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U trong phổi

• Sau khi chụp X quang lồng ngực, phát hiện có
khối u, bác sĩ lâm sàng thường cho kiểm tra lại
bằng chụp MSCT.

• Chụp MSCT giúp bộc lộ các thương tổn trong
lồng ngực một cách rõ ràng.

• Có thể dựng hình 3D tổn thương giúp nhận
định tình trạng bệnh một cách rõ ràng.



X quang hiển thị hình khối u cạnh trái tim



HÌNH TRÊN MSCT



CÓ THỂ ĐO ĐẠC



X quang đọc là khối u



CT đọc là khối u



Nốt đơn độc

• Nhiều trường hợp khối u khá nhỏ, dù chụp MSCT cũng
không thể quyết đoán bệnh lý. 

• Chẩn đoán trong các trường hợp này là nốt đơn độc.

• Việc chẩn đoán tiếp theo để xác quyết bệnh lý thường
gây bối rối vì khó có thể sinh thiết được khối u. 

• Giải pháp thường là theo dõi tiếp.



Nốt đơn độc





X quang đọc là nốt đơn độc



CT đọc là nốt đơn độc



X quang đọc là nốt đơn độc



CT đọc là xẹp thùy dưới phổi trái



U không nằm trong
nhu mô phổi

• Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp hình khối u 
trên phim x quang không phải là khối u trên phổi.

• Nếu chỉ tập trung tìm trên nhu mô phổi thì sẽ
không thấy gì hoặc không giải thích được hình
khối u nhỏ trên phim x quang. 

• Điều này đòi hỏi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tìm
kiếm thêm trên thành ngực.



Trên X quang là nốt đơn độc



Trên CT là cal xương



• Đôi khi hình ảnh trên thành ngực nhưng ở vị
trí bất ngờ nếu bỏ sót thì sẽ gây hoang mang
cho bệnh nhân.



Trên x quang là nốt đơn độc



CT không tìm thấy tổn thương nhu mô
phổi.



Hình ảnh của núm vú phải



U NGOÀI PHỔI



X quang hiển thị khối u trong phế
trường phải.



CT không thấy u trong nhu mô
phổi





Hình ảnh trên nhu mô phổi trên CT không tương
ứng với hình ảnh trên X quang



Khám lâm sàng thì phát hiện u sợi thần
kinh



XQ cho hình ảnh khối u lớn vùng trung
thất đỉnh phổi trái



Khám lâm sàng thấy có bướu sợi thần
kinh



Bài học

• Phương tiện chẩn đoán hình ảnh giúp phát hiện
sớm các ca ung bướu.

• MSCT là phương tiện đặc sắc bộc lộ hình ảnh khối
u trong cơ thể.

• Tuy nhiên, việc khám bệnh nhân không chỉ dựa
vào cận lâm sàng, dựa vào thiết bị hiện đại.

• Cần lưu ý đến các hình thức u cục ngoài da khác
như bướu sợi thần kinh hay đơn giản chỉ là núm
vú.


