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GIỚI THIỆU VỀ X QUANG BỤNG 

Tổng hợp và biên soạn: BS. Nguyễn Anh Tuấn 

BS. Huỳnh Thanh Tú 

 

I. TỔNG QUAN 

Giá trị chẩn đoán của X quang (XQ) bụng tuy hạn chế nhưng vẫn tiếp tục được 

khuyến cáo là một phần quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh bụng cấp tính. Hướng dẫn 

của Đại học X quang Hoàng gia (Royal College of Radiologists, RCR) về các chỉ định 

của X quang bụng trong cấp cứu bao gồm các vấn đề sau: nghi ngờ lâm sàng tắc ruột, 

viêm ruột cấp, khối ở bụng sờ thấy được (trường hợp cụ thể), táo bón (trường hợp cụ 

thể), viêm tụy mạn và cấp tính (hoàn cảnh cụ thể), nuốt dị vật sắc nhọn/độc, dị vật mịn và 

nhỏ, ví dụ, đồng xu, pin (trường hợp cụ thể) và chấn thương bụng (hoàn cảnh cụ thể). 

Morris Stiff và cộng sự kết luận rằng năng suất chẩn đoán của X quang bụng cao hơn 

đáng kể khi hướng dẫn RCR được tuân thủ nghiêm ngặt. Hội điện quang Hoa Kỳ 

(American College of Radiology, ACR) cũng đã xác định công dụng của X quang bụng ở 

bệnh nhân trưởng thành bị chướng bụng, tắc ruột, liệt ruột, dị vật, sỏi đường tiết niệu, hơi 

tự do trong ổ bụng sau đặt thiết bị y tế và bệnh nhân sau phẫu thuật. Các hướng dẫn của  

RCR và ACR dựa trên tiêu chí ALARA (As Low As Reasonably Achievable) - giữ mức 

bức xạ thấp có thể được. 

Tại Việt Nam, đau bụng cấp tính chiếm 5-10% nguyên nhân nhập viện cấp cứu. 

Việc phát hiện nhanh chóng và chính xác các tình trạng khẩn cấp là rất quan trọng để kịp 

thời điều trị cho người bệnh. Chỉ định chụp XQ bụng ở bệnh nhân đau bụng cấp trên cơ 

sở đánh giá lâm sàng và xét nghiệm đơn thuần có thể dẫn đến các can thiệp không cần 

thiết hoặc điều trị chậm trễ các tình trạng khẩn cấp. Ngày nay có nhiều phương tiện chẩn 

đoán hình ảnh tiên tiến như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT scan) và cộng hưởng từ 

(MRI) có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định lâm sàng, tuy nhiên chụp phim XQ bụng vẫn 

là một trong những chỉ định được yêu cầu nhiều nhất trong cấp cứu bụng vì giá trị chẩn 

đoán và tính đơn giản. 

Khảo sát X quang bụng có 2 phương pháp là chụp X quang bụng không sửa soạn 

(Plain abdomen) và X quang hệ niệu không chuẩn bị (Kidneys-Ureters-Bladder) được so 

sánh trong bảng bên dưới: 

 

 

X quang bụng không sửa soạn 

(Plain abdomen) 

X quang hệ niệu không chuẩn bị 

(KUB) 

Mục đích 
Bất thường trong ổ bụng: Khí, mức 

nước hơi… 

Bất thường hệ niệu: Vị trí, kích 

thước, sỏi cản quang… 

Chuẩn bị bệnh Không cần Làm sạch bụng (Thụt tháo) 
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X quang bụng không sửa soạn 

(Plain abdomen) 

X quang hệ niệu không chuẩn bị 

(KUB) 

nhân 

Tư thế chụp Đứng, nằm ngửa và nghiêng trái Nằm 

Yêu cầu chất 

lượng hình ảnh 

Thấy được toàn bộ ổ bụng từ bờ trên 

khớp mu đến vòm hoành. 

Giới hạn trên là thân đốt sống ngực 

T11, dưới là khớp mu, cột sống dọc 

giữa, 2 bên là phần mềm của vùng 

lưng. 

Hình ảnh 

  

 

II. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CHỤP XQ BỤNG 

(Theo ACR và RCR 2017 – 2018) 

II.1. Chỉ định 

 Đánh giá và theo dõi tình trạng chướng bụng, tắc ruột 

 Táo bón, đặc biệt là đánh giá tải phân ở trẻ em 

 Đánh giá viêm ruột hoại tử, đặc biệt ở trẻ sinh non 

 Đánh giá các bất thường đường tiêu hóa bẩm sinh 

 Theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật, bao gồm phát hiện các dị vật phẫu thuật giữ 

lại do vô ý 

 Đánh giá và theo dõi sỏi đường tiết niệu, bao gồm cả đánh giá bệnh nhân tán sỏi 

 Đánh giá nuốt dị vật 

 Chụp X quang khảo sát trước khi khảo sát hình ảnh theo kế hoạch, ví dụ chụp cản 

quang 

 Đánh giá vị trí của các thiết bị y tế 

 Đánh giá hơi tự do trong ổ bụng 

 Đánh giá viêm đại tràng nhiễm độc cấp tính 

 Đánh giá bệnh nhân sau chấn thương bụng 
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 Đánh giá khối sờ thấy được ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 

 Định vị sỏi ống tụy trước tán sỏi hoặc mổ lấy sỏi qua nội soi 

 Đánh giá khi nghi ngờ giữ lại viên nang nội soi và xác định vị trí của viên nang 

 Đánh giá thời gian vận chuyển đại tràng bằng cách sử dụng chất đánh dấu. 

II.2. Chống chỉ định 

 Không có chống chỉ định tuyệt đối 

 Mang thai là một chống chỉ định tương đối với X quang bụng vì tử cung nằm 

trong chùm tia chính cho hầu hết các khảo sát. Nếu chẩn đoán phù hợp, siêu âm 

hoặc MRI được khuyến cáo là một phương thức hình ảnh thay thế cho bệnh nhân 

có thai hoặc có khả năng mang thai. 

 

III. KỸ THUẬT CHỤP PHIM XQ BỤNG 

III.1. X quang bụng không sửa soạn (Plain abdomen) 

III.1.1. Tư thế đứng 

 Bệnh nhân đứng thẳng, áp bụng vào phim, tia X đi từ sau tới.  

 Bệnh nhân đứng phía trước giá treo phim. Bụng áp sát vào phim, 2 tay vòng ra 

trước ôm lấy giá treo phim 

 Mục đích: Phát hiện mức khí dịch, hơi tự do. 

 

III.1.2. Tư thế nằm ngửa 

 Chụp bụng tư thế nằm ngửa với phim bên trái hoặc bên phải được chỉ định trong 

trường hợp bệnh nhân nặng không đứng được hay nằm nghiên được. Tư thế này 

giúp chẩn đoán các bệnh lý bụng cấp như hơi tự do trong ổ phúc mạc hoặc mức 

nước hơi trong các quai ruột. 

 Bệnh nhân nằm ngửa, cân đối. Mốc giải phẫu là mào chậu, tương đương mức giữa 

của ổ bụng và ngang mức L4-L5.  
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III.1.3. Chụp bụng tư thế nằm nghiêng 

 Chụp bụng tư thế nằm nghiêng được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân quá yếu 

không đi đứng được. Tư thế này giúp chẩn đoán các bệnh lý bụng cấp như khí 

trong ổ phúc mạc hoặc mức nước hơi trong ruột. 

 Bệnh nhân nằm nghiêng trái ít nhất 10 phút trước chụp, giúp khí hoặc mức dịch – 

khí di chuyển lên cao tối đa. Hai gối gấp nhẹ, chồng lên nhau.  Hai tay đưa lên cao 

cạnh đầu, đảm bảo vững và cố định khung chậu, hai vai ở tư thế nghiêng.. 
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III.2. X Quang hệ niệu không sửa soạn (KUB) 

III.2.1. Chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện chụp X quang bụng 

 Không ăn những loại thực phẩm dễ sinh hơi trước chụp vài ngày. 

 Nhịn ăn hoàn toàn từ sau nửa đêm, tức là bạn không được ăn hay uống bất cứ thứ 

gì trước thời điểm thủ thuật ít nhất 8 - 12 giờ. 

 Không dùng thuốc có độ cản quang như thuốc điều trị dạ dày (Bismuth) trước 03 

ngày. 

 Uống thuốc nhuận tràng vào đêm trước ngày thực hiện thủ thuật. Thuốc có thể ở 

dạng thuốc viên hoặc chất lỏng, sẽ giúp làm trống toàn bộ lòng ruột già. 

 Nếu đã chụp dạ dày, lưu thông ruột non, chụp khung đại tràng thì sau một tuần 

mới chụp hệ tiết niệu. 

III.2.2. Kỹ thuật chụp phim thẳng 

 Bệnh nhân nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân mình hoặc đưa tay lên phía đầu, 2 

chân co nhẹ. Cột sống thắt lưng vào trung tâm phim, hai gai chậu trước song song 

với phim. 

 Lúc chụp bệnh nhân nín thở để tránh nhòe hình. 

III.2.3. Kỹ thuật chụp phim nghiêng 

 Kỹ thuật chụp hệ tiết niệu nghiêng không phải lúc nào cũng thực hiện. Chỉ thực 

hiện kỹ thuật chụp nghiêng khi nghi ngờ sỏi thận phải với sỏi túi mật. Chụp 

nghiêng chẩn đoán phân biệt, nếu là sỏi thận phải sẽ nằm tước cột sống còn nếu là 

sỏi túi mật sẽ nằm sau cột sống. 

 Hiện nay nhờ có siêu âm nên kỹ thuật này hầu như không thực hiện. 

 

IV. AN TOÀN BỨC XẠ TRONG KHẢO SÁT X QUANG BỤNG 

 Bác sĩ, kỹ thuật viên X quang có trách nhiệm giữ an toàn tại nơi làm việc bằng 

cách giữ liều phơi nhiễm phóng xạ cho nhân viên và cho người bệnh ở mức thấp 

nhất có thể được (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) và đảm bảo liều 

bức xạ cho từng bệnh nhân là phù hợp, có tính đến xử lý nguy cơ có thể xảy ra khi 

tiếp xúc với bức xạ và chất lượng hình ảnh chẩn đoán cần thiết để đạt được mục 

tiêu lâm sàng. 

 Tất cả các nhân viên làm việc với bức xạ ion hóa đều phải được tập huấn về an 

toàn bức xạ và thành thạo về kỹ thuật X quang. 

 

IV. KẾT LUẬN 

 Mặc dù lĩnh vực Chẩn đoán hình gần đây có nhiều sự phát triển nhưng X quang 

bụng vẫn giữ được vị trí là một trong những phương tiện hữu ích. 
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 Các kỹ thuật hình ảnh như CT và siêu âm đã được chứng minh là làm tăng đáng kể 

độ chính xác chẩn đoán X quang bụng trong thực hành lâm sàng.  

 Có nhiều bằng chứng gần đây về giá trị hạn chế của X quang bụng, nhưng nhiều 

nhà lâm sàng vẫn dựa vào chụp X quang bụng như một phương thức chẩn đoán 

đầu tiên đơn giản, rẻ tiền và có sẵn rộng rãi với phơi nhiễm phóng xạ thấp hơn CT 

(liều xạ trung bình ở một bệnh nhân khảo sát X quang bụng đơn giản là 0.7 mSv 

và 10.0 mSv cho khảo sát CT bụng). 
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