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U nhầy ruột thừa 

 

 U nhầy ruột thừa là sự tích tụ chất nhầy bên trong lòng ống ruột thừa 

và có sự tắc nghẽn ở gốc ruột thừa. Khối u này có thể lành tính hoặc 

ác tính. 

 Về mặt giải phẫu bệnh, u nhầy ruột thừa phân làm 4 loại: 

 U nhầy đơn thuần (simple mucocele). 

 Tăng sản nhầy (Mucosal hyperplasia). 

 U nang tuyến nhầy (Mucinous cystadenoma). 

 Ung thƣ nang tuyến nhầy (Mucinous cystadenocarcinoma). 

 

 



 Đa phần u nhầy ruột thừa thƣờng không có triệu chứng và thƣờng 

đƣợc phát hiện tình cờ  khi đi siêu âm và chụp CT scan. 

 Hình ảnh:  

 Siêu âm: cấu trúc dạng nang, độ hồi âm thay đổi, onion sign, vôi 

hóa. 

 CT scan: cấu trúc hình tròn hay hình ống, độ  HU gần bằng nƣớc, 

vôi hóa ngoại vi dạng viền. 

 Chẩn đoán phân biệt: 

 Ở nữ cần phân biệt với u nang buồng trứng phải hay áp xe tai vòi 

phải… 

 Nang ruột đôi, nang mạc treo, túi thừa Meckel. 

 Biến chứng:  

  Giả u nhầy phúc mạc. 

 Lồng hồi đại tràng. 

 Điều trị: phẫu thuật. 

 













Kết luận 

 U nhầy ruột thừa thƣờng không có triệu chứng, vai trò của 

khám sức khỏe định kỳ. 

 Bác sĩ siêu âm cần chú ý ống tiêu hóa khi khám bệnh nhân. 

 Sự phối hợp của các chuyên khoa giúp chẩn đoán sớm, 

chính xác. 
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Xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý 

thầy cô và các anh chị. 


