
Bs. Võ Thị Thanh Thảo  

Khoa Siêu Âm  



 Bn nữ, 50 tuổi,Gia Lai. 

 Khám ngày: 09/02/2022.   NN: làm nông.  

 LDDK: Đau hố chậu T. 

 BỆNH SỬ: Bn cảm thấy đau nhẹ âm ỉ mơ hồ vùng hông 

cạnh rốn T đã lâu, đau sau khi cúi người làm việc. Đến 

khoảng 3 tuần nay cảm giác đau nhiều và rõ hơn ở vùng hố 

chậu T, quặn từng cơn , không kèm sốt, hay nôn ói. Bn 

thường là táo bón, vài ngày đi cầu 1 lần. Bn có khám tại bv 

huyện chẩn đoán viêm đại tràng. 

 TIỀN CĂN: không tiền căn  nội ngoại khoa.  

 





















LỒNG RUỘT  
 Không khó để phát hiện trên siêu âm  

 Hình ảnh đặc trưng : dấu hình bia , dấu mắt bò / ngang , hình 

giả thận hoặc sandwich sign/ dọc , với khẩu kính TB >= 26 

mm , dài TB # 84mm 

 



- Có 4 loại: lồng hồi đại tràng, lồng hồi hồi đại tràng, lồng đại 

đại tràng và lồng ruột non, dưa vào: vị trí, tần suất, kích thước 

và đặc điểm bên trong khối lồng.   

  ** Lồng ruột non thoáng qua: kích thước nhỏ  (<15mm), đoạn 

ngắn (# 25mm), ko có lớp mỡ mạc treo bên trong , còn nhu động 

ruột tại chỗ lồng).  

 

- Thường vô căn ở trẻ nhỏ tử 3 tháng đến 3 tuổi, và luôn có 

nguyên nhân đối vối người lớn. Do đó nên đi tìm nguyên nhân 

khi thấy khối lồng ở người lớn và trẻ lớn. 



  Tiên lượng khối lồng  ta dựa vào: 

 Bề dày thành ruột ( BT : 1->3mm). 

 Khí trong thành ruột ? 

 Sự tưới máu trong khối lồng 

 Dịch trong khối lồng ? 

 Dịch giữa các quai ruột ? 

 Dịch ổ bụng ? 



MÔ TỤY LẠC CHỖ 

- Là bất thường giải phẩu, mô tụy phát triển ngoài vị trí 

bình thường, không có kết nối với mạch máu hay giải 

phẩu với mô tụy chính.  

- Có thể ở bất kỳ nơi nào, tuy nhiên 90% là ở dạ dày, tá 

tràng, hỗng tràng. 

- Thường xuất hiện là u ở lớp dưới niêm. 

- Dạng polyp hiếm gặp hơn. 



KẾT LUẬN 

 Lồng ruột không khó để phát hiện qua siêu âm. Tuy nhiên, 

ta cần có thêm kinh nghiệm để xác định loại lồng ruột, 

cũng như  cần đánh giá tiên lượng khối lồng.  

 

 Lồng ruột ở người lớn luôn luôn có nguyên nhân.  



Cám ơn sự theo dõi của quý 

thầy cô và các anh chị 
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