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Tóm tắt 

 Thủng là một tai biến đã biết của thủ thuật cắt bỏ bằng nội soi và 

được điều trị bằng cách làm kín chỗ khuyết qua nội soi , kháng sinh 

và theo dõi sát. Việc làm kín các lỗ thủng tá tràng khó khăn hơn do 

có dịch tiết của dạ dày và tụy mật. Sử dụng liệu pháp hút chân 

không bên trong lòng ruột làm đổi hướng dòng chảy và hỗ trợ làm 

kín tổn thương đang lưu hành tăng lên và có thể tránh được phẫu 

thuật có nguy cơ cao. Chúng tôi mô tả việc sử dụng phương pháp 

làm kín vết thương bằng hút chân không bên trong lòng ruột để cứu 

thoát sự cố y khoa thủng tá tràng ở một bệnh nhân nam 57 tuổi , đã 

được cắt niêm mạc nội soi một tổn thương dạng  polyp 35mm ở 

thành sau đoạn 2 tá tràng . VAC vết thương trong lòng ruột đã kiểm 

soát dò ri thành công và cho phép làm kín chỗ khuyết . EVT là một 

kỹ thuật mới xuất hiện có thể điều trị có hiệu quả các tổn thương do 

tai biến trên suốt đường tiêu hóa , có thể cho làm tăng cường phục 

hồi  bởi nó giúp bệnh nhân tránh được một lần phẫu thuật kèm theo  

biến chứng và tử vong của phẫu thuật. 

Giới thiệu 

 Thủng là một biến chứng đã biết của cắt niêm mạc nội soi ( EMR) và  chỗ 

khuyết hổng  được điều trị bởi cặp clip nội soi hoặc khâu, kháng sinh và theo 

dõi. EMR ít được thực hiện đối với tổn thương ở tá tràng vì lo ngại thủng thứ 

phát do lòng tá tràng hẹp, gấp khúc mạnh, làm giảm sự ổn định của nội soi và  

làm căng cứng thành tá tràng[ 1,2]. Việc làm kín lỗ thủng tá  tá tràng còn khó 

hơn do dịch tiết của dạ dày và mật tụy. Tổ chức sẽ giòn bở khi tiếp xúc với các 

dịch tiết này làm cho cặp clip và khâu càng khó hơn nếu không tiến hành ngay. 

 Nếu nhận ra có thủng trong lúc làm thủ thuật , có thể điều trị bằng cặp clip 

nội soi. Khâu lỗ thủng qua nội soi là một phương pháp mới đưa ra để làm kín 

các lỗ thủng mới hoặc đến chậm nhưng cần được đào tạo nâng cao và các dụng 

cụ chuyên biệt, nó cũng không được khuyến cáo rộng rãi [3].  Vì thế , sử dụng 

liệu pháp hút chân không bên trong lòng ruột làm đổi dòng  ( dịch tiết) và  hỗ trợ 

làm kín lỗ thủng lòng ruột ngày càng phát triển và hiệu quả đã chứng minh trên 

toàn bộ đường tiêu hóa. 

 Chúng tôi trình bày một trường hợp mọi cố gắng phẫu thuật và nội soi để 

làm kín lỗ thủng tá tràng do sự cố y khoa đã thất bại ,  EVT thành công đã tránh 

được phẫu thuật cắt bỏ triệt để . 
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Báo cáo trường hợp 

 Một bệnh nhân nam 57 tuổi đã được cắt niêm mạc  nội soi một tổn thương 

dạng polyp 35mm ở thành sau đoạn hai tá tràng ( hình 1a và b). Trong lúc làm 

thủ thuật bị biến chứng chảy máu ( 250ml) , Đã phải dừng thủ thuật để tiêm 

epinephrine và đốt điện ( Olympus America, center Valley, PA). Làm kín chỗ 

khuyết niêm mạc bằng 12 clip nội soi ( QuickClip Pro, Olympus America, 

center Valley, PA). Bệnh nhân có triệu chứng của thủng  vào ngày thứ nhất sau 

thủ thuật  ( hình 1c và d) và được chuyển mổ, Rửa sạch và dẫn lưu rộng rãi. 

Không cố  làm kín  chỗ thủng được do tá tràng dày lên và mủn. 

 

 

 

(a), Tổn thương dạng polyp 35mm ở thành sau của đoạn hai tá tràng, sát bóng 

Vater.(b)Chỗ khuyết niêm mạc sau khi EMR tổn thương; ( c)Chụp CT sau làm 

thủ thuật 1 ngày , có khí tự do trong khoang phúc mạc và dịch ở rãnh đại tràng 

phải, nghi ngờ thủng sau phúc mạc ; (d) Ngày thứ 6 sau thủ thuật nội soi với  

khuyết hổng 40mm ở chỗ đóng kín trước đó, tổ chức hoại tử ngấm mật bao trùm 

sau phúc mạc và bờ niêm mạc tự do 

 Trên lâm sàng, bệnh nhân diễn biến xấu đi qua 48 giờ sau đó. Làm lại 

chẩn đoán hình ảnh  cho thấy lỗ dò chưa khống chế được, chỗ mà nó đã được 

điều trị với  các dẫn lưu đặt qua XQ. Bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, nên đã 

thảo luận để cắt tá tụy cấp cứu; tuy nhiên, tình trạng suy kiệt tiên lượng một kết 

quả phẫu thuật không tốt. Tiến hành đặt EVT vào ngày thứ 6 sau thủ thuật để cố 

gắng khống chế lỗ dò, tránh một phẫu thuật thăm dò lại và phẫu thuật cắt tá tụy
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 Dụng cụ hút chân không vết thương trong lòng ruột được tạo bởi một ống 

mũi dạ dày ( còn gọi là ổng thông dạ dày) số 18Fr ( NGT), đặtqua lỗ mũi, rồi rút 

ra qua khoang  miệng , chỗ được cắt là cái lỗ gần nhất ( hình 2a). Cắt một miếng 

xốp màu đen ( VAC* GRANUFARM™, KCI USA, San Antoni, TX) đường 

kính ~ 15mm và khâu vào NGT bằng hai mũi chỉ 0-Ethibond. Cả hai mũi chỉ 

khâu qua miếng xốp và khâu ngang qua lòng NGT để tránh vô tình tuột ra trong 

khi đặt vào hoặc lấy ra. Miếng xốp gắn vào đầu ống này được đặt vào khuyết 

hổng ( tổn thương ) dưới sự  quan sát trực tiếp và hút ngay  ( 125mmHg) ( 

VAC* ULTRA™ , KCI USA, San antonio, TX). Rút nội soi cẩn thận để không 

làm trượt miếng  xốp ( hình 2b). 

 

 

 

Hình 2: (a)Miếng xốp hút chân không làm kín vết thương trong lòng ruột  được 

tạo bằng cách khâu chỉ 0-ethibond qua miếng xốp đen 15mm vào NGT 18Fr , 

làm một thòng lọng ở đỉnh của miếng xốp để hỗ trợ thao tác . (b) Đặt cái mũ hỗ 

trợ của miếng xốp vào chỗ khuyết và giữ ở vị trí bằng kích hoạt hút. (c) Nhặt bỏ 

tổ chức hoại tử sau phúc mạc ở lần thay băng đầu tiên ( 3 ngày sau khi đặt dụng 

cụ). (d) Bề ngoài chỗ khuyết sau khi dừng liệu pháp 6 tuần, lớp biểu mô mới 

đang phủ gần như toàn bộ chỗ khuyết. 

 Cứ 3-6 ngày lại thay miếng xốp căn cứ vào lượng dịch dẫn lưu và khả  

năng duy trì hút. Hút chân không vết thương ( WV)  được thay 6 lần qua 31 

ngày và lấy bỏ khi có biểu hiện của dính xung quanh tá tràng vào phúc mạc  

thành sau và không có dịch ra dẫn lưu bên cạnh. EVT đã khống chế thành công 

dịch dạ dày và dịch mật tụy làm cho chỗ khuyết kín lại và tránh được một  phẫu 

thuật thăm dò có nguy cơ cao ( hình 2c và d). Giải phẫu bệnh lý cuối cùng khẳng 

định u biểu mô tuyến có loạn sản tập trung cao độ và các mép cắt sạch. EGD 

theo dõi ở thời điểm 12 tháng sau cho thấy vết thương liền hoàn toàn ,có sẹo 

mền và không có dịch tồn dư hoặc u tuyến tái phát. 
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Hình 3: (a) Bề mặt vết thương ở tháng thứ 12 trên ánh sáng trắng (b) Hình ảnh 

dải hẹp không có biểu hiện tái phát hoặc bất thường khác 

Bàn luận 

 EVT được mô tả lần đầu năm 2007 để đóng kín các lỗ dò trực tràng và 

thực quản với việc sử dụng hiện nay ở gần như tất cả các phần của đường tiêu 

hóa [4,5]. Thành công của EVT là do nó đem lại việc dẫn lưu vết thương  liên 

tục , chính vì thế làm giảm tổn thương đến các cấu trúc xung quanh khỏi dịch 

tiết trong lòng ống tiêu hóa; làm tăng hình thành tổ chức hạt và tăng sinh mạch 

máu ở vùng đặt miếng xốp [6]. 

 Từ việc mô tả ban đầu của nó, đã có sự gia tăng ấn tượng việc sử dụng 

EVT trong lĩnh vực dò và thủng thực quản, dạ dày [7]. Một vài công bố mô tả 

làm kín vết thương thành công ở thực quản, dạ dày, và trực tràng, giảm nhu cầu 

phẫu thuật phục hồi [8-11] và giảm tỉ lệ tử vong từ 50% ở các bệnh nhân điều trị 

phẫu thuật hoặc 83% ở các bệnh nhân đặt stent xuống 12% [12]. 

 Có ít các báo cáo về sử dụng EVT ở ruột non. Loạt ca bệnh lớn nhất gồm 

11 bệnh nhân với thủng tá tràng, thứ hai là loét thủng, tạo hình chỗ hẹp, cắt dạ 

dày hoặc chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi [13]. Việc làm  kín vết thương 

cần trung bình 11 ngày ( từ 7-24) và thay miếng xốp từ 2-7 ngày một lần. Tất cả 

các bệnh nhân này ( 100%) đều đã đóng kín  được vết thương  qua EVT. 

 Bất tiện lớn nhất là cần phải lặp lại thủ thuật nội soi nhiều lần để thay 

miếng xốp. Việc này đòi hỏi nhân viên được đào tạo, luôn sẵn sàng và phải sử 

dụng bộ nội soi hoặc phòng mổ ( OR) trong suốt thời gian điều trị. Biến chứng 

đáng lo nhất của EVT là chảy máu thứ phát do ăn mòn vào các mạch máu lớn  ở 

gần [14]. Thường xuyên thay miếng xốp có thể làm giảm nguy cơ này do nó làm 

giảm tổ chức phát triển vào miếng xốp cũng như cho phép thường xuyên kiểm 

tra tổn thương. Việc xem lại hình ảnh cắt ngang  trước khi làm EVT  là cần thiết 

để tránh đặt miếng xốp trực tiếp trên  các mạch máu lớn đã bị lộ ra. 

 Khi xem xét các trường hợp dò thực quản –dạ dày, chỉ định phổ biến nhất 

đối với EVT, tiêu chuẩn chăm sóc trước đây là đặt stent kim loại tự mở ( 

SEMS). Gần như tất cả các số liệu hiện nay khẳng  định tính ưu việt của EVT 

hơn SEMS với đánh giá mới nhất của Jung và cộng sự chứng minh tỉ lệ thành 

công chung là 85% so với SEMS [15]. Các tác giả đã báo cáo tỉ lệ tử vong và 

thời gian điều trị thấp đáng kể. Nhận xét này cũng không có gì đáng ngạc nhiên 
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khi đưa ra khoảng thời gian điều trị điển hình của SEMS ( 4-6 tuần ) ngược với 

tần số kiểm tra lại 3-5 ngày một lần của EVT.  

 Tóm lại, EVT là một kỹ thuật mới ra đời có thể cứu thoát  được các biến 

chứng thủng, với trường hợp này và những tham khảo nêu trên khẳng định tính 

hiệu quả và an toàn của EVT ở vùng cạnh ampulla. Kỹ thuật quan trọng này 

phải được cân nhắc ở tất cả các bệnh nhân bị thủng hoặc dò đường tiêu hóa trên, 

nơi mà nội soi có thể tiếp cận. 

 

                                                                    Lào Cai, ngày 12/7/2022 
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