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Value of Frozen Biopsy in the Treatment of Hirschsprung Disease
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Abstract

Objectives: Evaluation the value of frozen biopsy and results of combination frozen biopsy 
with operation in treatment of Hirschsprung’s disease.
Methods: Serial retrospective description
Results: There were 34 cases included in this research. Mean operation time was 168,5 
± 71,9 minutes, mean refeeding time was 2,6 ± 1,4 days, and mean hospitalization was 
10,2 days. Mean follow-up time was 11,1 ± 8,3 months, including 2 (5,9%) cases was 
reported fecal incontinence and 6 (17,6%) cases was enterocolitis, no cases was reported 
constipation. No patient was required re-operation. The results of frozen biopsy were 
correspondence with total biopsy in all cases.
Conclusions: The accuracy of frozen biopsy in Hirschsprung’s disease is very high. 
Combination frozen biosy with operation in treatment Hirschsprung’s disease shows good 
results with low complication rates.
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I. Đặt vấn đề
Phình đại tràng bẩm sinh (bệnh Hirschsprung) 

là một bệnh khá phổ biến ở trẻ em, liên quan 
đến tình trạng vắng tế bào hạch trong đám rối 
thần kinh cơ và dưới niêm của đoạn ruột xa [1].

Bệnh Hirschsprung đã được mô tả từ lâu 
và trải qua nhiều bước phát triển trong điều 
trị. Mặc dù có nhiều cải tiến trong kỹ thuật 
phẫu thuật cũng như chăm sóc, nhiều bệnh 
nhi vẫn gặp phải nhiều vấn đề sau mổ như 
tiêu bón, són phân, viêm ruột liên quan bệnh 
Hirschsprung [1,2].

Các biến chứng được phân thành hai nhóm 
nguyên nhân, cơ học và mô học [13].Các 
nguyên nhân cơ học thường liên quan đến kỹ 
thuật phẫu thuật. Phương pháp hiện nay được 
hầu hết các phẫu thuật viên lựa chọn là phẫu 
thuật hạ đại tràng xuyên hậu môn trong trực 
tràng (TEPT) do có nhiều ưu điểm. Về mặt 
mô học, nguyên nhân gồm sót đoạn vô hạch, 
vô hạch tiến triển, loạn sản thần kinh ruột 
[6,13]. Để hạn chế những sai sót về mặt mô 
học, kỹ thuật sinh thiết lạnh trong lúc phẫu 
thuật đã được giới thiệu [6,15,13].

Tại Việt Nam, hầu hết các phẫu thuật viên 
đánh giá đoạn đại tràng cần cắt bỏ dựa trên 
phim X-quang và kinh nghiệm quan sát trong 
lúc phẫu thuật. Hiện tại, rất ít trung tâm phẫu 
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Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của sinh thiết lạnh và kết quả của kết hợp sinh thiết lạnh trong 
phẫu thuật điều trị phình đại tràng do vô hạch bẩm sinh.
Phương pháp: Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.
Kết quả: 34 trường hợp thoả mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu. Thời gian phẫu thuật trung 
bình là 168,5 ±  71,9 phút, thời gian cho ăn lại trung bình là 2,6 ± 1,4 ngày, thời gian nằm 
viện sau mổ trung bình là 10,2 ngày. Thời gian theo dõi trung bình là 11,1 ± 8,3 tháng, có 2 
trường hợp (5,9%) được ghi nhận là són phân và 6 trường hợp (17,6%) viêm ruột sau mổ, 
không có trường hợp táo bón sau mổ. Không có trường hợp nào cần phẫu thuật lại. Kết quả 
sinh thiết lạnh phù hợp với sinh thiết thường quy ở 100% các trường hợp.
Kết luận: Sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh Hirschsprung có độ chính xác cao. Kết hợp 
sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị bệnh Hirschsprung cho kết quả tương đối tốt với tỉ 
lệ biến chứng thấp.
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thuật nhi thực hiện kỹ thuật sinh thiết lạnh 
trong phẫu thuật bệnh Hirschsprung. Từ hiện 
thực này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm 
đánh giá mức độ chính xác của sinh thiết lạnh 
trong điều trị bệnh Hirschsprung và đánh giá 
kết quả phẫu thuật bệnh Hirschsprung có kết 
hợp sinh thiết lạnh.  

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Với thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả 

hàng loạt ca, chúng tôi chọn tất cả các trường 
hợp bệnh nhi được phẫu thuật điều trị bệnh 
Hirschsprung có kết hợp sinh thiết lạnh trong 
thời gian từ ngày 1/1/2018 đến 15/3/2021, tại 
Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Các 
thông tin được ghi nhận gồm đặc điểm dịch tễ 
và lâm sàng, tường trình phẫu thuật, kết quả 
điều trị và theo dõi, kết quả sinh thiết lạnh và 
sinh thiết thường quy.

Dữ liệu được nhập liệu, lưu trữ và phân 
tích bằng phần mềm thống kê Stata® 13.0. 
Các biến được thống kế mô tả. Nghiên cứu 
được chấp thuận bởi Hội đồng Y đức Bệnh 
viện Nhi đồng 2.

III. Kết quả
Chúng tôi ghi nhận 34 trường hợp thoả mãn 

tiêu chuẩn của nghiên cứu, với 27 (79,4%) là 

nam và 7 (20,6%) là nữ. Tuổi trung bình lúc 
phẫu thuật là 10,7 tháng (1 - 84 tháng).

Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất 
là chậm tiêu phân su với 20 trường hợp 
(58,8%) và tiêu bón kéo dài với 15 trường 
hợp (44,1%). Các biểu hiện ít gặp hơn là tắc 
ruột (41,2%) và trướng bụng (20,6%). Có 14 
trường hợp (41,2%) đã được làm hậu môn 
tạm trước và 2 trường hợp (5,9%) đã được 
phẫu thuật TEPT trước. Có 7 trường hợp 
(20,6%) không xác định được đoạn chuyển 
tiếp trên hình ảnh X-quang đại tràng. Tất cả 
các trường hợp đều có chẩn đoán trước mổ là 
bệnh Hirchsprung dựa trên sinh thiết hút hoặc 
sinh thiết Swenson.

Phương pháp phẫu thuật được lựa chọn 
là TEPT, trong đó có 5 trường hợp (14,7%) 
TEPT kết hợp nội soi và 12 trường hợp 
(35,3%) TEPT kết hợp mổ mở. Có 4 trường 
hợp (11,8) cắt bỏ toàn bộ đại tràng, 1 trường 
hợp (2,9%) cắt bỏ đến đại tràng góc lách, 3 
trường hợp (8,8%) cắt bỏ đến đại tràng ngang, 
26 trường hợp cắt bỏ đến đại tràng sigma. 
Thời gian phẫu thuật trung bình là 168,5 ± 
71,9 phút. Thời gian cho ăn lại trung bình là 
2,6 ± 1,4 ngày, thời gian nằm viện sau mổ 
trung bình là 10,2 ngày (4 - 30 ngày).

Biến chứng gần được ghi nhận là viêm 
ruột, với 2 trường hợp (5,9%), không có 
trường hợp nào tắc ruột, chảy máu miệng nối 
hay xì miệng nối. Thời gian theo dõi trung 
bình là 11,1 ± 8,3 tháng. Có 2 trường hợp 
(5,9%) được ghi nhận là són phân, đang được 
điều trị nội ở thời điểm kết thúc nghiên cứu. 

Viêm ruột sau mổ được ghi nhận ở 6 trường 
hợp, chiếm 17,6%. Có 2 trường hợp són phân 
chiếm 5,9%, được điều trị nội khoa. Không 
có trường hợp táo bón sau mổ. Không có 
trường hợp nào cần phẫu thuật lại.

Kết quả sinh thiết lạnh phù hợp với sinh 
thiết thường quy ở 100% các trường hợp.

Thời gian mổ
(phút)

Thời gian cho ăn lại
(ngày)

Thời gian nằm viện
(ngày)

TEPT 110,3 ± 4,7 2 ± 0,2 8,3 ± 1,0
TEPT/nội soi 205,0 ± 39,1 2 7,3 ± 0,3
TEPT/mổ mở 183,3 ± 31,8 3,7 ± 0,9 21,0 ± 5,9
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IV. Bàn luận
Bệnh Hirschsprung có thể có biểu hiện 

lâm sàng rất sớm ở trẻ sơ sinh bằng bệnh 
cảnh tắc ruột cấp tính dễ đưa đến tử vong nếu 
không can thiệp kịp thời, hoặc có biểu hiện 
bán cấp và mạn tính ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn 
với bệnh cảnh táo bón và tiêu chảy kéo dài 
đưa đến tình trạng suy dinh dưỡng, chướng 
bụng, chậm phát triển về thể chất cũng như 
tinh thần [1,2].Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, biểu hiện thường gặp là tắc ruột sơ sinh 
vào táo bón kéo dài.

Ngày nay, chẩn đoán bệnh Hirchsprung 
dựa trên triệu chứng lâm sàng, chụp phim 
X-quang đại tràng cản quang và chẩn đoán 
xác định dựa trên kết quả sinh thiết hút trực 
tràng. X-quang đại tràng còn có vai trò gợi 
ý chiều dài doạn vô hạch để lựa chọn hướng 
tiếp cận trong phẫu thuật. Tuy nhiên, chúng 
tôi nhận thấy có 20,6% trường hợp trong 
nghiên cứu này không xác định được đoạn 
chuyển tiếp trên X-quang. Ptoctor [3]cũng 
báo cáo sự tương hợp giữa X-quang và đoạn 
chuyển tiếp thực tế khoảng 88%,trong khi 
Jamieson [7] báo cáo tỉ lệ 62,5%.

Vai trò của sinh thiết lạnh
Nhiều kỹ thuật đã được giới thiệu nhằm 

hạn chế xâm lấn cũng như tránh các biến 
chứng về sau như táo bón tiếp diễn, són phân 
hay viêm ruột. Các biến chứng này thường 
liên quan đến hai nhóm nguyên nhân lớn là 
kỹ thuật phẫu thuật và sót đoạn vô hạch, hay 
hạ đoạn chuyển tiếp xuống thay vì đoạn ruột 
có hạch [4-5,13]. Nhiều báo cáo cho thấy việc 
cấu trúc mô học của đoạn chuyển tiếp không 
bình thường, khiến chức năng đoạn ruột này 
không tốt và gây ra các biến chứng sau mổ 
[14,15].

Về kỹ thuật phẫu thuật, lựa chọn phổ biến 
ngày nay là phẫu thuật hạ đại tràng xuyên hậu 

môn trong trực tràng (TEPT) do có nhiều ưu 
điểm. Có thể kết hợp TEPT cùng nội soi hay 
mở bụng trong trường hợp vô hạch đoạn dài 
[1]. Trong khi đó, việc hạ đoạn chuyển tiếp 
xuống có thể tránh được nhờ kỹ thuật sinh 
thiết lạnh trong lúc mổ [6,13]. Đánh giá vị trí 
đoạn chuyển tiếp bằng sinh thiết lạnh có độ 
chính xác cao hơn so với dựa trên X-quang 
[8].

Trong báo cáo tổng hợp của Shayan [9], độ 
chính xác của sinh thiết lạnh là 97%, những 
yếu tố ảnh hưởng đến kết quả gồm vị trí lấy 
mẫu, kĩ thuật làm lạnh, và kinh nghiệm nhà 
giải phẫu bệnh. Dhakal [10] báo cáo độ chính 
xác là 91,4%.

Tại trung tâm, chúng tôi lấy mẫu sinh thiết 
lạnh dày đủ các lớp, lưu trữ trong dung dịch 
NaCl 0,9% và vận chuyển ngay lập tức để 
đọc kết quả. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
kết quả sinh thiết lạnh phù hợp 100% với kết 
quả sinh thiết thường quy sau mổ, điều này 
đảm bảo việc đoạn ruột được hạ xuống có tế 
bào hạch thần kinh trưởng thành. Độ chính 
xác cao có thể do cỡ mẫu của chúng tôi thấp, 
và kỹ thuật sinh thiết lạnh được lựa chọn là 
lấy đủ lớp và được đọc bởi bác sĩ giải phẫu 
bệnh đủ kinh nghiệm.

Kết quả phẫu thuật có kết hợp sinh thiết lạnh
Thời gian phẫu thuật trung bình là 110,3 

phút, trong đó thời gian mổ nội soi dài hơn 
so với phẫu thuật hạ đại tràng đơn thuần hoặc 
có kết hợp mở bụng. Thời gian tương ứng với 
các báo cáo khác [11-12]. Chúng tôi không 
ghi nhận biến chứng gần nào đáng kể trong 
nghiên cứu, 2 trường hợp viêm ruột đáp ứng 
tốt với điều trị nội khoa.

Thời gian theo dõi trong nghiên cứu của 
chúng tôi còn tương đối ngắn (khoảng 11 
tháng). Biến chứng thường gặp nhất là viêm 
ruột với 6 trường hợp chiếm 17,6%. Không 
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có trường hợp nào táo bón nặng hay cần phẫu 
thuật lại. Việc theo dõi lâu dài là rất cần thiết 
để đánh giá những di chứng sau mổ như triệu 
chứng tắc ruột, viêm ruột, són phân và suy 
dinh dưỡng [15].

Kết quả cho thấy kết hợp kỹ thuật TEPT 
cùng sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị 
bệnh Hirchsprung cho kết quả tốt, bệnh nhi 
ăn lại sớm và tỉ lệ biến chứng tương đối thấp. 
Tuy nhiên, cần theo dõi lâu dài hơn để đánh 
giá kết quả dài hạn.

V. Kết luận
Sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh 

Hirschsprung có độ chính xác cao. Kết hợp 
sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị bệnh 
Hirschsprung cho kết quả tương đối tốt với tỉ 
lệ biến chứng thấp.
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