng:     

(1) hạ sườn trái   � (5) quanh rốn    � (9) hố chậu phải    � 

(2) thượng vị    � (6) mạng sườn phải    � (10) toàn bụng    � 

(3) hạ sườn phải    � (7) hạ vị    � (11) không có vùng đau 

rõ rệt     � (4) mạng sườn trái    � (8) hố chậu trái    � 

Tính chất đau: (1) dữ dội    �    (2) âm ỉ liên tục    �    (3) từng cơn rõ rệt    � 

Sút cân: Có �   Không �      Số kg giảm so với bình thường:…….. 

Sốt: Có �   Không �        Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được:……. 

Chướng bụng: Có �   Không � 

Khám thấy khối u trong ổ bụng: Có �   Không � 

Mạch ngoại vi (lần/phút): (1) < 100  �       (2) 100 – 120  �       (3) > 120   � 
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HA tối đa (mmHg): (1) > 100  �       (2) 80 – 99 �     (3)  < 80    � 

3.2 Xét nghiệm 

Số lượng hồng cầu (T/l) 	 …………………	 Số lượng Hgb (G/l)	 …………………	

Hematocrit  …………………	 Số lượng tiểu cầu (G/l) …………………	

INR  …………………	 APTT bệnh/ chứng  …………………	

Ure (mg/dl) …………………	 Creatinin (mcmol/l) …………………	

Glucose (mmol/l)  …………………	  	

GOT (UI/ml) …………………	 GPT (UI/ml)  …………………	

Bilirubin TP (mmol/l) …………………	 Bilirubin TT (mmol/l)  …………………	

Protein TP (g/l)  …………………	 Albumin (g/l)  …………………	

3.3 Số lượng máu phải truyền tại BV Bạch Mai  

Khối hồng cầu (ml) …………………	 Khối tiểu cầu (ml)  …………………	

Huyết tương tươi (ml)   …………………	 Khác: …………………….……………………………… 

3.4 Nội soi dạ dày  

(1) bình thường  � (4) sẹo tổn thương cũ   � 

(2) viêm  � (5)  khác: ……………… 

………………………… (3) polyp không gây XHTH  � 

3.5 Nội soi đại tràng 

(1) bình thường  � (4) túi thừa không chảy máu   � 

(2) viêm  � (5) Trĩ   � 

(3) polyp không gây XHTH  � (6) khác:…..……………………… 

Nội soi ĐT thấy có máu trong hồi tràng: 

(1) máu đỏ, máu cục � (2) phân đen  � (3) không có máu � 

3.6 Chụp cắt lớp vi tính  

BN có được chụp CLVT: Có �   Không � 

Loại CT:    (1) CLVT > 64 dãy, có tiêm thuốc  �    (2) CLVT ruột non (enteroscan) � 

        (3) MSCT thường ổ bụng � 

Tổn thương phát hiện trên CLVT:  

(1) Thoát thuốc ra lòng RN � (2) Bất thường mạch máu thành RN � 

(3) U ruột non  � (4) dày thành ruột non nghĩ viêm � 

(5) Túi thừa ruột non   � (6) Tổn thương cơ quan khác ngoài 

ruột non 

� 

(7) Không thấy bất thường �  
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Thời gian chụp (sau khởi phát):     (1)   < 72h  �          (2) 72h – 7 ngày: � 

     (3) > 7 ngày � (4) lần XHTH trước �  

4 NỘI SOI RUỘT NON BÓNG KÉP  

4.1  Đặc điểm chung  

 NSRNBK lần 1 NSRNBK lần 2 NSRNBK lần 3 

đường miệng    

đường hậu môn    

2 đường cùng buổi    

4.1.1 Phân độ nguy cơ gây mê theo ASA 

(1) người khoẻ mạnh, không có yếu tố nguy cơ � 

(2) bệnh lý toàn thân nhẹ đến vừa, không hạn chế chức năng, nguy cơ tối thiểu � 

(3) bệnh lý toàn thân nặng, nhưng chưa tới mức tàn phế, nguy cơ trung bình � 

(4) bệnh lý gây tàn phế nặng, có thể đe doạ tính mạng, nguy cơ cao  � 

(5) sắp tử vong, tiên lượng không sống quá 24h sau phẫu thuật, nguy cơ rất cao � 

4.1.2 NSRNBK lần 1  

Thời điểm làm NSRNBK lần 1: …………………… 

DBE sau khởi phát:       (1) < 72h �;        (2) 72h – 7 ngày �;       (3) > 7 ngày � 

Loại soi: (1) cấp cứu �    (2) khi phân đen �;    (3) lúc phân vàng � 

 1 đường miệng  1 đường hậu môn  2 đường  

Thời gian soi (phút)    

Đặt nội khí quản  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Propofol (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Midazolam (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Fentanyl (mcg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Buscopan(mg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Thuốc khác  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ………………. 

…..……………… 
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4.1.3 Biến chứng của NSRNBK lần 1 

Biến cố 
Đường miệng Đường hậu môn 

Có  Không  Có  Không  

(1) Hạ HA (< 90/60mmHg)     

(2) Giảm SpO2 < 90%     

(3) Nhịp chậm      

(4) tăng tiết đờm rãi      

(5) chảy máu      

(6) thủng ruột      

(7) viêm tuỵ cấp      

(8) viêm phổi do trào ngược      

(9) khác    

Xử trí (chọn 1 trong 5 cách dưới)   
 

Xử trí: (1) Xử trí nội khoa ngay lúc soi, không phải dừng thủ thuật  

(2) Can thiệp nội soi, không ảnh hướng đến quá trình điều trị chung  

(3) Phải điều trị nội khoa thêm, kéo dài thời gian điều trị chung    

(4) Phải can thiệp phẫu thuật , nút mạch để kiểm soát và điều trị biến chứng 

(5) Không kiểm soát được, nặng và tử vong   

 

 

 

 

	
4.2 NSRNBK lần 2, 3 

NSRNBK lần 2 1 đường miệng  1 đường hậu môn  2 đường  

Thời gian soi (phút)    

Đặt nội khí quản  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Propofol (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Midazolam (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Fentanyl (mcg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Buscopan(mg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Thuốc khác  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ………………. 

…..……………… 
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NSRNBK lần 3 1 đường miệng  1 đường hậu môn  2 đường  

Thời gian soi (phút)    

Đặt nội khí quản  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Propofol (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Midazolam (mg)  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Fentanyl (mcg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Buscopan(mg) Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Liều: ……………  Liều: …………… Liều: …………… 

Thuốc khác  Có �   Không � Có �   Không � Có �   Không � 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ……………… 

…..……………… 

Là: ………………. 

…..……………… 

	
4.3 Biến chứng của NSRNBK lần 2, 3  

Biến	cố	

NSRNBK	lần	2	 NSRNBK	lần	3	

Đ.miệng	 Đ.	Hậu	môn	 Đ.miệng	 Đ.	Hậu	môn	

Có	 Không	 Có	 Không	 Có	 Không	 Có	 Không	

(1)	Hạ	HA		 	 	 	 	 	 	 	 	

(2) Giảm SpO2 < 90%	 	 	 	 	 	 	 	 	

(3) Nhịp chậm  	 	 	 	 	 	 	 	

(4) tăng tiết đờm rãi  	 	 	 	 	 	 	 	

(5) chảy máu  	 	 	 	 	 	 	 	

(6) thủng ruột  	 	 	 	 	 	 	 	

(7) viêm tuỵ cấp  	 	 	 	 	 	 	 	

(8) viêm phổi trào ngược  	 	 	 	 	 	 	 	

(9) khác  	 	 	 	 	 	 	 	
	

Xử trí: Xử trí nội khoa ngay lúc soi, không phải dừng thủ thuật  � 

 Can thiệp nội soi, không ảnh hướng đến quá trình điều trị chung  � 

 Phải điều trị nội khoa thêm, kéo dài thời gian điều trị chung    � 

 Phải can thiệp phẫu thuật , nút mạch để kiểm soát và điều trị biến chứng � 

 Không kiểm soát được, nặng và tử vong   � 
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4.4 Tổn thương phát hiện bằng NSRNBK  

4.4.1 Có phát hiện bất thường:    Có  �    Không  � 

4.4.2  Bất thường mạch máu:   Có  �    Không  � 

Phân loại bất thương mạch máu theo YANO: ……….. 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

4.4.3 Loét ruột non (ko ác tính):   Có  �    Không  � 

Nguyên nhân: (1) Crohn   � (2) lao    � (3) miệng nối � 

 (4) NSAIDs � (5) không RNNN � (6) khác………. 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

Kích thước: ≤ 0,5cm  �; 0,5 – 1 cm �;   ≥ 1cm  �          Sinh thiết: Có  �  Không  � 

4.4.4 Viêm:   Có  �    Không  � 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

4.4.5 Túi thừa ruột non:   Có  �    Không  � 

Loại túi thừa: (1) Meckel �        (2) không Meckel   �         (3) cả 2 loại �   

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

Loét đáy túi thừa: (1) Có  �        (2) Không  �         (3) không xác định được � 

Bất thường mạch máu đáy túi thừa: (1) Có		�;	(2)	Không		�; (3) không xác định được � 

4.4.6 U ruột non:  Có  �    Không  � 

GPB u (1) GIST � (2) Adenocarcinoma � (3) u lympho � 

 (4) U carcinoid � (5) u mạch � (6) khác: …………………. 

Loại u: (1) lớp niêm mạc �       (2) lớp hạ niêm mạc � 

Phân loại Paris cho u lớp niêm mạc:………. 

Nếu là ung thư sớm (typ 0 – Paris): là loại gì:……… 

Loét bề mặt u: Có  ☐    Không  ☐    Không quan sát rõ  ☐ 

Kích thước u: ≤ 1cm  �            1 – 2 cm   �            ≥ 2cm  �          

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

Làm sinh thiết:  Có  �    Không  �     

Sinh thiết ra kết quả mô học: Có  �    Không  �     

Sinh thiết có phù hợp với mô học sau mổ: (1) Có  �; (2) Không  �; (3) không mổ  � 

4.4.7 Polyp ruột non:  Có  �    Không  � 

Loại polyp (1) tăng sản � (2) PL tuyến � (3) Peutz Jegher �  

 (4) tuyến Bruner � (5) không làm GPB � (6) khác ………………. 
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Kích thước lớn nhất:  ≤ 0.5cm  �            0.5 – 1cm   �           1- 2cm  �          ≥ 2cm � 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

Dạng polyp (1) lồi, có cuống  � (3) phẳng < 1cm � 

 (2) lồi, không cuống � (4) phẳng > 1cm (LST)  � 

4.4.8 Nhiễm ký sinh trùng:  Có  �    Không  � 

Loại KST (1) giun móc, tóc  � (3) giun đũa � 

 (2) sán lá ruột � khác:………………………………….. 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

4.4.9 Loạn sản bạch mạch (lymphagiectasia):  Có  �    Không  � 

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

4.4.10 Tổn thương khác:  Có  �    Không  � 

Loại tổn thương khác 
Vị trí tổn thương 

Tá tràng Hỗng tràng Hồi tràng Nhiều vị trí 

     

     

     

	
4.5 Nguyên nhân gây XHTH  

4.5.1 Có chẩn đoán nguyên nhân XHTH tại RN Có  ☐    Không  ☐   

4.5.2 Chẩn đoán theo tiêu chuẩn nghiên cứu: 

(1) Tổn thương đang chảy máu trên NSRNBK, MSCT, phẫu thuật  � 

(2) Tổn thương có dấu hiệu mới chảy máu đã tạm cầm   � 

(3) Tổn thương cầm chảy máu là nguyên nhân xác định gây XHTH theo 

tiêu chuẩn của Shinozako  

� 

(4) Tổn thương cầm chảy máu là nguyên nhân không chắc chắn theo tiêu 

chuẩn của Shinozako  

� 

(5) không thấy nguyên nhân XHTH  � 

4.5.3 Loại nguyên nhân gây XHTH  

(1) bất thường mạch máu     � (4) u/ polyp      � 

(2) loét ruột non                   � (5) khác…………………………………… 

(3) túi thừa ruột non             � (6) không thấy nguyên nhân    � 
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4.5.4 Vị trí nguyên nhân gây XHTH  

Vị trí: (1) tá tràng  �;      (2) hỗng tràng �;      (3) hồi tràng �;       (4) nhiều vị trí � 

4.5.5 Đường NSRNBK phát hiện tổn thương  

(1) đường miệng   �       (2) đường hậu môn    �       (3) cả hai đường   � 

4.6 Soi hết toàn bộ RN không  

Nếu NSRNBK 2 đường, có soi hết toàn bộ RN: Có  �    Không  � 

Lý do không soi hết:  (1) sẹo mổ cũ � (2) có biến chứng � 

 (3) hẹp RN � (4) thấy tổn thương, không soi tiếp � 

 (5) không rõ nguyên nhân  � 

Khác:……………………………………………………….. 

5 ĐIỀU TRỊ 

5.1 Can thiệp nội soi:     Có  �    Không  � 

Kĩ thuật can thiệp cầm máu được áp dụng  

(1) tiêm Adrenalin � (2) kẹp clip � (3) APC � 

(4) cắt polyp   � (5) tiêm Histoacryl � Khác………………………. 

Kết quả tức thì sau can thiệp cầm máu  

(1) thành công cầm máu, ra viện � 

(2) thành công cầm máu tạm thời để chuyển phẫu thuật � 

(3) không thành công, phẫu thuật � 

(4) không thành công, tự cầm �      (5) khác:…………………………………… 

Chảy máu lại trong khi nằm viện: Có  �    Không  � 

Xử trí nếu chảy máu lại trong khi nằm viện 

(1) NSRNBK lại nhưng tổn thương không phải can thiệp tiếp  

(2) NSRNBK lại, có can thiệp thành công 

(3) Phẫu thuật  

(4) Điều trị nội khoa 

(5) Khác …………………………………….. 

Nếu có can thiệp cầm máu qua NSRNBK lần 2, kĩ thuật cầm máu áp dụng là  

(1) tiêm Adrenalin � (2) kẹp clip � (3) APC � 

(4) cắt polyp   � (5) tiêm Histoacryl � Khác………………………. 
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Kết quả của NSRNVBK can thiệp cầm máu lần 2 

(1) thành công cầm máu, ra viện � 

(2) thành công cầm máu tạm thời để chuyển phẫu thuật � 

(3) không thành công, phẫu thuật � 

(4) không thành công, tự cầm �      (5) khác:…………………………………… 

	
5.2 Điều trị phẫu thuật:  Có  �    Không  � 

Loại phẫu thuật  
(1) mổ cấp cứu sau NSRNBK chẩn đoán  � 

(2) mổ có chuẩn bị sau NSRNBK chẩn đoán  � 

(3) mổ sau khi NS can thiệp cầm máu KHÔNG thành công � 

(4) mổ sau khi NS can thiệp cầm máu thành công tạm thời  � 

(5) khác ……………………………………………………………… 

Phương pháp phẫu thuật  

(1) cắt đoạn ruột non có tổn thương  � 

(2) khâu cầm máu, không cắt đoạn ruột non  � 

(3) không loại bỏ được nguyên nhân do không tìm thấy  � 

(4) không loại bỏ nguyên nhân do tổn thương lan toả rộng   � 

(5) khác ……………………………………………………………… 

Kết quả sau phẫu thuật  

(1) loại bỏ nguyên nhân, ra viện � (2) không loại bỏ NN, ra viện �  

(3) nặng lên, tử vong � (4) khác:……………………………. 

 

6 THEO DÕI SAU RA VIỆN  

Bệnh nhân thuộc nhóm: (1) can thiệp nội soi  � 

 (2) phẫu thuật  � 

 (3) không can thiệp phẫu thuật, thủ thuật   � 

Chảy máu trong thời gian theo dõi: Có  �    Không  � 

Chẩn đoán chảy máu lại bằng:  (1) triệu chứng BN kể lại  � 

 (2) chẩn đoán của BV khác �  ………………… 

 (3) chẩn đoán BV Bạch Mai � 
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Thời điểm chảy máu lại (ngày, tháng, năm)::…………….. 

Xử trí chảy máu lại sau khi ra viện 

(1) NSRNBK lại, không can thiệp  � (5) phẫu thuật      � 

(2) NS can thiệp lại, thành công  � (6) điều trị nội khoa, cầm máu � 

(3) NS can thiệp KHÔNG thành công, 

phẫu thuật  

� (7) khác:……………………….. 

….……………………………… 

(4) NS can thiệp KHÔNG thành công, 

điều trị nội khoa  

�  

Kết cục sau khi xử trí chảy máu lại 

(1) Cầm chảy máu, không tái phát chảy máu  � 

(2) Cầm chảy máu, có tái phát chảy máu   � 

(3) Tử vong         � 

BN có tử vong trong thời gian theo dõi: Có  �    Không  � 

Lý do tử vong:  (1) do XHTH   � 

 (2) do bệnh lý nền nhưng không có XHTH  � 

 (3) do bệnh lý khác                                           � 

(4) khác: …………………………………………………… 

Thời điểm theo dõi tái chảy máu cuối cùng: …………………. 

 

	
Người	làm	bệnh	án		

	
	
	

Nguyễn	Hoài	Nam		



 
PHIẾU CHẤP THUẬN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU  

ĐỀ TÀI NỘI SOI RUỘT NON BÓNG KÉP 

 

Họ và tên bệnh nhân: ................................................................................................... 

Tuổi : ..........  giới:…….   Điện thoại liên hệ: …………………………………….. 

Địa chỉ : ....................................................................................................................... 

Sau khi được bác sỹ thông báo về mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, những nguy cơ 

tiềm tàng và lợi ích  của đối tượng tham gia vào nghiên cứu :  

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KĨ THUẬT NỘI SOI RUỘT NON BÓNG KÉP 

TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TẠI RUỘT NON 

Tôi (hoặc người đại diện trong gia đình) đồng ý tự nguyện tham gia vào 

nghiên cứu này (đồng ý thực hiện phương pháp nội soi ruột non bóng kép). Tôi  xin 

tuân thủ các quy định của nghiên cứu 

 

Hà Nội, ngày ......... tháng .......  năm ……. 

Họ tên của người làm chứng       Họ tên của Đối tượng 

      (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên) 

	

 

 






































