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TÓM TẮT37 

Mục tiêu: Thoát vị bẹn (TVB) ở trẻ em là 

bệnh lý ngoại nhi phổ biến. Còn nhiều tranh cãi 

liên quan đến vai trò của phẫu thuật nội soi 

(PTNS) điều trị TVB và lợi ích của nó so với 

phương pháp PT mở. Do đó, nghiên cứu này 

nhằm so sánh kết quả của PTNS so với PT mở 

trong điều trị TVB ở trẻ em. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền 

cứu so sánh được thực hiện tại Bệnh viện Nhi 

đồng 2 từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2021. Bệnh 

nhi nam bị TVB được tư vấn PT và phân vào 2 

nhóm PTNS khâu lỗ bẹn sâu ngoài phúc mạc và 

PT mở. Các kết quả được ghi nhận và so sánh 

giữa 2 nhóm về đặc điểm lâm sàng, PT, biến 

chứng PT và kết quả theo dõi sau PT. 

Kết quả: Có tổng cộng 648 bệnh nhân đã 

được tham gia vào nghiên cứu này. Tuổi trung 

bình lúc PT là 47,9 ± 31,7 tháng. 324 bệnh nhân 

được PTNS và 324 người khác được PT mở. 

Chẩn đoán sau PT: 10,8% (35/324 trường hợp) 

bệnh nhân thoát vị hai bên được phát hiện trong 

quá trình sửa chữa nội soi. Thời gian PT trung 

bình là 22,1 ± 10,1 phút đối với PTNS, cao hơn 

đáng kể so với 16,9 ± 6,5 phút đối với PT mở (P 

<0,05). Tỷ lệ chuyển sang mổ hở là 1,9% (6/324 

trường hợp). Tỷ lệ PT lại ở nhóm mổ nội soi là 
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0,9% (3/324 trường hợp: 01 trường hợp tái phát 

và 02 trường hợp thủy tinh mạc) so với 0,3% 

(1/324 trường hợp) ở nhóm mổ hở. Kết quả tại 

thời điểm theo dõi 6 tháng sau PT ở các nhóm 

bệnh nhân được PTNS và mổ mở đều tốt. 

Kết luận: Việc ứng dụng kỹ thuật nội soi ổ 

bụng khâu lỗ bẹn sâu ngoài phúc mạc đầu cho 

kết quả rất khả quan với những ưu điểm về việc 

phát hiện TVB đối bên cũng như tính thẫm mỹ 

cao. Tuy nhiên, những hạn chế về thời gian PT, 

tỷ lệ PT lại cũng còn là vấn đề đáng quan tâm. 

Từ khóa: TVB, PTNS, PT mở, trẻ em, kết 

quả 

 

SUMMARY 

LAPAROSCOPIC COMPLETELY 

EXTRAPERITONEAL REPAIR 

VERSUS OPEN HERNIOTOMY OF 

INGUINAL HERNIA IN CHILDREN:  

A PROSPECTIVE COMPARATIVE 

STUDY 

Objectives: Considerable controversy exists 

regarding the role of laparoscopic hernia repair 

and its benefits over open herniotomy repair. 

This study aimed to compare the outcomes of the 

laparoscopic inguinal hernia repair with the open 

one. 

Methods: A prospective comparative study 

was conducted at Children's Hospital 2 in Ho Chi 

Minh City, Vietnam, from January 2019 to 

December 2021. Patients presented with inguinal 

hernia were submitted into two groups of 

operation: laparoscopic completely 

mailto:dr.thachpham@gmail.com


HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 

284 

extraperitoneal repair versus open herniotomy 

repair. The outcomes of the two groups were 

reported and compared in terms of clinical and 

operative characteristics and postoperative 

complications. 

Results: Six hundred and forty-eight patients 

were enrolled in this study. The mean age at 

surgery was 47.9 ± 31.7 months. Three hundred 

twenty-four patients underwent laparoscopic 

surgery, and 324 others with open surgery. 

Postoperative diagnosis reported that 10.8% 

(35/324 cases) of patients with contralateral 

hernia patency were revealed during the 

laparoscopic repair. Mean surgical time was 22.1 

± 10.1 minutes for laparoscopic surgery, 

significantly higher than 16.9 ± 6.5 minutes for 

open surgery (P <0.05). The conversion rate to 

open surgery is 1.9% (6/324 patients). The rate of 

redo surgery in the laparoscopic group is 0.9% 

(3/324 patients: one of recurrence and two of 

hydrocele) compared with 0.3% (1/324 patients) 

in the open group. The outcomes of all the cases 

in the two groups at the follow-up after six 

months of surgery were good. 

Conclusions: The laparoscopic technique in 

this study has revealed the patency of the 

contralateral inguinal hernia. However, the 

limitation of surgery time and the rate of redo-

surgery are still controversial in cases operated 

on with the laparoscopic technique. 

Keywords: Laparoscopic inguinal hernia 

repair, open inguinal hernia repair, children, 

comparison. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thoát vị bẹn (TVB) là bệnh lý bẩm sinh 

thường gặp ở trẻ em với tần xuất từ 0.8% to 

4,4% trẻ em dưới 18 tuổi [3]. Phương pháp 

phẫu thuật nội soi (PTNS) ổ bụng được giới 

thiệu như một phương pháp có thể thay thế 

cho PT mở thường qui điều trị TVB ở trẻ em 

. Với những ưu điểm được ghi nhận của kỹ 

thuật nội soi là quan sát được tình trạng ống 

bẹn đối bên, giảm đau sau PT, cải thiện kết 

quả thẩm mỹ và thời gian hồi phục nhanh 

chóng. Tuy nhiên còn nhiều tranh cãi trong 

việc ứng dụng nội soi vì việc tăng thời gian 

PT, chi phí, biến chứng, chỉ định và chống 

chỉ định. 

Hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất trong 

chỉ định cũng như những ưu và nhược điểm 

của PTNS so với PT mở. Do vậy, chúng tôi 

thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá kết 

quả của kỹ thuật nội soi điều trị TVB bằng 

kỹ thuật khâu ngoài phúc mạc so với kỹ thuật 

mổ mở thường qui tại bệnh viện Nhi Đồng 2 
[5]. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu có phân nhóm so 

sánh giữa kỹ thuật mổ mở và kỹ thuật mổ nội 

soi. Các bệnh nhân nam < 16 tuổi, được chẩn 

đoán TVB tại bệnh viện Nhi Đồng 2 và đồng 

thuận tham gia sẽ được đưa vào nghiên cứu. 

Bệnh nhi được khám trước mổ, tư vấn chọn 

phương pháp PT và theo dõi đánh giá sau mổ 

bởi chính các nghiên cứu viên trong nhóm 

nghiên cứu. Những bệnh nhân không đồng 

thuận và/ hoặc không được PT bởi các 

nghiên viên của nhóm nghiên cứu sẽ bị loại 

ra khỏi nghiên cứu. 

Kỹ thuật chọn mẫu và cách thức tiến 

hành 

Sau khi được tư vấn PT bởi nghiên cứu 

viên, bệnh nhân được phân vào 2 nhóm: 

PTNS và PT mở. Các xét nghiệm cận lâm 

sàng trước PT được chỉ định: công thức máu, 

đông máu toàn bộ, siêu âm trước mổ để đánh 

giá: bên thoát vị, kích thước lỗ thoát vị, tạng 

thoát vị, và các bất thường khác kèm theo 

nếu có. Phương pháp PT: nhóm PT mở 
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ống bẹn được thực hiện theo kỹ thuật cắt và 

cột cao ống phúc tinh mạc ngay lỗ bẹn sâu[7]. 

Nhóm PTNS được thực hiên theo kỹ thuật 

khâu lỗ bẹn sâu ngoài phúc mạc qua nội soi 

được mô tả trong Hình 3.  

Theo dõi và đánh giá kết quả sau PT: 

Bệnh nhân được theo dõi và đánh giá kết quả 

tại các thời điểm sau PT một tuần, một tháng 

và sáu tháng nhằm đánh giá: tình trạng vết 

mổ, kích thước tính hoàn, và các bất thường 

khác kèm theo (nếu có). 

Xử lý phân tích số liệu 

Các biến số về đặc điểm dịch tễ học bệnh 

nhân tham gia nghiên cứu, lâm sàng, cận lâm 

sàng cũng như các kết quả PT theo dõi sau 

mổ được ghi nhận và phân tích. Toàn bộ 

bệnh án mẫu được lưu trữ và xử lý bằng 

phần mềm SPSS 20. Tất cả các phép kiểm 

được xem có ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 

0,05. 

 

 
Hình 2. Thành phần của bộ kim endo (Endo needle kit) [3]. 

 

 
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý PT TVB nội soi ngoài phúc mạc (extra-peritoneal suture). 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 1/2019 đến 12/2021, có tổng 

cộng 648 bệnh nhân đã được tham gia vào 

nghiên cứu này. Trong đó có 324 bệnh nhân 

được PTNS và 324 bệnh nhân được PT mở. 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả 

theo dõi sau PT của 2 nhóm PTNS và PT mở 

được mô tả trong Bảng 1.  

Đặc điểm dịch tễ học 

Tuổi trung bình lúc PT chung là: 47,9 ± 

31,7 tháng tuổi. Tuổi trung bình nhóm PTNS 

thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 

PT mở (p<0,05). Khi so sánh cân nặng và 

chiều cao ở từng nhóm PTNS và PT mở 

không ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05) (Bảng 1). 

Đặc điểm PT:  

Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận tỷ lệ TVB 

một bên là 88,9% (576/648 trường hợp); 

trong đó TVB bên phải nhiều hơn bên trái 

với tỷ lệ lần lượt là: 52,0% và 36,9%. TVB 2 

bên chiếm tỷ lệ 11,1% (72/648). Tỷ lệ phát 

hiện TVB đối bên trong nhóm PTNS là 

10,8% (35/324 trường hợp). Tỷ lệ chuyển mổ 

hở là 2.1% (6/292 trường hợp). Tất cả các 

trường hợp chuyển mổ mở do TVB trượt có 

mạc nối dính chặt vào thành bẹn không can 

thiệp được bằng PTNS. 

Trong nhóm PTNS, có 6 trường hợp bị tụ 

máu ngoài phúc mạc nhiều tại vị trí lúc đâm 

kim khâu lỗ bẹn sâu. Tuy nhiên, tình trạng tụ 

máu tự giới hạn và không cần can thiệp gì 

thêm. 

Thời gian PT trung bình là 23,3 ± 9,5 

phút; trong đó thời gian PT của nhóm PTNS 

dài hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm PT 

mở (p<0,001). 

Theo dõi hậu phẫu 

Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu, chúng 

tôi ghi nhận 6 trường hợp (1,8%) trong nhóm 

PTNS bị nhiễm trùng rốn sau trong vòng 7 

ngày sau PT. Tất cả các trường hợp đều khỏi 

với điều trị nội khoa và chăm sóc rốn. Nhóm 

PT mở không ghi nhận biến chứng nhiễm 

trùng vết mổ. 

Kết quả sau mổ ghi nhận một trường hợp 

bị TVB tái phát và 2 trường hợp bị thủy tinh 

mạc sau mổ. Cả ba trường hợp này đều được 

PT lại bằng phương pháp mở và có kết quả 

tốt.  

 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân PT TVB nội soi và mổ mở (n=359) 

Đặc điểm 
Chung 

(n=648) 

Mổ Nội Soi 

(n=324) 

Mổ mở 

(n=324) 
P 

Đặc điểm dịch tễ học 

▪ Tuổi lúc PT (TBSD, tháng) 47.9 ± 31.7 46.6 ± 31.3 56.9 ± 2.7 0.037 

▪ Cân nặng (kg) 17.9 ± 12.1 17.9 ± 13.3 17.9 ± 7.9 0.64 

▪ Chiều cao (cm) 98.0 ± 24.3 94.6 ± 23.9 101.1 ± 25.1 0.95 

▪ BMI (kg/m2) 21.5 ± 8.4 22.2 ± 3.0 15.8 ± 3.9 0.04 

Đặc điểm PT 

▪ Chẩn đoán sau mổ, n (%) 

- TVB  trái 

- TVB phải 

- TVB hai bên 

 

239 (36,9) 

337 (52,0) 

77 (11,1) 

 

105 (32.4) 

157 (48.5) 

67 (20,7)* 

 

134 (41.3) 

180 (55.6) 

10 (3.1) 

0.006 

▪ Thời gian PT (phút) 23.3 ± 9.5 25.1 ± 8.1 15.5 ± 6.4 <0.001 
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▪ Tụ máu dưới phúc mạc  10 (3,1) -  

▪ Phát hiện TVB đối bên, n (%)  35 (10,8) -  

▪ Chuyển mổ hở, n (%)  6 (1,9) -  

▪ Đã mổ TVB 1 bên trước đó  5 (1.5) -  

Theo dõi sau PT 

▪ Thời gian theo dõi (tháng) 14.5 ± 5.1 13.5 ± 5.0 17.1 ± 3.0 <0.001 

▪ Nhiễm trùng vết mổ, n (%) 6 (0,9) 6 (1.8) 0 - 

▪ Tái phát, n (%) 1 (0.2) 1 (0.3) 0 - 

▪ Thủy tinh mạc, n (%) 2 (0.3) 2 (0.6) 0 - 

▪ Tinh hoàn ẩn thứ phát, n (%) 0 0 0 - 

▪ Teo tinh hoàn, n (%) 0 0 0 - 

▪ Phẫu thuật lại, n (%) 3 (0.5) 3 (0,9) 0 - 

(*): 67 trường hợp bệnh nhân bị TVB 2 bên; bao gồm: 5 TH có tiền căn đã mổ 1 bên trước 

đó, 35 TH phát hiện lúc nội soi (TVB đối bên không có biểu hiện lâm sàng), còn lại 27 trường 

hợp TVB 2 bên có triệu chứng được chỉ định PTNS. 

 

IV. BÀN LUẬN 

TVB là bệnh rất phổ biến trong ngoại nhi. 

PT mở thường qui cột cắt cao túi thoát vị 

được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn 

tại hầu hết các trung tâm ngoại nhi. Hiện 

nay, có nhiều ý kiến khác nhau về việc ứng 

dụng PTNS trong bệnh lý này [6]. Nhiều kỹ 

thuật xâm lấn tối thiểu để điểu trị TVB đã 

được mô tả gần đây trong y văn. Một số tác 

giả mô tả những kỹ thuật khâu trong phúc 

mạc, đòi hỏi phải sử dụng ba kênh thao tác 

và kỹ thuật phức tạp. Tác giả Endo Masao 

giới thiệu năm 2001 phương pháp PTNS 

khâu lỗ bẹn sâu ngoài phúc mạc cho kết quả 

tốt (Hình 1&2)[5]. Nghiên cứu này nhằm mục 

đích so sánh giữa 2 kỹ thuật PTNS khâu lỗ 

bẹn sâu ngoài phúc mạc và PT mở trong việc 

điều trị TVB tại bệnh viện Nhi Đồng 2. 

Ưu thế của phẫu thuật nội soi ổ bụng 

Vai trò của PTNS điều trị TVB được mô 

tả trong y văn: quan sát rõ cấu trúc ống dẫn 

tinh, mạch máu từ bên trong giúp PT bóc 

tách các cấu trúc này an toàn hơn. Thao tác 

phẫu tích chỉ liên quan đến lớp phúc mạc 

thành, không đụng chạm nhiều đến ống dẫn 

tinh và mạch máu. Mặt khác, PTNS soi có ưu 

điểm giúp chẩn đoán và kiểm soát TVB phía 

đối bên, tránh bỏ sót và có khả năng phải 

chịu thêm một lần gây mê và PT nữa [2]. Tỷ 

lệ TVB đối bên phát hiện qua PTNS dao 

động tùy theo nghiên cứu từ 5 – 20%. Tại 

Việt Nam, theo tác giả Trần Ngọc Sơn và 

cộng sự thì tỷ lệ này là 49,3%. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tỷ lệ TVB đối bên phát 

hiện trong lúc PTNS là 10,8% (35/324 

trường hợp), và có 5 trường hợp đã mổ TVB 

trước đó một bên 1,5% (05 trường hợp) 

(Bảng 1). Về mặt sinh lý bệnh khi TVB có 

triệu chứng thì có chỉ định can thiệp ngoại 

khoa. Mặt khác, khi TVB kích thước nhỏ thì 

việc điều trị cần cân nhắc. Trong nghiên cứu 

này, tất cả các trường hợp phát hiện TVB đối 

bên đều được tư vấn kỹ trước và sau PT về 

việc điều trị 2 bên nếu phát hiện thêm TVB 

đối bên. Trên thực tế, việc can thiệp thêm đối 

bên không mất thêm nhiều thời gian và 
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không gây khó khăn hơn cho các PT viên có 

kinh nghiệm. Mặt khác, PTNS điều trị TVB 

được xem là kỹ thuật mổ rất ít xâm lấn [5]. 

Thời gian phẫu thuật 

Nhìn chung thời gian PT được báo cáo 

thay đổi tùy theo tác giả và tùy theo kỹ thuật 

PTNS được áp dụng. Có báo cáo ghi nhận 

thời gian PT mở dài hơn PTNS, và ngược 

lại[6]. Theo một phân tích gộp trên 53 nghiên 

cứu so sánh PT mổ và PTNS của tác giả 

Eposito và cộng sự năm 2014 ghi nhận: 

không có sự khác biệt có ý nghĩa về thời gian 

mổ TVB một bên, trong trường hợp TVB hai 

bên thì thời gian PT trong nhóm PTNS giảm 

đáng kể[3]. Tuy nhiên, thời gian PT thay đổi 

rất nhiều phụ thuộc vào kỹ thuật và kinh 

nghiệm của PT viên. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, thời gian PTNS trung bình kéo dài 

hơn so với PT mở có ý nghĩa thống kê (Bảng 

1). 

Biến chứng sau mổ 

Chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào 

có teo tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn thứ phát 

sau PT. Báo cáo của chúng tôi ghi nhận tỷ lệ 

nhiễm trùng vết mổ trong nhóm PTNS là 

1,8% (6/324 trường hợp). Không trường hợp 

nào trong nhóm PT mở bị nhiễm trùng vết 

mổ. Ngược lại, trong phân tích gộp của 

Eposito và cộng sự báo cáo các tỷ lệ biến 

chứng như nhiễm trùng vết mổ, nang nước 

thừng tinh và đặc biệt là teo tình hoàn trong 

nhóm PT mở cao hơn có ý nghĩa thống kê so 

với nhóm PTNS. Thêm vào đó, tỷ lệ nhiễm 

trùng vết mổ và tái phát có khuynh hướng 

cao hơn ở nhóm PT mở so với nhóm PTNS 
[3]. Theo tác giả Trần Ngọc Sơn thì tỷ lệ TVB 

tái phát là 2,3% và tỷ lệ thủy tinh mạc sau 

mổ là 0% . 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có ba 

trường hợp phải can thiệp lại vì: biến chứng 

tái phát có một trường hợp; và biến chứng 

thủy tinh mạc có hai trường hợp. Về biến 

chứng TVB tái phát, cũng theo phân tích gộp 

của Eposito và cộng sự thì tỷ lệ biến chứng 

của cả hai nhóm PTNS và PT hở khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê [3]. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, tỷ lệ biến chứng tái phát 

là 0.3% (1/324 trường hợp) trong nhóm 

PTNS so với 0% (0/324 trường hợp) trong 

nhóm PT mở. Trường hợp tái phát này thật 

sự kèm theo TVB trực tiếp do kích thước lỗ 

thoát vị khổng lồ và có kèm theo khiếm 

khuyết thành bụng. Đây cũng là một yếu tố 

giúp ta cân nhắc chỉ định PTNS trong những 

trường hợp TVB kích thước lớn [4]. Mặt khác 

về kỹ thuật, chúng tôi cũng có những cải 

biên, sử dụng kỹ thuật cột hai nơ chỉ thay vì 

cột một nơ. 

Về biến chứng thủy tinh mạc sau PT, có 

nhiều nguyên nhân có thể lý giải tình trạng 

này. Có giả thuyết về việc cột không kín ống 

phúc tinh mạc dẫn đến tồn tại sự thông 

thương. Hoặc một giả thuyết khác có thể là 

do kỹ thuật bóc tách kim trong nội soi lấy 

phúc mạc quá dày làm rối loạn ứ trệ các 

mạch bạch huyết dẫn đến tình trạng thủy tinh 

mạc sau PTNS [8]. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, ở 2 trường hợp PT lại vì thủy tinh 

mạc, nếp phúc mạc kín và chỉ nội soi vẫn 

còn tại chỗ khi PT lại. Do đó, giả thuyết 

nguyên nhân thủy tinh mạc sau mổ nội soi 

vẫn chưa rõ ràng và còn bàn cãi. Bên cạnh 

đó, việc thực hiện cột ống phúc tinh mạc 

bằng hai nơ chỉ giúp có thể hạn chế tình 

trạng tồn tại sự thông thương của ống phúc 

tinh mạc sau PTNS. Bên cạnh để hạn chế tổn 

thương, kỹ thuật bóc tách bằng nước (hydro-

dissection) được ứng dụng.  

Tính thẩm mỹ 

Kết quả thẫm mỹ của cả hai nhóm đều 

cho sẹo lành tốt. không có trường hợp nào 

sẹo xấu. Tuy nhiên, đối với nhóm nội soi hầu 
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như về lâu dài sẽ không thấy sẹo vì chúng tôi 

sử dụng trocar 5mm ngay giữa rốn dấu sẹo, 

và trocar thao tác 3mm sau mổ nên cũng 

không cần khâu da. Về lâu dài các vết này sẽ 

mất đi và có thể hoàn toàn không thấy vết 

mổ về lâu dài. Tác giả Trần Ngọc Sơn cũng 

báo cáo tỷ lệ phản ứng viêm quanh chỉ tại vị 

trí nút thắt dưới da là 1,8% [1]. Một số bệnh 

nhân có thể than phiền do chỉ cộm ngay dưới 

vết mổ vùng bẹn khi tái khám. Để hạn chế 

vấn đề này, PT viên cần kéo da và mô dưới 

da che phủ chỉ khâu nội soi trong lúc PT. 

Mặt khác, vấn đề này có thể thay đổi và giảm 

cộm theo thời gian khi trẻ lớn lên lớp mỡ 

dưới da trở nên dày hơn. 

 

V. KẾT LUẬN 

Việc ứng dụng PTNS cho thấy những ưu 

điểm về việc phát hiện TVB đối bên. Tuy 

nhiên, những hạn chế về chi phí, thời gian, tỷ 

lệ PT lại cũng còn là vấn đề đáng quan tâm. 

Cần có những nghiên cứu có ngẫu nhiên có 

nhóm chứng với cỡ mẫu lớn hơn để chứng 

minh và làm sáng tỏ vấn đề này.  
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