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Tóm tắt

◊ Là sự tắc nghẽn cơ học sự lưu thông của đường tiêu hóa.

◊ Là một tình trạng cấp cứu đòi hỏi phải được chẩn đoán và can thiệp sớm.

◊ Thường biểu hiện kết hợp các triệu chứng đau bụng, chướng hơi, nôn, và không thể trung tiện hoặc đại tiện qua
trực tràng.

◊ Chẩn đoán thường dựa trên các đặc điểm lâm sàng và chụp x-quang.

◊ Việc điều trị liên quan đến sự kết hợp giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày và truyền dịch qua đường tĩnh
mạch. Có thể cần phẫu thuật, do đó quá trình chẩn đoán cần đánh giá về khả năng cần phẫu thuật cấp cứu.

◊ Những bệnh nhân được điều trị đúng lúc có tiên lượng rất tốt. Nếu không được điều trị, thường gây tử vong.
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Định nghĩa
Tắc ruột non (SBO) là sự tắc nghẽn cơ học sự lưu thông của đường tiêu hóa, dẫn đến nôn (có thể nôn dịch mật), kết hợp
với táo bón hoàn toàn, và đau bụng.

Dịch tễ học
Tỷ lệ mắc bệnh SBO suốt đời thay đổi từ 0,1% đến 5% trên những bệnh nhân trước đây không có phẫu thuật, nhưng có
thể tăng hơn 60% ở bệnh nhân trước đây đã được phẫu thuật.[1] [2] [3] Ở bệnh nhân mắc bệnh Crohn, tỷ lệ mắc bệnh
có thể tăng lên 25%. Ở trẻ em, trong 5000 ca bệnh chỉ có 1 ca được báo cáo bị khi mới sinh và 0,5% bị trong 2 năm đầu
đời.[4] [5]

SBO là một nguyên nhân chính gây tử vong, và có thể gây tử vong nếu bệnh nhân không được điều trị do tiến triển thành
hoại tử, thủng ruột, nhiễm trùng huyết, và suy đa cơ quan.

Bệnh căn học
Nguyên nhân thường gặp của SBO ở người lớn bao gồm:

• Do sự hình thành những chỗ dính bên trong bụng sau phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật đại trực tràng/phụ khoa, cắt
bỏ khối u trong bụng, mổ hở để điều trị chấn thương

• Thoát vị bẹn nghẹt; thoát vị vùng bụng, thoát vị vết mổ, thoát vị rốn, và thoát vị thành bụng
• Bệnh Crohn
• Bệnh lý ác tính ở ruột
• Viêm ruột thừa.

Nguyên nhân thường gặp của SBO ở trẻ em bao gồm:

• Viêm ruột thừa

• Lồng ruột
• Chít hẹp ruột
• Xoắn ruột.

Những nguyên nhân hiếm gặp bao gồm viêm ruột do phóng xạ, áp-xe trong ổ bụng (từ ruột thừa bị thủng/viêm túi thừa),
tắc ruột do sỏi mật, dị vật, và bã thức ăn trong ruột.

Sinh lý bệnh học
SBO là sự gián đoạn lưu thông của đường tiêu hóa. Dãn đoạn ruột gần chỗ tắc, cùng với nhu động ruột, dẫn đến (đau
quặn) co thắt vùng bụng, có thể trở nặng. Đau bụng cũng có thể kèm theo nôn, trong khi sự gián đoạn quá trình lưu thông
của phân ở phía xa vị trí tắc dẫn đến táo bón hoàn toàn. Trong những trường hợp cấp tính, có thể có tăng nhu động ở phía
xa vị trí tắc nghẽn, dẫn đến tiêu chảy. Theo thời gian, đoạn ruột bị tắc nghẽn làm cản trở quá trình dẫn lưu tĩnh mạch một
cách phù hợp và kết quả là có thể làm giảm tưới máu động mạch. Bệnh nhân không được điều trị có thể phát triển dần
thành chứng thiếu máu ruột, hoại tử, và thủng ruột.

Phân loại
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Theo tính chất của sự tắc nghẽn
Tắc ruột một phần (không hoàn toàn)

• Tình trạng tắc nghẽn ruột không hoàn toàn, dẫn đến vẫn còn trung tiện được một phần và thỉnh thoảng đại tiện
được. Đây không phải là tình trạng phẫu thuật cấp cứu và có thể giải quyết bằng các biện pháp không phẫu thuật.
[Fig-1]

Tắc ruột hoàn toàn

• Là một tình trạng cấp cứu trong đó lòng ruột bị tắc nghẽn hoàn toàn, khiến không thể trung tiện và đại tiện, và
thường có liên quan đến viêm phúc mạc. Đây là một tình trạng phẫu thuật cấp cứu và sẽ không đáp ứng với các
biện pháp điều trị không phẫu thuật trừ những trường hợp hiếm (ví dụ như bệnh Crohn).
[Fig-2]

Tắc ruột đơn giản

• Tắc nghẽn ruột nhưng không viêm màng bụng; thường phản ánh tắc nghẽn sớm hoặc một phần và có thể đáp ứng
với liệu pháp không phẫu thuật.

Tắc ruột có biến chứng

• Là một tình trạng phẫu thuật cấp cứu trong đó tình trạng tắc nghẽn tiến triển thành thiếu máu cục bộ tại ruột/hoại
tử và/hoặc thủng. Đây là tình trạng đe dọa đến tính mạng cần hồi sức và can thiệp phẫu thuật cấp cứu.

Các thuật ngữ kết hợp

SBO một phần (không hoàn toàn) và SBO đơn giản được chẩn đoán và điều trị tương tự; SBO hoàn toàn có thể tiến triển
thành SBO có biến chứng khi tiến triển thành thiếu máu cục bộ tại ruột, hoại tử, và/hoặc thủng.
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Ngăn ngừa sơ cấp
Mặc dù không có chiến lược đáng tin cậy để phòng ngừa sự hình thành dính bên trong ruột (nguyên nhân thường gặp
nhất gây SBO) sau khi phẫu thuật vùng bụng, thủ thuật phẫu thuật tốt nhất có thể giảm sự hình thành dính.[8] Cũng có
nhiều chất khác nhau được thiết kế để giúp hạn chế mức độ hình thành dính,[9] mặc dù hiệu lực của chúng vẫn còn đang
tranh cãi. Việc chẩn đoán và điều trị ruột xoay bất thường có thể phòng ngừa đáng kể việc phát triển thành SBO do xoắn
ruột gây ra.[10] Điều trị bệnh Crohn và điều trị thoát vị bằng phẫu thuật cũng có thể hạn chế sự tiến triển của nó. Một
trong những ưu điểm tiềm năng của phẫu thuật nội soi so với phẫu thuật hở ở đại trực tràng là làm giảm tắc ruột sau phẫu
thuật. Một phân tích tổng hợp cho thấy rằng phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý đại trực tràng nhìn chung giúp làm
giảm tắc nghẽn ruột sau phẫu thuật sớm, bao gồm tắc ruột, cũng như tắc ruột sớm ở trong nhóm bệnh nhân được phẫu
thuật điều trị ung thư và bệnh lý túi thừa.[6]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bệnh nhân nam 27 tuổi có biểu hiện đau quặn bụng khởi phát đột ngột, nôn, và không thể trung tiện hoặc đại tiện
trong 24 giờ. Bệnh nhân không có tiền sử phẫu thuật trước đây. Khám lâm sàng cho thấy viêm phúc mạc, và chụp x-
quang bụng cho thấy mức khí-dịch.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bệnh nhân nữ 43 tuổi có tiền sử trước đây mổ hở để cắt túi mật khởi phát từ từ với các biểu hiện buồn nôn, nôn,
táo bón hoàn toàn, và chướng bụng. Khám lâm sàng không có biểu hiện viêm phúc mạc. Chụp x-quang bụng cho thấy
có mức khí-dịch rải rác.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước

Phương pháp tiếp cận chung
SBO là sự gián đoạn lưu thông của đường tiêu hóa. Các triệu chứng thường gặp là đau bụng, chướng hơi, nôn, và
không thể trung tiện hoặc đại tiện qua trực tràng. Nếu không được điều trị, bệnh nhân tiến triển thành thiếu máu cục
bộ tại ruột, hoại tử, và thủng. Do đó, chẩn đoán và can thiệp sớm là điều quan trọng.

Chẩn đoán cần bao gồm dự kiến có cần can thiệp khẩn cấp hay không. Điều quan trọng là cần xem xét bệnh nhân bị
SBO một phần hay hoàn toàn, và/hoặc liệu tình trạng tắc nghẽn là đơn giản (nghĩa là không viêm phúc mạc: có thể
không cần phẫu thuật) so với có biến chứng (có viêm phúc mạc: chắc chắn cần phẫu thuật). Có thể phân biệt giữa các
khả năng chẩn đoán khác nhau này dựa trên sự kết hợp khám lâm sàng, chụp x-quang vùng bụng, và xét nghiệm máu
(ví dụ như số lượng bạch cầu), cùng với chụp CT vùng bụng nếu có.

Ở trẻ em, nhất là trẻ nhũ nhi, chẩn đoán cần loại trừ xoắn ruột là nguyên nhân gây tắc nghẽn. Không thiết lập chẩn
đoán đúng lúc có thể dẫn đến hoại tử toàn bộ trung tràng và có thể gây tử vong nếu không được chữa trị.

Tiền sử
Tiền sử chi tiết cung cấp thông tin về quá trình khởi phát và thời gian đau bụng, tính chất nôn mửa (có thể là nôn dịch
mật), và tiền sử đại tiện hoặc trung tiện.

• Các ca bệnh SBO đơn giản hoặc một phần, bệnh nhân có thể khởi phát cấp tính các triệu chứng, nhưng nhìn
chung vẫn còn trung tiện và đại tiện được, mặc dù với số lượng ít hơn. Có thể có sốt, nhưng có khả năng sốt
nhẹ. Cũng có thể có tiền sử phẫu thuật trước đây.[11] Gần như luôn có nôn, và có khả năng nôn ra dịch mật.

• Trong SBO toàn phần hoặc có biến chứng, bệnh nhân khai có nôn dịch mật, táo bón hoàn toàn (không trung
tiện hoặc đại tiện), hôn mê nặng, và sốt kèm lạnh run.

Bệnh nhân có thể có hoặc có thể không có các triệu chứng dự báo trước khi khởi phát đầy đủ các triệu chứng.

Khám lâm sàng

• Bệnh nhân bị SBO đơn giản hoặc một phần biểu hiện bụng chướng, ấn đau nhẹ lan tỏa 4 phân khu vùng
bụng.[11] Họ bị ốm với sốt và mất nước nhẹ. Có thể sờ thấy một khối ở bụng, gợi ý bệnh lý ác tính là nguyên
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nhân gây SBO. Khám trực tràng có thể cho thấy có máu/khối u để giúp xác định chẩn đoán (ví dụ như khối
u trực tràng). Bệnh nhân cũng thường được mô tả là nhu động ruột có âm sắc cao, tần số tăng; tuy nhiên, độ
chính xác của việc thính chẩn vùng bụng để chẩn đoán tắc nghẽn ruột vẫn còn đang bàn cãi.[12]

• Bệnh nhân bị SBO hoàn toàn hoặc có biến chứng thường rất yếu tại thời điểm khám. Họ có biểu hiện nhịp tim
và nhịp thở nhanh, phản ánh tình trạng đau và thiếu dịch trong lòng mạch. Trong giai đoạn tiến triển, những
bệnh nhân này có thể bị sốt và hạ huyết áp. Bụng thường bị chướng, do ruột bị tắc nghẽn và có thể tiến triển
thành cổ chướng trong hoàn cảnh tắc nghẽn ruột hoàn toàn. Trong SBO hoàn toàn, viêm phúc mạc sẽ phát triển
theo thời gian; điều quan trọng là can thiệp để phòng ngừa biến chứng này.

Các dấu hiệu khác bao gồm sự hiện diện của thoát vị nghẹt hoặc thoát vị kẹt ở háng/rốn, sự hiện diện của các sẹo mổ
cũ gợi ý có phẫu thuật trước đó, và các biểu hiện khác của bệnh Crohn (ví dụ như viêm niêm mạc, phát ban).

Các thăm dò
Khi đánh giá bệnh nhân bị tắc ruột, điều quan trọng là xác định xem bệnh nhân bị SBO một phần hay hoàn toàn, đơn
giản hay có biến chứng. Ngoài tiền sử và khám lâm sàng, cần cân nhắc các xét nghiệm sau đây:

1. CHỤP X-QUANG BỤNG

• Cần chụp x-quang ở các vị trí nằm ngửa và đứng thẳng để đánh giá sự hiện diện của mức khí-dịch và tràn khí
phúc mạc, và xác định xem bệnh nhân có SBO một phần hay hoàn toàn, và liệu tắc nghẽn là đơn giản hay có
biến chứng.[13]Tuy nhiên, độ nhạy của chụp x-quang bụng trong chẩn đoán SBO là tương đối kém, nhất là
trong giai đoạn tắc nghẽn sớm và nhẹ.[14] Do đó, đối với những trường hợp nghi ngờ cao trên lâm sàng về
SBO thì dù cho hình chụp x-quang vùng bụng bình thường hoặc chưa kết luận rõ ràng được, cần chụp CT vùng
bụng. [15]
[Fig-1]

[Fig-2]

2. Xét nghiệm

• Trong giai đoạn ban đầu xét nghiệm, cần có một bảng xét nghiệm máu cơ bản, bao gồm công thức máu, để
đánh giá sự hiện diện của chứng tăng bạch cầu và chứng thiếu máu. Cũng cần thực hiện xét nghiệm chức năng
thận và tụy để đánh giá có rối loạn chức năng các cơ quan này không.

3. Chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng bụng

• Chụp CT vùng bụng có thể xác định nguyên nhân (ví dụ như viêm ruột thừa, ruột xoay bất thường, khối u).
Điều này cũng sẽ giúp xác định SBO là một phần hoặc hoàn toàn, và mức độ tắc nghẽn, khi hình chụp x-quang
không kết luận được.[13] Chụp CT vùng bụng có độ nhạy cao hơn nhiều so với chụp x-quang bụng; do đó,
người ta cũng cho rằng nếu có thể, cần sử dụng CT hơn là chụp x-quang khi nghi ngờ tắc ruột.[16]

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hữu ích khác bao gồm:

4. Xét nghiệm chụp ruột non có cản quang (gastrograffin)

• Có thể mang tính điều trị cũng như làm rõ chẩn đoán ở SBO một phần. Phân tích tổng hợp gợi ý rằng sự xuất
hiện của chất cản quang tan trong nước ở đại tràng tại thời điểm 24 giờ có độ nhạy cảm và đặc hiệu cao để dự
đoán sự mất đi của SBO, giảm sự cần thiết phải phẫu thuật phẫu thuật, và rút ngắn thời gian nằm viện.[17]

5. MRI bụng
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• Thường không được thực hiện; thủ thuật này không cung cấp thêm thông tin so với kết quả chụp CT được
thực hiện chính xác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, MRI có thể hữu ích như SBO bán cấp do bệnh Crohn
mà khó có thể chẩn đoán, hoặc để tránh lặp lại liều phóng xạ ion hóa ở bệnh nhân trẻ tuổi.

6. Siêu âm bụng

Hiếm khi được thực hiện ở người lớn có SBO trừ khi không có hoặc không thể chụp CT. Tuy nhiên, siêu âm bởi
những chuyên gia có thể là phương pháp chẩn đoán hữu ích ở trẻ em.

7. Mổ hở/Nội soi ổ bụng chẩn đoán

• Có thể thực hiện trong những ca bệnh khó phân biệt giữa SBO một phần và toàn phần, hoặc giữa SBO và một
số nguyên nhân gây đau bụng khác. Có thể thực hiện mổ hở (thủ thuật mở bụng) hoặc qua phương pháp có
mức độ xâm lấn tối thiểu trong tay của các bác sĩ có kinh nghiệm, được đào tạo (nội soi ổ bụng chẩn đoán).

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
phẫu thuật vùng bụng trước đây

• Có thể dẫn đến dính bên trong bụng gây tắc nghẽn. Phẫu thuật mổ hở ở bụng làm tăng nguy cơ SBO do dính bên
trong bụng so với phẫu thuật nội soi ổ bụng.[6] [7]

ruột xoay bất thường

• Có thể dẫn đến xoắn ruột giữa, dẫn đến mất đi đoạn ruột giữa, hoại tử, và tử vong.

Bệnh Crohn

• Có thể dẫn đến viêm tấy, làm tắc nghẽn ruột.

thoát vị

• Thoát vị bẹn, thoát vị vết mổ ở bụng, thoát vị rốn, và thoát vị thành bụng có thể làm nghẹt và tắc nghẽn ruột.

Viêm ruột thừa

• Có thể dẫn đến tắc nghẽn ruột do hình thành viêm tấy/áp-xe.

bệnh lý ác tính đường ruột

• Có thể dẫn tắc nghẽn ruột khi bệnh tiến triển, từ khối u nguyên phát hoặc từ di căn.

Lồng ruột

• Dẫn đến tắc nghẽn ruột do ruột bị 'kẹp' trong quá trình lồng ruột.

xoắn ruột

• Luôn gây tắc nghẽn khi ruột bị xoắn dẫn đến mất hoàn toàn sự lưu thông trong lòng ruột.

chít hẹp ruột

• Nguyên nhân quan trọng gây tắc nghẽn ruột ở trẻ sơ sinh; sự hình thành ruột không phù hợp dẫn đến sự gián đoạn
lưu thông trong lòng ruột.
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nuốt dị vật

• Nuốt dị vật có thể tạo ra một khối choáng chỗ trong lòng ruột và cản trở sự lưu thông của các chất trong ruột.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ quan trọng bao gồm phẫu thuật vùng bụng trước đây, thoát vị, bệnh Crohn, nuốt dị vật, viêm
ruột thừa, lồng ruột, ruột quay bất thường, xoắn ruột, và chít hẹp ruột ở trẻ sơ sinh/trẻ nhũ nhi.

không thể trung tiện hoặc đại tiện (thường gặp)

• Do tắc ruột.

đau bụng (thường gặp)

• Thường được mô tả là đau quặn từng cơn, và có thể đau dữ dội. Có thể kèm theo nôn, và thường xảy ra trước khi
khởi phát nôn.

Nôn (thường gặp)

• Có thể nôn dịch mật; xảy ra sau khi khởi phát cơn đau.

bụng chướng (thường gặp)

• Một phát hiện thường gặp ở bệnh nhân bị SBO. Thường liên quan đến nhu động ruột có âm sắc cao, tần suất tăng;
tuy nhiên, độ chính xác của việc thính chẩn vùng bụng để chẩn đoán tắc nghẽn ruột vẫn còn đang bàn cãi.[12]

Nhạy đau vùng bụng (thường gặp)

• Liên quan đến thiếu máu cục bộ ruột; là dấu hiệu tiến triển của bệnh và hoại tử mô sắp xảy ra.

táo bón hoàn toàn (thường gặp)

• Do sự gián đoạn quá trình lưu thông của phân ở phía xa vị trí tắc.

viêm màng bụng (thường gặp)

• Khi thiếu máu cục bộ tại ruột, hoại tử, và/hoặc thủng.

táo bón (thường gặp)

• Do gián đoạn đường đi của phân; có thể phản ánh khối u tiềm ẩn nằm trong lòng ruột.[11]

khối ở bụng có thể sờ thấy (không thường gặp)

• Khám bụng có thể sờ thấy khối u, gợi ý bệnh lý ác tính là nguyên nhân gây SBO.

khối u ở trực tràng có thể sờ thấy (không thường gặp)

• Khám trực tràng có thể cho thấy máu/khối u để xác định chẩn đoán (ví dụ như khối u trực tràng).

Các yếu tố chẩn đoán khác

Buồn nôn (thường gặp)

• Đây là triệu chứng sớm khi SBO một phần hoặc hoàn toàn.
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sốt (thường gặp)

• Phản ứng viêm không đặc hiệu đối với tình trạng tắc nghẽn. Trong các ca bệnh SBO đơn giản hoặc một phần, có
thể có sốt nhưng chỉ sốt nhẹ. Trong các ca bệnh SBO hoàn toàn hoặc biến chứng, bệnh nhân biểu hiện sốt kèm
theo lạnh run.

Nhịp tim nhanh (thường gặp)

• Phản ánh tình trạng mất nước và đau.

hôn mê nặng (thường gặp)

• Trong các ca bệnh SBO hoàn toàn hoặc có biến chứng.

Hạ huyết áp (thường gặp)

• Có thể biểu hiện ở giai đoạn trễ của SBO hoàn toàn hoặc có biến chứng.

Tiêu chảy (không thường gặp)

• Trong các ca bệnh cấp tính, có thể làm tăng nhu động ở đoạn xa vị trí tắc nghẽn, dẫn đến tiêu chảy.

Sưng vùng háng (không thường gặp)

• Có thể do sự hiện diện của thoát vị kẹt và/hoặc nghẹt ở háng.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

chụp x-quang bụng

• Chụp X-quang bụng ở tư thế thẳng đứng và nằm ngửa giúp xác định liệu
bệnh nhân bị SBO bán phần hay toàn bộ, và liệu tắc nghẽn là đơn giản hay có
biến chứng.[13]

• SBO một phần: khí ở khắp bụng và ở trực tràng.
• SBO hoàn toàn: không có khí ở đoạn xa, và mức khí-dịch xen kẽ
• SBO biến chứng: khí tự do dưới cơ hoành gợi ý bị thủng; hình ảnh dấu ấn

ngón tay ở ruột gợi ý chứng thiếu máu cục bộ.
• Độ nhạy của chụp x-quang bụng trong chẩn đoán SBO là tương đối kém,

nhất là trong giai đoạn tắc nghẽn sớm và nhẹ.[14] Do đó, đối với những
trường hợp nghi ngờ cao trên lâm sàng về SBO thì dù cho hình chụp x-quang
vùng bụng bình thường hoặc chưa kết luận rõ ràng được, cần chụp CT vùng
bụng.[15]

có thể cho thấy mức khí-dịch,
giãn các quai ruột, không có
hơi trong trực tràng (trong
SBO hoàn toàn), tràn khí phúc
mạc

Công thức máu

• Có thể cho thấy tình trạng tắc ruột nặng kèm theo hoại tử.
• Có thể cho thấy tình trạng mất máu trong đoạn ruột bị tắc nghẽn, một dấu

hiệu cho thấy khả năng ruột bị hoại tử.

WBC tăng, số lượng hồng cầu
hiếm khi giảm

Urê

• Tăng mức urê cho thấy mức độ nặng của tình trạng mất nước/suy thận ở SBO
có biến chứng.

tăng khi thiếu dịch

nhóm xét nghiệm điện giải

• Mất cân bằng điện giải phù hợp với tình trạng mất nước.

hạ natri máu, hạ kali máu,
nhiễm kiềm chuyển hóa
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Xét nghiệm Kết quả

chụp CT ổ bụng

• Giúp xác định chẩn đoán nguyên nhân, mức độ, và vị trí của tắc nghẽn khi xét
nghiệm X-quang không cho kết luận rõ ràng.[13]

• Chụp CT vùng bụng có độ nhạy cao hơn nhiều so với chụp x-quang vùng
bụng; do đó, người ta cũng cho rằng nếu có thể, cần sử dụng CT hơn là chụp
x-quang khi nghi ngờ tắc ruột.[15]

có thể nhìn thấy vùng chuyển
tiếp, khối, khối u, viêm ruột
thừa.

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

Chụp x-quang đường tiêu hóa trên (GI) đi qua ruột non (SBFT)

• Liên quan đến việc sử dụng chất cản quang (thường là chất tan trong nước)
trong dạ dày. Đánh giá sau đó về mức độ di chuyển chất này, sử dụng chuỗi
ảnh x-quang, có thể cung cấp thông tin về sự hiện diện và vị trí tắc nghẽn
trong đường tiêu hóa:

• Trong SBO một phần, chất đi qua đến trực tràng.
• Trong SBO hoàn toàn, chất không vào trực tràng mà được giữ lại ở vị trí tắc

nghẽn.
• Cũng cho thấy mức độ bệnh ở bệnh nhân bị bệnh Crohn.

thuốc không đi qua được

Mổ hở

• Xác định vị trí tắc nghẽn và chẩn đoán nguyên nhân.
• Nhận biết những ca bệnh khó phân biệt giữa SBO một phần và toàn phần,

hoặc giữa SBO và một số nguyên nhân gây đau bụng khác.

viêm ruột thừa, ruột xoay bất
thường, khối u

soi ổ bụng

• Một phương pháp ít xâm lấn trong tay của các bác sĩ có kinh nghiệm, được
đào tạo. Có thể thực hiện trong những ca bệnh khó phân biệt giữa SBO một
phần và toàn phần, hoặc giữa SBO và một số nguyên nhân gây đau bụng khác.

viêm ruột thừa, ruột xoay bất
thường, khối u

siêu âm ổ bụng

• Ít khi thực hiện xét nghiệm này ở những bệnh nhân người lớn bị SBO trừ khi
nghi ngờ chẩn đoán khối u vùng bụng hoặc viêm ruột thừa, và không có hoặc
không thể chụp CT. Giãn các quai ruột chứa đầy khí và dịch luôn làm cản trở
bất kỳ chi tiết hữu ích nào có thể có được bằng siêu âm. Tuy nhiên, đây là
cách thức chẩn đoán hữu ích ở trẻ em.

có thể cho thấy khối u, hoặc
ruột thừa bị viêm/thủng

MRI vùng bụng

• Hiếm khi thực hiện xét nghiệm này ở bệnh nhân bị SBO cấp tính. Có thể hữu
ích trong các ca bệnh mạn tính, tái phát hoặc bán cấp như bệnh Crohn hoặc ở
phụ nữ mang thai, để hỗ trợ chẩn đoán trong khi tránh phóng xạ ion hóa.

có thể cho thấy vùng chuyển
tiếp tại điểm tắc nghẽn, khối u

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

liệt ruột • Ít đau quặn bụng; thường liên
quan đến nguyên nhân khác (ví
dụ như nhiễm trùng toàn thân,
sau phẫu thuật, do thuốc).

• Chụp CT có thể thấy đường đi
của chất cản quang chảy qua
ruột non và vào trong trực tràng.
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Tắc ruột non Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm dạ dày ruột nhiễm trùng • Nôn, thường không nôn ra dịch
mật.

• Hình chụp X-quang cho thấy
khí trong bụng; nuôi cấy phân
có thể dương tính với các vi-rút
hoặc vi khuẩn.

Tắc ruột già • Bụng chướng nhiều; táo bón
tiến triển thành táo bón hoàn
toàn.

• Hình chụp X-quang cho thấy
giãn đại tràng và có thể cho thấy
nguyên nhân (ví dụ như xoắn
đại tràng xích ma).

Giả tắc ruột • Là tình trạng mạn tính; táo bón;
thường liên quan đến việc sử
dụng các thuốc thần kinh.

• Hình chụp x-quang và CT có thể
cho thấy giãn ruột non hoặc ruột
già, có thể giãn nặng.

Viêm ruột thừa • Đau ở một phần tư dưới phải
kèm theo buồn nôn; nôn (không
nôn dịch mật).

• Trong hầu hết các ca bệnh, siêu
âm và CT có thể xác định chẩn
đoán.

Viêm tụy • Đau bụng trên liên tục lan đến
lưng; không nôn dịch mật.

• Tăng amylase và lipase; chụp
CT cho thấy tuyến tụy bị viêm.
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Cách tiếp cận điều trị từng bước

Trong tất cả các ca bệnh, điều quan trọng cần lưu ý là SBO là tình trạng cấp cứu y khoa. Chẩn đoán cần hồi sức ngay lập
tức và thỉnh thoảng cần phẫu thuật khẩn cấp tùy thuộc SBO là một phần (còn trung tiện được) hoặc hoàn toàn (không
trung tiện được/không có khí trong trực tràng trên ảnh chụp), và đơn giản (không viêm phúc mạc) hoặc có biến chứng (có
dấu hiệu viêm phúc mạc).

Nói chung:

• Bệnh nhân bị SBO hoàn toàn có hay không có viêm phúc mạc cần phải được phẫu thuật.
• Bệnh nhân có SBO một phần có thể cần giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày và theo dõi chặt chẽ. Cần phẫu

thuật nếu đáp ứng với các biện pháp điều trị không phẫu thuật kém sau 48 đến 72 giờ.

Ban đầu cần điều trị cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu với bù dịch, giảm áp lực ở ruột, và sử dụng thuốc giảm đau
và thuốc kháng sinh. Cần hội chẩn phẫu thuật sớm với bác sĩ ngoại tổng quát. Chỉ định điều trị phẫu thuật ở bệnh nhân
bị SBO hoàn toàn, viêm phúc mạc, có bằng chứng nghẹt, và những bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp điều trị
không phẫu thuật.

Cần khắc phục nguyên nhân để điều trị tình trạng tắc ruột kèm theo.

Tất cả bệnh nhân
Điều trị không phẫu thuật

• Bù dịch: chỉ định đặt đường truyền tĩnh mạch và sử dụng lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch ở tất cả các bệnh
nhân. Cần đặt ống thông Foley để theo dõi lượng nước tiểu.

• Giảm áp lực ruột: chỉ định đặt ống thông mũi dạ dày ở tất cả bệnh nhân để giảm áp lực khí/dịch trong đường
tiêu hóa trên Chỉ định hội chẩn phẫu thuật (với bác sĩ ngoại tổng quát) trong giai đoạn này.

• Thuốc chống nôn: mặc dù bệnh nhân có SBO hoàn toàn thường buồn nôn dữ dội, thường không sử dụng thuốc
chống nôn vì chúng không giúp giảm nôn đáng kể. Chiến lược chống nôn hiệu quả nhất là giảm áp lực bằng
cách đặt ống thông mũi dạ dày. Đối với SBO một phần, thuốc chống nôn có thể giúp ích, nhưng chỉ khi dịch
hút từ ống thông mũi dạ dày ở mức tối thiểu.[18] Chống chỉ định metoclopramide ở bệnh nhân tắc ruột.

• Thuốc giảm đau: là cần thiết để giảm đau phù hợp đối với bệnh nhân có SBO một phần hoặc hoàn toàn. Điều
này có thể được thực hiện với morphine.

• Thuốc kháng sinh: không có đủ bằng chứng cho thấy thuốc kháng sinh phổ rộng giúp ích cho những bệnh nhân
này. Ngược lại, chỉ định thuốc kháng sinh dự phòng nếu cần phẫu thuật.

Sử dụng dịch truyền tĩnh mạch và ống thông mũi dạ dày giúp điều trị SBO một phần ở khoảng một phần ba đến một
nửa ca bệnh. SBO hoàn toàn hiếm khi đáp ứng với liệu pháp không phẫu thuật, và vì lý do này, thường chỉ định phẫu
thuật; trừ trường hợp bệnh Crohn hoặc viêm ruột do phóng xạ vì chỉ cần giảm áp lực bằng cách đặt ống thông mũi
dạ dày cũng có thể giúp ích. Thông thường, có thể áp dụng liệu pháp điều trị bảo tồn trong 48 đến 72 giờ trong các
ca bệnh SBO một phần trước khi phẫu thuật, trừ ở những bệnh nhân có bằng chứng nghẹt ruột, mà can thiệp nhanh
chóng bằng phẫu thuật là điều cần thiết.[13]

Cần khắc phục nguyên nhân để điều trị tình trạng tắc ruột đi kèm. Cần thực hiện điều trị đặc hiệu như cắt bỏ ruột
thừa để điều trị viêm ruột thừa, thủ thuật Ladd để điều trị ruột quay bất thường, cắt bỏ khối u để điều trị khối u gây
tắc nghẽn, và điều trị thoát vị bẹn khi được chẩn đoán. Nguyên nhân thường gặp nhất bao gồm tình trạng dính, thoát
vị bẹn, hoặc khối u ở người lớn trước đây không được phẫu thuật.
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Tắc ruột non Điều trị

Ở bệnh nhân SBO cấp tính do tình trạng dính, có bằng chứng cho thấy rằng chất cản quang tan trong nước (ví dụ
như Gastrografin®) là phương pháp điều trị hiệu quả, tránh phẫu thuật, cũng như tương quan với thời gian nằm viện
giảm.[19] [20] Tuy nhiên, chỉ thực hiện thủ thuật này dưới sự theo dõi chặt chẽ. Sự hiện diện của chất cản quang tan
trong nước ở đại tràng trong vòng 24 giờ là dự đoán rõ ràng về giải pháp không phẫu thuật. Nếu cần phẫu thuật, phẫu
thuật nội soi ổ bụng để gỡ dính có lợi hơn phẫu thuật mổ hở. Một bài đánh giá tổng quan hệ thống cho thấy rằng tỉ lệ
mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ nhiễm trùng, và thời gian nằm viện được cải thiện hơn trong nhóm nội soi ổ bụng khi so
với phẫu thuật mổ hở.[21] [22]

Ở bệnh nhân SBO do bệnh Crohn, nong bằng bóng qua nội soi là một phương pháp thay thế cho phẫu thuật.[23]

Trong một số ca bệnh, phẫu thuật có thể không đem lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Ví dụ như nếu SBO do bệnh
lý ác tính tiến triển, có thể xem xét lợi ích của phẫu thuật so với nguy cơ biến chứng và tăng nguy cơ mắc bệnh.[24]
Điều trị bảo tồn để giảm áp lực ruột nếu có thể, kết hợp với thuốc chống nôn, thuốc chống co thắt, và thuốc giảm đau
phù hợp có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng cho những bệnh nhân đó. Tuy nhiên, phẫu thuật có thể là một phần cần
thiết trong điều trị giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh nhân.[25]

Bệnh nhân có SBO hoàn toàn, viêm phúc mạc, tình trạng kẹt, hoặc các phương
pháp điều trị không phẫu thuật thất bại
Điều trị phẫu thuật

• Tính chất tắc nghẽn xác định loại và mức độ phẫu thuật. Cần thực hiện thủ thuật mở bụng thám sát ở tất cả
bệnh nhân có SBO hoàn toàn; ở bất kỳ bệnh nhân nào được ghi nhận viêm phúc mạc hoặc có bằng chứng
nghẹt; và ở những bệnh nhân có SBO một phần không đáp ứng với các biện pháp điều trị không phẫu thuật
khi biểu hiện đau bụng kéo dài, tăng bạch cầu, mức khí-dịch ngày càng tệ trên hình chụp x-quang bụng (hoặc
cho thấy bụng ít khí), hoặc ở trẻ nhũ nhi bứt rứt bị mắc chứng ruột xoay bất thường đã được ghi nhận. Trong
trường hợp SBO có biến chứng, có biểu hiện viêm phúc mạc (phản ứngdội, phản ứng phúc mạc), cần bắt buộc
phải hồi sức ngay lập tức và nhanh chóng can thiệp phẫu thuật.[13]

• Ở bệnh nhân có SBO hoàn toàn, viêm phúc mạc sẽ tiến triển nếu chưa có biểu hiện. Vì lý do này, phẫu thuật
can thiệp sớm là điều thiết yếu mỗi khi nghi ngờ hoặc chẩn đoán SBO hoàn toàn.

Thuốc kháng sinh dự phòng

• Bệnh nhân đang được phẫu thuật để điều trị SBO cần sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng (ví dụ như cefoxitin,
hoặc ampicillin cộng với gentamicin) để dự phòng nhiễm trùng vết thương.

[VIDEO: Nasogastric tube insertion animated demonstration ]

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

SBO hoàn toàn hoặc biến chứng hoặc bị
nghẹt: đối tượng cần phẫu thuật

1 Phẫu thuật mổ hở cấp cứu cộng với bù dịch
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Cấp tính ( tóm tắt )

thêm thuốc kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật

thêm giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày

thêm Thuốc giảm đau

thêm điều trị nguyên nhân

SBO hoàn toàn hoặc biến chứng hoặc bị
nghẹt: chống chỉ định phẫu thuật

1 giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày cộng với bù
dịch

thêm thuốc giảm đau

bổ sung thuốc chống nôn

bổ sung thuốc chống co thắt

SBO một phần 1 bù dịch cộng với giảm áp lực qua ống thông mũi
dạ dày

thêm điều trị nguyên nhân

thêm Thuốc giảm đau

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm phẫu thuật

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm thuốc kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm điều trị nguyên nhân

bổ sung thuốc chống nôn
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Tắc ruột non Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

SBO hoàn toàn hoặc biến chứng hoặc bị
nghẹt: đối tượng cần phẫu thuật

1 Phẫu thuật mổ hở cấp cứu cộng với bù dịch

» Ở bệnh nhân SBO hoàn toàn, viêm phúc mạc thường
biểu hiện, bắt buộc phải hồi sức ngay lập tức và phẫu
thuật can thiệp nhanh chóng bằng thủ thuật mở bụng
thám sát. Viêm phúc mạc sẽ tiến triển nếu chưa có
biểu hiện; vì lý do này, phẫu thuật can thiệp sớm là
điều thiết yếu.

» Chỉ định đặt đường truyền tĩnh mạch và sử dụng
lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch (dung dịch Ringer
lactat hay nước muối sinh lý).

» Cần đặt ống thông Foley để theo dõi lượng nước
tiểu.

thêm thuốc kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật

» Chỉ định thuốc kháng sinh phổ rộng trước khi phẫu
thuật như là biện pháp dự phòng chống nhiễm trùng
vết thương.

» Thường sử dụng thuốc kháng sinh cho đến 24 giờ
sau khi phẫu thuật.

Các lựa chọn sơ cấp

» ampicillin: trẻ em: 50 mg/kg tiêm tĩnh mạch 30
phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 25 mg/kg 6
giờ sau đó; người lớn: 2 g tiêm tĩnh mạch 30 phút
trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1 g 6 giờ sau đó
-và-
» gentamicin: trẻ em: 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch 30
phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1 mg/kg 8
giờ sau đó; người lớn: 1,5 mg/kg tiêm tĩnh mạch
30 phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1,5 mg/
kg 8 giờ sau đó

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefoxitin: trẻ em >3 tháng tuổi: 30–40 mg/kg
tiêm tĩnh mạch 30-60 phút trước khi phẫu thuật,
tiếp theo là 30-40 mg/kg mỗi 6 giờ một lần trong
24 giờ; người lớn: 1-2 g tiêm tĩnh mạch 30-60
phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1-2 g mỗi
6-8 giờ một lần trong 24 giờ

thêm giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày

» Trong các ca bệnh SBO hoàn toàn, chỉ định đặt ống
thông mũi dạ dày để giảm áp lực khí/dịch trong đường
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Tắc ruột non Điều trị
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
tiêu hóa trên. Đây cũng là một chiến lược chống nôn
rất có hiệu quả.

thêm Thuốc giảm đau

» Điều cần thiết là giảm đau đầy đủ cho những
bệnh nhân này. Điều này có thể được thực hiện với
morphine tiêm tĩnh mạch.

Các lựa chọn sơ cấp

» morphine sulfate: trẻ em: 0,1 mg/kg tiêm tĩnh
mạch mỗi 3-4 giờ khi cần; người lớn: 2,5 đến 5
mg tiêm tĩnh mạch mỗi 3-4 giờ khi cần

thêm điều trị nguyên nhân

» Cần khắc phục nguyên nhân để điều trị tình trạng tắc
ruột kèm theo.

» Cần thực hiện điều trị đặc hiệu như cắt bỏ ruột thừa
để điều trị viêm ruột thừa, thủ thuật Ladd để điều trị
ruột quay bất thường (trẻ nhũ nhi), cắt bỏ khối u để
điều trị khối u tắc nghẽn, và điều trị thoát vị bẹn khi
được chẩn đoán.

» Nguyên nhân thường gặp nhất bao gồm tình trạng
dính, thoát vị bẹn, hoặc khối u ở người lớn trước đây
không được phẫu thuật.

SBO hoàn toàn hoặc biến chứng hoặc bị
nghẹt: chống chỉ định phẫu thuật

1 giảm áp lực qua ống thông mũi dạ dày cộng với bù
dịch

» Trong trường hợp phẫu thuật được xem là không có
lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân (ví dụ như SBO là do
bệnh lý ác tính tiến triển) trọng tâm của việc điều trị là
cần giảm nhẹ các triệu chứng. Chỉ định đặt ống thông
mũi dạ dày để giảm áp lực khí/dịch trong đường tiêu
hóa trên.

» Chỉ định đặt đường truyền tĩnh mạch và sử dụng
lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch (dung dịch Ringer
lactat hay nước muối sinh lý) để hồi sức và duy trì tình
trạng bù nước. Cần đặt ống thông Foley để theo dõi
lượng nước tiểu.

thêm thuốc giảm đau

» Cần giảm đau đầy đủ cho tất cả bệnh nhân. Điều này
có thể được thực hiện với morphine tiêm tĩnh mạch.

Các lựa chọn sơ cấp
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Tắc ruột non Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» morphine sulfate: trẻ em: 0,1 mg/kg tiêm tĩnh
mạch mỗi 3-4 giờ khi cần; người lớn: 2,5 đến 5
mg tiêm tĩnh mạch mỗi 3-4 giờ khi cần

bổ sung thuốc chống nôn

» Thuốc chống nôn có thể giúp bổ sung làm giảm áp
lực qua ống thông mũi dạ dày cho bệnh nhân nôn mửa
và/hoặc buồn nôn trong các ca bệnh có chống chỉ định
phẫu thuật.

» Chống chỉ định metoclopramide ở bệnh nhân tắc
ruột.

Các lựa chọn sơ cấp

» ondansetron: 4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 tiếng
khi cần

bổ sung thuốc chống co thắt

» Một số hướng dẫn điều trị tắc ruột do nguyên nhân
ác tính khuyến nghị sử dụng thuốc chống co thắt để
giảm đau bụng hoặc khó chịu.[27] [28]

SBO một phần 1 bù dịch cộng với giảm áp lực qua ống thông mũi dạ
dày

» Chỉ định đặt đường truyền tĩnh mạch và sử dụng
lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch (dung dịch Ringer
lactat hay nước muối sinh lý) ở tất cả bệnh nhân.

» Cần đặt ống thông Foley để theo dõi lượng nước
tiểu.

» Chỉ định đặt ống thông mũi dạ dày để giảm áp lực
khí/dịch trong đường tiêu hóa trên.

» Chỉ định hội chẩn phẫu thuật (bác sĩ ngoại tổng
quát) ở giai đoạn này để xác định phương pháp điều trị
tốt nhất.

» Truyền dịch và đặt ống thông mũi dạ dày giúp điều
trị SBO một phần ở khoảng một phần ba đến một nửa
ca bệnh.

» Thông thường, có thể áp dụng liệu pháp bảo tồn
trong 48 đến 72 giờ trong các ca bệnh SBO một phần
trước khi phẫu thuật được thực hiện, nếu cần.

thêm điều trị nguyên nhân

» Cần khắc phục nguyên nhân tiềm ẩn để điều trị tình
trạng tắc ruột đồng mắc. Cần thực hiện điều trị đặc
hiệu như cắt bỏ ruột thừa để điều trị viêm ruột thừa,
thủ thuật Ladd để điều trị ruột quay bất thường (trẻ
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Tắc ruột non Điều trị
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
nhũ nhi), cắt bỏ khối u để điều trị khối u tắc nghẽn, và
điều trị thoát vị bẹn khi được chẩn đoán.

» Ở bệnh nhân SBO do bệnh Crohn, nong bằng bóng
qua nội soi là một phương pháp thay thế cho phẫu
thuật.[23]

» Ở bệnh nhân SBO cấp tính do tình trạng dính, có
bằng chứng cho thấy rằng chất cản quang tan trong
nước (ví dụ như Gastrografin®) là phương pháp điều
trị hiệu quả, tránh phẫu thuật, cũng như tương quan
với thời gian nằm viện giảm.[19] [20] Tuy nhiên, chỉ
thực hiện thủ thuật này dưới sự theo dõi chặt chẽ. Sự
hiện diện của chất cản quang tan trong nước ở đại
tràng trong vòng 24 giờ là dự đoán rõ ràng về giải
pháp không phẫu thuật.

thêm Thuốc giảm đau

» Cần giảm đau đầy đủ cho tất cả bệnh nhân. Điều này
có thể được thực hiện với morphine tiêm tĩnh mạch.

Các lựa chọn sơ cấp

» morphine sulfate: trẻ em: 0,1 mg/kg tiêm tĩnh
mạch mỗi 3-4 giờ khi cần; người lớn: 2,5 đến 5
mg tiêm tĩnh mạch mỗi 3-4 giờ khi cần

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm phẫu thuật

» Cần thực hiện thủ thuật mở bụng thám sát ở bệnh
nhân không đáp ứng sau 48 đến 72 giờ kể từ khi điều
trị không phẫu thuật khi biểu hiện đau bụng kéo dài,
tăng bạch cầu, mức khí-dịch ngày càng tệ trên hình
chụp x-quang vùng bụng (hoặc cho thấy bụng ít khí),
hoặc ở trẻ nhũ nhi bứt rứt có chứng ruột quay bất
thường đã được ghi nhận.

» Ở bệnh nhân có SBO thứ phát do tình trạng dính và
cần phẫu thuật, phẫu thuật nội soi ổ bụng gỡ dính có
lợi hơn phẫu thuật mổ hở. Một bài đánh giá tổng quan
hệ thống cho thấy rằng tỉ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, tỷ
lệ nhiễm trùng, và thời gian nằm viện được cải thiện
hơn trong nhóm nội soi ổ bụng khi so với thủ thuật
mở bụng.[21] [22]

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm thuốc kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật

» Chỉ định thuốc kháng sinh phổ rộng trước khi phẫu
thuật như là biện pháp dự phòng chống nhiễm trùng
vết thương.

» Thường sử dụng thuốc kháng sinh cho đến 24 giờ
sau khi phẫu thuật.

Các lựa chọn sơ cấp
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Tắc ruột non Điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
» ampicillin: trẻ em: 50 mg/kg tiêm tĩnh mạch 30
phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 25 mg/kg 6
giờ sau đó; người lớn: 2 g tiêm tĩnh mạch 30 phút
trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1 g 6 giờ sau đó
-và-
» gentamicin: trẻ em: 2 mg/kg tiêm tĩnh mạch 30
phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1 mg/kg 8
giờ sau đó; người lớn: 1,5 mg/kg tiêm tĩnh mạch
30 phút trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1,5 mg/
kg 8 giờ sau đó

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» cefoxitin: trẻ em >3 tháng tuổi: 30-40 mg/kg tiêm
tĩnh mạch 30-60 phút trước khi phẫu thuật, tiếp
theo là 30-40 mg/kg mỗi 6 giờ một lần trong 24
giờ; người lớn: 1-2 g tiêm tĩnh mạch 30-60 phút
trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 1-2 g mỗi 6-8 giờ
một lần trong 24 giờ

đáp ứng lâm sàng kém sau 48
đến 72 giờ

thêm điều trị nguyên nhân

» Cần khắc phục nguyên nhân tiềm ẩn để điều trị tình
trạng tắc ruột đồng mắc. Cần thực hiện điều trị đặc
hiệu như cắt bỏ ruột thừa để điều trị viêm ruột thừa,
thủ thuật Ladd để điều trị ruột quay bất thường (trẻ
nhũ nhi), cắt bỏ khối u để điều trị khối u tắc nghẽn, và
điều trị thoát vị bẹn khi được chẩn đoán.

bổ sung thuốc chống nôn

» Đối với SBO một phần, thuốc chống nôn có thể giúp
ích, nhưng chỉ khi dịch hút từ ống thông mũi dạ dày ở
mức tối thiểu.[18]

» Chống chỉ định metoclopramide ở bệnh nhân tắc
ruột.

Các lựa chọn sơ cấp

» ondansetron: 4 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 tiếng
khi cần
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Tắc ruột non Liên lạc theo dõi
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Khuyến nghị

Giám sát

Sau khi phẫu thuật, cần theo dõi tình trạng tái phát các triệu chứng ở bệnh nhân (ví dụ như đau quặn, bụng chướng,
nôn).

Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần đến thăm khám hàng năm với bác sĩ đa khoa để chăm sóc sức khỏe định kỳ. Bằng
chứng đau quặn bụng hoặc không dung nạp thức ăn cần được làm thêm các xét nghiệm như chụp x-quang đường tiêu
hóa trên đi qua ruột non và/hoặc chụp cắt lớp vi tính vùng bụng, để đánh giá tình trạng tái phát bệnh, nhất là trong
trường hợp bệnh lý ác tính. Cần xác định tần suất đi khám và theo dõi dựa trên bệnh lý nền.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Cần tư vấn cho bệnh nhân đi khám đối với các triệu chứng cho thấy tắc ruột tái phát, nhất là trong các ca bệnh có
bằng chứng hoại tử ruột trước đó.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

hoại tử ruột ngắn hạn trung bình

Ở bệnh nhân bị SBO hoàn toàn không được điều trị, khả năng hoại tử ruột rất cao. Do tình trạng tắc nghẽn tiến triển,
tưới máu ruột giảm, dẫn đến thay đổi do thiếu máu cục bộ và hoại tử. Các dấu hiệu khởi phát viêm phúc mạc, tăng
bạch cầu, mất nước, và tổn thương thận cấp tính do nguyên nhân trước thận báo hiệu tình trạng này.[29] [30] [31] [32]

Nhiễm trùng huyết ngắn hạn trung bình

Bệnh nhân bị hoại tử ruột có nguy cơ bị thủng ruột kèm theo nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan. Điều này khiến
nhiều bệnh nhân tử vong.

Suy đa tạng ngắn hạn trung bình

Bệnh nhân bị hoại tử ruột có nguy cơ bị thủng ruột kèm theo nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan. Điều này khiến
nhiều bệnh nhân tử vong.

áp-xe trong ổ bụng ngắn hạn thấp

Trong các ca tắc ruột kèm theo thủng ruột, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng trong ổ bụng kèm theo hình thành áp-xe.
Tình trạng này cần điều trị bằng phẫu thuật mổ hở hoặc dẫn lưu dưới hướng dẫn của các phương pháp chẩn đoán hình
ảnh.

hội chứng ruột ngắn dài hạn thấp
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Tắc ruột non Liên lạc theo dõi

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Nếu việc điều trị SBO cần cắt bỏ một phần lớn ruột non, bệnh nhân có thể tiến triển hội chứng ruột ngắn. Bệnh lý này
có đặc điểm một đoạn ruột non lớn bị mất chức năng hoặc cấu trúc giải phẫu, khiến không hấp thụ đầy đủ chất dinh
dưỡng qua đường ruột.

Những bệnh nhân này cần bổ sung dinh dưỡng qua đường ruột hoặc qua đường tiêm truyền. Biện pháp điều trị dứt
điểm là ghép ruột trong các ca bệnh nặng.

thủng ruột biến thiên trung bình

Bệnh nhân bị hoại tử ruột có nguy cơ bị thủng ruột kèm theo nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan. Điều này khiến
nhiều bệnh nhân tử vong.

Tiên lượng

SBO là một cấp cứu y khoa. Bệnh nhân được điều trị đúng lúc có tiên lượng rất tốt. Ở những bệnh nhân không được điều
trị, tình trạng tắc nghẽn tiến triển thành hoại tử ruột, thủng ruột, nhiễm trùng huyết, và suy đa cơ quan.

• Bệnh nhân trước đây phẫu thuật có nhiều khả năng bị dính ruột, là nguyên nhân gây SBO. Những bệnh nhân đó có
nguy cơ tái phát SBO do có tình trạng dính tái phát mặc dù đã gỡ dính ruột đầy đủ.

• Bệnh nhân không có phẫu thuật trước đó có thể có bệnh lý ác tính nền, thoát vị bẹn, dải dính bẩm sinh, hoặc bệnh
Crohn là nguyên nhân gây tắc nghẽn, và hậu quả của chúng sẽ được xác định bằng khả năng đáp ứng với bệnh lý
nền.
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Từ thông tin thu thập của Tiến sĩ David J. Hackam
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.

Liên hệ với chúng tôi

+ 44 (0) 207 111 1105
support@bmj.com

BMJ
BMA House
Tavistock Square
London
WC1H 9JR
UK

30 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Apr 12, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.bmj.com/company/legal-information/
http://bestpractice.bmj.com


Những người có đóng góp:

// Các tác giả:

John T. Jenkins, MD

Consultant Colorectal Surgeon
Department of Coloproctology, St. Mark's Hospital, London, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: JTJ declares that he has no competing interests.

George Malietzis, MBBS, MSc, MRCS

Honorary Clinical Lecturer
Department of Surgery and Cancer, Imperial College, London, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: GM declares that he has no competing interests.

// Lời cảm ơn:

Dr John T. Jenkins and Dr George Malietzis would like to gratefully acknowledge Dr Frances J. McNicol and Dr David J.
Hackam, previous contributors to this monograph. FJM and DJH declare that they have no competing interests.

// Những Người Bình duyệt:

Steven D. Wexner, MD, FACS, FRCS, FRCS (Ed)

Chief Academic Officer
Emeritus Chief of Staff (1997-2007), Chairman Department of Colorectal Surgery, Professor of Surgery Ohio State
University, Affiliate Professor Department of Surgery, Division of General Surgery, University of South Florida College of
Medicine, Cleveland Clinic Florida, FL
CÔNG KHAI THÔNG TIN: SDW declares that he has no competing interests.


