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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Dị vật tiêu hóa thường gặp ở trẻ em. Phần lớn các trường hợp nuốt dị vật không 

có biểu hiện lâm sàng, tuy nhiên một số ít trường hợp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nhận xét kết quả nội soi can thiệp dị vật 
tiêu hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến 
cứu, mô tả cắt ngang 34 bệnh nhi dị vật tiêu hóa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương từ 01/05/2017 đến 31/12/2017. Kết quả: Nghiên cứu có 34 trẻ với tỷ lệ nam/nữ là 2/1. Tuổi 
trung bình 36 ± 24,85 tháng tuổi (2-98 tháng tuổi). Triệu chứng dị vật tiêu hóa thường gặp là 
nôn (52,9%), buồn nôn (38,2%), nuốt khó (26,5%). 76,5% dị vật được phát hiện trên Xquang. 25 
bệnh nhân có chỉ định nội soi đường tiêu hóa, phát hiện 72% có dị vật tiêu hóa, tất cả các dị vật 
đó được gắp ra ngoài. Kết luận: Dị vật tiêu hóa thường gặp ở trẻ em nhỏ với biểu hiện lâm sàng 
hay gặp nhất là nôn, nuốt khó, phần lớn do dị vật cản quang gây ra. Nội soi ống mềm là phương 
pháp an toàn và hiệu quả trong chẩn đoán và xử trí dị vật tiêu hóa.

Từ khóa: Dị vật tiêu hóa, trẻ em, lâm sàng, cận lâm sàng.

ABSTRACT
CLINICAL AND PARA-CLINICAL CHARACTERISTICS AND RESULTS OF INTERVENTIOL 

ENDOSCOPY OF FOREIGN BODY INGESTIONS IN CHILDREN

Background: The majority of foreign body ingestions occur in children. Most of cases don’t have 
symptoms but some of them can be life-threatening. Aim: To describe the clinical and laboratory 
characteristics of children with foreign body ingestions at the National Children’s Hospital. Subject 
and method: A prospective, cross-sectional descriptive study of 34 children diagnosis foreign body 
ingestions at the National Children’s Hospital between May 01, 2017 - December 31, 2017. Results: 
23 (67.6%) of 34 patients included in the study were male and 11 (32,4%) were female. The mean 
age was 36 ± 24.85 months. Vomiting (52.9%), nausea (38.2%) dysphagia (26.5%) were the most 
common symptoms. Overall, 76,5% number of patients were detected by radiology. Endoscopy was 
performed in 25 patients, 72% with foreign bodies, all of them were removed. Conclusion: Foreign 
body ingestion is common in children, the most common clinical manifestations of children with 
foreign body ingestion are vomiting and dysphagia which all are caused by radio-opaque objests. 
Flexible endoscopy is a safe and effective method to diagnose and manage foreign body ingestion.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Dị vật tiêu hóa thường gặp ở trẻ em, trong 
đó chủ yếu các trường hợp dị vật xảy ra ở trẻ 6 
tháng đến 3 tuổi [1]. Khác biệt so với người lớn, 
98% dị vật tiêu hóa ở trẻ em chủ yếu do tai nạn và 
là các vật trong nhà như đồng xu, đồ chơi, trang 
sức, nam châm và pin [2]. Phần lớn các dị vật tiêu 
hóa không cần can thiệp, đào thải tự nhiên ra 
ngoài cơ thể, chỉ 10-20 % cần nội soi can thiệp và 
dưới 1% cần phẫu thuật để loại bỏ dị vật [3]. Biểu 
hiện lâm sàng của dị vật tiêu hóa thay đổi theo 
lứa tuổi, vị trí và loại dị vật, có thể không có triệu 
chứng đến các biểu hiện nguy hiểm. Trong những 
năm gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp 
nhận nhiều trường hợp dị vật tiêu hóa nhưng 
chưa có nghiên cứu nào đánh giá về vấn đề này 
ở trẻ em. Xuất phát từ vấn đề này chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm 
sàng cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả 
nội soi can thiệp dị vật tiêu hóa ở trẻ em tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các trẻ 
được chẩn đoán dị vật tiêu hóa bằng chụp phim 
Xquang và hoặc nội soi tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương từ 01/05/2017 đến 31/ 12/ 2017.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 
tả loạt ca bệnh dựa trên khai thác bệnh sử, tiền 
sử từ cha mẹ bệnh nhân, khám và ghi nhận kết 
quả Xquang, nội soi ở bệnh nhân dị vật tiêu hóa 
từ dưới 18 tuổi.

2.3. Phân tích và xử lý số liệu: Số liệu được xử 
lý theo thuật toán thống kê trên máy tính bằng 
phần mềm Excell và SPSS 16.

3. KẾT QUẢ

Trong thời gian nghiên cứu, 34 trẻ được chẩn 
đoán dị vật tiêu hóa dựa Xquang và hoặc nội soi. 
Trong đó tỷ lệ các bệnh nhân được chẩn đoán 
bằng hình ảnh Xquang, nội soi, Xquang và nội soi 
lần lượt là 47,1%; 23,5%; 29,4%. Tuổi trung bình 
là 36 ± 24,85 tháng tuổi (2-98 tháng tuổi). Tỷ lệ 
nam/nữ là 2/1. Số trẻ mắc dị vật tiêu hóa được 
người nhà phát hiện chiếm 94,1%. Tỷ lệ trẻ nuốt 
dị vật trong khi chơi, nuốt nhầm và do người khác 
gây ra lần lượt là 55,9%, 23,5% và 20,6%.  

Biểu đồ 1. Triệu chứng lâm sang dị vật tiêu hoá

Nhận xét: Triệu chứng dị vật tiêu hóa thường gặp là nôn (52,9%), buồn nôn (38,2%), nuốt khó 
(26,5%). 
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Bảng 1. Đặc điểm cận lâm sàng dị vật tiêu hóa

Đặc điểm cận lâm sàng dị vật tiêu hóa n %

Xquang

Phát hiện dị vật trên Xquang 26 76,5

Vị trí của dị vật trên phim 
Xquang

Trên D12 6 23,1

D12 - L4 17 65,4

Dưới L4 3 11,5

Nội soi

Phát hiện dị vật trên nội soi tiêu hóa 18 72

Vị trí dị vật trên nội soi

Thực quản 10 40

Dạ dày 7 28

Tá tràng 1 4

Đại tràng 0 0

Nhận xét: 34 bệnh nhân được chụp Xquang khi vào viện, tỷ lệ phát hiện dị vật trên phim Xquang 
là 76,5%, trong đó 73,5% dị vật cản quang và 1 dị vật (3%) que kẹo mút có hình ảnh cột khí với viền 
mờ 2 bên. Phần lớn dị vật nằm tương ứng dạ dày từ D12- L4 (65,4%); 23,1% dị vật nằm trên D12 (thực 
quản) và 11,5% dị vật nằm dưới L4.

25 trường hợp được nội soi, tỷ lệ phát hiện dị vật trên nội soi là 72%, trong đó 40% dị vật thực quản, 
28% dạ dày và 1 dị vật tá tràng chiếm 4%. 

Bảng 2. Các loại dị vật và dụng cụ can thiệp

Loại dị vật và can thiệp lấy dị vật n %

Loại dị vật
n= 34

Tù 13 38,2

Sắc nhọn 13 38,2

Pin dẹt 5 14,7

Thức ăn gây tắc nghẽn 3 7,9

Dụng cụ can thiệp
n= 18

Kìm 11 61

Giọ 1 5,6

Lọng 1 5,6

Vợt 5 27,8

Thời gian lấy dị vật
< 5 phút 16 88,8

≥ 5 phút 2 11,2

Nhận xét: Dị vật tù (38,2%) và dị vật sắc nhọn (38,2%) hay gặp nhất. Pin dẹt và thức ăn gây tắc 
nghẽn gặp với tỷ lệ lần lượt là 14,7% và 7,9%. 18 bệnh nhân được can thiệp gắp dị vật qua nội soi 
trong đó dụng cụ can thiệp hay được sử dụng nhất là kìm gắp dị vật (61%). Thời gian nội soi can thiệp 
trung bình là 2,78 ± 3,25 phút (1-15 phút). Các dị vật tù dẹt như đồng xu thường được can thiệp nhanh 
nhưng thời gian lấy miếng thịt trên chỗ hẹp thực quản ra ngoài kéo dài tới 15 phút.

4. BÀN LUẬN

Chúng tôi có 34 trẻ được chẩn đoán dị vật tiêu 
hóa, dựa vào hình ảnh Xquang và nội soi. Tuổi 
trung bình của trẻ bị dị vật tiêu hóa là 36 ± 24,85 
tháng tuổi, tương tự nghiên cứu của Arana [4]. 
Tỷ lệ trẻ trai mắc dị vật tiêu hóa cao hơn so với 

trẻ gái. Kết quả này tương tự tác giả Arana [4] và 
Dereci [5]. 94,1% trẻ bị dị vật tiêu hóa được người 
nhà phát hiện, kết quả của chúng tôi cũng tương 
tự như các nghiên cứu khác. Hầu hết trẻ bị dị vật 
thực quản được mang tới trung tâm y tế sau khi 
bố mẹ nhìn thấy trẻ nuốt dị vật hay trẻ thông báo 
với họ [3], [6]. Khác với người lớn, 98% dị vật tiêu 
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hóa ở trẻ em xảy ra do tai nạn [4]. Tỷ lệ trẻ nuốt dị 
vật trong khi chơi, nuốt nhầm và do người khác 
gây ra lần lượt là 55,9%, 23,5% và 20,6%.  

Triệu chứng lâm sàng dị vật tiêu hóa khá đa 
dạng, hay gặp biểu hiện nôn (52,9%), buồn nôn 
(38,2%), nuốt khó (26,5%). Các biểu hiện ít gặp 
hơn như nuốt đau (14,7%), nuốt nghẹn (17,6%), 
tăng tiết nước bọt (8,8%), đau ngực (5,9%), đau 
bụng (5,9%). Ngoài ra còn gặp các biểu hiện hô 
hấp như ho, sặc, khàn tiếng. Chúng tôi thấy có sự 
khác biệt về biểu hiện lâm sàng với vị trí, loại dị 
vật. Dị vật dạ dày và ruột thường không có triệu 
chứng, dị vật thực quản thường gây các biểu hiện 
như nuốt khó, tăng tiết nước bọt,... Little và cộng 
sự (2006) nghiên cứu trên 555 trẻ dị vật thực quản 
nhận thấy triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là 
nuốt khó (37%) và tăng tiết nước bọt (31%) [7]. 

Tỷ lệ trẻ được phát hiện dị vật trên chụp phim 
Xquang là 76,5%, cao hơn nghiên cứu của Arana 
trên 325 trẻ (64%) [4]. Sự khác biệt này có thể 
do cỡ mẫu nghiên cứu chúng tôi còn nhỏ. Chụp 
Xquang không chỉ phát hiện vị trí, hình dạng, 
kích thước của dị vật cản quang mà còn phát hiện 
được hướng đi của dị vật và các biến chứng do dị 
vật gây ra như mức nước hơi hay khí tự do trong ổ 
bụng cũng như mối tương quan của dị vật với tổ 
chức xung quanh, điều này rất có giá trị cho bác 
sĩ nội soi khi can thiệp. Chụp Xquang phát hiện 
hình ảnh đôi bờ có giá trị chẩn đoán xác định pin 
dẹt, đây là một chỉ định nội soi can thiệp cấp cứu 
vì nguy cơ gây loét tổ chức xung quanh chỗ dị 
vật. Trong thực hành lâm sàng phải lưu ý để phân 
biệt giữa dị vật đồng xu và pin dẹt vì diễn biến 
khác nhau. 

Nội soi dạ dày thực quản giúp phát hiện vị 
trí dị vật ở thực quản, dạ dày, hình dáng, loại dị 
vật, đồng thời điều trị gắp dị vật và đánh giá tổn 
thương ống tiêu hóa do dị vật gây ra, tổn thương 
kèm theo. Trong nghiên cứu của chúng tôi 25 
bệnh nhân được nội soi phát hiện 72% (18/25 
bệnh nhân) có dị vật tiêu hóa, tất cả các bệnh 
nhân này được gắp dị vật ra ngoài.

Tùy theo loại dị vật mà lựa chọn dụng cụ nội 

soi can thiệp phù hợp[8]. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, kìm được sử dụng nhiều nhất chiếm 
61%. Kìm được dùng gắp dị vật tù dẹt (6/8 bệnh 
nhân), pin dẹt (2/3 bệnh nhân).  Vợt được sử dụng 
gắp dị vật hạt nhãn, ốc vít và pin dẹt ở dạ dày, 
miếng giò trên chỗ hẹp thực quản chiếm 27,8%. 
Lọng được dùng để lấy dị vật kim lấy tủy răng 
chiếm 5,6% và giọ được dùng để lấy dị vật hạt 
ngô trên chỗ hẹp thực quản chiếm 5,6%.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy dị vật tù (38,2%) 
và dị vật sắc nhọn (38,2%) hay gặp nhất, dị vật 
pin dẹt và thức ăn gây tắc nghẽn chiếm tỷ lệ lần 
lượt là 14,7% và 7,9%. Có sự khác biệt về tỷ lệ các 
loại dị vật trong nghiên cứu của chúng tôi so với 
các nghiên cứu khác. Theo nghiên cứu của Wyllie 
(2006) khoảng 80% dị vật tiêu hóa được phát 
hiện ở trẻ em là đồng xu [1] trong khi nghiên cứu 
của Kramer (2015) cho thấy dị vật sắc nhọn chiếm 
tỷ lệ thấp 10-15 % [9]. Sự khác biệt này có thể lý 
giải do dị vật tù như đồng xu không triệu chứng 
phát hiện ở phòng khám và được về nhà theo 
dõi. Trong phạm vi nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ 
chúng tôi chưa có đủ các loại dị vật theo y văn. 
Vì vậy cần có các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn.

5. KẾT LUẬN

Dị vật tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ với loại 
dị vật tù và dị vật sắc nhọn chiếm tỷ lệ cao nhất. 
Biểu hiện lâm sàng thường gặp là nôn, buồn nôn, 
nuốt khó. Xquang có giá trị cao trong chẩn đoán. 
Nội soi ống mềm an toàn và hiệu quả trong chẩn 
đoán cũng như xử trí dị vật tiêu hóa ở trẻ em. 
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