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Abstract

Purpose: Evaluate the safety and feasibility of thoracoscopic lobectomy for congenital 
lung malformation.
Method: A retrospective study was conducted on all cases with congenital lung 
malformations operated thoracoscopic lobectomy from December 2017 to August 2020.
Results: 38 patients of age from 1 month to 12 years underwent thoracoscopic lobectomy 
for congenital lung malformations. Weight ranged from 3.8 to 51 kg. Preoperative diagnosis 
included sequestration (n=11), congenital cystic adenomatoid malformation (n=26) and 
congenital lobar emphysema (n=1). All procedures were successful with thoracoscopic 
lobectomy, although single lung ventilation could not be obtained in 10 cases. Operative 
times ranged from 80 to 200 minutes. There were 11 upper, 3 middle, and 21 lower and 
3 extralobar sequestration lobe resections. There were no intraoperative or postoperative 
complications. Chest tubes were left in all patients. Hospital stay ranged from 4 to 30 days. 
The reasons for long hospital stay were pre or postoperative lung infection.
Conclusion: Thoracoscopic lobectomy in pediatric congenital lung malformations can be 
done safely and feasibly, though single lung ventilation cannot always be obtained.

Keyword: thoracoscopy, lobectomy, sequestration, CCAM, CPAM, congenital lobar 
emphysema.
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I. Đặt vấn đề
Dị dạng phổi bẩm sinh ở trẻ em là một nhóm 

các bệnh xảy ra do sự rối loạn phát triển của 
tổ chức phế quản - phổi trong thời kỳ bào thai 
và thường được chẩn đoán trước sinh. Nhóm 
bệnh này gồm có: dị dạng nang tuyến phổi 

bẩm sinh (CCAM/CPAM hay dị dạng đường 
thở phổi bẩm sinh), phế quản - phổi biệt trí, khí 
phế thũng thùy phổi bẩm sinh và teo phế quản. 
Chẩn đoán xác định dựa vào kết quả giải phẫu 
bệnh sau mổ [1].

Bệnh cảnh lâm sàng của dị dạng phổi bẩm 
sinh rất đa dạng, khoảng 5 - 30% trường hợp 
có thể gây ra đẩy lệch trung thất, đa ối, phù 
thai nhi đòi hỏi cần phải có can thiệp bào thai 
để duy trì sự sống cho thai nhi [2]. Ngược lại, 
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Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự an toàn và khả thi của phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi ở những trẻ 
bị dị dạng phổi bẩm sinh.
Phương pháp: Thiết kế mô tả hồi cứu tất cả các trường hợp dị dạng phổi bẩm sinh được 
phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ tháng 12/2017 đến tháng 
8/2020.
Kết quả: Có 38 bệnh nhi từ 1 tháng đến 12 tuổi được phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi điều 
trị dị dạng phổi bẩm sinh. Cân nặng từ 3.8 đến 51 kg. Chẩn đoán trước mổ gồm phổi biệt 
trí (n=11), dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh (n=26) và khí phế thũng thùy phổi bẩm sinh 
(n=1). Tất cả các trường hợp đều mổ nội soi thành công, dù thông khí 1 phổi không thể 
thực hiện ở 10 trường hợp. Thời gian phẫu thuật từ 80 đến 200 phút. Có 11 trường hợp cắt 
thùy trên, 3 thùy giữa, 21 thùy dưới và 3 trường hợp phổi biệt trí ngoài thùy. Không có biến 
chứng liên quan đến phẫu thuật trong mổ và sau mổ được ghi nhận. Ống dẫn lưu được đặt 
ở tất cả bệnh nhân từ 1 đến 3 ngày. Thời gian nằm viện kéo dài từ 4 đến 30 ngày. Nguyên 
nhân nằm viện kéo dài đều do biến chứng viêm phổi trước hoặc sau mổ.
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi ở trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh là an toàn và khả 
thi, mặc dù thông khí 1 phổi không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Từ khoá: Phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt thùy phổi, dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh, 
phổi biệt trí, Nhi đồng 2.
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có tới 1/5 các trường hợp chẩn đoán ngoài lứa 
tuổi sơ sinh do tình cờ hoặc bị viêm phổi hay 
tràn khí màng phổi [3]. Tất cả các trường hợp 
sau sinh có triệu chứng chắc chắn cần phải 
được phẫu thuật sớm để loại bỏ thương tổn. 
Bên cạnh đó, các trường hợp sau sinh không 
có triệu chứng cũng cần phải được phẫu thuật 
loại bỏ thương tổn vì nguy cơ nhiễm trùng, 
tràn khí màng phổi và thoái hóa ác tính. Tuy 
nhiên thời điểm phẫu thuật vẫn còn chưa được 
thống nhất. Nhưng hầu hết các tác giả đều đồng 
thuận nên thực hiện phẫu thuật từ 3 tháng đến 
trước 12 tháng tùy điều kiện mỗi trung tâm mà 
không nên chờ đợi thêm [3].

Phẫu thuật cắt thùy phổi chứa thương tổn 
được khuyến cáo thực hiện hơn là phẫu thuật 
cắt phổi không điển hình (cắt hình chêm) vì 
nguy cơ cao sót thương tổn của kỹ thuật mổ 
này [4]. Trước đây, cắt thùy phổi ở trẻ em được 
thực hiện bằng đường mở ngực sau bên hoặc 
mở ngực trước. Tuy nhiên hiện nay, phẫu thuật 
nội soi lồng ngực đã được chấp nhận rộng rãi 
nhờ vào ưu điểm giúp bệnh nhân phục hồi 
nhanh, giảm thời gian nằm viện, thẩm mỹ cao 
và giảm các di chứng biến dạng lồng ngực so 
với phương pháp phẫu thuật mở ngực thông 
thường [5-7]. Mặc dù vậy, phẫu thuật nội soi 
cắt thùy phổi ở trẻ em không dễ thực hiện vì 
đòi hỏi phải có ê kíp phẫu thuật và gây mê hồi 
sức có kinh nghiệm. Do đó, tại Việt Nam, phẫu 
thuật nội soi cắt thùy phổi ở trẻ em chưa được 
áp dụng rộng rãi.

Chúng tôi thực hiện đề tài này để đánh giá 
kết quả của phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi 
trong điều trị dị dạng phổi bẩm sinh tại Bệnh 
viện Nhi đồng 2.

II. Đối tượng và phương pháp
Chúng tôi thực hiện hồi cứu các trường 

hợp dị dạng phổi bẩm sinh được phẫu thuật 
nôi soi cắt thùy phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 

2 từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020. Tất cả 
bệnh nhân (BN) trong nghiên cứu được chẩn 
đoán dị dạng phổi bẩm sinh và chỉ định phẫu 
thuật dựa vào hình chụp cắt lớp vi tính ngực 
(CLVT) có cản quang trước mổ và xác định 
chẩn đoán dựa vào kết quả giải phẫu bệnh sau 
mổ. Dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh phân 
biệt với khí phế thũng thùy phổi dựa vào hình 
ảnh nang phổi bờ rõ trên CLVT. Phổi biệt trí 
được chẩn đoán dựa vào sự hiện diện của động 
mạch nuôi từ động mạch hệ thống.

Kỹ thuật thông khí gây mê: Thực hiện 
gây mê thông khí một phổi có dùng bóng chèn 
phế quản để xẹp bên phổi bệnh để tiến hành 
phẫu thuật, đặt nội phế quản chọn lọc vào bên 
lành để thông khí và làm xẹp bên phổi dị dạng, 
đối với trẻ ≥ 30kg thì sử dụng ống nội khí quản 
2 nòng.

Kỹ thuật mổ: Áp lực bơm CO2 lồng ngực 
được duy trì 4-6 mmHg, lưu lượng từ 0,5-1 l/
ph. Sử dụng móc đốt phẫu tích khe liên thùy 
bộc lộ các nhánh động mạch phổi và cắt bằng 
clip mạch máu và ligasure. Sau đó chúng tôi 
tiếp tục bộc lộ tĩnh mạch phổi và kiểm soát với 
kỹ thuật tương tự động mạch phổi. Bộc lộ các 
nhánh phế quản và kiểm soát bằng clip mạch 
máu hoặc Stappler. BN được đặt ống dẫn lưu 
màng phổi, theo dõi và thở máy tại hồi sức sau 
mổ.

Đặc điểm chẩn đoán trước sinh, biểu hiện 
lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị trước mổ và 
bệnh lý phối hợp được phân tích. Các đặc điểm 
trong mổ được khảo sát bao gồm: thời gian 
phẫu thuật, tỉ lệ chuyển mổ mở, biến chứng 
trong mổ.

Các đặc điểm sau mổ gồm: thời gian thở 
máy, thời gian nằm hồi sức, thời gian lưu ống 
dẫn lưu, thời gian nằm viện. Bệnh nhân được 
theo dõi đánh giá sau mổ 1 tuần, 1 tháng, 3 
tháng, 6 tháng và 1 năm bằng thăm khám lâm 
sàng và X-Quang ngực thẳng.
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III. Kết quả
Từ tháng 12/2017 đến tháng 08/2020 chúng 

tôi ghi nhận được 38 trường hợp có thực hiện 
phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi điều trị dị dạng 
phổi bẩm sinh. Tuổi BN dao động từ 1 tháng 
đến 12 tuổi được phẫu thuật, tuổi trung vị là 
18 tháng. Cân nặng từ 3,8 đến 51 kg (trung vị 

là 15kg). Đặc điểm chung BN cắt thùy phổi 
nội soi trong nghiên cứu. Chẩn đoán phổi biệt 
trí (n=11), dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh 
(n=26) và khí phế thũng thùy phổi bẩm sinh 
(n=1). Có 2 BN bị lõm ngực (16,7%) kèm theo 
và 1 trường hợp bị teo tá tràng đã mổ lúc sơ 
sinh (Bảng 1).

Tỷ lệ BN có chẩn đoán tiền sản trong nhóm 
bệnh phổi bẩm sinh là 65,8% (25/38 trường 
hợp). Trong đó 92% BN này (23/25 trường 
hợp) không có triệu chứng cho đến lúc mổ, 
1 trường hợp bị viêm phổi gây tràn khí màng 

phổi và 1 trường hợp bị suy hô hấp sớm. Có 
31,5% BN (12/38 trường hợp) có tình trạng 
viêm phổi trước mổ là biểu hiện giúp phát 
hiện ra bệnh, và 1 trường hợp phổi biệt trí bị 
ho ra máu.

Bảng 1. Đặc điểm chung của bệnh nhi bị dị dạng phổi bẩm sinh
Đặc điểm Kết quả
Tuổi trung vị (nhỏ nhất - lớn nhất) 18 tháng (1 tháng - 12 tuổi)
Cân nặng trung vị (nhỏ nhất - lớn nhất) 15kg (3,8 - 51 kg)
Chẩn đoán:

Dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh 68,4% (26/38)
Phổi biệt trí 28,9% (11/38)
Khí phế thũng thùy phổi 2,6% (1/38)

Bệnh kèm theo:
Lõm ngực 5,3% (2/38)
Teo tá tràng 2,6% (1/38)

Bảng 2. Đặc điểm phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi
Đặc điểm Kết quả
Thời gian phẫu thuật trung bình 129,2 (± 42,5) phút
Đặt dẫn lưu màng phổi 100%
Thời gian nằm hồi sức sau mổ trung bình 2,1(± 0,5) ngày
Thời gian lưu ống dẫn lưu trung bình 2,7(± 0,6) ngày
Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 6,5 (± 0,8) ngày
Thùy phổi cắt bỏ:

Thùy trên phải 7,9% (3/38)
Thùy trên trái 21% (8/38) 
Thùy giữa 7,9% (3/38)
Thùy dưới phải 31,6% (12/38)
Thùy dưới trái 23,7% (9/38)
Phổi biệt trí ngoài thùy 7,9% (3/38)
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Thông khí 1 phổi thực hiện thành công ở 
28 trường hợp, chiếm tỉ lệ 73,7%. Đối với đặc 
điểm phẫu thuật chúng tôi ghi nhận 11 trường 
hợp cắt thùy trên (3 bên phải, 8 bên trái), 3 
trường hợp cắt thùy giữa phổi phải, 21 trường 
hợp cắt thùy dưới (12 bên phải, 9 bên trái) 3 
trường hợp cắt thùy phổi biệt trí ngoài thùy 
bên trái. Không có trường hợp nào phải truyền 
máu hoặc xảy ra tai biến trong mổ. Thời gian 
mổ trung bình là 129,2 phút (± 42,5), ngắn 
nhất là 60 phút và dài nhất là 240 phút. Tất cả 
bệnh nhân được chuyển vào hồi sức theo dõi. 
Thời gian thở máy bằng thời gian nằm hồi sức 
trung bình là 2,1 ngày (± 0,5), thời gian lưu 
ODL trung bình là 2,7 ngày (± 0,6), thời gian 
nằm viện sau mổ trung bình 6,5 ngày (± 0,8) 
(Bảng 2). Tỷ lệ viêm phổi sau mổ là 39,5% 
(15/38 trường hợp). Thời gian nằm viện ngắn 
nhất là 4 ngày, dài nhất là 30 ngày. Theo dõi 
sau mổ từ 6 tháng đến 1 năm không ghi nhận 
biến chứng và sẹo mổ lành tốt.

Đặc điểm mô học với CPAM loại I chiếm 
tỉ lệ cao nhất (50%) trong nhóm nghiên cứu. 
Trong 26 trường hợp được chẩn đoán CPAM 
trước mổ, có 1 trường hợp kết quả mô học sau 
mổ là teo phế quản bẩm sinh (Bảng 3).

Bảng 3. Đặc điểm mô bệnh học sau mổ

Mô học Kết quả
CPAM loại I 50% (19/38)
CPAM loại II 7,9% (3/28)
CPAM loại III 5,3% (2/38)
CPAM loại IV 3,6% (1/28)
Teo phế quản bẩm sinh 3,6% (1/38)
CPAM lai phổi biệt trí 7,9% (3/38)
Phổi biệt trí 21,1% (8/38)
Khí phế thũng thùy phổi 3,6% (1/38)

Trong nhóm nghiên cứu này chúng tôi có 
1 trường hợp thực hiện kết hợp phẫu thuật nội 
soi cắt thùy phổi và phẫu thuật Nuss trong 1 

lần mổ. Tuy vậy thời gian của cuộc mổ cũng 
không kéo dài hơn thông thường mất 240 phút 
(4 giờ). Theo dõi sau mổ bệnh nhân không có 
biến chứng và đạt kết quả thẫm mỹ cao do sẹo 
mổ nhỏ và đã tạo hình thành ngực.

IV. Bàn luận
Phẫu thuật nội soi lồng ngực đang dần đóng 

vai trò quan trọng trong phẫu thuật nhi khoa. 
So với mổ mở, phẫu thuật nội soi lồng ngực 
giúp giảm đau sau mổ, giảm thời gian nằm 
viện, thẩm mỹ cao và giảm nguy cơ xảy ra 
những biến chứng khác như biến dạng thành 
ngực, yếu đai vai và vẹo cột sống sau mổ [5,7].

Đối với các tổn thương CCAM, phẫu thuật 
cắt thùy phổi vẫn là điều trị tốt nhất cho bệnh 
nhi [8]. Bởi vì hình ảnh trên phim CLVT và 
đại thể trong lúc mổ không thể phân biệt được 
mô phổi bệnh và mô lành [8]. Do dó cắt không 
điển hình sẽ để lại nguy cơ rất cao sót thương 
tổn [8]. Hiện nay hầu hết các tác giả đều ủng 
hộ điều trị phẫu thuật ở những trường hợp 
CCAM hoặc phổi biệt trí ngay cả khi không 
có triệu chứng (phẫu thuật dự phòng ở 3 đến 6 
tháng tuổi) với chỉ định chính là loại bỏ hoàn 
toàn nguy cơ nhiễm trùng và hóa ác [8]. Chính 
vì vậy, nếu chỉ thực hiện cắt phổi không điển 
hình không thể đảm bảo được chỉ định phẫu 
thuật này.

Hiệu quả và an toàn cũng như những ưu 
điểm của phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi đã 
được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu 
[5,7]. Tuy nhiên do sự phức tạp và đòi hỏi cao 
về kỹ thuật mổ, phẫu thuật nội soi cắt thùy 
phổi ở trẻ em vẫn còn thực hiện rất hạn chế 
tại Việt Nam. Nguyễn Thanh Liêm (2009) và 
cộng sự thực hiện phẫu thuật cắt thùy phổi nội 
soi với 36 trường hợp tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương đạt kết quả thành công rất cao và rất ít 
biến chứng [9]. Kết quả của chúng tôi tại Bệnh 
viện Nhi Đồng 2 với 38 trường hợp cũng rất 
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tốt, tỷ lệ thành công là 100% với thời gian mổ 
không dài, thời gian hồi phục nhanh và không 
có biến chứng nào được ghi nhận trong và sau 
mổ. Chúng tôi không có trường hợp nào phải 
chuyển mổ mở. Báo cáo của Nguyễn Thanh 
Liêm có 1/36 trường hợp (2,8%) phải chuyển 
mổ mở do chảy máu động mạch phổi [9], tác 
giả Lieber (2015) là 10/76 trường hợp (13,2%) 
và theo các báo cáo khác thì dao động từ 1,4 
đến 33% [5].

Thông khí một phổi chủ động được sử dụng 
phổ biến trong phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi. 
Tuy nhiên đây lại là một kỹ thuật khó. Có nhiều 
kỹ thuật thông khí một phổi được đề nghị và 
không phải phương pháp nào cũng hiệu quả 
tuyết đối. Hầu hết các bác sĩ gây mê đều cảm 
thấy áp lực nhiều khi thực hiện thông khí một 
phổi đặc biệt ở những trẻ dưới 12 tháng tuổi 
[10]. Ngoài ra việc giữ cho bệnh nhi ổn định 
không bị tụt SpO2 và ứ CO2 trong suốt quá 
trình phẫu thuật cũng là một thách thức lớn. 
Điều đó có nghĩa rằng, dù phẫu thuật cắt thùy 
phổi nội soi là một phẫu thuật ít xâm lấn, mang 
lại nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là phẫu 
thuật này ít nguy cơ và biến chứng về mặt gây 
mê hơn so với mổ mở. Trong nhóm nghiên 
cứu này, chúng tôi có 10 trường hợp không thể 
thực hiện thông khí một phổi và tất cả đều dưới 
6 tháng tuổi. Mặc dù vậy chúng tôi nhận thấy 
tỷ lệ mổ thành công và biến chứng không thay 
đổi trong nhóm thông khí 2 phổi so với thông 
khí 1 phổi. Có 1 trường hợp chúng tôi phải mất 
2 giờ đồng hồ để gây mê nhưng thất bại trong 
thông khí một phổi, sau đó chúng tôi tiến hành 
mổ nội soi cắt thùy giữa chỉ mất 90 phút và 
bệnh nhi không có biến chứng gì xảy ra.

Dingemann (2013) và công sự [11] cũng 
không ghi nhận sự khác biệt về biến chứng 
phẫu thuật giữa 2 nhóm mổ cắt phổi nội soi có 
thông khí 1 phổi và thông khí 2 phổi. Nhưng 
trong nghiên cứu này, nhóm thông khí 2 phổi 

chủ yếu được thực hiện phẫu thuật cắt phổi 
đơn giản không điển hình bằng stapler nội soi 
[11]. Như vậy có thể thấy rằng, phẫu thuật cắt 
thùy phổi nội soi có thể thực hiện tốt và an 
toàn ngay cả khi không thể thực hiện được 
thông khí một phổi.

V. Kết luận
Kết quả của chúng tôi cho thấy sự khả thi 

và an toàn của phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi 
ở những trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh. Thông 
khí 1 phổi không phải là bắt buộc trong mọi 
trường hợp. Do đó phẫu thuật cắt thùy phổi nội 
soi nên được thực hiện thường quy ở các trung 
tâm nhi tại Việt Nam thay thế cho phương 
pháp mổ mở kinh điển.
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