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Tóm tắt 

Vết thương thấu ngực có tỉ lệ biến chứng và tử vong lớn do tổn thương 

trực tiếp đến các cơ quan quan trọng trong lồng ngực. Trường hợp này là 

một người đàn ông 53 tuổi vào cấp cứu vì vết thương xuyên thấu ngực do 

dùng bóng đèn vườn năng lương mặt trời tự đâm. Bóng đèn xuyên qua 

bên trái ngực gây ra tụ máu khoang màng phổi , thủng cơ hoành và tràn 

máu  màng ngoài tim. Đã tiến hành phẫu thuật thăm dò để lấy bỏ bóng 

đèn vườn , khâu phục hồi cơ hoành , cắt hình chêm phần  nhu mô phổi  bị 

xuyên thủng. Bệnh nhân được chăm sóc sau mổ tại khoa hồi sức tích cực 

sau đó chuyển đến khoa tâm thần. 

Đặt vấn đề 

 Các tổn thương thứ phát do chấn thương ngực có tỉ lệ biến chứng và tử vong 

rất lớn. Chấn thương ngực được chia thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất là chấn 

thương ngực kín và nhóm thứ hai là vết thương xuyên thấu. Các vết thương thấu 

ngực bao gồm cả những vết thương do năng lượng cao như vết thương  hỏa khí và 

các vết thương năng lượng thấp như vết thương do bị đâm 

 Với các nạn nhân còn sống ngay sau bị vết thương xuyên thấu, các biến 

chứng đe dọa mạng sống có thể tiến triển như tràn khí màng phổi, chèn ép tim, và 

chảy máu dữ dội. Những tình huống này đòi hỏi can thiệp ngay cho đến khi bệnh 

nhân được phẫu thuật triệt để  

 Chúng tôi xin trình bày một trường hợp vết thương thấu ngực do tự thương 

bằng một vật thể không thông thường 

Báo cáo ca bệnh 

 Trường hợp này là một người đàn ông 53 tuổi, đến khoa ngay sau khi cố tình 

tự đâm vào ngực trái bằng chiếc đèn vườn nạp  năng lượng mặt trời , chấn thương  

mức độ 1. Tiền sử bản thân khá nặng nề với vết thương thấu bụng do tự đâm, lạm 

dụng hoạt chất cần sa, viêm gan B và rối loạn tâm thần. 

 Lúc vào, có một thanh kim loại nhô ra ở phía trước ngực trái , ngang mức 

khoang liên sườn 4 , di động theo nhịp liên tục cùng với vạch kẻ điện tim. Dù vậy, 

bệnh nhân vẫn tự thở, độ bão hòa oxy bình thường qua  hít thở  không khí trong 
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phòng , huyết động ổn định và điểm GCS là 14. Không có dấu hiệu mút quanh dị 

vật. 

 Sau  thăm khám ban đầu, hình ảnh chụp chấn thương thông thường không 

thấy có khí và dịch ở khoang màng phổi hai bên, tiến hành chụp cắt lớp vi tính , 

thấy có một cực kim loại đi ngang nửa ngực trái xuyên ra thành ngực sau ở mức 

xương thứ 9. Cực kim loại đi sát màng ngoài tim và chạm vào thành ngực sau 

 

 

 

Hình 1: Hình ảnh CT axial cho thấy phần thân ống đèn nằng lương mặt trời sát 

với tim và phần đầu nhựa chống vào thành ngực sau 

 



3 
 

 

 

Hình 2: Hình ảnh CT sagital cho thấy mức độ sâu của vết thương xuyên vào ngực 

do đèn ống  năng lượng mặt trời 

 

 

 

Hình 3: Hình ảnh CT coronal cho thấy ống đèn năng lượng mặt trời sát với cơ 

hoành và bờ tim 
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 Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ và tiến hành mở ngực cấp cứu theo 

đường sau bên. Khi mổ ra thấy đầu nhựa ( gắn vào thanh kim loại ) gây ra  khối 

máu tụ nhỏ ở màng ngoài tim bên trong  lớp mỡ, rách nửa trái cơ hoành làm thoát 

vị tổ chức mỡ vào trong lồng ngực và  thủng nhiều chỗ ở cả thùy trên và thùy dưới 

phổi. khoang ngực bẩn , có nhiều dị vật da, lông, bùn đất và cỏ. Phần thân kim loại 

và đầu nhựa được lấy bỏ cẩn thận, cắt bỏ hình chêm phần nhu mô phổi tổn thương  

. Khâu phục hồi vết thương  cơ hoành bằng Vicryl số 0. Rửa rộng rãi khoang ngực 

bằng 3 lít dung dịch muối sinh lý, đóng kín vùng đỉnh, dẫn lưu vùng thấp. Rửa 

sạch vết thương và khâu 2 lớp. Chuyển bệnh nhân sang khoa hồi sức tích cực và 

rút ống NKQ vào ngày hôm sau. Bệnh nhân kể có hoang tưởng bị hại và được chẩn 

đoán rối loạn tâm thần giai đoạn cấp . Rút bỏ dẫn lưu ngực sau ba ngày , điều trị 

kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch 5 ngày. Sau giai đoạn này, bệnh nhân được 

đánh giá đã ổn định và chuyển sang khoa nội trú tâm thần thăm khám và điều trị 

thêm 

Bàn luận 

 Việc điều trị cho bệnh nhân chấn thương ngực tốt nhất là tuân theo hướng 

dẫn của cấp cứu chấn thương nâng cao. Ban đầu phải đánh giá xem có tình trạng gì 

phải can thiệp ngay không , như tràn khí màng phổi áp lực, tràn khí màng phổi hở, 

mảng sườn di động, chảy máu số lượng lớn và chèn ép tim. Mục đích  cần làm 

ngay là phải đảm bảo đường thở thông suốt, độ bão hòa oxygen ≥ 94%, đặt  được 

đường truyền tĩnh mạch kim lớn, đảm bảo dịch để hỗ trợ chức năng cơ quan tận, 

hướng dẫn  hợp lý các thăm dò huyết học và XQ, dự phòng các biện pháp bảo vệ 

cột sống. 

 Tần xuất gặp của vết thương  thấu ngực khác nhau giữa các khu vực địa lý , 

với tỉ lệ tử vong tương tự nhau giữa các bệnh viện thành thị và nông thôn. Các 

bệnh nhân sống sót sau chấn thương ban đầu, tiên lượng tử vong quan trọng nhất là 

khoảng cách và thời gian nhận được việc điều trị hoàn hảo. Điều này hiện nay có 

được một phần do hình thành các mạng lưới hướng dẫn nên  khi bệnh nhân được 

tiếp nhận đến các bệnh viện nông thôn có thể được chuyển ngay đến các trung tâm 

lớn để có được sự chăm sóc của chuyên gia 

 Nghiên cứu y văn mở rộng không thấy có chấn thương thấu ngực do bóng 

đèn nạp năng lượng mặt trời. Cho dù vật thể nào gây ra , việc điều trị ban đầu nên 

theo hướng dẫn của cấp cứu chấn thương nâng cao. 

 Việc điều trị các trường hợp còn dị vật sẽ theo những nguyên tắc tương tự 

của cấp cứu chấn thương nâng cao ( ATLS) , nhưng quả là một thách thức điều trị 

đặc biệt cho chúng ta. Nó đòi hỏi phải thăm khám cẩn thận và lên kế hoạch phẫu 

thuật tốt trước khi lấy bỏ dị vật, vì rút bỏ các dị vật không phẳng nhẵn làm tăng tỉ 
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lệ biến chứng và tử vong. Lấy bỏ bất cứ dị vật nào xuyên thấu vào khoang phải 

được tiến hành dưới quan sát trực tiếp. 

 Các vết thương tự đâm cũng dễ nhận ra, nhưng phương pháp tự vẫn kỳ lạ 

gặp <2% trong tất cả các trường hợp tự vẫn ở Australia. Phân tích các bệnh nhân 

cố ý tự đâm cho thấy có hai nhóm rõ rệt: Nhóm thứ nhất là những người trẻ, 

nghiện ngập, có  rối loạn nhân cách phản xã hội, cuộc sống không có mục đích rõ 

ràng, nhóm thứ hai gồm những người bị  rối loạn tâm thần cấp và họ chủ ý kết thúc 

cuộc sống của mình. Một số lượng lớn các bệnh nhân đến viện do tự đâm đều bị 

rối loạn tinh thần. Hầu hết họ đều  bị thương vào bụng hoặc ngực, ngược lại với 

các rối loạn tâm thần khác.  

 

                                                                          Lào cai, 28/6/2022 

                                                                          Người dịch: Đinh Ngọc Dũng 
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