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ĐẶT VẤN ĐỀ

Phế quản gốc xuất phát từ thực quản là dạng hiếm gặp trong các dị
dạng trong sự phân chia của phế quản phổi và ruột trước
(CBPFMs) vì vậy rất ít khi được nghĩ tới, nên chẩn đoán khá khó
khăn và thường chậm trễ. Dị tật này cần được nghi ngờ khi bệnh
nhân có biểu hiện nhiễm trùng hô hấp dưới tái đi tái lại nhiều lần
không đáp ứng với điều trị và không tìm thấy nguyên nhân nào
khác. Điều trị chủ yếu cắt phần phổi tổn thương thiểu sản để giải
quyết triệu chứng cho bệnh nhân
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• Mục tiêu: Trình bày trường hợp lâm sàng và hồi cứu y văn

• Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo trường hợp lâm sàng
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TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

BN: CB N.T.K.T          Nam,           SN: 27/01/2018

Con 2/2, Sinh thường, đủ tháng, CNLS: 3,2 kg

Địa chỉ: Trà Vinh

Ngày nhập viện: 27/01/2018 (9h tuổi)
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LÝ DO NHẬP VIỆN

BV Hùng Vương chuyển: Suy hô hấp, sùi bọt cua sau sinh
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TÌNH TRẠNG LÚC NHẬP VIỆN

- Tỉnh

- Môi hồng/ oxy

- Sinh hiệu ổn

- Tim đều rõ

- Phổi thô, phế âm đều 2 bên

- Đặt sonde dạ dày vướng

- Bụng mềm, không chướng

- Không lỗ hậu môn, vết tích hậu môn rõ, không thấy lỗ thoát phân

- Bất sản xương quay Trái
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XỬ TRÍ TẠI KHOA CẤP CỨU

• Tiếp tục thở Oxy canula

• Truyền dịch

• Sưởi ấm

• Chụp X quang ngực thẳng

• XNTP, AST, ALT, chức năng thận, Ion đồ

• Chẩn đoán: TD teo thực quản, bất sản hậu môn trực tràng, đa 
dị tật

• Chuyển NICU
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X quang thực quản cản quang

• BN không được chụp X quang túi cùng thực quản cản quang
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SIÊU ÂM BỤNG – NÃO - TIM

• Siêu âm bụng:

- Không thấy thận Phải, đóng vôi và sỏi đài thận Trái d<8mm

• Siêu âm não: Chưa ghi nhận bất thường

• Siêu âm tim:

- Tồn tại lỗ bầu dục d = 2mm

- Hẹp nhẹ động mạch Phổi
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XỬ TRÍ

• Phẫu thuật: ( 19h10 ngày 28/01/2018: 43 h tuổi)

• Chẩn đoán trước PT: 

Teo thực quản có dò khí thực quản + bất sản hậu môn trực tràng/ HC 
VACTERL

• Chẩn đoán sau PT:

Teo thực quản type C + bất sản hậu môn trực tràng/ HC VACTERL

• Phương pháp PT:

Cắt đường dò, nối thực quản tận tận + làm hậu môn tạm đại tràng
Sigma
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HẬU PHẪU

• Cho ăn ngày 5 qua sonde dạ dày, cho ăn đường miệng
ngày 14 sau PT

• Cai máy thở ngày 3

• X quang: viêm phổi ➔ xẹp phổi Trái ➔ thở CPAP kéo dài, 
tình trạng viêm phổi không cải thiện
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HP ngày 3
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HP ngày 6
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CT ngực
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X quang thực quản cản quang
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Nội soi khí phế quản

• Soi xuống Carina thấy lòng phế quản gốc Trái thông thoáng, ít
dịch nhầy trong, không thấy lòng phế quản gốc Phải

• Lỗ dò khí thực quản cách cung răng 7 cm, vị trí 5h trong lòng
thực quản
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Chẩn đoán

• Viêm xẹp phổi nghĩ do phế quản gốc Phải xuất phát từ thực 
quản (Esophageal lung)/ HP teo thực quản type C, bất sản hậu 
môn trực tràng đã làm HMT, hội chứng VACTERL
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Phẫu thuật lần 2 (05/04/2018)
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BÀN LUẬN

• Phế quản gốc xuất phát từ thực quản (esophageal lung) là một
dạng rất hiếm gặp trong các dị dạng thông nối của phế quản
phổi và ruột trước (CBPFMs), đây là trường hợp phế quản gốc
thông nối bất thường với thực quản thay vì nối với khí quản, và
cũng được cấp máu bởi nhánh của động mạch phổi

• Dị dạng thông nối của phế quản phổi và ruột trước (CBPFMs) 
là một dị tật hiếm gặp được biểu hiện bởi sự tồn tại thông nối
bẩm sinh giữa 1 thành phần của hệ hô hấp với thực quản hay 
dạ dày

• Thường được phát hiện ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn, hiếm khi phát
hiện ở giai đoạn sơ sinh
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PHÔI THAI HỌC

• Trong thời kì bào thai, hệ hô hấp được hình thành từ một túi
thừa ở mặt bụng của ruột trước. Khi ống hầu khí quản phát
triển dài ra theo chiều dọc, cầu nối giữa khí quản và thực quản
sẽ từ từ phân chia khí quản ra khỏi ruột trước, sau đó cầu nối
này sẽ hợp lại tại đường giữa hình thành nên vách ngăn tách
ruột trước ra thành mặt bụng và mặt lưng, mặt bụng sẽ phát
triển thành khí quản và mặt lưng sẽ phát triển thành thực quản. 
Bất kì bất thường này trong sự phân chia sẽ gây ra dị tật bẩm
sinh này
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PHÂN LOẠI: chia làm 4 nhóm theo Srikanth 

• Nhóm I: ( tỉ lệ 16 %), bất
thường liên quan đến teo thực
quản có dò khí thực quản:

a) Nhóm IA: toàn bộ phổi xuất 
phát từ thực quản hay dạ dày

b) Nhóm IB: 1 phần phổi hay thùy
phổi xuất phát từ thực quản

• Nhóm II: ( tỉ lệ 33 %) 1 bên phổi 
xuất phát từ thực quản, không 
thấy phế quản gốc cùng bên

• Nhóm III: (tỉ lệ 46 %) 1 phần
phổi hay thùy phổi thông nối với
thực quản hay dạ dày

• Nhóm IV: ( tỉ lệ 5 %) 1 phần phế
quản bình thường thông nối với
thực quản
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CHẨN ĐOÁN

• Cần phải nghi ngờ đến bất thường bẩm sinh này nếu bệnh nhi
nhiễm trùng hô hấp dưới tái đi tái lại hoặc suy hô hấp sớm ở trẻ
nhũ nhi không đáp ứng với điều trị. Xẹp phổi nặng sau mổ teo
thực quản có dò khí thực quản cũng cần nghi ngờ dị tật này

• Đối với trẻ lớn dị tật này có thể gây nên tình trạng ho mạn tính
trở nặng hơn khi ăn hoặc viêm phổi, suy hô hấp tái đi tái lại
nhiều lần kém đáp ứng với điều trị.
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Hình ảnh học 

X Quang

CT ngực có dựng hình

X quang thực quản cản quang

Nội soi phế quản, thực quản
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Dị tật đi kèm

• Dị tật đi kèm trong bất thường thông nối phế quản phổi và ruột
trước có thể gặp như thiểu sản phổi, tim bẩm sinh, bất thường
thận, xương sườn, dị tật cột sống, dị tật đường tiêu hóa

• Những dị tật đi kèm là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử
vong
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ĐIỀU TRỊ

• Phẫu thuật cắt phổi hoặc thùy Phổi bất thường

• Phẫu thuật cắm lại phế quản bất thường vào cây khí phế quản
trong trường hợp mô phổi không tổn thương nặng và nguồn
cung cấp máu phế quản – phổi bất thường này dồi dào
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KẾT LUẬN

• Dị tật này cần được nghi ngờ khi bệnh nhân có biểu hiện nhiễm
trùng hô hấp dưới tái đi tái lại nhiều lần không đáp ứng với điều trị
và không tìm thấy nguyên nhân nào khác

• Dị tật này càng cần phải nghĩ đến nhiều hơn khi bệnh nhi kèm theo
teo thực quản có dò khí thực quản. Đặc biệt xẹp phổi sớm sau mổ
teo thực quản có dò khí thực quản

• Trong trường hợp nghi ngờ dị tật này nên chụp CT ngực để góp
phần xác định chẩn đoán

• Điều trị dị tật này thông thường là cắt đi phần phổi bất thường để
loại bỏ triệu chứng

• Những dị tật đi kèm cần được khảo sát bởi vì đó là nguyên nhân
chính gây bệnh tật và tử vong
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