
K TRỰC TRÀNG THẤP
( Khó khăn chẩn đoán thường gặp) 

TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN  Y KHOA MEDIC

CHƯƠNG TRÌNH MEDIC 5

Bs. Dương Ngọc Thành

PK chuyên khoa Ngoại- Medic



Tóm tắt bệnh án

 BN nữ 55 tuổi.

 Cần giuộc – Long An.

 30/10/21: KT Sức khỏe: sụt 5-7 kg/4 tháng
+ chán ăn  khám TQ

 XN + CT toàn thân



 Phát hiện: Bướu TT nghi K xâm lấn xung
quanh + Di căn hạch.

  NS trực tràng sinh thiết

+ chuyển PK Ngoại



 Thăm TT: U cứng chắc, di động tốt nghĩ 
ác tính cáo  NS sinh thiết lại



BS TT ác tính BN TT Lành tính



 NS sinh thiết lại: khó chắp nhận xin về

  15 ngày sau: BN ra huyết AĐ bất thường

 tái khám: CĐ khám PK + NS sinh thiết lại L3





 BN nghi ngờ + khó chịu

 Tư vấn: khả năng ác tính cáo, nếu lần 3 (-) 
 sinh thiết trong phòng mổ



 Chuyển BV Bình Dân

 Hóa trị tân hổ trợ 

 cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt



BÀN LUẬN

 Vấn đề:

Nội soi nhiều lần gây khó chịu cho BS 
NS & BN, để tìm GPB cần thiết? & NS đến 
khi nào?

 Cần thiết phải GPB ?
1. Qui định:

Khả năng PT cắt toàn bộ cơ quan, bô
phận cơ thể  ảnh hưởng chất lượng 
cuộc sống BN: K Thực quản, K tâm vị -
thận vị ( cắt TB DD), K TT thấp ( PT Miles)

 CĐ GPB (+).



BÀN LUẬN

 Cần thiết phải GPB ?

2. Thay đổi cảm nhận, nhận định của 
BS tổn thương đại thể:

- Sanh thương ác tính  Nghĩ lành

- Sang thương lành tính  Nghĩ ác 
ĐN can thiệp đủ thứ.

 Nguyên nhân chủ yếu do không đối
chiếu KQ GPB trước & sau thủ thuật 
qua TG lâu dài tạo ra sai số hệ thống.



BÀN LUẬN

 Nội soi sinh thiết đến khi nào?

- Nguyên tắc: NS ST cho phép làm 3 lần.

- Sau lần 3 GPB (-) + nghi ác tình  hội
chẩn  tìm PP can thiệp khác.

 BS NS an tâm (Không CĐ lần 4).

 Vì BN (+/-) soi 3 lần  BSGĐ MF các
lần soi sau (BN vì chi phí mà bỏ lở CĐ 
sớm)  BS NS thiếu nhiệt tình ở BN 
này.



KẾT LUẬN

 Qua trường hợp này:

Đưa ra vấn đề bàn luận hơi tế nhị, nhưng
cũng là VĐ khúc mắt giữa BS LS & CLS 
 giúp hiểu & cở mở với nhau hơn trong 
quá trình làm việc.

 Bài học rút kinh nghiệm:

Chúng ta không nên khẳng định CĐ quá 
chắc chắn (chừa lối thoát).

Nếu có thiếu sót thì BS đi sau có cách sữa
chữa, giúp tránh rắc rối về pháp lý cho bản
thân & cho PK.




