
CARCINOMA RUỘT NON

BS. NGUYỄN VĂN HIỀN

PK TIÊU HÓA TT MEDIC

CASE REPORT 



Bệnh nhân: N.T.T - Nữ - 79 tuổi

Địa chỉ: Vĩnh Long.

Lý do: Đau quanh rốn.

Bệnh sử: Một tháng trước, bệnh nhân đi khám ở
bệnh viện tỉnh với triệu chứng đau ở thượng vị và
quanh rốn, được chẩn đoán viêm dạ dày và điều
trị một tháng nhưng không đỡ. Sau đó, bệnh
nhân đau nhiều hơn vùng quanh rốn nên đến
MEDIC khám và kiểm tra.

Tiền sử:

 Bản thân: Tiền căn viêm dạ dày.

 Gia đình: Không ai mắc bệnh gì lạ.

THÔNG TIN BỆNH NHÂN



KHÁM LÂM SÀNG

Mạch: 102 l/ph HA: 100/70 mmHg 

Da niêm hồng

Tim, phổi bình thường

Bụng mềm, đau vùng quanh rốn

Các cơ quan khác chưa phát hiện gì lạ. 



XÉT NGHIỆM 



X QUANG PHỔI 



SIÊU ÂM BỤNG



ECG 



SIÊU ÂM TIM



NỘI SOI ĐẠI TRÀNG



MSCT BỤNG



MSCT BỤNG



MSCT BỤNG



GIẢI PHẪU BỆNH

 Carcinom tuyến ruột non.



BÀN LUẬN

 Ung thư ruột non xảy ra khi các tế bào ruột bị biến 
đổi và phát triển không có kiểm soát, tạo thành khối 
u. Có 5 loại ung thư ruột non chính:

 Carcinoma tuyến: thể bệnh hay gặp nhất của ung
thư ruột non, thường xảy ra ở tá tràng và hỗng
tràng. Sarcoma: Khối u phát triển từ lớp mô cơ của
ruột non, thường xảy ra ở hồi tràng.

 GIST

 Khối u thần kinh nội tiết (neuroendocrine tumor)

 Lymphoma



BÀN LUẬN 

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm:

 Bệnh Crohn: bệnh viêm mạn tính đường tiêu hóa- sẽ có
nguy cơ mắc ung thư ruột non, ung thư đại trực tràng cao
hơn.

 Bệnh Celiac: Hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại
với protein Gluten trong lúa mì, yến mạch… và gây phá
vỡ biểu mô ruột non.

 Hội chứng đa polyp tuyến có tính chất gia đình



BÀN LUẬN 

Triệu chứng của Ung thư ruột non:

 Có máu trong phân

 Tiêu chảy

 Khối u ở bụng

 Đau bụng

 Giảm cân không rõ nguyên nhân

 Nôn hoặc buồn nôn



BÀN LUẬN 

Điều trị:

 Phẫu thuật

 Hoá chất

 Liệu pháp miễn dịch

 Xạ trị



KẾT LUẬN

 Mặc dù, Ung thư ruột non là hiếm gặp nhưng
vẫn có thể gặp ở người lớn tuổi.

 Tầm soát ung thư ruột non ở những người có
yếu tố nguy cơ và CT ruột non ở bệnh nhân có
triệu chứng nghi ngờ sẽ giúp phát hiện sớm
ung thư ruột non.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://www.cancer.org/cancer/small-intestine-
cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html

2. https://www.vinmec.com/vi/benh/ung-thu-ruot-non-3315/

3. https://www.cancer.net/cancer-types/small-bowel-
cancer/diagnosis



CHÂN THÀNH CÁM ƠN


