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TóM TắT

Hẹp thực quản có thể bẩm sinh hoặc mắc phải do tổn thương thành thực quản làm cho lớp 
đáy dày và tăng sinh tổ chức xơ. Trẻ có các biến chứng như chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, tắc 
nghẽn thức ăn và hội chứng hít. 

Nguyên nhân hẹp thực quản ở trẻ em chủ yếu là hẹp miệng nối mắc phải sau phẫu thuật teo 
thực quản, nguyên nhân đứng hàng thứ hai là nuốt chất ăn mòn. Ngoài ra, các nguyên nhân 
khác ít gặp hơn bao gồm hẹp do co thắt tâm vị, trào ngược dạ dày thực quản và hẹp bẩm sinh. 
Nong thực quản qua nội soi là một phương pháp điều trị hẹp thực quản thường quy được áp 
dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong những năm qua đã góp phần giảm thiểu đáng kể số 
lượng bệnh nhân phải chuyển mổ. Kết quả: Trong phạm vi bài báo cáo này, chúng tôi giới thiệu 
ba trường hợp hẹp thực quản do miệng nối và do chất ăn mòn được nong bằng bóng có dây dẫn 
đã cải thiện rõ rệt tình trạng nuốt ở trẻ em với số lần nong của bệnh nhân thứ nhất và thứ hai là 2 
lần, và bệnh nhân thứ 3 là 9 lần. Kết luận: Nong bóng hơi có dây dẫn qua nội soi là một kỹ thuật 
đạt hiệu quả tốt và an toàn trong điều trị hẹp thực quản lành tính ở trẻ em. Tuy nhiên, cần có các 
nghiên cứu lớn và hiệu quả hơn do khả năng tái hẹp sau nong bóng còn cao.

ABsTRACT
sOME REMARKs OF BALLOON DILATATION WITH WIDEWIRE IN THREE PATIENTs 

EsO PHAGEAL sTRICTURE

Background: Esophageal strictures, either congenital or acquired, result from injuries to the 
esophageal wall with subsequent thickening of its layers and eventual development of fibrosis. 
Patients have high morbidity with severe consequences, such as weight loss, malnutrition, food 
impaction, and pulmonary aspiration. Little information is available regarding the safety and efficacy 
of dilation of esophageal strictures in children with balloon dilatations. Objectives: This is a report of 
our experience with this form of dilation in 03 children. Results: Three patients have dysphagia and 
vomiting and treatment by Balloon dilatations with guidewire.

Conclusion: Balloon dilatations with guide wire of various benign esophageal strictures is a safe 
and efficacious mode of treatment in children.  
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1. ĐặT VấN Đề 

Hẹp thực quản do nhiều nguyên nhân gây 
nên có thể là bẩm sinh hay mắc phải. Điều trị hẹp 
thực quản chủ yếu bằng phương pháp nong hoặc 
phẫu thuật. Phương pháp kinh điển là nong bằng 
bougie không có dây dẫn đường, phụ thuộc vào 
cảm giác chủ quan của bác sĩ khi có sức cản trong 
quá trình đẩy bougie qua chỗ thực quản hẹp, 
không được quan sát trực tiếp dưới màn hình 
nội soi. Vì vậy, nguy cơ cao có thể xảy ra thủng 
thực quản. Nong thực quản bằng bougie có dây 
dẫn đường ra đời hạn chế biến chứng hơn do có 
dây dẫn vào vị trí hẹp nhưng nhược điểm vẫn 
không quan sát được khi nong. Nong hẹp thực 
quản bằng bóng được quan sát dưới màn hình 
nội soi và có dây dẫn đường hạn chế đáng kể các 
biến chứng (Saleem- Riley) [1-3]. Tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương, nhiều năm nay nong hẹp thực 
quản thường quy được thực hiện bằng bóng hơi. 
Chúng tôi xin trình bày những kết quả ban đầu 
qua 3 bệnh nhân được nong hẹp thực quản gần 
đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

2. CA LâM sàNG

Ca lâm sàng 1

Trẻ gái 4 tuổi, sinh ngày 12/12/2013 vào viện 
ngày 3/7/2017 với lý do hẹp thực quản do hóa chất. 
Tiền sử: Trẻ là con 2 khỏe mạnh bình thường, trẻ 
uống nhầm dung dịch NaOH đựng trong lọ thuốc 
bổ phế ngày 5/4/2016. Kết quả nội soi 2 ngày sau 
khi uống dung dịch này cho thấy: Viêm loét toàn 
bộ thực quản,  viêm loét phình vị và phần đứng 
bờ cong nhỏ kèm theo giả mạc. Trẻ được theo dõi 

và điều trị ngoại trú, tuy nhiên trẻ không được gia 
đình cho tái khám theo hẹn. Trẻ có dấu hiệu nuốt 
khó, nuốt nghẹn tăng dần với thức ăn đặc sau đó 
là đồ lỏng, kèm theo nôn nhiều sau ăn. X quang 
thực quản có một vị trí hẹp tương ứng với D4 và 
một đoạn hẹp dài tương ứng với D5 đến D6, tổn 
thương hẹp thẳng theo trục của thực quản, không 
thấy hình ảnh túi thừa. Trẻ được nong bóng có dây 
dẫn lần đầu ngày 6/6/2017, trước khi nong đường 
kính chỗ hẹp phía trên 0,3 cm và sau nong 1,0 cm 
kèm theo niêm mạc sung huyết và trợt không đều. 
Đoạn hẹp phía dưới dài 3 cm, đường kính trước 
nong 0,3 cm và sau nong rộng 0,8 cm. Biểu hiện 
nuốt nghẹn, nôn cải thiện rõ rệt sau nong và trẻ 
tăng 1 kg trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, sau nong 
3 tuần triệu chứng nuốt nghẹn và nôn xuất hiện 
tăng dần. X quang thực quản cho thấy hình ảnh 
hẹp so với lần trước nong không có sự khác biệt 
đáng kể. Nội soi kiểm tra thấy vị trí thực quản sau 
nong lần 1 bị tái hẹp chỉ còn khoảng 0,4 cm. Trẻ 
được nong thực quản lần 2 bằng bóng có dây dẫn, 
sau nong miệng nối rộng khoảng 1,0 cm có nhiều 
lớp niêm mạc bong và che phủ lòng thực quản, 
dùng kìm sinh thiết gắp hết niêm mạc bong tróc, 
niêm mạc tại đoạn hẹp vẫn phù nề sung huyết đỏ. 
Đoạn hẹp dài phía dưới có đường kính 0,4 cm và 
sau nong lần 2 đạt 0,8 cm. Không có hình ảnh túi 
thừa và vị trí hẹp nằm giữa trung tâm và thẳng 
theo trục của thực quản, niêm mạc xung quanh 
mềm mại, chưa có nhiều tổ chức xơ. Tình trạng 
nôn và nuốt nghẹn cải thiện, trẻ có thể ăn được 
bún, phở cháo, tuy nhiên với cơm và đồ ăn đặc với 
lượng lớn khi nuốt trẻ vẫn còn bị nghẹn.

Hình 1. Loét thực quản Hình 2. Viêm thực quản Hình 3. Loét  phình vị
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Hình 4. Hình ảnh nội soi trước và sau nong

Hình 5. Xquang trước và sau nong

Ca lâm sàng 2

Trẻ gái 3 tuổi, sinh ngày 22/11/2014 vào viện 
ngày 6/6/2017 với lý do hẹp thực quản sau mổ 
teo thực quản bẩm sinh. Tiền sử: Trẻ là con thứ 4, 
đẻ sinh đôi, cân nặng lúc đẻ 2,3 kg. Trẻ được phát 
hiện và mổ teo thực quản bẩm sinh trong vòng 
48 giờ đầu sau sinh. Nong thực quản bằng bóng 
được thực hiện 2 lần vào lúc 1 và 3 tháng tuổi, sau 
đó trẻ không được tái khám theo lịch hẹn mặc dù 
có nuốt khó, không ăn được đồ đặc, chỉ ăn được 
cháo và đồ lỏng. Cách đây 1 tuần trẻ đột ngột 
không ăn được, nôn sau ăn uống được đưa vào 
Bệnh viện đa khoa Nghệ An, nội soi và gắp được 
một miếng thịt bị tắc tại thực quản. Sau đó bệnh 
nhân được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương 
với chẩn đoán là hẹp thực quản.

Lúc vào viện, trẻ nặng 11 kg, cao 92 cm, da 

niêm mạc nhợt, không ho, không sốt. Ăn được 
cháo say nhỏ và sữa, nghẹn và sặc đồ ăn đặc. Xét 
nghiệm: Huyết sắc tố 86 g/l, bạch cầu 11500/ml, 
tiểu cầu 454000/ml. X quang thực quản cho thấy 
đoạn hẹp khoảng 0,5 cm tương ứng với đốt sống 
ngực 4 kèm theo túi thừa trên chỗ hẹp. 

Nội soi thực quản đường kính chỗ hẹp 0,5 cm 
kèm theo túi thừa lớn. Tiến hành nong thực quản 
bằng bóng có dây dẫn với thời gian bơm căng 
bóng 30 giây 1 lần và lặp lại 2 lần nữa sau đó làm 
xẹp. Sau nong đường kính chỗ hẹp rộng 1,0 cm, 
miệng nối rớm máu nhẹ, phần xơ cơ rách ở vị trí 
5 giờ. Bơm rửa sạch máu tại miệng nối kiểm tra 
không thấy còn chảy máu và không thấy dấu 
hiệu thủng xuyên thành thực quản. Sau nong 1 
ngày trẻ ăn tốt hơn, ăn được cháo đặc, cơm nát, 
đỡ nghẹn, không còn sặc khi uống. 
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Ngày 13/7/2017, bệnh nhân tái khám vẫn còn 
nuốt khó, nuốt nghẹn, chưa ăn được cơm và thức 
ăn đặc, được nhập viện chụp thực quản và nong 

thực quản. Miệng nối trước nong có đường kính 
0,8 cm và sau nong 1,2 cm có vết rách rớm máu 
tại vị trí 7 giờ. 

Hình 6. X quang trước nong Hình 7. X quang sau nong 1 ngày

Hình 8. Hình ảnh nội soi trước, trong và sau nong bóng  

Ca lâm sàng 3 

Trẻ trai 8 tuổi, ngày sinh 4/9/2009 đến khám vì 
đau bụng. Tiền sử: Con thứ 2 đẻ thường, cân nặng 
khi đẻ 3,2 kg. Trẻ bị teo thực quản và phẫu thuật 
ngay sau sinh. Sau phẫu thuật trẻ có dấu hiệu 
nuốt khó, nôn, ngày càng tăng dần. X quang thực 
quản và nội soi thực quản có hình ảnh hẹp thực 
quản. Trẻ được tiến hành nong hẹp bằng bóng 
9 lần. Lần nong cuối cùng vào ngày 26/9/2016, 
trước nong trẻ nuốt nghẹn khi ăn thức ăn đặc, 

sau nong triệu chứng khó nuốt gần như không 
còn. Trẻ chậm phát triển thể chất với trọng lượng 
22 kg và chiều cao 114 cm. Trẻ đến khám lại vì 
đau bụng tái diễn và kiểm tra định kỳ sau 1 năm 
nong thực quản. Kết quả nội soi cho thấy đoạn 
cách cung răng trên 15 cm có hình ảnh sẹo bên 
cạnh có túi thừa lớn đường kính túi thừa 1,5 cm 
và miệng nối rộng 1,2 cm. Đoạn niêm mạc sát 
đường Z viêm sung huyết nhưng không có trợt. 
Bệnh nhân được tiếp tục điều trị ngoại trú viêm 
thực quản trào ngược độ 1.                     
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Hình 9. Hình ảnh nội soi kiểm tra ngày 13/7/2017

Túi thừa Miệng nối Trên đường Z

Cả 3 bệnh nhân trong báo cáo của chúng tôi 
đều được dùng kháng sinh dự phòng và nong 
bằng bóng có dây dẫn. Các trẻ được ăn trở lại 
2 giờ sau khi tỉnh hoàn toàn, không có tai biến 
thủng thực quản và ra viện 1 ngày sau nong với 
đơn thuốc có nexium 2mg/kg/ngày chia 2 lần. 

3. BàN LUẬN 

Qua 3 bệnh nhân được nong hẹp thực quản 
bằng bóng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng 
tôi nhận thấy:

Lâm sàng: Dấu hiệu hẹp thực quản chủ yếu là 
liên quan đến rối loạn nuốt bao gồm nuốt khó, 
nuốt nghẹn, nuốt đau ở trẻ lớn, nôn trớ ở trẻ nhỏ. 
Đôi khi trẻ không thể ăn uống được mới được gia 
đình đưa tới tái khám như ca lâm sàng 1 và 2 của 
chúng tôi. Bên cạnh biểu hiện tiêu hóa của hẹp 
thực quản, bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng đến 
toàn trạng như chậm tăng cân, thiếu máu hoặc 
biểu hiện hô hấp như ho khò khè hoặc viêm phổi 
tái diễn. Trong 3 bệnh nhân báo cáo đều có dấu 
hiệu rối loạn nuốt, nuốt khó, nuốt nghẹn, chậm 
tăng cân, cân nặng nằm trong ngưỡng thấp hơn 
so với độ tuổi của WHO 13 kg/4tuổi,11 kg/3tuổi, 
22 kg/9 tuổi. Có 01 bệnh nhân có thiếu máu mức 
độ vừa 86 g/l.

Chẩn đoán xác định dựa vào X quang và nội 
soi thực quản: Đánh giá được vị trí hẹp, độ dài 
đoạn hẹp, túi thừa và rò thực quản. Cả 3 trường 
hợp đều có hẹp trên X quang, bệnh nhân hẹp do 
hóa chất có 2 vị trí hẹp và đoạn hẹp dài > 3cm, 

thời gian tái hẹp nhanh. Trong khi đó 2 bệnh 
nhân hẹp sau mổ teo thực quản chỉ có 01 vị trí 
hẹp, đoạn hẹp thường ngắn <1 cm. 

Tuổi mắc bệnh thường nhỏ, do liên quan 
nhiều đến hẹp sau mổ teo thực quản bẩm sinh, 
và tuổi hẹp do uống hóa chất ăn mòn thường lớn 
hơn khi trẻ đã biết cầm đồ vật chơi và chưa đủ ý 
thức mức độ nguy hiểm của nó. Bệnh nhân hẹp 
do hóa chất của chúng tôi nong lần đầu lúc 4 tuổi. 
Còn 2 bệnh nhân hẹp do sẹo mổ teo thực quản 
bẩm sinh được nong rất sớm khi trẻ 1-3 tháng 
tuổi. Theo tác giả Bittencourt trên 125 bệnh nhân 
tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi, trung bình là 13,5 
tháng (bittencourt) [4].

Nong hẹp thực quản bằng bóng an toàn: Thời 
gian nong hẹp ngắn chỉ diễn ra trong vòng vài 
phút, dưới sự quan sát của nội soi và có dây dẫn 
đường nên bóng nong được đặt đúng vị trí hẹp. 
Khác với loại nong bằng buogie dùng lực nong 
theo trục, bóng nong dùng lực nong theo mặt 
cắt từ trung tâm bung ra chu vi. Do đó, khả năng 
nong rất mạnh tại chỗ hẹp mà không gây xé rách 
theo trục thực quản. Hội nội soi Mỹ khuyến cáo, 
mỗi buổi nong bóng làm gia tăng đường kính chỗ 
hẹp thực quản 3mm là an toàn. Nếu hẹp nặng và 
xơ chai, số lần nong và thời gian nong thường 
nhiều hơn.  Ba bệnh nhân của chúng tôi tổng số 
lần nong là 15 lần, trong đó 3 lần có vết rách lớp 
cơ dưới niêm mạc gây rớm máu tự cầm, không có 
tai biến thủng hoặc nhiễm trùng. Các bệnh nhân 
được ăn ngay sau khi về khoa và được xuất viện 
sau 1 ngày.
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Hiệu quả nong: Hẹp thực quản thể hiện sự 
cải thiện triệu chứng nuốt của bệnh nhân và nội 
soi thực quản: Bệnh nhân của chúng tôi cải thiện 
triệu chứng nuốt ngay sau khi nong, trước nong 
trẻ chỉ uống được sữa thì sau nong trẻ đã ăn được 
đồ lỏng hoặc cháo hoặc ăn được thức ăn đặc 
hơn. Theo Ngô Phương Minh Thuận triệu chứng 
nuốt nghẹn cải thiện tốt đến 84,4 %.(NPMThuan)
[5] Nội soi khẳng định kích thước hẹp đã được 
rộng ra so với trước nong. Đánh giá đường kính 
chỗ hẹp dựa vào đường kính của máy nội soi, khi 
đầu xa máy nội soi soi áp sát vị trí hẹp (Trần Quốc 
Vĩnh) [6]. Chúng tôi sử dụng máy nội soi dạ dày 
Olympus có đường kính 5,5mm hoặc 9,2cm.   

số lần nong: Bệnh nhân có số lần nong ít nhất 
trong báo cáo của chúng tôi 2 lần và nhiều nhất 
là 9 lần. Những bệnh nhân này cần được tiếp 
tục theo dõi và có thể phải nong nhiều lần nữa. 
Theo nghiên cứu của Byung Jae Youn trên 14 
bệnh nhân hẹp thực quản do hóa chất tổng số 
lần nong là 52 lần, số lần nong dao động từ 1 - 
8 lần nong/ 1 bệnh nhân (Youn, B.J) [7]. Nghiên 
cứu trên của Gurfinkel trên 42 với 190 lần nong 
bằng bougie và bóng, trung bình 4,5 lần /1 trẻ 
(từ 1-22 lần nong) Gurfinkel [8]. Số lần nong của 
bệnh nhân hẹp thực quản do hóa chất (trung 
bình 34,2±16,6 lần/1 bệnh nhân) thường nhiều 
hơn hẹp thực quản không do hóa chất (10,4±8,2 
lần/1 bệnh nhân) (saleem) [1]. Tuy nhiên, tái hẹp 
vẫn là một vấn đề khó khăn trong thực hành lâm 
sàng và cần có các nghiên cứu tiếp theo. 

Biến chứng: Sau can thiệp nong thực quản hay 
gặp nhất là chảy máu tại vị trí nong, nhiễm trùng 
sau can thiệp, rách thực quản và nặng nề nhất là 
thủng chỉ gặp từ 3-16%, thủng thực quản chiếm 
1,3% (NPMThuan) [5]. Thủng hay gặp nhất trong 
nong bằng bougie không có dây dẫn và trong 
nong hẹp thực quản do hóa chất (bittencourt) [3] 
Cả 3 trường hợp của chúng tôi đều có rớm máu 
và tự cầm sau nong. 2 trường hợp nong hẹp sau 
mổ teo thực quản có túi thừa bên trên chỗ hẹp, 
sau nong đều có dấu hiệu rách lớp cơ tại vị trí phía 

túi thừa. Do vậy, mục đích mỗi buổi nong chỉ tăng 
đường kính chỗ hẹp 3mm là an toàn. Tác giả Ngô 
Phương Minh Thuận nghiên cứu trên 77 bệnh 
nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng nếu không 
thấy chảy máu ngay tại vị trí nong thì thủ thuật 
nong chưa có hiệu quả (NPMThuan)[5]. Chúng tôi 
nhận thấy hiệu quả nong rõ rệt hơn khi rách một 
phần lớp cơ thực quản nhưng không xuyên thành. 

Ca lâm sàng thứ 3 vị trí hẹp đã đủ rộng để 
bệnh nhân không còn triệu chứng nuốt khó và 
nuốt nghẹn, nhưng hình ảnh nội soi có viêm thực 
quản trào ngược. Cần phải được theo dõi và điều 
trị tránh tái hẹp. 

Christopoulos- Geroulanos nghiên cứu trên 81 
trẻ nhận thấy có 15 trẻ viêm thực quản trào ngược, 
trong đó 5 trường hợp phẫu thuật Nissen [9]. 

4. KếT LUẬN

Nong bóng hơi có dây dẫn qua nội soi là một 
kỹ thuật đạt hiệu quả tốt và an toàn trong điều 
trị hẹp thực quản lành tính ở trẻ em. Tuy nhiên 
cần có các nghiên cứu lớn và hiệu quả hơn do khả 
năng tái hẹp sau nong bóng còn cao.
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