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Thưa quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp! 

 

Nằm trong kế hoạch hàng năm phối hợp cùng Hội Ung thư Việt Nam,  
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Tuy có những khó khăn về mặt tổ chức trong thời kỳ cả nước bị ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, nhưng Hội thảo năm nay vẫn đón nhận hơn 150 bài báo cáo 
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vẫn có các báo cáo toàn diện và chuyên sâu của các đồng nghiệp đến từ Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Singapore... Như thông lệ, chương trình tập huấn quốc tế tiền hội thảo 
vẫn diễn ra, tập trung vào chủ đề Liệu pháp miễn dịch trong ung thư, một vấn đề 
thời sự hiện nay.  

Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Quý Đồng nghiệp đã đóng góp 
những bài báo cáo, kết quả nghiên cứu trong Tạp chí Ung thư học Việt Nam.  
Đây sẽ là những tài liệu quý báu cung cấp những kiến thức y học tiến bộ và chia sẻ 
những kinh nghiệm thực tiễn về nhiều lĩnh vực Ngành ung thư ở nước ta.  
Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự góp ý tích cực và  
chân tình của Quý Thầy Cô và Quý Đồng nghiệp. 

Kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý Đồng 
nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Trân trọng kính chào./. 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

 TM. Ban tổ chức Hội thảo Hàng năm PCUT TP. HCM lần thứ hai mươi ba 

 Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

 

 TS.BS. Phạm Xuân Dũng  
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BỨC TRANH TOÀN CẢNH PHÒNG-TRỊ UNG THƯ 
(TRANH HÌNH & THƠ VÈ) 

NGUYỄN CHẤN HÙNG1, PHẠM XUÂN DŨNG2, ĐẶNG HUY QUỐC THỊNH3,  

DIỆP BẢO TUẤN4, LÊ ANH TUẤN5 

TÓM LƯỢC 
Các tác giả cho cái nhìn toàn cảnh các thành tựu cột mốc trong 40 năm qua, góp phần 

trong việc kiểm soát bệnh ung thư trên mọi lãnh vực: sinh học ung thư, gánh nặng ung thư, 
phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị ung thư. Đồng thời có những phương cách giúp các 
người bệnh sống tốt hơn, hữu ích hơn. 
 

Ngày nay, y học có tiến bộ vượt bực trong hiểu biết căn 

bệnh, nguyên nhân gây bệnh, cách phòng ngừa và xử lý 

bệnh ung thư 

Y học đang vẽ ra bức tranh phòng trị ung thư với các 

gam màu ngày càng tươi sáng hơn 

 

1. Dòng chảy sinh học 
Mọc ra từ đột biến gen 

Lan tràn khắp chốn hoành hành khắp nơi 
Ung thư nào cũng do sự tăng trưởng quá đà và sự lan tràn 

của các tế bào bất thường 

Ung thư có thể phát sinh ở bất cứ tế bào nào trong cơ thể 

 

                                                           
1 GS. Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam 

2 TS.BSCKII. Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

3 TS.BSCKII. Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

4 TS.BSCKII. Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

5 ThS.BSCKII. Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

1 

2 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 

Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 ii 

Mọc ra từ đột biến gen 

 

 

 

Lan tràn khắp chốn 

Từ bướu gốc, các tế bào ung thư đến 

đè ép và phá hủy các mô lân cận 

Tách ra khỏi bướu gốc, một số tế bào 

ung thư xâm nhập vào trong mạch máu 

hoặc mạch lymphô 

Trôi nổi theo dòng lymphô hoặc theo 

dòng máu, có thể lan tràn khắp cơ thể 

 

Hoành hành khắp nơi 

Một số tế bào thoát ra khỏi mạch máu, có 
thể sinh sôi làm ổ tạo ra các khối bướu mới ở 
các nơi khác của cơ thể. Đó là các ổ di căn 
hay là các ổ thứ phát 

Ung thư nắm quyền chủ động tàn hại cơ thể  

 

Ung thư ruột già 
 

Ung thư phổi 
 

Ung thư vú 

 

 

Mọc ra từ đột biến gen 

Lan tràn khắp chốn hoành hành khắp nơi 
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2. Sao cho nhẹ gánh 
Sao cho nhẹ gánh ung thư 

Người người chung sức chung lòng mới xong 

Loài người nặng gánh ung thư  
Gánh nặng ung thư toàn cầu năm 2018 

Số liệu Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018 
(Globocan 2018) 

Gánh nặng riêng ta 

Gánh nặng ung thư ở Việt Nam năm 2018 
(Globocan 2018) 

 

 

Loài người nặng gánh ung thư 
Gánh nặng ung thư toàn cầu 

 

  Nam Nữ 

Phổi 
31,5 

Vú 
46,3 

18,078 triệu ca mới 
Xuất độ: 197,9 / 100.000 

♂ 218,6 /  100.000 
♀ 182,6 / 100.000 

9,5 triệu ca chết 
Tỉ lệ tử vong  
101,1 / 100.000 

♂ 122,7 / 100.000  
♀   83,1 / 100.000 

Globocan 2018 

Tuyến tiền liệt 
29,3 

Đại-trực tràng 
16,3 

Đại-trực tràng 
23,6 

Phổi 
14,6 

Dạ dày 
15,7 

Cổ tử cung 
13,1 

Gan 
13,9 

Tuyến giáp 
10,2 

 
 

Gánh nặng riêng ta 

 
 

Nam Nữ 

Gan 
39,0  

Vú 
26,4 

 

164.671 ca mới 
Xuất độ:  
151,4 / 100.000 
  ♂ 186,7 /  100.000 
  ♀ 125,2 / 100.000 

114.871 ca chết 
Tỉ lệ tử vong  
104,4 / 100.000 
   ♂ 146,2 / 100.000  
   ♀   71,8 / 100.000 

Globocan 2018 

Phổi 
35,4  

Đại-trực tràng 
11,6 

 

Dạ dày 
23,3 

 

Phổi 
11,1  

Đại-trực tràng 
16,0 

 

Dạ dày 
10,2 

 

Vòm họng 
9,0 

 

Gan 
9,5  

 

Sao cho nhẹ gánh ung thư 

Người người chung sức chung lòng mới xong 

Ngày Ung thư Thế giới 4.2.2017 logo “We can, I 
can” kêu gọi mọi người - cá nhân và tập thể - chung 

sức phòng ngừa và kiểm soát bệnh ung thư 

 

 

7 
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Chiến lược phòng chống  

Phòng ngừa. Có thể phòng 
tránh được khoảng 40% các 
ung thư.   

Phần lớn liên hệ thuốc lá, ăn không lành, các 
bệnh nhiễm. 
Phát hiện sớm khoảng một phần ba các người 
bệnh ung thư. 
Điều trị làm khỏi bệnh, kéo dài đời sống và cải 
thiện chất lượng sống. 
Chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn trễ và không còn 
cơ hội trị khỏi, hoặc đối mặt với giai đoạn cuối. 

 

 

3. Ung thư ngừa được 
Ung thư ngừa được bạn ơi 

Ơ hờ bệnh nhập nghĩ là trời kêu! 
 

Không phải trời kêu 

Đã biết nhiều nguyên nhân của ung thư 

Khoảng 90% do những gì con người phơi 
trải trong môi trường sống ăn uống, hít thở, cọ 
xát...  

Khoảng 5-10% do di truyền 

 
 

Biết nhiều nguyên nhân 

 

 
 
 

Có thể ngừa 40% các ung thư 
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Nâng niu thuốc quý trời cho 

Ăn lành Ngủ đủ Tập đều Sống vui 

 

 

 

4. Phát hiện sớm 
Ung thư biết sớm trị lành 

Nếu mà để trễ dễ thành nan y 

 

Phát hiện sớm  

 

 

 

4.1 Tầm soát 
Tầm soát: rà tìm phát hiện thật sớm một 

số loại ung thư khi chưa có triệu chứng 

 

 

 

 
 

16 

17 

18 

15 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 

Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 vi 

4.2 Các triệu chứng báo động 
ung thư 

 

 

 

Có trên trăm loại ung thư, mỗi thứ trổ một kiểu. Phải 

gom gọn các triệu chứng lại để báo động mọi người 

Chỗ dày (cục u) ở vú hoặc ở nơi nào đó 

Chảy máu hoặc tiết dịch bất thường 

Thay đổi thói quen của ruột và bọng đái 

Ăn không tiêu hoặc nuốt khó 

Ho dai dẳng hoặc khàn tiếng 

Một chỗ lở loét không chịu lành  

Thay đổi tính chất của mụt ruồi.  

Rối loạn chung chung như suy  

nhược, sụt cân, không thèm ăn 

 

Đừng “phát hoảng”, 
phần lớn không phải  

là ung thư đâu. 
Nên đi khám bác sĩ. 

Đừng ỷ y, không chần chờ 

 

 

 

 

 
 

 

19 

20 

21 

22 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 

Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 vii 

5. Mắt thần thấy bệnh 

Y học ngày nay có mắt thần 

Nhìn sâu nhìn suốt thấy ung thư 

 

Nội soi  
Chẩn đoán hình ảnh 

Xét nghiệm máu 

Chẩn đoán phân tử 

Chẩn đoán bệnh học 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Biết sớm trị lành 
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Có nhiều phương pháp điều trị 

 

 

 

Liệu pháp đa mô thức 

Phối hợp các phương pháp điều trị 
 

 

Lưỡi dao Tia xạ Thuốc men 

Có thêm Sinh trị hài hòa tối ưu 

 

 

Liệu pháp đa mô thức 

Không có một phương pháp nào trị được 

mọi loại ung thư, một loại ung thư thường cần 

kết hợp nhiều cách trị. Các thầy thuốc có 

nhiều cơ hội kết hợp nhuần nhuyễn các liệu 

pháp để điều trị được kết quả tối ưu. Việc tấn 

công ung thư ngày càng hiệu quả 
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Chăm sóc giảm nhẹ 

 

Chăm sóc giảm nhẹ làm cho 

giảm bớt sự đau đớn thể chất, 

cảm xúc, tinh thần và xã hội là 

nhu cầu khẩn thiết cho những 

người mắc ung thư ở các giai 

đoạn tiến xa trên toàn cầu 

 

 

Chăm sóc giảm nhẹ 

 

 

 

 
Kết quả điều trị 

Sống còn 5 năm (Globocan 2018) 

Toàn cầu Việt Nam 
Khoảng 43,8 triệu người 

sống còn 5 năm 

Khoảng 6,9 triệu phụ nữ 

mắc ung thư vú 

Có nhiều người sống lâu 

hơn và khỏi bệnh 

Khoảng 300.033 người sống 

còn 5 năm  

Khoảng 42.188 phụ nữ mắc 

ung thư vú 

Nhiều người sống lâu hơn và 

khỏi bệnh 

Nhiều người được điều trị tốt, sống còn 5 năm sau khi 

định bệnh và nhiều người tiếp tục sống lâu hơn. 

 

Thầy thuốc đáng tin tưởng, tay dao vững vàng, 

máy xạ trị rất hiện đại, nhiều thuốc đặc trị hiệu 

quả, lại thêm sinh trị... Phối hợp nhuần nhuyễn 

các kiểu điều trị hiện đại đã đem hiệu quả tốt hơn 

cho người bệnh. 
 

Ung thư biết sớm trị lành 

Nếu mà để trễ dễ thành nan y 

 
 

 
 
 

Bức tranh phòng - trị ung thư 

Thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui 

 

  

 
 

31 

32 

33 

34 
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SUMMARY 

Overview Insight of Cancer control 

The authors highligts some of the most inportant advances that have contributed to 
progress against cancer reflecting milestones over the last 40 years in every area of cancer 
control: cancer biology, cancer burden, prevention, early detection, and cancer treatment. At 
the same time better ways of enabling patients to liver better, more fulfilling lives. 
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TÓM TẮT 

Ung thư là một trong những bệnh phổ biến nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Mặc dù tỉ lệ 
mắc ung thư đã được biết trong nhiều năm qua, tỉ lệ tử vong do ung thư tại TPHCM vẫn chưa được biết 
rõ. Để có số liệu về tỉ lệ tử vong do ung thư, bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã thực hiện việc điều tra tại 
TPHCM năm 2017.  

Tổ Ghi nhận ung thư BV Ung Bướu TPHCM đã phối hợp cùng với Chi cục Dân số TPHCM tiến hành 
đối chiếu dữ liệu bệnh nhân ung thư và người dân TPHCM tử vong trong năm 2017 sau đó điều tra tại 
nhà bằng bảng câu hỏi để biết nguyên nhân tử vong. Số liệu được nhập, xử lý thống kê bằng phần mềm 
Canreg 4.0 và SPSS 16.0. 

Trong năm 2017 tại TPHCM có 44.428 trường hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân (tỉ lệ tử vong 
chung: 514,5/100.000 dân), trong đó có 9.116 người tử vong do ung thư (tỉ lệ tử vong do ung thư: 
105,5/100.000 dân). Tử vong do ung thư chiếm 20,51% tổng số tử vong. Nam giới chiếm 55,6%, nữ giới 
chiếm 44,4% trong số tử vong do ung thư. Độ tuổi tử vong do ung thư chiếm tỉ lệ cao nhất là 60 - 69 tuổi, 
chiếm 19,25% tổng số các nhóm tuổi. Vị trí ung thư gây tử vong từ cao xuống thấp lần lượt là ung thư 
phổi, gan, dạ dày, đại trực tràng và tuyến vú.  

Các số liệu này cung cấp những thông tin thiết yếu cho các nghiên cứu ung thư và các chính sách y 
tế tại TPHCM. Chúng tôi kiến nghị hệ thống giấy chứng tử cần ghi nhận chính xác nguyên nhân tử vong 
theo chẩn đoán của giấy ra viện và/ hoặc xác nhận của trạm y tế phường xã. Chương trình phòng chống 
ung thư cần thực hiện ghi nhận tử vong do ung thư định kỳ hàng năm để làm tăng tính chính xác và liên 
tục của số liệu.  
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TỔNG QUAN 

Ung thư là tác nhân đứng hàng thứ hai trong tất 
cả các nguyên nhân gây tử vong tại Việt Nam. Theo 
ước tính mỗi năm tại Việt Nam có 165.000 ca ung 
thư mới và 115.000 ca tử vong do ung thư. 

Tổ Ghi nhận ung thư (GNUT) TPHCM trong 25 
năm qua đã thực hiện việc ghi nhận ung thư quần 
thể cho TPHCM. Số liệu từ Tổ GNUT được Cơ quan 
Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency 
for Research on Cancer) sử dụng để tạo ra các báo 
cáo về tỉ lệ mắc bệnh và ước tính tỉ lệ tử vong do 
ung thư cho Việt Nam. Tuy nhiên, việc GNUT chỉ 
mới thực hiện ghi nhận tỉ lệ mắc bệnh, trước đây 
chưa từng ghi nhận tỉ lệ tử vong. Vì vậy, Tổ GNUT 
đã thực hiện việc ghi nhận tử vong do ung thư của 
dân cư TPHCM trong năm 2017. 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

BV Ung Bướu TPHCM đã tiến hành hợp tác với 
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TP. HCM do 
Chi cục Dân số có mạng lưới cộng tác viên dân số 
trải rộng khắp thành phố. Mạng lưới cộng tác viên 
Chi cục Dân số là hơn 12.000 người trong 24 quận 
huyện của TP. HCM. 

Bệnh viện Ung Bướu làm báo cáo và đề xuất 
với Sở Y tế TPHCM để xin phép thực hiện điều tra. 

Tổ Ghi nhận ung thư trích xuất dữ liệu bệnh 
nhân ung thư đến khám và điều trị tại các BV trong 
TPHCM từ 1994 đến 2017. 

Chi cục Dân số cung cấp danh sách người dân 
TPHCM tử vong trong năm 2017. 

Từ danh sách tử vong kiểm tra lại với dữ liệu đã 
có của Tổ GNUT. 

 Nếu không có trong danh sách bệnh nhân 
ung thư Tổ GNUT đã ghi nhận, loại ra khỏi 
danh sách tìm thông tin tiếp. 

 Nếu vừa tử vong vừa mắc ung thư, có số 
điện thoại để liên hệ được: liên hệ hỏi về 
thông tin tử vong qua điện thoại. 

 Nếu vừa tử vong vừa mắc ung thư, không 
có số điện thoại để liên hệ, hoặc có số mà 
không liên hệ được: đưa vào danh sách thu 
thập thông tin tại nhà bằng bảng câu hỏi, 
chuyển danh sách này đến Chi cục Dân số.  

Chi cục Dân số sẽ nhận danh sách thu thập 
thông tin tại nhà và phiếu điều tra, chuyển phiếu về 
cộng tác viên ở từng phường/ xã thông qua nhân 
viên phòng y tế quận qua họp giao ban. 

Cộng tác viên chương trình dân số kế hoạch 
hóa gia đình của Chi cục Dân số sẽ đến nhà người 
tử vong, gặp người nhà để hoàn tất bảng câu hỏi và 
gởi trả về Chi cục Dân số. 

Nhân viên Tổ Ghi nhận ung thư sẽ thu thập 
phiếu từ Chi cục Dân số, thực hiện kiểm tra các 
thông tin chưa phù hợp hay còn thiếu bằng cách gọi 
điện thoại hay đến nhà để thu thập thông tin. 

Phiếu thu thập được sẽ được xử lý: 

 Nhập SPSS 16.0 để tính tử suất do ung thư 
1 năm, tử suất riêng của từng loại ung thư. 

 Cập nhật dữ liệu trên Canreg.  

KẾT QUẢ 

Danh sách tử vong do tất cả nguyên nhân 

Chi cục Dân số trích xuất danh sách người chết 
trong năm 2017 theo 2 nguồn số liệu: 

- Danh sách lấy theo tiêu chí tư pháp-hộ tịch 
(người có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Theo 
tiêu chí này có 30.275 người chết. 

- Kho dữ liệu điện tử TP. HCM được quản lý 
theo tiêu chí ngành dân số (nhân khẩu thực tế 
thường trú từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định cư trú 
lâu dài ổn định tại địa phương). Theo tiêu chí này có 
59.535 người chết. 

Chi cục Dân số đã tiến hành đối chiếu 2 kho dữ 
liệu và cung cấp danh sách người dân TPHCM tử 
vong trong năm 2017 là 44.428 người. 

Danh sách bệnh nhân ung thư của TP. HCM 

Tổ Ghi nhận ung thư cung cấp danh sách bệnh 
nhân ung thư của TPHCM từ 01/01/1994 đến hết 
31/12/2017 là 148.301 bệnh nhân. 

Đối chiếu 2 danh sách 

Tổ Ghi nhận ung thư tiến hành đối chiếu 2 danh 
sách người dân tử vong do mọi nguyên nhân và 
danh sách bệnh nhân ung thư để tìm phần chung, 
vừa bệnh ung thư vừa tử vong trong năm 2017. 
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Sau khi tiến hành đối chiếu, có người vừa mắc ung thư vừa tử vong trong năm 2017. 

 

NGUYÊN NHÂN VÀ TỈ LỆ TỬ VONG 

Tổ Ghi nhận ung thư đã tổng hợp và gửi Chi 
cục Dân số danh sách người dân TP. HCM vừa mắc 
bệnh ung thư và tử vong trong năm 2017. 

Chi cục Dân số thông qua hệ thống cộng tác 
viên dân số đã tiến hành đến nhà tìm nguyên nhân 
tử vong. Kết quả như sau: 

Nguyên nhân Số ca Tỉ lệ % 

Ung thư 9.116 82,94 

Không rõ 1.350 12,28 

Khác 525 4,78 

Tổng 10.991 100 

Vì vậy kể từ lúc này trở về sau các tỉ lệ về tử 
vong do ung thư chúng tôi tính trên con số 9.116 ca. 

Tính tỉ lệ tử vong  

Dân số TP. HCM năm 2017: 8.640.000.  

Tỉ lệ tử vong của TP. HCM năm 2017 do tất cả 
các nguyên nhân: 514,2/100.000 dân.  

Tỉ lệ % tử vong do ung thư so với tất cả nguyên 
nhân tử vong: 9.116: 44.428 = 20,5%. 

Tỉ lệ tử vong do ung thư của TP.HCM năm 
2017 theo nghiên cứu này: 105,5/100.000 dân. 

 

Giới tính 
Giới tính Số người Tỉ lệ % 

Nam 5070 55,6 

Nữ 4046 44,4 

Cộng 9116 100 

 
Tuổi khi tử vong  

Tuổi khi tử vong Tuổi 

Trung bình 63 

Lớn nhất 99 

Nhỏ nhất 0 

 

 
 

 

 

Người dân TPHCM chết  
trong năm 2017 

(n = 44.428) 

Bệnh nhân ung thư của  
TP. HCM 1994-2017 

(n = 148.301) 

Vừa mắc ung thư vừa 
tử vong trong năm 2017  

(n = 10.991) 
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Số năm mắc bệnh đến khi tử vong 
Số năm mắc bệnh đến khi tử vong Số năm 

Trung bình 3,15 

Lớn nhất 24 

Nhỏ nhất 0 

 
Vị trí ung thư 

Vị trí 

Số ca 

2 giới Nam 

 

Nữ 

Tất cả vị trí 9.116 5.070 4.046 

Miệng, khẩu hầu, hạ hầu 199 145 54 

Vòm hầu 325 224 101 

Thực quản 165 136 29 

Dạ dày 1.193 672 521 

Đại trực tràng 630 294 336 

Gan 1.572 1.049 523 

Túi mật 35 16 19 

Tụy 73 34 39 

Thanh quản 65 50 15 

Phổi 1.602 1.057 545 

Vú 521 - 521 

Cổ tử cung 222 - 222 

Thân tử cung 106 - 106 

Buồng trứng 79 - 79 

Tuyến tiền liệt 134 134 - 

Tinh hoàn 5 5 - 

Thận 107 52 55 

Bàng quang 68 49 19 

Não, hệ TKTƯ 249 139 110 

Tuyến giáp 45 10 35 

Lymphôm Hodgkin 27 14 13 

Lymphôm non-Hodgkin 171 89 82 

Đa u tủy 36 15 21 

Máu 398 192 206 

 

 
 
5 vị trí ung thư có số lượng tử vong cao nhất ở cả 2 giới lần lượt là phổi (17,6%), gan (17,2%), dạ dày 

(13,1%), đại trực tràng (6,9%) và tuyến vú (5,7%). Chỉ 5 vị trí ung thư này có số tử vong chiếm 60,5% tổng số 
tử vong. 
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Tỉ lệ tử vong thô và chuẩn theo tuổi 

Vị trí 
Tỉ lệ thô/100.000 dân Tỉ lệ chuẩn theo tuổi/100.000 dâna 

2 giới Nam Nữ 2 giới Nam Nữ 

Tất cả vị trí 105,5 130,3 85,4 76,6 113,9 65,5 

Miệng, khẩu hầu, hạ hầu 2,6 5,5 2,0 3,1  5,0 1,6 

Vòm hầu 0,7 1,6 0,5 0,8 1,4 0,4 

Thực quản 4,4 9,4 3,6 5,2 8,4 2,7 

Dạ dày 6,6 13,6 6,2 7,8 12,1 4,6 

Đại trực tràng 6,2 11,1 7,9 7,3 9,7 5,6 

Ganb 6,8 14,4 5,2 8,0 13,0 40, 

Túi mậtc 1,3 1,8 2,5 1,5 1,6 1,5 

Tụy 3,0 5,0 3,9 3,5 4,4 2,8 

Thanh quản 0,7 1,8 0,3 0,9 1,7 0,2 

Phổid 13,7 28,7 12,0 16,2 25,5 9,0 

Vú 9,0 - 12,5 10,5 - 9,9 

Cổ tử cung 4,8 - 6,4 5,6 - 5,3 

Thân tử cung 1,2 - 1,7 1,4 - 1,3 

Buồng trứng 2,7 - 3,7 3,1 - 3,0 

Tuyến tiền liệt 4,7 7,1 - 5,5 6,0 - 

Tinh hoàn 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 

Thận 1,2 2,2 1,2 1,4 2,5 0,9 

Bàng quang 1,2 3,1 1,0 1,4 2,7 0,6 

Não, hệ TKTƯ 2,0 3,1 2,2 2,3 2,9 1,8 

Tuyến giáp 0.3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 

Lymphôm Hodgkin 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 

Lymphôm non-Hodgkin 1,8 3,3 2,0 2,1 2,9 1,5 

Đa u tủy 0,7 1,2 0,9 0,8 1,1 0,6 

Máu 2,5 4,1 2,6 2,9 3,9 2,2 
a) Sử dụng dân số chuẩn thế giới. 
b) Bao gồm gan và đường mật trong gan. 
c) Bao gồm túi mật và đường mật ngoài gan. 
d) Bao gồm phổi và khí quản. 

BÀN LUẬN 
Các nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam năm 2016 

Nguyên nhân Tỉ lệ % 

Bệnh lây nhiễm 11 

Bệnh không lây 
nhiễm 

Tim mạch 31 

Ung thư 19 

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 6 

Đái tháo đường 4 

Các bệnh không lây nhiễm khác 18 

Chấn thương 11 

Tổng 100 
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Các nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới năm 2017 
Nguyên nhân Tỉ lệ % 

Bệnh lây nhiễm, thai kỳ, chu sinh, dinh dưỡng  19,49 

Bệnh không lây nhiễm Tim mạch 31,59 

 Ung thư 16,43 

 Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 6,97 

 Đái tháo đường 4,55 

 Các bệnh không lây nhiễm khác 13,12 

Chấn thương  7,85 

Tổng  100 

 

Trong nghiên cứu này, tỉ lệ tử vong do ung thư 
tại TP. HCM là 20,5% là phù hợp với các ước tính 
của Tổ chức Y tế thế giới, là nguyên nhân gây tử 
vong đứng hàng thứ 2 sau bệnh lý tim mạch. 

Globocan 2018 đã ước tính số ca tử vong và tỉ 
lệ tử vong của các quốc gia vùng Đông Nam Á. Tỉ lệ 
tử vong của Việt Nam đứng hàng cao trong khu vực 
nhưng vẫn thấp hơn Singapore và Thái Lan. 

Quốc gia Số ca Tỉ lệ thô/ 100.000 Tỉ lệ chuẩn  
theo tuổi/ 100.000 

Singapore 13.093 226,1 117,6 

Thái Lan 114.199 165,1 104,8 

Việt Nam 114.871 119 104,4 

Miến Điện 51.059 94,8 98 

Brunei 380 87,5 102,3 

Malaysia 26.395 82,4 85,5 

Philippines 86.337 81,1 104,2 

Lào 5.550 79,7 115,9 

Indonesia 207.210 77,7 84,1 

Cambodia 11.636 71,6 97,7 

Theo kết quả nghiên cứu này, tỉ lệ tử vong thô 
thấp hơn so với ước tính của Globocan (105,5 so 
với 119); tỉ lệ % tử vong do ung thư là gần tương 
đương (20,5% so với 19%). 

Theo World Factbook năm 2017, tỉ lệ tử vong 
của Việt Nam là 590/100.000 dân. Với dân số 
TPHCM là 8.640.000 và tỉ lệ tử vong do ung thư là 
19% theo ước tính của WHO thì số ca tử vong do 
ung thư năm 2017 tại TP. HCM là 9.686 ca. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi đã xác định được nguyên 
nhân tử vong do ung thư là 9.116 ca.  

Trong thực tế, nhiều người dân khai báo không 
chính xác địa chỉ cư trú nên dẫn đến tình trạng ghi 
nhận hộ khẩu thường trú chưa đúng. Số người có sổ 
tạm trú dài hạn của TPHCM cũng cao đáng kể và có 

thể làm sai lệch kết quả dẫn đến số ca tử vong do 
ung thư thực tế có thể không phù hợp so với các 
ước tính. 

Đối với nguyên nhân tử vong, hiện nay chưa có 
quy định về việc cung cấp chẩn đoán xác định của 
cơ quan y tế về nguyên nhân tử vong khi làm thủ tục 
khai tử nên việc thu thập thông tin về nguyên nhân 
tử vong gặp rất nhiều khó khăn. Khi người thân của 
bệnh nhân đi làm thủ tục khai tử, có thể do họ không 
đủ kiến thức y khoa để cung cấp cho nhân viên hộ 
tịch của phường/ xã về nguyên nhân tử vong chính 
xác của người thân nên lý do tử vong trong phiếu 
khai tử không có giá trị chuyên môn cao. Ngoài ra, 
thông tin này cũng khó thu thập chính xác từ điều tra 
cộng đồng do điều tra viên cũng chỉ thông thập 
thông tin về lý do tử vong qua phỏng vấn người nhà 
bệnh nhân. Cách này có một số sai số như người 
được phỏng vấn có thể không phải là người trực tiếp 
chăm sóc bệnh nhân trong gia đoạn ngay trước tử 
vong, có thể không có kiến thức chuyên môn y khoa 
đủ, và có thể không còn nhớ chính xác được thông 
tin này khi bệnh nhân đã mất 2 năm trước. 

Những hạn chế của nghiên cứu này có thể 
được khắc phục nếu chương trình ghi nhận ung thư 
theo dõi sống còn của bệnh nhân theo phương pháp 
chủ động. Các bệnh viện có khám và điều trị bệnh 
nhân ung thư cần triển khai hệ thống thu thập thông 
tin về tình trạng sống còn của bệnh nhân thông qua 
việc theo dõi bệnh nhân tái khám. Bên cạnh đó, các 
bệnh viện đề nghị bệnh nhân cung cấp thông tin liên 
lạc để bệnh viện có thể liên lạc khi bệnh nhân không 
quay lại tái khám theo hẹn. Từ đó sẽ ghi nhận được 
thông tin chính xác hơn về các trường hợp tử vong. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về tử vong do ung thư tại TP. HCM 
năm 2017 đã cho kết quả số ca tử vong do ung thư 
năm 2017 là 9.116 ca, tỉ lệ tử vong do ung thư là 
20,5% trên tất cả các nguyên nhân gây tử vong, tỉ lệ 
thô là 105,5/100.000 dân và tỉ lệ chuẩn theo tuổi là 
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76,6/100.000 dân. Các tỉ lệ này có thấp hơn so với 
các ước tính chung tử vong do ung thư tại Việt Nam 
do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư đã công bố, có thể 
do việc ghi nhận nguyên nhân tử vong còn chưa 
chính xác trong cộng đồng. Các ung thư có tỉ lệ tử 
vong cao nhất tính ở cả 2 giới là ung thư phổi, gan, 
dạ dày, đại trực tràng và tuyến vú là phù hợp với mô 
hình ung thư tại TP. HCM vì đây là các ung thư có tỉ 
lệ mắc cao nhất trong nhiều năm nay. Tỉ lệ tử vong 
do 5 vị trí ung thư nói trên là 60,5%, chiếm đa số 
trong tất cả các trường hợp tử vong do ung thư.  

Tỉ lệ tử vong do ung thư tại TP. HCM còn thấp 
hơn so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á 
như Singapore và Thái Lan. 

Từ kết quả của nghiên cứu chúng tôi có các đề 
xuất như sau: 

- Thực hiện nghiên cứu tương tự cho một 
năm khác để so sánh đối chiếu từ đó có thêm thông 
tin về tỉ lệ từ vong do ung thư của TP. HCM. 

- Cần có sự phối hợp giữa các đơn vị và ban 
ngành cụ thể là ngành y tế, tư pháp và chính quyền 
phường xã trong việc cấp giấy chứng tử, xác nhận 
nguyên nhân tử vong để tăng độ chính xác của giấy 
chứng tử và dữ liệu tử vong thu thập được từ cơ 
quan cấp giấy chứng tử. 

- Cần có chiến lược và kinh phí dài hạn cho 
việc điều tra sống còn và tử vong do ung thư. 
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ABSTRACT 

Ho Chi Minh City Cancer mortality rate in 2017 

Subject: Cancer has been one of the leading diseases in Ho Chi Minh City (HCMC). Cancer mortality in 
HCMC has not been officially established although incidence being well registered. Therefore, HCMC Oncology 
Hospital conducted a cancer mortality survey in HCMC in 2017. 

Materials and methods: HCMC Cancer Registry Unit and HCMC Population & Family Planning 
Department filtered the death database and cancer patient database to choose in-house visit list to investigate 
death causes. The data was input and analyzed by SPSS 16.0 and Canreg 4.0. 

Results: There were 44,428 death cases of all causes in 2017 (mortality rate 514.5/100.000). Death due to 
cancer was 9.116 cases (cancer mortality 105,5/100.000). Cancer death accounted for 20,5% of all causes, in 
which male was higher than female (55.6% over 44.4%). Age group has highest cancer mortality rate was  
60 - 69 (19,25% of all age groups). Cancer sites with mortality rate from highest to lowest were respectively 
lung, liver, stomach, colorectum and breast.  

Conclusion: The cancer statistics in this paper will provide essential data for cancer research and 
evidence-based health policy in HCMC. We suggest the death certificate record exact death cause based on 
hospital discharge paper and/or commune health station’s confirmation. The cancer control program should 
have annual cancer mortality registration to raise the continually and accuracy of cancer registry data. 
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TỔNG QUAN 

Xạ trị điều biến cường độ liều (IMRT: Intensity-
Modulated Radiotherapy) được đưa vào lâm sàng từ 
những năm đầu thập kỷ 1990 khi MLC (Multi-leaf 

Collimator) đã được trang bị trên các hệ thống máy 
gia tốc tuyến tính xạ trị[8,12]. Mục tiêu của IMRT là 
tăng khả năng cấp liều điều trị đủ cao đồng thời bảo 
vệ tối đa cơ quan lành lân cận (OAR: Organ At 
Risk). Về mặt kĩ thuật cấp liều xạ của IMRT có 2 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sống thêm 5 năm và độc tính của hóa xạ trị đồng thời sử dụng kỹ thuật xạ 
trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT: Volumetric Modulated Arc Therapy) trong điều trị triệt căn một số 
ung thư đầu - cổ, bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City.  

Phương pháp: Phân tích hồi cứu 22 bệnh nhân ung thư đầu - cổ có chỉ định điều trị triệt căn từ 
11/2014 đến 07/2020 tại bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City. Các bệnh nhân đều được hóa xạ trị đồng 
thời triệt căn bằng kỹ thuật VMAT tăng liều tích hợp (SIB: Simultaneous Integrated Boost) trong 35 phân 
liều với tổng tương ứng 70Gy (PTV70) cho u và hạch di căn, 63Gy (PTV63) cho vùng hạch nguy cơ trung 
bình và 56Gy (PTV56) cho vùng hạch nguy cơ thấp. Đối với các cơ quan nguy cấp (OARs- Organs at 
risk), liều dung nạp được hạn chế theo các thử nghiệm lâm sàng của RTOG (Mỹ) cũng như JCOG (Nhật 
Bản) được phân tích. Độc tính được đánh giá theo RTOG, đánh giá đáp ứng sử dụng RECIST v1.1, ước 
lượng sống thêm bằng phương pháp Kaplan Meier.  

Kết quả: 22 bệnh nhân trong đó nam chiếm 63,6%, 14/22 (63,6%) là ung thư vòm họng thể ung thư 
biểu mô (UTBM) không biệt hóa, 2/22 (9,1%) UTBM vảy họng miệng và 6/22 (27,3%) UTBM vảy hạ họng. 
Giai đoạn lâm sàng II/ III/ IV tương ứng 36.4%/ 31.8%/ 31.8%. điểm toàn trạng (PS): PS 0 điểm 16/22 
(72.7%), PS 1 điểm 27.3%, Sụt cân < 5%, 5 - 10%, >10% thể trạng tương ứng là 59.1%, 27,3% và 13,6%. 
Đáp ứng điều trị đạt 86,4% (trong đó 68,2% đạt đáp ứng hoàn toàn, 18.2% đạt đáp ứng một phần), 13,6% 
đạt ổn định bệnh. Sống thêm toàn bộ đạt 86,4%, sống thêm trung bình đạt 52,2 ± 4,4 (tháng) và sống 
thêm không tái phát tại chỗ - tại vùng tại thời điểm 3 năm đều đạt 87.5%. Độc tính độ 3 chỉ gặp trên 2 BN 
viêm da, niêm mạc chiếm 12.6%.  

Kết luận: Hóa xạ trị đồng thời sử dụng VMAT cho kết quả điều trị ấn tượng, tác dụng phụ cấp và 
muộn ở mức rất thấp và an toàn.   

Từ khóa: Ung thư đầu - cổ, xạ trị điều biến thể tích cung tròn, tăng liều tích hợp, tác dụng phụ xạ trị.  
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nhóm kĩ thuật: IMRT với đầu máy tĩnh (static IMRT) 
có nghĩa là đầu máy (Gantry) quay đến 1 góc nào đó 
rồi dừng mới phát tia, nhóm kĩ thuật này thường sử 
dụng 5 - 11 trường chiếu để lên kế hoạch IMRT, 
trong nhóm này chúng ta biết đến 2 kĩ thuật lập kế 
hoạch-cấp liều là step and shoot IMRT và Sliding-
window IMRT; nhóm kĩ thuật thứ 2 là IMRT cấp liều 
trong lúc gantry máy quay, đại diện nhóm này có 
IMAT và VMAT[16]. Năm 2008, Otto[11] lần đầu tiên 
giới thiệu VMAT là kĩ thuật xạ trị điều biến thể tích 
cung tròn- đỉnh cao nhất của nhóm kĩ thuật IMRT. 
Tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Times City là cơ sở đầu tiên đưa vào ứng dụng kĩ 
thuật VMAT trong xạ trị lâm sàng tháng 11/2014 và 
có công bố ban đầu năm 2015 về kết quả tính liều, 
độc tính sớm trong một số ca ung thư đầu cổ. Các kĩ 
thuật IMRT đã được coi là kĩ thuật xạ trị chuẩn điều 
trị ung thư đầu cổ, VMAT có ưu thế vượt trội IMRT 
kinh điển như giảm thời gian điều trị 35%, giảm số 
MU trong mỗi kế hoạch 15%, và độ đồng dạng cũng 
như khả năng giảm liều OAR tốt hơn[5].  

Xạ trị VMAT sử dụng tăng liều tích hợp cùng 
một thì - SIB là một dạng phân liều biến đổi mà ở đó, 
các thể tích điều trị với phân liều, tổng liều khác 
nhau được tích hợp chỉ trong một kế hoạch điều trị, 
nhờ những tiến bộ của máy gia tốc, hệ thống lập kế 
hoạch xạ trị đã giúp kĩ thuật phân liều tích hợp đạt 
được những cải thiện đáng kể về mức độ phủ thể 
tích bia, tránh OAR hiệu quả, giảm thời gian điều trị, 
số MU cần thiết trong mỗi kế hoạch[3,7,15].  

Sau hơn 5 năm đưa vào ứng dụng SIB - VMAT 
trong xạ trị ung thư đầu cổ, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu:  

Đánh giá kết quả sống thêm 5 năm sử dụng 
SIB-VMAT trong xạ trị triệt căn ung thư đầu cổ tiến 
triển tại chỗ - vùng.  

Đánh giá độc tính của xạ trị trên nhóm bệnh 
nhân ung thư đầu cổ giai đoạn II - IV. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Các bệnh nhân ung thư đầu cổ giai đoạn II- IVB 
theo AJCC 7th,2009 được hóa xạ trị triệt căn tại 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City từ 
tháng 11/2014 đến 8/2020 được đánh giá hồi cứu. 
Tất cả bệnh nhân được đánh giá toàn diện theo 
NCCN tương ứng cập nhật tại thời điểm thăm khám, 
được chỉ định hóa xạ trị đồng thời thông qua Hội 
đồng đa chuyên khoa ung bướu (tumor board) của 
bệnh viện.  

Phương pháp nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân được điều trị kĩ thuật xạ trị 
VMAT với phần mềm lập kế hoạch Eclipse v13.0, 
tên thương mại RapidArc, hãng Varian, Palo Alto, 
CA, USA.  

Quy trình kĩ thuật xạ trị chuẩn[10,14] 

Mô phỏng xạ trị: Bệnh nhân (BN) được chụp cắt 
lớp vi tính mô phỏng trên hệ thống máy Optima 
GE480 có lồng máy rộng 85cm, dùng hệ thống đặt 
tư thế và cố định của CIVCO - Hoa Kỳ. Chụp CT mô 
phỏng có tiêm thuốc cản quang 1.5ml/s, liều 
1.5ml/kg từ đỉnh đầu đến hết carina, độ dày lát cắt 
2.5mm, bước nhảy 2.5mm. Chụp 2 chuỗi ảnh trước 
tiêm thuốc và sau tiêm thuốc, chuỗi trước tiêm dùng 
để tính liều xạ, chuỗi sau tiêm dùng để vẽ các thể 
tích điều trị và OAR. 
Hình ảnh bổ sung trong lập kế hoạch: MRI đầu cổ 
và 18FDG-PET/CT toàn thân được sử dụng trong 
đánh giá bilan giai đoạn, hướng dẫn vẽ thể tích bia, 
OAR.  
Kê liều: Tất cả bệnh nhân được kê liều thành 3 thể 
tích, 70Gy trong 35 phân liều 2Gy/phân liều vào thể 
tích u và hạch di căn- thể tích boost, 63Gy/35 phân 
liều vào thể tích nguy cơ di căn trung bình, 56Gy/35 
phân liều vào nhóm hạch dự phòng nguy cơ thấp.  
Xác định thể tích điều trị và OAR: GTV - Thể tích 
khối u đại thể được vẽ gồm GTVp (khối u nguyên 
phát), GTVn (hạch di căn) dựa trên hình ảnh CT, 
MRI, PET/CT. Sử dụng phác đồ 3 thể tích theo thứ 
tự PTV70 dành cho u và hạch di căn, PTV63 xạ 
vùng hạch nguy cơ cao và PTV56 xạ vùng hạch 
nguy cơ thấp. Các cơ quan nguy cơ được vẽ gồm 
não, thân não, thủy tinh thể, tủy sống, tuyến mang 
tai,… 
Thiết kế trường chiếu và tối ưu hóa kế hoạch: Sử 
dụng 2 - 4 cung tròn (full arc) góc collimator 10 độ và 
80 độ, năng lượng photon 6MV, suất liều 
600MU/phút. liều được tính toán bằng thuật toán 
AAA từ hệ thống lập kế hoạch xạ trị Varian Eclipse 
(phiên bản v13.0). 
Tiêu chuẩn chấp thuận kế hoạch: Đối với PTV: 
PTV70: D95% = 70Gy, Dmax (D3cc) < 80.5Gy, đối với 
CTV70 (D99% >65.1Gy). Đối với PTV63 và PTV56: 
D95% = 100%, D99% >93%. Dmax < 115%.  
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Bảng 1. Tiêu chuẩn đánh giá kế hoạch điều trị về tính liều 

Thể tích/Cơ quan Tối ưu Chấp nhận được Không chấp 
nhận 

Liều vào thể tích bia 

PTV_70    

D2% ≤ 110% ≤ 115% >115% 

D98% ≥ 93% ≥ 90% < 90% 

D95% ≥ 98% ≥ 95% < 95% 

Dmean ≤ 105% ≤ 107% >107% 

PTV_63    

D95% ≥98% ≥95% < 95% 

D98% ≥93% ≥90% < 90% 

PTV_56    

D95% ≥98% ≥95% < 95% 

D98% ≥93% ≥90% < 90% 

Liều vào cơ quan nguy cơ 

BrainStem  ≤ 50Gy ≤ 54Gy >54Gy 

BrainStem_PRV ≤ 54Gy ≤ 60Gy >60Gy 

Optic Chiasm ≤ 50Gy ≤ 55Gy >55Gy 

SpinalCord ≤ 45Gy ≤ 45Gy >45Gy 

SpinalCord_PRV ≤ 45Gy ≤ 50Gy >50Gy 

Mandible ≤ 70Gy ≤ 70Gy >70Gy 

Lens ≤ 10Gy (mỗi bên) ≤ 12Gy (mỗi bên)  

Parotid  Dmean ≤ 26Gy 

V30Gy ≤ 45%  
(đạt được ít nhất 1 bên) 

Dmean ≤ 26Gy 

V30Gy ≤45%  
(đạt được ít nhất 1 bên) 

 

GlotticLarynx  Dmean ≤45Gy  
(nếu không xâm lấn) 

Dmean ≤45Gy  
(nếu không xâm lấn) 

 

OralCavity Dmean ≤ 40Gy Dmean ≤ 45Gy  

Thyroid Dmean ≤ 50Gy Dmean ≤ 50Gy  

Kiểm tra chất lượng (QA) kế hoạch: Các kế hoạch được kiểm chuẩn theo phương pháp đánh giá liều điểm 
(point-dose) tại tâm trường chiếu (iso-center), sai số ≤ 3% và đánh giá liều mặt phẳng sử dụng chỉ số gamma 
index, tỷ lệ đạt ≥95% với ΔD/Δd = 3%/3mm.  
Đánh giá độc tính: Độc tính được chia độ theo CTCAE bản 4.03 năm 2009 của NCI Hoa Kỳ.  
Xử lý và phân tích số liệu: Trên phần mềm SPSS 22.0 (IBM Inc, USA). Phân tích sống thêm không bệnh 
(DFS- Disease-Free Survival) và sống thêm toàn bộ OS (Overall survival) theo phương pháp Kaplan-Meier. 
Phân tích tương quan giữa độc tính cấp và liều chiếu vào OAR sử dụng test ANOVA, so sánh nhiều biến có sử 
dụng bổ sung test Bonferroni. Mức có ý nghĩa thống kê khi p < 0.05.  
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu 

Bảng 2. Một số đặc điểm chung nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu 

Tuổi Trung bình: 54.14 ± 11,41 Khoảng: 26 ÷ 75 

Giới Nam: 14 (63.6%) Nữ: 8 (36.4%) 

Vị trí u Vòm họng:  
14 (63.6%) 

Họng miệng:  
2 (9.1%) 

Hạ họng - thanh quản:  
6 (27.3%) 

Giai đoạn I, II:  
8 (36.4) 

III: 7  
(31.8%) 

IVa, b: 7  
(31,8%) 

Mô bệnh học UTBM không biệt hóa:  
11 (50.0%) 

UTBM vảy:  
11 (50.0%) 

Khác: 0  
(0.0%) 

Toàn trạng ECOG PS - 0:  
16 (72.7%) 

ECOG PS - 1:  
6 (27.3%) 

ECOG PS - 2:  
0 (0.0%) 

Mức độ sụt cân trước 
điều trị 

< 5%:  
13 (59.1%) 

5 - 10%:  
6 (27.3%) 

>10%:  
3 (13.6%) 

Nhận xét và bàn luận: Nhóm bệnh nhân nghiên cứu có độ tuổi trung bình 53,7 tuổi, tương đương báo cáo 
của Nishimura và cs trong thử nghiệm JCOG0105 với tuổi trung bình 55 tuổi[10]. Nghiên cứu chúng tôi gặp 
63,6% BN là ung thư vòm họng và đều là ung thư biểu mô không biệt hóa, ung thư họng miệng và hạ họng 
đều là ung thư biểu mô vảy chếm 36,4%. Tuy nhiên, cũng có 3 bệnh nhân sụt >10% thể trọng trước điều trị, 
tuy nhiên 3 bệnh nhân này có thể trạng thừa cân trước điều trị nên không ảnh hưởng quá lớn đến tình trạng 
dinh dưỡng và BN tuân thủ hết liệt trình điều trị. Về giai đoạn bệnh có 63,6% giai đoạn III - IVB. Nghiên cứu 
của Nishimura cho thấy giai đoạn III - IVB chiếm 79% cao hơn nghiên cứu của chúng tôi nhưng không có nhiều 
ý nghĩa khác biệt.  

Thông số tính liều kế hoạch xạ trị 

Bảng 3. Các thông số tính liều xạ trị (Trung bình ± Độ lệch chuẩn) 

Thể tích Thông số Tất cả BN Vòm họng Họng miệng Hạ họng - thanh quản 

PTV70 

Thể tích (cm3) 236.8 ± 243.33 296.95 ± 285.22 155.37 ± 32.66 117.24 ± 60.81 

D2% (Gy) 74.61 ± 1.6 74.84 ± 0.99 75.3 ± 2.99 73.54 ± 1.24 

D98% (Gy) 68.78 ± 0.81 68.51 ± 0.77 69.53 ± 0.25 69.1 ± 0.71 

CIICRU83 0.95 ± 0.01 0.95 ± 0.01 0.97 ± 0.01 0.96 ± 0.01 

HIICRU83 0.08 ± 0.03 0.09 ± 0.02 0.08 ± 0.04 0.06 ± 0.02 

PTV63 

Thể tích (cm3) 130.9 ± 54.37 140.45 ± 49.41 102.17 ± 13.06 121.4 ± 75.59 

D2% (Gy) 67.06 ± 1.51 67.27 ± 1.3 66.47 ± 2.67 66.83 ± 0.43 

D98% (Gy) 61.93 ± 1.57 61.39 ± 1.29 63.57 ± 2.19 62.48 ± 0.31 

PTV56 

Thể tích (cm3) 222.98 ± 111.82 222.52 ± 129.92 176.23 ± 36.4 252.22 ± 75.27 

D2% (Gy) 60.71 ± 1.81 60.78 ± 1.7 61.1 ± 2.01 60.29 ± 1.87 

D98% (Gy) 54.68 ± 1.44 54.61 ± 1.44 55.22 ± 0.5 54.54 ± 1.72 

SpinalCord D2% (Gy) 40.28 ± 1.75 40.44 ± 1.2 40.53 ± 3.09 39.68 ± 1.8 

BrainStem D2% (Gy) 45.04 ± 6.04 48.25 ± 2.33 37.37 ± 4.22 39.53 ± 6.96 

MuscleConstrictor Mean (Gy) 57.53 ± 8.27 55.47 ± 8.47 57.2 ± 0 65.95 ± 1.05 

OralCavity 
Mean (Gy) 36.61 ± 6.79 37.56 ± 2.41 41.63 ± 13.44 30.92 ± 5.3 

V50Gy (%) 15.09 ± 15.36 13.75 ± 9.78 34.17 ± 26.39 7.43 ± 8.35 

Parotid_LT Mean (Gy) 24.32 ± 3.08 25.93 ± 2.02 20.77 ± 3.81 22.58 ± 1.63 

Parotid_RT Mean (Gy) 26.78 ± 5.92 27.26 ± 4.95 31.13 ± 9.81 22.81 ± 0.49 
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Larynx Mean (Gy) 49.17 ± 9.91 44.23 ± 5.86 60.13 ± 8.65 61.27 ± 6.29 

Esophagus Mean (Gy) 31.71 ± 12.08 29.8 ± 10.91 31.2 ± 7.08 38.78 ± 15.8 

Thyroid Mean (Gy) 52.44 ± 6.91 51.39 ± 6.93 58.07 ± 3.47 51.98 ± 6.82 

Nhận xét và bàn luận: Tất cả thông số tính liều đều đạt yêu cầu tối ưu và chấp nhận được theo tiêu chuẩn 
của các thử nghiệm lâm sàng chuẩn[4,10]. 

Kết quả lâm sàng 

Bảng 4. Đánh giá đáp ứng sau kết thúc xạ 12 tuần 

 Ung thư vòm Ung thư họng miệng Hạ họng thanh quản Tổng 

Hoàn toàn (CR) 10/14 (71.4%) 1/2 (50%) 4/6 (66.67%) 15/22 (68.2%) 

Một phần (PR) 3/14 (21.4%) 0/2 (0%) 1/6 (16.67) 4/22 (18.2%) 

Ổn định (SD) 1/14 (7.1%) 1/2 (50%) 1/6 (16.67) 3/22 (13.6%) 

Nhận xét và bàn luận: Đa số bệnh nhân có đáp ứng rất tốt, trong đó chủ yếu đáp ứng hoàn toàn. Các ca 
đáp ứng không toàn bộ do hạch di căn to hoại tử phá vỡ vỏ, có 01 bệnh nhân ung thư vòm di căn hạch xâm 
lấm vào các bó cơ cổ đến sát cạnh sống. Tiên lượng những bệnh nhân có hạch to, hoại tử trung tâm khó đạt 
đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng tại u nguyên phát đều đạt mức đáp ứng hoàn toàn.  

Kết quả sống thêm 

Kết quả sống thêm toàn bộ đạt 86.4%, thời gian sống thêm toàn bộ trung bình: 52,2 ± 4,4 tháng (95% CI 
từ 43,5 ÷ 60,9 tháng). Thời gian sống thêm không tiến triển trung bình: 50.659 ± 5.442 tháng (95% CI từ 
40.029 - 61.361 tháng).  

Bảng 5. Sống thêm toàn bộ và sống thêm không tiến triển tại chỗ - vùng 

 1 năm  2 năm 3 năm 4 năm 5 năm 

OS (%) 100% 100% 85.7 ± 13.2 68.6 ± 18.6 34.3 ± 26.0 

LRFS (%) 95.5 ± 4.4 82.7 ± 9.2 82.7 ± 9.2 62.0 ± 19.2 62.0 ± 19.2 

 

         

Biểu đồ 1. Sống thêm toàn bộ OS   Biểu đồ 2. Sống thêm không tiến triển LRFS 

Nhận xét và bàn luận: Trong nghiên cứu của Nishimura, ban đầu nhóm tác giả mong đợi con số sống 
thêm toàn bộ 3 năm 74% dựa trên các nghiên cứu trước đó để tính cỡ mẫu nghiên cứu. Tuy nhiên, với báo 
cáo thực tế theo dõi cho thấy tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm vượt mong đợi đạt 88%, sống thêm không tái phát 
tại chỗ - vùng (LRFS) đạt 77%, kết quả rất ấn tượng trong báo cáo tại ASTRO2018 tại San Antonio tháng 
10/2018[10]. Trong khi đó, nhóm tác giả Italia do Ciro Franzese[3] cho thấy tỷ lệ sống thêm toàn bộ và sống thêm 
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không tái phát tại chỗ - vùng 3 năm tương ứng là 83% và 71%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có số bệnh 
nhân nhỏ (22BN), tuy có kết quả khá ấn tượng với tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm đạt 85.7%, và sống thêm 
không tái phát 3 năm đạt 82.7%. 

Độc tính điều trị 

Bảng 6. Độc tính sớm và muộn xạ trị 

 
Tác dụng phụ sớm Tác dụng phụ muộn 

Mức độ N (%) Mức độ N (%) 

Viêm da 

G1 7 (31.8%) G1 19 (86.4%) 

G2 12 (54.5%) G2 3 (13.6%) 

G3 3 (13.6%) G3 - 

G4 - G4 - 

Khô miệng 

G0 - G0 8 (36.4%) 

G1 4 (18.2%) G1 14 (63.6%) 

G2 18 (81.8%) G2 - 

G3 - G3 - 

Viêm niêm mạc miệng 

G0 - G0 - 

G1 8 (36.4%) G1 16 (72.7%) 

G2 12 (54.5%) G2 6 (27.3%) 

G3 2 (9.1%) G3 - 

Nuốt 

G0 - G0 15 (68.2%) 

G1 9 (40.9%) G1 6 (27.3%) 

G2 10 (45.5%) G2 - 

G3 3 (13.6%) G3 1 (4.5%) 

Nhận xét và bàn luận: Các tác dụng phụ hay gặp chủ yếu là viêm da vùng xạ, viêm niêm mạc, khô miệng, 
không gặp ca nào khít hàm, khó nuốt. Các tác dụng phụ này hồi phục tốt theo thời gian. Viêm da và viêm niêm 
mạc miệng sớm chỉ gặp độ 1, 2, 3 không có ca nào độ 4. Trong đó có 13,6% bị viêm da độ 3 thấp hơn kết quả 
của Amit Bahl và cs (16%)[1]. Viêm niêm mạc miệng sớm trong và ngay sau xạ trị tất cả bệnh nhân có, trong đó 
90,9% bị độ 1, 2 cần chế độ ăn mềm, 2 bệnh nhân bị độ 3 có loét trong đó có 1 ca cần nghỉ 1 tuần nuôi dưỡng 
tĩnh mạch hoàn toàn, chăm sóc miệng tích cực. Rui Guo và cs[13] báo cáo sau 24 tháng có 9% khô miệng độ 3, 
nghiên cứu của chúng tôi không gặp ca nào khô miệng độ 3 trở lên sau 6 tháng theo dõi.  

 

KẾT LUẬN 

Hóa xạ trị đồng thời sử dụng SIB - VMAT cho 
kết quả điều trị rất tốt, tác dụng phụ sớm và muộn ở 
mức tối thiểu. VMAT nên được coi là điều trị chuẩn 
cho ung thư tiến triển vùng đầu cổ.  
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ABSTRACT 

Five-years survival outcomes and toxicity profile of Volumetric - Modulated Arc Therapy  
for loco-regionally advanced head and neck carcinoma at Vinmec Times City International Hospital. 

Object: Evaluate the 5-year survival outcomes and toxicity profile of Volumetric Modulated Arc Therapy 
(VMAT) in combination with chemotherapy for loco-regionally advanced head and neck cancer at Vinmec 
Times City International Hospital.  

Methods: 22 eligible patients with clinical stage II-IVB head and neck carcinoma treated from November 
2014 to October 2018 were retrospectively analyzed. Patients were treated with VMAT-SIB (SIB: Simultaneous 
Integrated Boost) in 35 fractions for a total dose of 70Gy (PTV - 70), 63Gy (PTV - 63) and 56Gy (PTV - 56) for 
primary and regional lymph node; intermediate risk and low risk volumes, respectively. For organs at risk, the 
mean dose, V50Gy were analyzed. For targets, Dmean, D98%, D2%, and other dose volume parameters were 
inspected appropriately. Toxicity was graded according to RTOG scale, object response was assessed with 
RECIST v1.1. Survival outcomes were evaluated with Kaplan-Meier analysis. 

Results: 22 patients were treated and completed all treatment, most of them are male (14/22 - 63.6%), 
undifferentiated nasopharyngeal carcinoma (NPC) 14/22 (63.6%), squamous cell carcinoma of orophraynx 2/22 
(9.1%) and hypopharynx 6/22 (27,3%). Clinical stages II/ III/ IV were 36,4%; 31.8% and 31.8% respectively. 
Performance status of patiens (PS 0; PS 1) were 16/22 (72.7%) and 6/22 (27.3%). Weight loss < 5% and  
5% - 10%; >10% were 59.1%; 27.3% and 13.6%, respectively. Complete response was seen in 19/22 patients 
(86.4% including 68.2% complete response and 18.2% partial response), 03/22 patients achieved stable 
disease (13.6%). Overall survival rate and mean overall survival were 86.4% and 52.2 ± 4.4 (months). 3 year 
Loco-regional Free Survival (LRFS) were 87.5%. Grade 3 acute and late toxicity of stomatitis, dermatitis 
occurred in two patients (9.1%).   

Conclusions: VMAT-SIB concurrently combined with chemotherapy for non-metastatic advaced stage 
head and neck carcinomas was safe and high effectiveness with minimal toxicities.   

Keywords: Advanced head and neck cancer, VMAT, RapidArc, Simultaneous integrated boost SIB, 
Toxicity profile.  
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1.Khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Da đầu có cấu trúc giải phẫu khác biệt so với da 
các vùng khác trên cơ thể (dày, chun giãn kém, 
mang tóc) và có chức năng đặc biệt là che phủ hộp 
sọ, chính vì vậy khi đã có tổn khuyết lớn da đầu thì 
bắt buộc phải có giải pháp tạo hình che phủ xương 
sọ. Tổn khuyết lớn da đầu có thể gặp trong nhiều 
loại bệnh lý (bỏng, viêm nhiễm, sau cắt u…). Tỷ lệ 
khuyết da đầu sau cắt bỏ ung thư (K) trên bệnh nhân 
lớn tuổi, có nhiều bệnh lý kèm theo mặc dù không 
lớn nhưng luôn là khó khăn cho phẫu thuật viên khi 
phải cân nhắc lựa chọn giải pháp phẫu thuật. Tính 
chất của các tổn khuyết sau cắt bỏ ung thư da đầu 
thường có kích thước lớn, có thể đã thâm nhiễm tới 
cả bản xương sọ, lộ xương, lộ màng não, bệnh nhân 
lớn tuổi với bệnh lý nền nhiều đặt ra yêu cầu lựa 
chọn phương pháp tạo hình hiệu quả và an toàn với 
thời gian phẫu thuật ngắn. 

Đã có nhiều phương pháp cũng như chất liệu 
tạo hình che phủ tổn khuyết lớn da đầu với những 
ưu nhược điểm riêng. Ghép da dày hoặc xẻ đôi hầu 
như không thể sử dụng trong dạng tổn khuyết này, 

giãn da là một phương pháp có nhiều ưu điểm tuy 
nhiên cần nhiều lần phẫu thuật, chi phí tốn kém. Vạt 
da tự do với kĩ thuật vi phẫu là phương pháp rất hiệu 
quả với khối lượng chất liệu lớn, tuy nhiên cần trang 
thiết bị hiện đại cũng như phẫu thuật viên vi phẫu, 
cuộc mổ kéo dài, thể trạng bệnh nhân đủ chịu đựng 
phẫu thuật lớn, nguy cơ tắc mạch cao với những 
bệnh nhân già, bệnh lý đái đường, cao huyết áp, xơ 
vữa mạch… 

Vạt da đầu tại chỗ với ưu điểm vượt trội về chất 
lượng da, kỹ thuật đơn giản, an toàn, dễ thực hiện, 
thời gian phẫu thuật và phục hồi nhanh, sau mổ có 
thể điều trị xạ trị sớm… là giải pháp hợp lý nhất cho 
những trường hợp tổn khuyết lớn da đầu và không 
thể áp dụng các phương pháp giãn da hay vạt vi 
phẫu. Tại Khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình - 
Bệnh viện TƯQĐ 108, đã có số lượng nhất định 
bệnh nhân lớn tuổi được tạo hình tổn khuyết lớn da 
đầu bằng vạt da tại chỗ cũng như vạt có cuống 
mạch nuôi với kết quả tốt, tuy nhiên cần có một đánh 
giá khách quan, khoa học về hiệu quả của phương 
pháp này. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh 
giá kết quả phẫu thuật điều trị khuyết da đầu sau cắt 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và phân loại khuyết da đầu sau cắt ung thư. Đánh giá hiệu quả 
phẫu thuật điều trị khuyết da đầu sử dụng tổ chức tại chỗ.  

Đối tượng - Phương pháp: 25 bệnh nhân khuyết da đầu sau cắt ung thư được điều trị bằng phẫu 
thuật tạo hình với tổ chức tại chỗ; nghiên cứu tiến cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng.  

Kết quả - Bàn luận: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 66,33; nguyên nhân chủ yếu là K biểu mô tế 
bào vảy và tế bào đáy; khuyết da chủ yếu là loại lớn >20cm2 (52%), phẫu thuật cắt rộng tổn thương tạo 
hình bằng vạt da đầu kết hợp ghép da chiếm 52%. Kết quả gần loại tốt 68%; kết quả xa loại tốt đạt 80%.  

Kết luận: Trên bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh lý nền khi có diện tổn khuyết da đầu trung bình  
(5 - 20cm2) và lớn (>20cm2) thì việc sử dụng vạt da cân tại chỗ và vạt có cuống mạch nuôi kết hợp ghép 
da là lựa chọn mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất.  

Từ khóa: Tổn khuyết da đầu, ung thư da đầu, vạt cuống mạch thái dương nông, vạt chẩm. 
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ung thư tại khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt - Bệnh 
viện TƯQĐ 108” với hai mục tiêu:  

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và phân loại tổn 
thương khuyết da đầu do ung thư.  

2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật khuyết 
da đầu sử dụng tổ chức tại chỗ. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân có tổn khuyết da đầu bởi 
nguyên nhân sau cắt rộng K vùng da đầu và được 
phẫu thuật điều trị phẫu thuật tạo hình che phủ tổn 
khuyết bằng các phương pháp: đóng vết mổ trực 
tiếp, sử dụng vạt ngẫu nhiên tại chỗ và vạt có cuống 
mạch như vạt cân cơ thái dương hoặc vạt chẩm. 
Bệnh nhân được điều trị tại Khoa phẫu thuật hàm 
mặt và tạo hình - Bệnh viện 108 trong khoảng thời 
gian từ tháng 01/2015 đến tháng 08/2020.  

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng không 

nhóm chứng. Mẫu nghiên cứu được chọn ngẫu 
nhiên thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn 
loại trừ từ các bệnh nhân khám và điều trị tại Khoa 
phẫu  thuật hàm mặt và tạo hình - Bệnh viện 108 
trong khoảng thời gian từ tháng 01/2015 đến 
08/2020 được lấy sử dụng trong nghiên cứu. 

Kỹ thuật tiến hành 
Bệnh nhân được thăm khám, phân loại, đánh 

giá tổn thương, lên kế hoạch điều trị, lựa chọn 
phương pháp phẫu thuật phù hợp để che phủ kín 
tổn khuyết da đầu sau cắt bỏ vùng bệnh lý. Khuyết 
da dự kiến được đánh giá khi cắt tổn thương cách 
rìa khối u 1,5 - 2cm. Kích thước tổn khuyết cuối cùng 
sẽ được xác định khi sinh thiết rìa mép cắt không 
còn tế bào ung thư khi làm sinh thiết tức thì.  

Phân loại tổn thương 
Trong nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương 

pháp chia mức độ tổn khuyết  theo phương pháp 
của tác giả Cherubino M. (2013)[2], chia diện tổn 
khuyết da đầu thành ba nhóm: 

- Tổn khuyết nhỏ: diện tích < 5cm2.  

- Tổn khuyết trung bình: diện tích từ 5cm2 đến 
20cm2.  

- Tổn khuyết lớn: diện tích >20cm2.  

Các phương pháp che phủ khuyết da đầu được  
sử dụng 

(1) Đóng trực tiếp vết mổ. 

(2) Sử dụng vạt ngẫu nhiên: Vạt xoay; Vạt hoán 
vị; Vạt đẩy. 

(3) Vạt có cuống mạch: Cuống động mạch thái 
dương nông hoặc cuống động mạch chẩm. 

Khi sử dụng vạt, tại vị trí lấy vạt nếu cần ghép 
da thì chúng tôi sử dụng da xẻ đôi lấy từ vùng đùi 
hoặc ngay tại vùng da đầu.   

Đánh giá kết quả 
Đánh giá kết quả gần: Khi bệnh nhân ra viện.  

+ Tốt: Vạt che phủ hoàn toàn tổn khuyết, các 
vết mổ liền kì đầu. Trong trường hợp lấy da xẻ đôi 
để ghép thì da ghép liền tốt, vùng lấy da biểu mô 
trong 7 - 14 ngày.  

+ Khá: Vạt có thể thiểu dưỡng mép vạt gây liền 
thì 2 hoặc phải cắt lọc khâu bổ sung nhưng vẫn che 
phủ hết tổn khuyết. Trong trường hợp lấy da xẻ đôi 
để ghép thì da ghép liền tốt, vùng lấy da biểu mô 
trong 7 - 14 ngày.  

+ Trung bình: Khi có 1 trong các tình trạng sau: 
vạt da thiểu dưỡng, hoại tử < 30% diện tích hoặc 
hoại tử ít hơn nhưng ở các vị trí quan trọng (lộ màng 
não, lộ lưới titan tạo hình…) cần có giải pháp che 
phủ bổ xung; vùng lấy da xẻ đôi chậm liền; vùng 
ghép da xẻ đôi bị hoại tử 1 phần phải ghép bổ sung. 

+ Kém: Khi có một trong các tình trạng: vạt hoại 
tử trên 30%, lộ màng não, lưới ti tan phải tạo hình 
lại; vùng lấy da xẻ đôi bị chuyển độ sâu phải điều trị 
dài ngày; vùng ghép da bị hoại tử phải ghép lại  
toàn bộ. 

Đánh giá kết quả xa: Sau mổ 3 tháng. 
+ Tốt: Vạt da mềm mại, che phủ hoàn toàn tổn 

khuyết. Vùng lấy da và ghép da (nếu có) sẹo đẹp. 

+ Khá: Khi có một trong những tình trạng: vạt 
da có thể xơ cứng, sẹo thô nhưng vẫn che phủ được 
tổn khuyết; vùng lấy hoặc ghép da sẹo thô xấu.  

+ Trung bình: Khi có một trong những tình 
trạng: vạt da teo đét, xơ cứng, viêm rò vết mổ nhưng 
không lộ xương sọ; vùng lấy hoặc ghép da sẹo dày 
cứng, đau. 

+ Kém: Khi có một trong những tình trạng: vạt 
da co vón, lộ xương sọ; vùng lấy hoặc ghép da loét, 
không liền.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tuổi - giới 

25 bệnh nhân đủ điều kiện theo yêu cầu của đối 
tượng nghiên cứu được chọn với độ tuổi trung bình 
là 66,33 (±17,85) với tỷ lệ nam 15/25 (60%), nữ 
10/25 (40%). 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 31 

Nguyên nhân - thời gian từ khi mắc bệnh đến khi 
được phẫu thuật 

TG/ NN < 1 năm 1 - 5 năm >5 năm Tổng 

K tế bào vảy 8 3  11/25 (44%) 

K tế bào đáy 5 5  10/25 (40%) 

Sarcom 2   02/25 (8%) 

K màng não  1  01/25 (4%) 

K tuyến bã 1   01/25 (4%) 

Tổng 16/25 
(64%) 

09/25 
(36%) 0  

Nhận xét: Nguyên nhân chủ yếu gây tổn khuyết 
da đầu là K tế bào vảy và K tế bào đáy với khoảng 
thời gian bệnh tiến triển dưới 1 năm là 16/24 
(66,7%). 

Triệu chứng lâm sàng chính  
Triệu chứng Khối u Loét Đau Abccess 

K tế bào vảy 6 5   

K tế bào đáy 5 5   

Sarcom    2  

K màng não    1  

K tuyến bã    1 

Tổng 11/25 10/25 3/25 1/25 

Nhận xét: Ít trường hợp đau và abccess nên 
bệnh nhân thường đến khám muộn. 

Vị trí - kích thước tổn khuyết sau cắt tổn thương  
Vị trí/ Kích thước  < 5cm2 5 - 20cm2 >20cm2 

Trán 2 1 1 

Đỉnh  2 3 

Đỉnh - chẩm   5 

Chẩm 1 1 1 

Thái dương  4 1 2 

Thái dương - đỉnh   1 

Tổng 7/25 (28%) 5/25 (20%) 13/25 (52%) 

Nhận xét: Tổn khuyết lớn chiếm tỉ lệ cao và có 
thể liên quan 2 - 3 vùng giải phẫu. 

Thành phần tổn thương  
Loại K/ Thành 

phần tổn thương Da Cốt mạc Xương Màng 
não 

K tế bào vảy 11 3 3  

K tế bào đáy 10 1 1  

Sarcom  2 2   

K màng não  1 1 1 1 

K tuyến bã 1    

Tổng 25/25 7/25 5/25 1 

Nhận xét: Tổn thương da là chủ yếu nhưng 
thường xâm nhiễm cốt mạc. 

 

Loại phẫu thuật 
Loại phẫu thuật / Loại K K tế bào vảy K tế bào đáy Sarcom K màng não K tuyến bã Tổng 

Đóng trực tiếp  1 3 1   5 

Vạt tại chỗ  2 4    6 

Vạt tại chỗ + Ghép da  7 3 1  1 12 

Vạt tại chỗ + Lưới titan + Ghép da   1  1  2 

Vạt tự do      0 

Nhận xét: Vạt tại chỗ và ghép da chiếm tỉ lệ cao nhất và sử dụng cho tất cả các loại ung thư trong nhóm 
bệnh nhân. 

 

Kết quả phẫu thuật 
Kết quả Gần Xa 

Tốt 17/25 (68%) 20/25 (80%) 

Khá 08/25 (32%) 05/25 (20%) 

Xấu 0/25 (0%) 0/25 (0%) 

Nhận xét: Kết quả tốt tăng dần theo thời gian do 
sự ổn định của vạt da và vùng cho da ghép.  

BÀN LUẬN 

Về tuổi, giới, nguyên nhân, đặc điểm tổn thương 

25 bệnh nhân được chọn có độ tuổi trung bình 
là 66,33 (±17,85). Trong một số nghiên cứu trước 
đây đã chỉ ra tỷ lệ K da đầu nam thường gặp hơn nữ 
và trong nghiên cứu này tỷ lệ mắc giữa nam và nữ 
cũng có kết quả tương tự (Nam: 15/25 - 60%; Nữ: 
10/25 - 40%).  
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Trong nhóm đối tượng này, nguyên nhân chính 
dẫn đến tổn khuyết da đầu là do hai thể K tế bào 
chính (tế bào đáy và tế bào vảy) trong các ung thư 
da không phải melanom gây nên (21/25 - 84%). Kết 
quả này tương đồng với các kết quả đã được báo 
cáo trong các nghiên cứu trước đây[9]. 

Về triệu chứng lâm sàng chính khiến bệnh nhân 
đi điều trị 

Triệu chứng lâm sàng khiến bệnh nhân phải 
nhập viên điều trị chính là do các khối u sùi loét 
(21/25 (84%)) do K tế bào vảy/đáy da đầu gây nên. 
Triệu chứng đau chỉ xuất hiện trên bệnh nhân 
sarcom và K màng não (3/25 - 12%) và do khối 
abcess do K tuyến bã chỉ có một bệnh nhân  
(01/25 - 4%). 

Về vị trí và kích thước tổn thương - tổn khuyết 

Archontaki M. và cộng sự đã có báo cáo về vị 
trí thường xuất hiện của nhóm K tế bào đáy kích 
thước lớn da đầu tại vùng chẩm phía sau trên 51 đối 
tượng[1]. Trên nhóm 25 đối tượng của nghiên cứu, 
diện tổn khuyết lớn (>20cm2) chiếm đa số (13/25 - 
52%) với kích thước lớn nhất là 380cm2. Vị trí các 
tổn thương tập trung chủ yếu tại vùng đỉnh và chẩm 
( 13/25 - 52%) và tỷ lệ giữa nam và nữ không có sự 
khác biệt lớn (Nam: 7/25 - 28%; Nữ: 6/25 - 24%). 

Về thành phần tổn thương 

Trong nhóm nghiên cứu có 07/25 bệnh nhân 
(28%) với diện tổn thương rộng và thâm nhiễm sâu 
(cốt mạc, xương, màng não) trong đó ba bệnh nhân 
được chẩn đoán mô bệnh học với K tế bào vảy và 
một chẩn đoán K tế bào đáy xâm nhiễm đến cốt 
mạc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm nhiễm 
của bốn bệnh nhân này, mà không phải do các thể 
hay gặp K tế bào dễ thâm nhiễm như đã được nhắc 
đến ở các nghiên cứu trước[4,11,13], đều do đến điều 
trị muộn hoặc bị bỏ sót tổn thương khi điều trị ở 
tuyến dưới tương tự như nguyên nhân được nêu 
đến trong nghiên cứu của Uwe Wollina và cộng sự 
(2019)[10]. 

Về phương pháp phẫu thuật 

Chỉ định phương pháp phẫu thuật (PPPT) dựa 
trên diện tích tổn khuyết da đầu sau cắt bỏ khối K: 

- Tổn khuyết nhỏ (< 5cm2): Đóng trực tiếp vết 
mổ. 

- Tổn khuyết trung bình (5 - 20cm2): Sử dụng 
vạt tại chỗ ngẫu nhiên hoặc vạt đảo, vạt có 
cuống nếu cần và đóng trực tiếp nơi cho vạt 

- Tổn khuyết lớn (>20cm2): Sử dụng vạt cuống 
động mạch thái dương nông hoặc động 

mạch chẩm kết hợp ghép da xẻ đôi che phủ 
phần cho vạt. 

Trong nghiên cứu này, đối với các tổn khuyết 
nhỏ và trung bình, chỉ định PPPT được dùng tương 
tự như các tác giả trước. Đối với nhóm tổn khuyết 
lớn, khác với một số tác giả đưa ra chỉ định PPPT 
như: khoan bản sọ biểu mô chờ ghép da, ghép da 
nhân tạo (Integra) hoặc sử dụng vạt tự do vi phẫu 
thuật với các tổn khuyết lớn[2,3,15], chúng tôi áp dụng 
PPPT tạo hình sử dụng vạt cuống động mạch thái 
dương nông hoặc động mạch chẩm kết hợp ghép da 
xẻ đôi che phủ phần cho vạt. 

Về kết quả phẫu thuật 

Trong đánh giá kết quả gần, 17/25 bệnh nhân 
(68%) có kết quả tốt. Trong đó, 07/25 bệnh nhân 
(28%) là các tổn khuyết nhỏ được đóng vết mổ trực 
tiếp và 05/25 bệnh nhân (20%) là các tổn khuyết 
trung bình sử dụng PPPT tại hình bằng vạt ngẫu 
nhiên và có 05/25 bệnh nhân (20%) của nhóm có tổn 
khuyết lớn sử dụng vạt cuống động mạch thái 
dương nông hoặc động mạch chẩm kết hợp ghép da 
xẻ đôi. 

Sau khi đánh giá kết quả xa, số lượng kết quả 
tốt tăng thêm ba bệnh nhân từ nhóm sử dụng vạt 
cuống mạch - ghép da là 20/25 (80%) và không có 
kết quả xấu nào trong cả hai thời điểm đánh giá. 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, chỉ định 
PPPT đóng trực tiếp và vạt ngẫu nhiên với các tổn 
khuyết nhỏ (< 5cm2)-trung bình (5 - 20cm2) cho kết 
quả tốt và phù hợp với kết quả của các nghiên cứu 
trước đây[2,3,15]. Bên cạnh đó, kết quả trên gợi ý 
rằng, với các tổn khuyết lớn (>20cm2), việc sử PPPT 
kết hợp vạt cuống động mạch thái dương nông hoặc 
động mạch chẩm và ghép da mang lại kết quả sau 
phẫu thuật rất khả quan với tỷ lệ vạt sống cao và kết 
quả xa tốt lên, cũng như đảm bảo các yêu cầu thẩm 
mỹ về vùng da có tóc và tình trạng sức khỏe thường 
có nhiều bệnh nền kèm theo của nhóm bệnh nhân 
cao tuổi.  

Bên cạnh đó, khi sử dụng PPPT kết hợp vạt 
cuống động mạch thái dương nông hoặc động mạch 
chẩm và ghép da sẽ có thời gian phẫu thuật cũng 
như liền thương ngắn hơn và ít rủi ro hơn so với các 
phương pháp khác (vạt tự do, khoan bản sọ ghép 
da, ghép da nhân tạo) do cuống vạt sử dụng hai 
động mạch thái dương nông hoặc động mạch chẩm 
có khả năng cấp máu cho vạt da diện rộng tốt và 
hằng định về mặt giải phẫu. 

KẾT LUẬN 

Ung thư da đầu với những tổn khuyết lớn và 
trung bình trên bệnh nhân lớn tuổi kèm theo nhiều 
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bệnh lý nền đặt ra nhiều thách thức với phẫu thuật 
viên tạo hình bởi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân 
thường không cho phép áp dụng các kỹ thuật tạo 
hình phức tạp với thời gian mổ kéo dài. Việc lập kế 
hoạch trước khi phẫu thuật đầy đủ với phương pháp 
phẫu thuật tối ưu là rất quan trọng giúp mang lại kết 
quả tốt nhất cho người bệnh. Kết quả của nghiên 
cứu này cho thấy, chỉ định PPPT đóng trực tiếp với 
các tổn khuyết nhỏ (< 5cm2) và sử dụng vạt da cân 
ngẫu nhiên với các tổn khuyết trung bình (5 - 20cm2) 
là hoàn toàn phù hợp, đồng thời chỉ định PPPT kết 
hợp vạt cuống động mạch thái dương nông hoặc 
động mạch chẩm kết hợp ghép da xẻ đôi che phủ 
phần cho vạt để che phủ các tổn khuyết lớn 
(>20cm2) của nhóm nghiên cứu đưa ra là phương án 
hữu dụng, an toàn, cho kết quả tốt với tình trạng 
bệnh lý của nhóm bệnh nhân lớn tuổi có nhiều yếu 
tố nguy cơ. 
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SUMMARY 

The result of surgical treatment for scalp defect after cancer resection  
at the Maxillofacial and Plastic surgery Department in 108 Central Military Hospital 

Objectives: To describe the clinical features and classify the scalp defect after cancer surgery. Evaluate 
the surgical effectiveness of scalp defect treatment by local tisue.  

Object-Method: 25 patients with scalp defect after cancer surgery are treated with plastic surgery with 
local tisue; Non-controlled clinical intervention, progressive research.  

Results-Discussion: The average age of the patient was 66.33; The main cause is squamous and basal 
cell epithelial cancer; skin defects are mainly large types >20cm2 (52%), extensive surgery of scalp flap shaping 
surgery combined with skin grafting accounts for 52%. The near result was good at 68%; the far results are 
good with 80%.  

Conclusion: In elderly patients with many combined diseases when there is a medium (5 - 20cm2) and 
large (>20cm2) scalp defect, the use of local skin flap in combination with skin graft is the best treatment option. 

Key words: Scalp defect, scalp cancer, superficial temporal pedicle flap, occipital pedicle flap. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh lý bướu giáp chèn ép gây hẹp đường thở 
là một trong những chỉ định ngoại khoa của bệnh lý 
bướu giáp. Theo một nghiên cứu của J. M. Findlay, 
trong số các bệnh nhân được phẫu thuật tuyến giáp, 
có khoảng 19% bệnh nhân có chèn ép khí quản với 
đường kính lòng khí quản từ 2 - 15mm, trong đó 6% 
bệnh nhân có hẹp nặng khí quản với đường kính 
lòng khí quản < 5mm[1]. Triệu chứng chèn ép không 
chỉ ảnh hưởng về lâm sàng đối vối bệnh nhân mà 

còn là một vấn đề đối với gây mê và hồi sức chu 
phẫu. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 33% bệnh nhân 
bướu giáp có triệu chứng chèn ép[2]. Nghiên cứu của 
A. Alfonso cho thấy, 1/3 bệnh nhân có bằng chứng 
hình ảnh học đẩy lệch khí quản không có triệu 
chứng chèn ép[3]. Mặc dù vậy, về lâu dài việc đẩy 
lệch hay làm hẹp lòng khí quản sẽ gây ảnh hưởng 
đến chức năng hô hấp của bệnh nhân. Do đó, chỉ 
định ngoại khoa điều trị bệnh lý bướu giáp chèn ép 
khí quản cần được cân nhắc. Chỉ định phẫu thuật 
đối với bệnh lý này có liên quan chặt chẽ đến việc 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 33% bệnh nhân bướu giáp có triệu chứng chèn ép. Bệnh 
lý bướu giáp chèn ép gây hẹp đường thở là một trong những chỉ định ngoại khoa của bệnh lý bướu giáp. 
Triệu chứng chèn ép không chỉ ảnh hưởng về lâm sàng đối vối bệnh nhân mà còn là một vấn đề đối với 
gây mê và hồi sức chu phẫu. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả cắt ngang. Chúng tôi thu nhận được 52 bệnh nhân được 
chẩn đoán bướu giáp chèn ép khí quản đến khám và có điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại Lồng ngực 
bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2015 đến hết tháng 03/2019. Tiêu chuẩn loại trừ: BN có u phối hợp vùng 
cổ gây chèn ép khí quản, ung thư tuyến giáp có hình ảnh xâm lấn khí quản trên CT scan. 

Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 62.15 ± 12.71, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:4.  
Tại thời điểm nhập viện, có 3 trường hợp đang điều trị viêm phổi, 4 trường hợp đang đặt NKQ và 1 trường 
hợp đã được mở khí quản trong tổng số 52 ca, như vậy có 15.38% bệnh nhân có vấn đề hô hấp tại thời 
điểm nhập viện. Đặc điểm của bướu giáp chèn ép khí quản thường là bướu có kích thước lớn, phân độ từ 
độ II trở lên, trên 80% có thòng trung thất. Đường kính khí quản nhỏ nhất đo được là 3mm. Đường kính 
khí quản nhỏ nhất trung bình tính ra là 8.15 ± 3.40. Phân nhóm khí quản hẹp đa số bệnh nhân thuộc 
nhóm kích thước từ 5 - 10mm, chiếm 73.1%. Tỉ lệ bệnh nhân đặt nội khí quản khó là 61.5%. Kết quả tốt 
của phẫu thuật là 86.54%, tỉ lệ biến chứng sau phẫu thuật là 13.46% bao gồm các biến chứng suy hô 
hấp, tê tay, liệt dây thanh và tụ dịch trung thất, ngoài ra không có trường hợp nào tử vong. Tỉ lệ suy hô 
hấp sau mổ là 3.8%. Tỉ lệ đặt lại nội khí quản là 1.9%. Ghi nhận chỉ có 2 trường hợp mềm sụn khí quản 
được đánh giá trong mổ và cả hai trường hợp đều được xử lý bằng cách khâu treo khí quản. 

Kết luận: Phẫu thuật điều trị bệnh lý bướu giáp chèn ép khí quản cho kết quả sớm tốt. Bệnh nhân 
phục hồi hô hấp nhanh chóng sau phẫu thuật. Trong phẫu thuật, cần chú ý các vấn đề: gây mê đặt NKQ, 
nhuyễn sụn khí quản và liệt dây thanh sau mổ.  

Key word: Bướu giáp chèn ép khí quản, nhuyễn sụn khí quản, hẹp khí quản. 
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đặt nội khí quản trong gây mê và vấn đề hô hấp của 
bệnh nhân sau phẫu thuật. Ngoài ra trong một số 
trường hợp, bệnh nhân có triệu chứng khó thở do 
chèn ép có chỉ định đặt nội khí quản hoặc mở khí 
quản cấp cứu, bướu giáp lớn là một khó khăn khi 
phẫu thuật cần phải có biện pháp can thiệp hiệu quả 
nhằm giải quyết tình trạng cấp cứu của bệnh nhân. 
Chính vì lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
về đặc điểm hô hấp trước và sau mổ bướu giáp 
chèn ép khí quản. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả hàng loạt 
ca 52 bệnh nhân được chẩn đoán bướu giáp chèn 
ép khí quản đến khám và có điều trị phẫu thuật tại 
khoa Ngoại Lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 
01/2015 đến hết tháng 03/2019. Chúng tôi loại trừ 
bệnh nhân ung thư tuyến giáp có hình ảnh xâm lấn 
khí quản trên CT scan. Chẩn đoán hẹp khí quản dựa 
trên hình ảnh CT scan: đường kính cắt ngang đoạn 
khí quản nhỏ nhất < 15mm[30].  

Phân loại mức độ hẹp khí phế quản[4] 

- Độ 0 : Không hẹp. 

- Độ I : Hẹp từ 1 đến 25% khẩu kính khí  
   phế quản. 

- Độ II : Hẹp từ 26 đến 50% khẩu kính khí  
  phế quản. 

- Độ III : Hẹp từ 51 đến 75% khẩu kính khí  
  phế quản. 

- Độ IV : Hẹp từ 76 đến 90% khẩu kính khí  
  phế quản. 

- Độ V : Hẹp từ trên 90% đến toàn bộ khẩu  
  kính khí phế quản. 

BN trước gây mê được đánh giá các chỉ số 
ASA và đánh giá phân độ Mallampati tiên lượng đặt 
nội khí quản khó. BN được đánh giá đặt NKQ khó do 
bác sĩ gây mê có kinh nghiệm từ 2 năm lâm sàng trở 
lên và đánh giá là đặt NKQ khó. Nhuyễn sụn khí 
quản được chẩn đoán trong lúc mổ. Phẫu thuật viên 
là người đánh giá tình trạng khí quản có mềm hơn 
so với đoạn khí quản bình thường không bị chèn ép. 
Xử trí mở khí quản hoặc khâu treo khí quản được 
quyết định bởi phẫu thuật viên trong mổ. BN được 
mở khí quản hậu phẫu khi liệt khép dây thanh do tổn 
thương thần kinh quặt ngược hoặc thở máy lâu dài 
do tình trạng viêm phổi.  

Kết quả phẫu thuật 

Kết quả tốt: Thực hiện thành công phẫu thuật 
và không có biến chứng.  

Kết quả trung bình: Thực hiện thành công phẫu 
thuật nhưng có các biến chứng: hạ canxi máu, khàn 
tiếng, tụ dịch vết mổ, nhiễm trùng vết mổ.  

Kết quả xấu: Không cắt được bướu hoặc cắt 
được bướu nhưng có các biến chứng nặng: liệt dây 
thanh 2 bên phải mở khí quản, suy hô hấp, chảy 
máu sau mổ phải mổ lại, tổn thương cấu trúc xung 
quanh như thủng thực quản, thủng khí quản, ống 
ngực… Tử vong trong hoặc sau mổ. 

KẾT QUẢ 

Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu 62.15 ± 
12.71, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:4. Tại thời điểm nhập 
viện, có 3 trường hợp đang điều trị viêm phổi, 4 
trường hợp đang đặt NKQ và 1 trường hợp đã được 
mở khí quản trong tổng số 52 ca, như vậy có 
15.38% bệnh nhân có vấn đề hô hấp tại thời điểm 
nhập viện. Đặc điểm của bướu giáp chèn ép khí 
quản thường là bướu có kích thước lớn, phân độ từ 
độ II trở lên, trên 80% có thòng trung thất. Về lâm 
sàng, tuổi mắc bệnh cao hơn so với bệnh lý bướu 
giáp thường gặp, thời gian mắc bệnh trung bình là 
7.10 năm. 

Đường kính khí quản nhỏ nhất đo được là 
3mm. Đường kính khí quản nhỏ nhất trung bình tính 
ra là 8.15 ± 3.40. Phân nhóm khí quản hẹp đa số 
bệnh nhân thuộc nhóm kích thước từ 5 - 10mm, 
chiếm 73.1%. Mức độ hẹp trung bình của khí quản là 
49.47%. Vị trí hẹp chủ yếu ở đoạn cổ, tỷ lệ 46.2% 
trong dân số nghiên cứu, tỷ lệ hẹp đoạn ngực là 
25% trường hợp và tỷ lệ hẹp cả đoạn cổ và đoạn 
ngực là 28.8%. 

Tỉ lệ bệnh nhân đặt nội khí quản khó là 61.5%. 
Ghi nhận 90% đường mổ là đường mở cổ. Có 1 
trường hợp mở xương ức từ đầu do chẩn đoán 
trước mổ là u trung thất. Ngoài ra 4 trường hợp mở 
cổ kết hợp mở xương ức chiếm 7.7%, chủ yếu do 
bướu giáp to thòng trung thất không thể lấy hết qua 
đường mở cổ. Phương pháp phẫu thuật chiếm đa số 
là cắt gần trọn tuyến giáp với tỷ lệ 46.2%, có 35% 
trường hợp được phẫu thuật cắt trọn một thùy tuyến 
giáp gây chèn ép. Dưới 20% bệnh nhân phải cắt 
toàn bộ hai thùy tuyến giáp. Thời gian phẫu thuật 
trung bình là 2.10 ± 0.53 giờ. Thời gian rút nội khí 
quản trung bình là 18.423 ± 47.34 giờ .Thời gian hậu 
phẫu trung bình là 5.04 ± 3.372 ngày. 

Kết quả tốt của phẫu thuật là 86.54%, tỉ lệ biến 
chứng sau phẫu thuật là 13.46% bao gồm các biến 
chứng suy hô hấp, tê tay, liệt dây thanh và tụ dịch 
trung thất, ngoài ra không có trường hợp nào tử 
vong. Tỉ lệ suy hô hấp sau mổ là 3.8%. Tỉ lệ đặt lại 
nội khí quản là 1.9%. 
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Ghi nhận chỉ có 2 trường hợp mềm sụn khí 
quản được đánh giá trong mổ và cả hai trường hợp 
đều được xử lý bằng cách khâu treo khí quản. 

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng và CT scan  
nhóm nghiên cứu 

 Số BN  
(n = 52) 

Tỉ lệ 
% 

Giới tính    

Nam  4 7 

Nữ 48 93 

Tuổi trung bình (năm) 62.15 ± 12.71  

Thời gian mắc bệnh bướu giáp  7.10 ± 6.76 năm  

Triệu chứng hô hấp trước mổ   

Khó thở  22 42.3 

Viêm phổi đang điều trị 3 5.8 

Đang đặt NKQ  4  7.7 

Mở khí quản   1  1.9 

Phân độ bướu giáp    

Độ 1  0  0 

Độ 2    11.5  

Độ 3   53.8 

Độ 4  34.6 

Chức năng hô hấp (n = 17)    

Bình thường  10  58.82  

Tắc nghẽn nhẹ  2  11.76  

Tắc nghẽn trung bình  3   17.65  

Tắc nghẽn nặng  2  11.7  

Đặt NKQ khó  61.5 

Bướu giáp thòng trung thất   87.5 

Phân nhóm ĐK hẹp khí quản   

< 5mm  15.4 

5 - 10mm  73.1 

> 10mm  11.5 

Đường kính KQ hẹp trung bình 
(mm) 

8.15 ± 3.40  

 

Bảng 2. Đặc điểm phẫu thuật và hậu phẫu 

 Số BN (n = 52)  Tỉ lệ 

Đường mổ    

Mở cổ  90.4 

Mở cổ + mở xương ức   9.6 

Phương pháp phẫu thuật   

Cắt toàn bộ TG 10  19  

Cắt 1 thùy TG 18  35  

Cắt gần trọn TG 24  46 

Suy hô hấp sau mổ    

Thở máy  6  11.5  

Suy hô hấp  2  3.8  

Đặt lại NKQ  1  1.9 

Biến chứng sau mổ    

Nhuyễn sụn khí quản  2  3.8 

Liệt khép dây thanh  2  3.8  

Mở khí quản sau mổ  4  7.2 

Tê tay 2  3.8  

Tụ dịch trung thất  1  1.9 

 

Bảng 3. Các yếu tố liên quan thở máy sau mổ 

Đặt NKQ trước mổ Thời gian rút NKQ Giá trị p 

Có (n = 4) 10.9375 ± 10.795 
0.0001 

Không (n = 48) 108.25 ± 156.89 

Viêm phổi  

0.845 Có (n = 3) 18.7449 ± 48.7247 

Không (n = 49) 13.1667 ± 11.094 

Suy hô hấp trước mổ 

0.002 Có (n = 6) 74.083 ± 132.607 

Không (n = 49) 11.163 ± 10.91 

Mức độ hẹp khí quản  

≥ 50% (n = 29) 20.0517 ± 61.4673 
0.784 

< 50% (n = 23) 16.3696 ± 19.545 

 
BÀN LUẬN  

Bướu giáp đa nhân lành tính sẽ có tình trạng 
lớn lên và dẫn đến chèn ép khí quản, các báo cáo 
cho thấy 76,6% BN có bướu giáp đa nhân lành tính 
sẽ phát triển và biểu hiện thành hội chứng chèp ép 
các cơ quan xung quanh, 2 - 3% bướu giáp đa nhân 
sẽ phát triển thành ung thư sau thời gian trung bình 
là 4.5 năm[5]. Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận thời 
gian biết bệnh bướu giáp trung bình của bệnh là 
7.10 ± 6.76 năm, thời gian mắc bệnh lâu nhất là  
40 năm. Bùi Viết Hoàng[6] ghi nhận thời gian phát 
triển bướu giáp là 12,1 năm, 52% bệnh nhân có thời 
gian phát triển từ 10 - 20 năm và 11,5% có thời gian 
phát triển bướu > 20 năm. Binu Sajid[7] cho thấy thời 
gian mắc bệnh trung bình của 50 bệnh nhân bướu 
giáp chèn ép khí quản là 10.81 năm, và thời gian 
mắc bệnh lâu nhất là 30 năm. Như vậy, bướu giáp 
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chèn ép khí quản có thời gian mắc bệnh lâu, bướu 
lớn dần lên gây các triệu chứng chèn ép khiến bệnh 
nhân nhập viện điều trị. 

Triệu chứng chèn ép đường thở do bướu giáp 
lớn chèn ép biểu hiện với nhiều mức độ: ho khan, 
thở rít, thở co kéo, suy hô hấp cấp hoặc đôi khi là 
biểu hiện viêm phổi tái phát nhiều lần. Trong nghiên 
cứu chúng tôi ghi nhận được bệnh nhân có triệu 
chứng khó thở chiếm 65.4%, thở rít 3.8%, thở co 
kéo 7.7%. Ngoài ra, có 5.8% bệnh nhân đang điều trị 
viêm phổi, 7.7% bệnh nhân suy hô hấp được đặt khí 
quản lúc nhập viện. Tác giả Micheal T Stang[8] 
nghiên cứu 188 BN có triệu chứng khó thở tư thế 
trong 1081 BN bướu giáp được phẫu thuật cho thấy 
rằng 93.5% BN khó thở tư thế có chèn ép khí quản 
được xác định thông qua chẩn đoán hình ảnh và sau 
phẫu thuật cắt tuyến giáp 82,4% sẽ mất triệu chứng 
khó thở tư thế. Tác giả nhận định triệu chứng khó 
thở tư thế là một dấu hiệu quan trọng của tình trạng 
bướu giáp chèn ép khí quản và là một chỉ định phẫu 
thuật cắt bướu giáp làm giảm sự chèn ép khí quản. 

Chúng tôi ghi nhận trong nghiên cứu đường 
kính khí quản từ 5 - 10mm chiếm tỉ lệ cao nhất là 
73.1%, đường kính khí quản hẹp khít < 5mm là 
15.4%. Binu Sajid[7] báo cáo trên 50 BN cho thấy tỉ lệ 
khí quản hẹp từ 5 - 10mm là 44% và đường kính khí 
quản hẹp khít < 5mm là 8%. Tác giả còn nhận thấy 
các BN hẹp khít khí quản < 5mm cần sử dụng nội 
soi khí quản dẫn đường trong lúc gây mê đặt nội khí 
quản. Dempsey[9] ghi nhận có sự tương quan giữa 
triệu chứng khò khè với đường kính của khí quản, 
tác giả ghi nhận 23% BN có triệu chứng khò khè 
trước mổ, trong đó 66,7% BN có đường kính khí 
quản hẹp khít < 5mm. Sorensen[10] ghi nhận kích 
thước khí quản trên 65 BN bướu giáp chèn ép khí 
quản cho thấy diện tích khí quản trung bình là 
1.5cm2, nhóm BN có bướu giáp chèn ép vùng cổ có 
diện tích khí quản hẹp là 1.6cm2 và nhóm BN có 
bướu giáp thòng chèn ép có diện tích khí quản là 
1.1cm2. 

Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận có 61.5% trường 
hợp đặt nội khí quản khó trong lúc gây mê. Findlay[1] 
ghi nhận có 7/62 bệnh nhân có kích thước khí quản 
< 5mm cần phải đặt nội khí quản có lò xo khi còn 
tỉnh vì bệnh nhân sẽ ngưng thở khi nằm ngửa. Tác 
giả cho thấy ống nội khí quản số 7 thường được sử 
dụng nhất là 33/62 bệnh nhân, có 7/62 bệnh nhân 
cần sử dụng ống nội khí quản số 6. Binu Sajid[7] cho 
thấy tất cả 50 bệnh nhân bướu giáp chèn ép khí 
quản đều có tình trạng đặt nội khí quản khó, kích 
thước của ống nội khí quản từ 6 đến 8.5mm và có 
24% BN phải đặt nội khí quản nhỏ hơn so với kích 
thước cần thiết. 

Tác giả Trần Thị Cẩm Nhung[11] báo cáo 120 
BN gây mê đặt nội khí quản cho phẫu thuật bướu 
giáp nhận thấy 26,6% BN tiên lượng đặt nội khí 
quản khó, trong khi thật sự khó chiếm 10.8%.  
Tác giả còn cho thấy những yếu tố tiên lượng đặt 
NKQ khó trong 13 trường hợp đặt nội khí quản khó: 
30,8% có khoảng cách hai hàm răng < 4cm đặt nội 
khí quản khó, 38,5% khoảng cách cằm giáp < 6cm 
đặt nội khí quản khó, 30,8% Mallampati độ III đặt nội 
khí quản khó, 38,5% Cormack - Lehane độ III nội khí 
quản khó, 7,7% bướu giáp thòng trung thất có đẩy 
lệch khí quản, đặt nội khí quản khó. 

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật trong bướu giáp chèn ép khí quản là 
chỉ định ngoại khoa cần thiết trong mọi trường hợp. 
Bướu giáp chèn ép khí quản có thể dẫn đến những 
biểu hiện suy hô hấp cấp tình cần xử lý nhanh và 
phẫu thuật. Các vấn đề hô hấp trước, trong và sau 
quá trình phẫu thuật bướu giáp chèn ép khí quản 
cần được chú ý trong quá trình điều trị. 
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SUMMARY 

Evaluated respiratory problem in goiter compressing trachea 

Background: Some studies indicate that 33% of goiter patients have symptoms of compression. A pinched 
thyroid disease is one of the surgical designations of goiter. Compression symptoms are not only clinically 
relevant for the patient, but are also a problem for general anesthesia and resuscitation. 

Methods: Retrospective cross sectional description. We recruited 52 patients diagnosed with tracheotropic 
goiter to undergo medical examination and surgery at the Department of Thoracic Surgery at Cho Ray Hospital 
from January 2015 to the end of March 2019. Exclusion criteria: Patients with cervical tumor combined to cause 
compression of the trachea, Thyroid cancer with image of invasive trachea on CT scan. 

Results: The average age of the study group was 62.15 ± 12.71, the male/ female ratio was approximately 
1: 4. At the time of admission, 3 cases were being treated for pneumonia, 4 were undergoing intubations and 1 
had a tracheotomy in a total of 52 cases, so 15.38% of patients had respiratory problems in time of admission. 
The smallest diameter of trachea is 3mm. The mean minimum trachea diameter is calculated to be  
8.15 ± 3.40. Narrow tracheal grouping, the majority of patients were from 5 to 10mm size, accounting for 
73.1%. The proportion of patients with difficult intubation was 61.5%. The good result of surgery is 86.54%, the 
rate of complications after surgery is 13.46% including complications of respiratory failure, hand numbness, 
vocal paralysis and mediastinal fluid, besides there are no deaths. The rate of respiratory failure after surgery is 
3.8%. The rate of re - intubation was 1.9%. Only 2 cases of trachealmalasia were detected in surgery and both 
cases were treated by tracheostomy. 

Conclusion: Surgery to treat tracheal goiter for good early results. The patient recovered respiration 
quickly after surgery. During surgery, attention should be paid to the following issues: anesthenesis, 
trachealmalasia and vocal cord paralysis. 

Key word: goitre compressing trachea, trachealmalasia, tracheal stenosis. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bướu giáp là bệnh lý khá phổ biến, nữ gấp 3 - 4 
nam, lớn tuổi > trẻ tuổi, Tỉ lệ hạt giáp phát hiện qua 
siêu âm 30% - 67%, Tỉ lệ hạt giáp ác tính: 5 - 20%. 
Ở Hoa kỳ, tỉ lệ ung thư chiếm 3,8% trong tất cả ung 
thư. Khoảng 62.450 case mới mắc/năm. Đứng thứ 5 
trong ung thư ở nữ giới, dự kiếm 2020 đứng thứ 3. 
Tỉ lệ ung thư tuyến giáp tăng dần trong khi tỉ lệ tử 
vong tương đối hằng định. Có nhiều phương pháp 
điều trị bướu giáp. Phẫu thuật là phương pháp điều 
trị chính trong ung thư tuyến giáp cũng như bướu 
lành có chỉ định phẫu thuật như: Phẫu thuật mổ hở, 
phẫu thuật nội soi, đường mổ nhỏ - MIT, MIVAT 
(Minimally Invasive Video-Assisted Thyroidectomy) 
và Robotic. 

Lịch sử phẫu thuật MIVAT: Những năm 1990, 
phẫu thuật nội soi tuyến giáp thực hiện đầu tiên ở Ý 
và Nhật nhằm điều trị bệnh lành và ác tính của tuyến 
giáp. Năm 1999, phẫu thuật MIVAT được mô tả đầu 
tiên bởi Miccoli: điều trị bệnh lành và ác tính kèm 
NHC nhóm VI. Sau đó PT này được thực hiện ở Hoa 
Kỳ, khoảng 10% bướu giáp điều trị bằng MIVAT.  
Ưu điểm của phẫu thuật này: Tổn thương ít, thẩm 
mỹ, thời gian nằm viện ngắn, ít đau  

Chỉ định  

Thể tích tuyến giáp < 25 - 30ml. 

Bướu lành < 3cm. 

Ung thư tuyến giáp < 2cm. 

Chống chỉ định tuyệt đối 

Phình giáp đa hạt lớn. 

Thể tích tuyến giáp > 30ml. 

Bướu giáp thòng. 

Tiền sử phẫu thuật tuyến giáp hoặc vùng trước cổ. 

Ung thư tuyến giáp dạng tủy. 

Di căn hạch. 

Chống chỉ định tương đối 

Viêm giáp, bệnh Grave, béo phì, cổ ngắn, bướu 
> 4cm, di căn hạch cổ trung tâm. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bướu lành tính ≤ 3cm hoặc thể tích tuyến giáp  
≤ 30ml. 

Ung thư tuyến giáp biệt hóa tốt đơn ổ, kích 
thước ≤ 2cm, chưa di căn hạch cổ. 

Không có vết mổ cũ, không viêm giáp hay 
cường giáp. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả loạt ca. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tuyến giáp xâm lấn tối thiểu có video hỗ trợ - 
MIVAT tại khoa Ngoại tuyến giáp bệnh viện Ung Bướu TP HCM từ 10/2019 đến 10/2020. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả loạt ca. 

Kết quả: Trong 25 trường hợp phẫu thuật MIVAT, có 23 trường hợp cắt thùy, 2 trường hợp bướu xâm 
lấn vỏ bao phải cắt toàn bộ tuyến giáp. Các bệnh nhân hầu như hài lòng về kết quả phẫu thuật, thẩm mỹ 
sau mổ, tỉ lệ biến chứng gần tương đương với các phẫu thuật mổ hở. 
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KỸ THUẬT MỔ 

 
 Rạch da: Rạch da 1,5cm, trên hỏm ức 2cm. 

 Bóc tách vạt da và cơ Platysma cẩn thận 
tránh chảy máu. 

 Đầu dao điện được bảo vệ lóp nhựa tránh 
phỏng da. 

 Vào đường giữa. 

Dùng 2 retractor nhỏ kéo đường giữa qua  
2 bên, bộc lộ 2 - 3cm. Tuyệt đối không được chảy 
máu. Blunt dissection, thùy giáp tách khỏi hoàn toàn 
với cơ strap. Dùng retractor lớn để vén tuyến giáp và 
cơ trong suốt quá trình phẫu thuật. Từ đó tạo 
khoang phẫu thuật nội soi. Sau đó đưa endoscope 
5mm, 30 độ qua đường rạch da. Bộc lộ rãnh khí 
thực quản bằng dụng cụ chuyên biệt. Tránh sử dụng 
dao điện hay Bipolar đốt mạch máu khi thần kinh 
chưa được bộc lộ. 

Đầu tiên là tĩnh mạch giáp giữa, sau đó xử lý 
các mạch máu giữa tuyến giáp và TM hầu trong.  
Giữ camera trong suốt quá trình bóc tách, bộc lộ 
tuyến giáp, khí quản và thần kinh. Cắt ĐM giáp dưới. 
cắt thùy và lấy bệnh phẩm: Thì này có thể di chuyển 
scope ra vào, bóc tách thùy giáp khỏi khí quản, cắt 
dây chằng Berry, chú ý thần kinh HTQ, cắt eo giáp 
như mổ hở. 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong 25 ca thực hiện tại khoa Ngoại tuyến giáp 
bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh từ 
10/2019 đến 10/2020. 

- Giới tính : tỉ lệ Nam/ Nữ là 1/6.  

- Độ tuổi trung bình là 41, tuổi thấp nhất là 21, 
tuổi lớn nhất là 63. Độ tuổi 20 - 40 chiếm tỉ 
lệ cao nhất (50%). 

- Xét nghiệm Anti TPO và Anti Tg: 25/25 ca 
đều trong giới hạn bình thường. 

- Thể tích 1 thùy tuyến giáp nhỏ nhất là 
1,44ml, to nhất là 13ml, thể tích trung bình 1 
thùy tuyến giáp là 4,92ml. 

- Trong 25 trường hợp phẫu thuật cắt giáp 
bằng kỹ thuật MIVAT, có 23 trường hợp cắt 
thùy, và 2 trường hợp cắt toàn bộ tuyến 
giáp do bướu xâm lấn vỏ bao (siêu âm 
không ghi nhận bướu xâm lấn vỏ bao). 

- Vị trí bướu nằm ở thùy trái và thùy phải là 
như nhau, tỉ lệ 1:1. 

- Kích thước bướu nhỏ nhất là 5mm, lớn nhất 
là 28mm, kích thước trung bình là 
10,05mm. 

- Chiều dài trung bình sẹo mổ (sau khi rạch 
da) là 2,26cm, ngắn nhất là 1.5cm, dài nhất 
là 3cm. 

Chiều dài trung bình vết mổ 

Lúc rạch da Sau mổ Sau mổ 1 tháng Sau mổ 3 tháng 

1,5cm 2,26cm 1,8cm 1,7cm 
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- Thời gian mổ trung bình là 55ph, ngắn nhất 
là 45ph, dài nhất là 70ph. Thời gian trung 
bình để mổ cắt thùy trái là 55ph, đối với 
thùy phải là 55ph. 

- FNA trước mổ 90% là nghi PTC/PTC (23/25 
ca), 1 trường hợp là phình giáp (nhân giáp 
28mm), 1 trường hợp là tân sinh túi tuyến 
(nhân giáp 16mm). 

- Thời gian nằm viện trung bình là 1,5 ngày, 
nằm viện ngắn nhất là 1 ngày, nhiều nhất là 
2 ngày. 

- Khàn tiếng tạm thời sau mổ 1/22 trường hợp 
(chiếm 4,5%), sau 2 tháng trở về bình 
thường, không có tổn thương thần kinh hồi 
thanh quản vĩnh viễn. 

- Không có trường hợp chảy máu sau mổ. 

- Hai trường hợp cắt giáp toàn phần không 
ghi nhận hạ calci máu sau mổ. 

BÀN LUẬN 

Trong các trường hợp phẫu thuật tuyến giáp - 
MIVAT tại khoa ngoại tuyến giáp bệnh viện  
Ung Bướu, bệnh nhân được chọn lọc rõ ràng bằng 
khám lâm sàng trước mổ, thực hiện các xét nghiệm 
sinh hóa đầy đủ, siêu âm đánh giá thể tích tuyến 
giáp trước mổ đã cho kết quả phẫu thuật tốt, tỉ lệ 
biến chứng thấp (tương đương với phẫu thuật cắt  
1 thùy tuyến giáp như thông thường), lại cho kết quả 
khả quan về thẩm mỹ, thời gian nằm viện ngắn,  
ít đau. 

Thể tích 1 thùy tuyến giáp trung bình khoảng 
5ml thuận tiện cho việc phẫu thuật với thời gian 
trung bình gần như phẫu thuật cắt 1 thùy giáp bình 
thường. 

Vị trí bướu ở thùy bên trái hay phải không ảnh 
hưởng đến thời gian thao tác hay độ khó cuộc mổ  
(tỉ lệ thời gian phẫu thuật ở 2 thùy trái và phải tương 
đương nhau). 

KẾT LUẬN 

Khoa Ngoại tuyến giáp bệnh viện Ung Bướu 
đang triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật mới, trong 
đó bao gồm phẫu thuật cắt giáp xâm lấn tối thiểu  
có hỗ trợ video (MIVAT), bước đầu mang lại hiệu 
quả tốt về mặt hiệu quả điều trị cũng như thẩm mỹ 
sau mổ. 

MIVAT giúp cho bệnh nhân có thêm sự lựa 
chọn trong điều trị bệnh lý tuyến giáp. 
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ABSTRACT 

Object: To evaluate our results from minimally invasive video-assisted thyroidectomy (MIVAT) at the 
Thyroid Gland Surgery Department of Ho Chi Minh City Oncology Hospital from 10/2019 to 10/2020. 

Methods: For this retrospective study. 

Results: A total of 25 patients were treated with MIVAT, 23 patients underwent thyroid lobectomy,  
2 underwent total thyrodectomy due to detection of tumor capsular invasion. All of the patients were satisfied 
with the cosmetic results. Complications rates are nearly similar to open thyroidectomy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhân giáp lành tính là bệnh lý thường gặp và 
xuất hiện lên đến 50% dân số trưởng thành. Mặc dù 
đa phần không có triệu chứng cũng như không cần 
can thiệp. Nhưng một số nhân giáp có chỉ định can 
thiệp khi kích thước lớn gây chèn ép, có nguy cơ 
thòng vào trung thất, hoặc nhân giáp có kích thước 
nhỏ nhưng bệnh nhân có sự quan tâm về thẩm mỹ 
cũng như lo lắng thoái quá về khả năng diễn tiến ác 
tính trong tương lai. 

Các phương pháp điều trị kinh điển bao gồm 
levothyroxine, tiêm cồn, đốt laser, đốt RFA, đốt 
Microwave và phẫu thuật. Phương pháp điều trị nào 
cũng có ưu và nhược điểm riêng. Phương pháp 
phẫu thuật cổ điển, mặc dù mang tính triệt để nhưng 
các tác dụng phụ bao gồm tổn thương thần kinh hồi 
thanh quản, khàn giọng, suy giáp, sẹo ở cổ. Ngoài ra 
một trong một số trường hợp các nhân giáp có chỉ 
định can thiệp nhưng bệnh nhân lại chống chỉ định 
với ngoại khoa. Khi đó vai trò can thiệp của các 
phương pháp ít xâm lấn được đặt lên hàng đầu. 

Đốt nhân giáp bằng Microwave là một phương 
tiện xâm lấn tối thiểu đã được dung để điều trị các 
khối u ác tính cũng như lành tính. Đối với tuyến giáp 
đây là một phương tiện mới được ứng dụng gần đây 
cho các nhân giáp lành tính mang lại nhiều kết quả 
tốt. 

Do đó chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm khảo 
sát đáp ứng của điều trị nhân giáp lành tính bằng 
phương phát đốt Microwave, nhằm có được chứng 
cứ khoa học, làm tiền đề cho việc ứng dụng phương 
tiện này rộng rãi trong điều trị nhân giáp lành tính.  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chỉ định 

Các trường hợp bướu lành.  

Bướu to đơn độc 1 bên tuyến giáp. 

Chống chỉ định 

Ung thư tuyến giáp. 

Bướu giáp đa nhân to 2 thùy. 

Bướu giáp thòng. 

Bướu.  

Đối tượng phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng 
Tất cả các bệnh nhân được đốt hạt giáp bằng 

phương pháp microwave tại Khoa Ngoại tuyến giáp 
Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 
2/2019 đến tháng 12/2020. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu 
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán phình giáp 

đơn hạt hay đa hạt đồng ý điều trị theo phương pháp 
đốt hạt giáp Microwave tại Khoa Ngoại tuyến giáp 
bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Bệnh nhân hợp tác điều trị, trả lời câu hỏi soạn 
sẵn và tái khám theo hẹn. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Bệnh nhân không thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu. 

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Tiền cứu mô tả loạt ca. 

 

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng kết các trường hợp đốt nhân giáp bằng microwave. 

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả loạt ca. 
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Phương pháp tiến hành 
Bệnh nhân nhập viện thỏa điều kiện tham gia 

nghiên cứu sẽ được bác sĩ tư vấn ưu nhược điểm 
của phương pháp đốt microwave. Nếu bệnh nhân 
đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ ghi cam kết. Sau đó 
bệnh nhân thực hiện xét nghiệm tiền phẫu và được 
hội chẩn lên lịch đốt hạt giáp bằng microwave. 

Dụng cụ 
Chúng tôi sử dụng hệ thống đốt AveCure 

Microwave Generator của hãng MedWaves bao gồm  

 
 

 

Các bước tiến hành 
Thủ thuật được tiến hành tại Khoa Gây mê hồi sức. 

Bệnh nhân nằm ngữa, được siêu âm kiểm tra 
lại số lượng nhân giáp, vị trí, kích thước và mật độ 
nhân giáp. Bác sĩ đánh dấu đường vào của kim. 
Bệnh nhân được gây tê tại chỗ bằng lidocain 1%. 
Sau khi gây tê tại chỗ, bệnh nhân được gây tê bao 
giáp dưới sự hướng dẫn siêu âm, người thực hiện 
sẽ bơm thuốc gây tê bóc tách bao tuyến giáp ở mặt 
trước trên đường vào. 

Sau khi rạch da, bác sĩ sẽ đưa kim đốt tùy theo 
kích thước bướu vào đường giữa, đi qua các lớp 
cân mạc vào nhu mô giáp và nhân giáp. Thủ thuật 
được hướng dẫn dưới siêu âm. Khi xác định được vị 
trí thân và đầu kim trên siêu âm. Bác sĩ sẽ tiến hành 
đốt trong 3 phút, và quan sát độ lan tỏa trên siêu âm. 
Số lần đốt phụ thuộc vào kích thước bướu. 

Sau khi kim rút ra bệnh nhân được băng ép. 
Bệnh nhân được theo dõi 30 phút tại bệnh viện 
trước khi ra về. Băng dược hướng dẫn tự tháo bỏ 
vào 3 ngày sau. Bệnh nhân được hẹn tái khám theo 
lịch 1, 3, 6 tháng sau khi thủ thuật để siêu âm  
kiểm tra. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm nhân giáp 
 Đặc ưu thế Hỗn hợp Nang ưu thế 

Số lượng 15 10 4 

 
 Đơn nhân Đa nhân 

Số lượng 27 2 

 

Thể tích nhân giáp trước và sau khi đốt 
 Trước khi 

đốt 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

Thể 
tích 

2.93 ± 1.03ml 2.45 ± 2.7ml 2.23 ± 1.76 1.27 ± 0.79 

 
Dạng đặc 

 Trước khi đốt 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

Thể tích 3.95±1.83 4.28±3.24 2.39±2.08 1.66±0.94 

 
Hỗn hợp 

 Trước khi đốt 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

Thể tích 6.91 ± 2.52 2.36 ± 2.06 2.56 ± 1.39 1.12 ± 0.51 
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Nang 
 Trước khi đốt 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

Thể tích 6.51 ± 3.25 1.24 ± 0.79 1.13 ± 0.94 0.71 ± 0.51 

 
BÀN LUẬN 

Nhân giáp lành tính là một bệnh lý phổ biến 
trong dân số. Hiện nay trong có nhiều phương pháp 
điều trị bảo tồn mới ra đời, trong đó microwave là 
phương tiện đang được bệnh viện ung bướu tp hồ 
chí minh triển khai 

Theo khảo sát của chúng tôi qua 29 ca đốt 
microwave đã thực hiện. Trong đó bao gồm 15 nhân 
đặc ưu thế, 10 nhân hỗn hợp và 4 nhân nang ưu 
thế. Xét về mặt thể tích bướu giảm được 57% so với 
ban đầu, qua thời gian sáu tháng. Kết quản này phù 
hợp với các tác giả khác trên thế giới với tỷ lệ giảm 
thể tích sau đốt dao động từ 56% đến 70% Thể tích 
bướu giảm không đáng kể sau khi đốt 1 tháng và 3 
tháng. Mức độ giảm rõ rệt nhất sau khi tái khám lúc 
6 tháng. 

Đối với nhân giáp dạng đặc hoàn toàn hay đặc 
ưu thế, nhân giáp sau khi đốt 1 tháng có sự tăng thể 
tích 8% có thể là do phản ứng viêm. Sau 3 tháng và 
6 tháng nhân giáp giảm được thể tích lần lượt là 
40% và 58% so với thể tích ban đầu. 

Đối với nhân giáp dạng nang hoặc nang ưu thế, 
tỉ lệ giảm thể tích so với ban đầu lần lượt là 90% và 
84%. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trên  
thế giới. 

Bên cạnh đó, chúng tôi không ghi nhận một 
trường hợp biến chứng nào của đốt microwave như 
phỏng da trên đường vào của kim hoặc tụ máu sau 
đốt. 

KẾT LUẬN 

Đốt nhân giáp bằng microwave là một kỹ thuật 
mới được triển khai cho kết quả đáp ứng tốt và 
không có biến chứng nào được ghi nhận. Tuy nhiên 
cần tiếp tục nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn 
hơn để đánh giá chính xác tỷ lệ giảm thể tích sau đốt 
và sự hài lòng của bệnh nhân. 
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GIỚI THIỆU 

Nhiễm độc giáp là bệnh cảnh thường gặp ở nữ 
giới, gây các biến chứng nghiêm trọng. Có nhiều 
nguyên nhân gây ra nhiễm độc giáp, nhưng phần 
lớn đến từ hai nguyên nhân chính là bệnh lý 
Basedow do cơ chế tự miễn và bệnh đơn nhân/ đa 
nhân giáp hóa độc. Gây ra bệnh cảnh cường giáp 
với việc tăng tiết hormon giáp vào tuần hoàn khiến 
bệnh nhân có những triệu chứng như hồi hộp, đánh 
trống ngực, run đầu chi, lồi mắt... ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Những mô 

thức điều trị cường giáp bào gồm thuốc kháng giáp, 
phẫu thuật và Iod phóng xạ. 

Theo ATA 2016, mục tiêu khi điều trị Iod phóng 
xạ là đưa bệnh nhân đạt được suy giáp trong bệnh 
cảnh Basedow hoặc giảm tình trạng cường giáp 
trong bệnh cảnh nhân giáp độc. Khi bệnh nhân đạt 
suy suy giáp sau điều trị phóng xạ, chỉ cần cho bệnh 
nhân sử dụng hormon giáp tổng hợp nhằm đạt được 
trạng thái bình giáp cho bệnh nhân.  

Liều điều trị I131 ngày nay có thể là liều cố định 
từ 10 - 15mCi hoặc dùng liều tính toán dựa vào khối 

TÓM TẮT 

Giới thiệu: cường giáp là bệnh gây ra những ảnh hưởng sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân với nhiều biến chứng nặng nề. Phương pháp điều trị chính bao gồm thuốc kháng giáp, phẫu thuật và 
Iod phóng xạ. Iod phóng xạ là một phương pháp có tiềm năng hiệu quả cao, đã được ứng dụng điều trị 
cường giáp.  

Mục tiêu: nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định tỉ lệ điều trị thành công, tỉ lệ cường giáp tồn tại sau 
điều trị phóng xạ và như tỉ lệ cần tái điều trị sau liều điều trị đầu tiên cũng như phân tích mô tả những đặc 
điểm của các bệnh nhân đã điều trị thành công. 

Đối tượng và phương pháp: Tất cả những bệnh nhân cường giáp đang điều trị tại khoa Y học hạt 
nhân, đã được điều trị Iod phóng xạ và theo dõi ít nhất 3 tháng sau khi điều trị nhằm đánh giá hiệu quả. Xử 
lý số liệu với phần mềm SPSS 25.0 và MS excel.   

Kết quả: Nghiên cứu này thu nhận tổng cộng 89 bệnh nhân đạt đủ tiêu chuẩn với 73 bệnh nhân nữ 
(82%) và 16 bệnh nhân nam (18%). Trong đó, có 69 bệnh nhân (77,53%) được chẩn đoán là basedow và 
20 bệnh nhân (22,47%) được chẩn đoán là nhân giáp độc. Liều I131 trung bình được sử dụng cho lần điều 
trị đầu tiên là 9,13mCi (± 3,778). Tỉ lệ thành công sau lần điều trị I131 lần đầu là 30,3%. Số bệnh nhân 
phải điều trị Iod phóng xạ lần 2, lần 3 và lần 4 lần lượt là 30, 5 và 5 bệnh nhân. Tỉ lệ điều trị thành công 
trong năm 2019 đạt 59,55%. Tỉ lệ thành công sẽ tiếp tục gia tăng khi bệnh nhân được điều trị các đợt tiếp 
theo. Trong nhóm bệnh nhân điều trị thành công, liều I131 trung bình là 13,83mCi và có số đợt điều trị 
trung bình là 1,64 lần. 

Kết luận: Cần có sự thay đổi trong chiến lược điều trị, hướng đến điều trị liều I131 cao hơn hiện tại để 
tăng tỉ lệ thành công và rút ngắn thời gian điều trị đảm bảo chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tốt hơn. 

Từ khoá: Nhiễm độc giáp, Iod phóng xạ, TP Hồ Chí Minh. 
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lượng tuyến giáp và độ tập trung I131 giờ thứ 12 
hoặc thứ 24.  

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh 
giá hiệu quả điều trị nhiễm độc giáp với Iod phóng xạ 
theo công thức tình hoạt độ, đồng thời hồi cứu lại 
hiệu quả đạt được đối với bệnh lý nhiễm độc giáp 
trong năm 2019 để có những chiến lược điều trị hiệu 
quả hơn trong tương lai. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán cường giáp 
và điều trị bằng Iod phóng xạ trong năm 2019 tại 
khoa Y học hạt nhân bệnh viện Ung Bướu thành phố 
Hồ Chí Minh và được theo dõi sau đó đủ 3 tháng. 

Tiêu chuẩn loại trừ  

Những bệnh nhân đươc loại khỏi nghiên cứu 
gồm những bệnh nhân nào được chẩn đoán cường 
giáp hoặc đa nhân giáp hóa độc đã hoàn tất điều trị 
trước năm 2019, bệnh nhân chưa đủ thời gian  

theo dõi sau điều trị, hoặc các bệnh nhân nhiễm độc 
giáp do viêm giáp, do thuốc, do ung thư tuyến giáp 
di căn. 

Thiết kế nghiên cứu  

Thiết kế mô tả cắt ngang.  

Quy trình nghiên cứu 

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc giáp tất 
cả đều đã điều trị đầu tay với thuốc kháng giáp tổng 
hợp hoặc kết hợp phẫu thuật giảm thể tích tuyến 
giáp nhưng thất bại sau thời gian theo dõi nên được 
nhập khoa Y Học Hạt Nhân xét chỉ định điều trị với 
Iod phóng xạ. Sau khi thực hiện các cận lâm sàng 
với siêu âm đo thể tích tuyến giáp và xạ hình giáp đo 
độ tập trung với I131, bệnh nhân được hội chẩn với 
sự tham gia của nhiều bác sĩ có kinh nghiệm điều trị 
nhằm xác định hoạt độ phóng xạ điều trị cho bệnh 
nhân. 

 

Áp dụng công thức sau để tính hoạt độ sau: 

 
 

Trong đó, trong lượng tuyến giáp được dựa vào 
siêu âm đo thể tích tuyến giáp hoặc dựa vào khám 
lâm sàng bởi chuyên gia. Theo ATA, mục tiêu liều 
hấp thu vào mô giáp từ 15 - 20Gy mới đạt được hiệu 
quả điều trị, qua đó, mỗi gam tuyến giáp cần hấp thu 
từ 0,15 - 0,2mCi. Tại đơn vị của chúng tôi, áp dụng 
hệ số là 0,16.  

Trước khi điều trị, bệnh nhân được dặn dò ăn 
chế độ ăn ít Iod trong khoảng 10 - 14 ngày, đồng 
thời ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp. Với 
methiamazole, bệnh nhân được dặn ngưng thuốc từ 
5 - 7 ngày, còn PTU, bệnh nhân được dặn ngưng 2 
tuần. Trước khi điều trị, bệnh nhân đều đã được xét 
nghiệm beta hCG nhằm phát hiện bệnh nhân mang 
thai.  

Sau khi điều trị, bệnh nhân được tái khám và 
đánh giá lại chức năng tuyến giáp mỗi 1 - 2 tháng. 
Nếu thất bại với đợt trước, bệnh nhân sẽ được chờ 
từ 4 - 6 tháng để có thể tiếp tục điều trị lại I131 đợt 
tiếp theo. Trong thời gian đó, bệnh nhân được sử 
dụng thuốc kháng giáp nhằm giảm triệu chứng 
nhiễm độc giáp. Qua theo dõi, nếu bệnh nhân đang 
không dùng kháng giáp mà đạt suy giáp hoặc bình 
giáp trên chức năng tuyến giáp duy trì trong 02 
tháng thì đánh giá bệnh nhân đã điều trị thành công. 

Các trường hợp hợp còn lại được xem là thất bại 
cần điều trị tiếp.  

Phương pháp thu thập số liệu 

Lọc danh sách bệnh nhân qua hệ thống 
eHospital của bệnh viện Ung Bướu. Sau đó tiến 
hành tìm hồ sơ và thu thập thông tin theo bẳng thu 
thập thông tin. 

Phương pháp phân tích số liệu  

Xử lý số liệu qua phần mềm SPSS 25.0 và MS 
Excel. 

KẾT QUẢ 

Tổng quan 

Qua khảo sát 139 hồ sơ bệnh án nhiễm độc 
giáp đang thuộc quản lý của khoa Y Học Hạt Nhân 
trong năm 2019, có 89 hồ sơ đạt đủ tiêu chí đề ra khi 
là bệnh nhân được điều trị Iod phóng xạ vào năm 
2019 và được theo dõi ít nhất 3 tháng sau khi điều trị 
Iod phóng xạ. Dân số nghiên cứu có độ tuổi trung 
bình 41,08 ± 13,604 năm, có 73 bệnh nhân nữ và 16 
bệnh nhân nam, tỉ số nữ/nam là 5,85:1. Như vậy, số 
lượng bệnh nhân nữ chiếm 82% tổng số bệnh nhân. 
Trong đó, có 69 bệnh nhân chiếm 77,5% bệnh nhân 
được chẩn đoán là Basedow và có 20 bệnh nhân 
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chiếm 22,5% bệnh nhân được chẩn đoán nhân giáp 
độc. Phần lớn bệnh nhân, hơn 95%, đã được điều trị 
với kháng giáp trước đó, chỉ có 4 bệnh nhân là đã 
từng phẫu thuật giảm thể tích tuyến giáp đồng thời 
điều trị thuốc kháng giáp. Với nhiều bệnh nhân có 
thời gian mắc bệnh lâu, từ lúc được chẩn đoán, thất 
bại với các phương pháp và được chuyển sang sử 
dụng Iod phóng xạ khoảng 5,23 năm, với thời gian 
lâu nhất là 20 năm.  

Trong tổng số 89 bệnh nhân, khi được tính toán 
hoạt độ I131 điều trị, áp dụng trong lượng tuyến giáp 
bằng kinh nghiệm của nhiều bác sĩ lâm sàng, có 
nhiều nhiều kinh nghiệm trong điều trị cường giáp 
thông qua hình thức hội chẩn. Trong đó, trọng lượng 
trung bình của các bệnh nhân này là 37,6 ± 15,74 
gam. Và có 60 bệnh nhân được khảo sát thêm bằng 
cách tham khảo định lượng thể tích tuyến giáp qua 
siêu âm, với thể tích trung bình là 31,04 ± 28,8ml. 
Độ tập trung Iod 131, trong 89 bệnh nhân này, đạt 
được 0,80357 ± 0,132. Trong toàn bộ 89 bệnh nhân, 
có 49 bệnh nhân chỉ điều trị 01 lần, 30 bệnh nhân 
điều trị 02 lần, 5 bệnh nhân điều trị 03 lần, 5 bệnh 
nhân điều trị 04 lần, chiếm lần lượt là 55,1%, 33,7%, 
5,6% và 5,6% (bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm của các bệnh nhân nhiễm độc 
giáp được điều trị I131 năm 2019 

Đặc điểm Dữ liệu (%) 

Tuổi 41,08 ± 13,604 
năm 

Giới  

Nam 16 (18%) 

Nữ 73 (82%) 

Chẩn đoán  

Basedow 69 (77,5%) 

Nhân giáp độc 20 (22,5%) 

Điều trị trước đó  

Kháng giáp đơn thuần  85(95,5%) 

Kháng giáp và phẫu thuật 4(4,5%) 

Thời gian nhiễm độc giáp đến I131 5,253 ± 4,546 năm 

Thể tích tuyến giáp trên siêu âm 31,04 ± 28,804 ml 

Trọng lượng tuyến giáp trên lâm 
sàng 

37,64 ± 15,743 g 

Độ tập trung I131 0,80357 ± 0,132 

Số đợt điều trị  

1 đợt 49 (55,1%) 

2 đợt 30 (33,7%) 

3 đợt 5 (5,6%) 

4 đợt 5 (5,6%) 

Trong năm 2019, 89 bệnh nhân nhiễm độc giáp 
điều trị I131, có 53 bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tỉ lệ 
59,55%, 36 bệnh nhân đã thất bại bước đầu với 
I131, đang trong thời gian chờ điều trị I131 đợt tiếp 
theo. Trong số các bệnh nhân thành công sau điều 
trị, có 24 bệnh nhân đã được đưa về bình giáp và  
29 bệnh nhân đã trở thành suy giáp cần bù hormon 
giáp.  

Bảng 2. Kết cục điều trị nhiễm độc giáp với I131 
trong năm 2019 

Kết cục Số bệnh nhân (%) 

Thất bại đang chờ điều trị tiếp 36 (40,45%) 

Thành công 53 (59,55%) 

Bình giáp 24 (45,28%) 

Suy giáp 29 (54,72%) 

 

Phân tích dưới nhóm  

Điều trị I131 lần 01 
Sau khi điều trị I131 lần 01, trong 89 bệnh nhân 

thì chỉ có 27 bệnh nhân (chiếm 30,33%) đã điều trị 
thành công, với 10 bệnh nhân suy giáp (chiếm 
37,03%), 17 bệnh nhân đạt bình giáp (62,97%). Với 
hoạt độ I131 trung bình là 9,13 (± 3,778) mCi.  

Bảng 3. Kết cục sau khi điều trị I131 lần 01 

Đặc điểm Dữ liệu (%) 

Số bệnh nhân đã điều trị I131 lần 01 89 bệnh nhân  

Liều I131 lần 1 9,13 ± 3,778 mCi 

Tỉ lệ thành công sau I131 lần 01 27 (30,33%) 

Suy giáp 10 (37,03%) 

Bình giáp 17 (62,97%) 

Liều trung bình thành công sau đợt 01 8,63mCi 

Thất bại sau I131 lần 01 62 (69,67%) 

Trong 89 bệnh nhân đã điều trị I131, có 49 
bệnh nhân chỉ trải qua 1 đợt điều trị và 27 bệnh nhân 
(30,33%) đã thành công đạt được mục tiêu khỏi 
bệnh là suy giáp hoặc bình giáp; còn 22 bệnh nhân 
vẫn đang trong thời gian chờ đủ thời gian để tiếp tục 
điều trị đợt 2. 

Như vậy, sau đợt điều trị đầu tiên, 62 bệnh 
nhân (69,67%) đã thất bại, cần điều trị tiếp tục 
những đợt kế tiếp. Trong đó, 40 bệnh nhân được 
điều trị tiếp với các liều phóng xạ tiếp theo. 

Điều trị I131 đợt 02 
Trong các bệnh nhân đã được tiếp tục điều trị, 

có 30 bệnh nhân đã trải qua điều trị I131 lần 2, và có 
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21 bệnh nhân (70%) đã thành công, với liều I131 
trung bình lần 2 này là 7,80 mCi( 3,18) và tổng 02 
đợt có hoạt độ trung bình là 16,43mCi. Trong đó, 
sau điều trị, có 6 bệnh nhân (28,57%) bình giáp 15 
bệnh nhân suy giáp (71,42%), 9 bệnh nhân thất bại 
đang chờ điều trị đợt 3. Với các bệnh nhân đã điều 
trị thành công, liều I131 trung bình là 17,28mCi.  

Bảng 4. Kết quả sau khi điều trị I131 đợt 2 

Đặc điểm Dữ liệu 

Tổng số bệnh nhân điều trị I131 lần 2 30 

Liều I131 lần 2 7,80  3,18mCi 

Tổng liều trung bình 16,43 mCi 

Thành công sau I131 lần 2 21 (70%) 

Bình giáp 6 

Suy giáp 15 

Tổng liều trung bình thành công đợt 2 17,28mCi 

Thất bại sau I131 lần 2 9 (30%) 

 
Điều trị I131 lần 03 và lần 04 

Trong điều trị lần 3, 5 bệnh nhân đã được uống 
I131 với liều trung bình 7,7 (1,947) mCi và có 02 
bệnh nhân đã thành công, thất bại 03 bệnh nhân 
đang chờ điều trị đợt 04. Thêm vào đó, trong số 05 
bệnh nhân đã điều trị I131 04 lần, có 03 bệnh nhân 
đã thành công không còn nhiễm độc giáp (bảng 6). 

Bảng 5. Kết quả sau điều trị I131 đợt 3 

Đặc điểm Dữ liệu 

Tổng số bệnh nhân điều trị I131 lần 3 5 

Liều I131 lần 3 7,70 ± 1,947mCi 

Tổng liều trung bình sau 03 đợt 23,40mCi 

Thành công sau I131 lần 3 2 

Tổng số bệnh nhân điều trị I131 lần 4 5 

Liều I131 lần 4 11,00 mCi ( ± 5,339) 

Tổng liều trung bình sau 04 đợt 43,20mCi 

Thành công sau I131 lần 4 3 

Thất bại sau lần 03 và 04 5 

  

Thành công sau điều trị I131 
Với các bệnh nhân đã điều trị thành công, khi 

khảo sát, trọng lượng tuyến giáo trung bình là 
45,84g và độ tập trung trung bình là 0,792. Ngoài ra, 
số lần điều trị trung bình của các bệnh nhân này là 
1,64 đợt.  

 

Bảng 6. Đặc điểm của các bệnh nhân đã điều trị 
thành công 

Đặc điểm Dữ liệu 

Số lượng  53 

Trọng lượng giáp trung bình trên lâm sàng 45,84 g 

Độ tập trung trung bình 0,792 

Trung bình số đợt 1,64 đợt 

Tổng liều trung bình 13,83 mCi 

 
BÀN LUẬN 

Nhiều hướng dẫn điều trị và các chuyên gia đều 
cho rằng khi điều trị nhiễm độc giáp với Iod phóng xạ 
cần cân bằng giữa hoạt độ điều trị và an toàn bức xạ 
đảm bảo sao cho vẫn đủ để đạt được mục tiêu là 
diệt bớt tế bào biểu mô giáp giúp cải thiện các triệu 
chứng, đưa về bình giáp hoặc suy giáp nhưng vẫn 
đảm bảo giảm thấp các nguy cơ về nhiễm phóng xạ 
không cần thiết cho cả bệnh nhân và thân nhân. 
Hoạt độ trên mỗi gam tuyến giáp được nhiều hướng 
dẫn điều trị uy tín nhu Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kì đề 
ra từ 0,15 - 0,2mCi và nhận thấy tại khoảng liều này 
tính toán đạt được hoạt độ đạt được hiệu quả mong 
muốn.  

Nhiều nghiên cứu với hoạt độ I131 được tính 
toán cho thấy hiệu quả cao. Chẳng hạn như kết quả 
hổi cứu trên 316 bệnh nhân Basedow tại Đại học 
Michigan, Mỹ cho thấy tỉ lệ thành công sau 01 đợt 
điều trị đạt 93%. Tuy nhiên, khi khai thác các dữ liệu 
khác, tại nghiên cứu này, liều I131 trung bình là  
18,1 ± 6,8mCi, còn trong nghiên cứu này, liều I131 
trung bình của đợt điều trị đầu tiên là 9,13 ± 
3,778mCi, chỉ bằng một nửa hoạt độ được sử dụng 
trong nghiên cứu trên.  

Trong dân số nghiên cứu thu nhận được, với tỉ 
số nữ:nam là 4,56:1, độ tuổi trung bình là 41,06 năm 
và có hơn 2/3 bệnh nhân được chẩn đoán Basedow, 
trong khi chưa đến 1/3 bệnh nhân còn lại được chẩn 
đoán nhiễm độc giáp do nhân giáp hóa độc. Sự khác 
nhau về chẩn đoán dẫn đến những mục tiêu điều trị 
khác nhau, có thể làm thay đổi kết quả điều trị, tuy 
nhiên, những sự khác biệt này là không đáng kể bởi 
chúng tôi áp dụng chung hệ số trên mỗi gam tuyến 
giáp. Ngoài ra, trọng lượng tuyến giáp được sử dụng 
trong công thức có trị số trung bình là 37,64 ± 
15,743 g, trọng lượng này chỉ đạt khoảng 75% so 
với nghiên cứu là 50,2 ± 18,1g. Sự khác biệt này 
đến từ sự khác biệt về chủng tộc cũng như thể trạng 
của người Việt Nam so với người Âu Mỹ và ngoài ra 
bởi đây là trọng lượng tuyến giáp được ước tính bởi 
thăm khám lâm sàng của các chuyên gia nên có thể 
dẫn đến sự sai lệch do chủ quan và quan điểm của 
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cá nhân. Thêm vào đó, một sự khác biệt đáng kể 
khác là độ tập trung, khi so sánh các nghiên cứu 
khác, nghiên cứu này có độ tập trung 0,80357 ± 
0,132, cao hơn 40% khi so với độ tập trung của 
nghiên cứu trên là  0,57 ± 0,17. Sự khác nhau này là 
một trong những yếu tố dẫn đến sự khác biệt rõ ràng 
về hoạt độ I131 điều trị, cũng như hiệu quả đạt được 
sau 01 lần điều trị.  

Nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được tỉ lệ thành 
công trong năm 2019 với 53 bệnh nhân chiếm 
59,55%, trong đó, tỉ số giữa bình giáp và suy giáp là 
1:0.89, ưu thế dẫn đến suy giáp. Điều này hợp lý với 
mục tiêu khi điều trị là đưa bệnh nhân về suy giáp 
sau đó bù thêm hormon giáp ngoại sinh cho bệnh 
nhân, để dễ dàng hơn trong cân bằng chất lượng 
sống và rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân. 
Mặc dù chưa đến 60% bệnh nhân được điều trị 
thành công trong năm 2019, 36 bệnh nhân thất bại 
sẽ được tiếp tục theo dõi và điều trị I131 ở thời điểm 
thích hợp. Khi tích luỹ theo thời gian, tỉ lệ thành công 
sẽ tăng dần lên cho đến khi đạt được mục tiêu. 

Khi đi sâu hơn về từng nhóm bệnh nhân, sau 
01 đợt điều trị, 62 bệnh nhân đã thất bại cần được 
điều trị tiếp tục và với 30 bệnh nhân điều trị 02 đợt, 
cho thấy 70% bệnh nhân đã điều trị thành công, chỉ 
có 30% bệnh nhân - 9 bệnh nhân đã thất bại sau đợt 
02 cần chờ để điều trị đợt 03. Như vậy khi liều tích 
luỹ gia tăng sẽ tương ứng gia tăng tỉ lệ thành công. 
Tương tự như vậy, với 10 bệnh nhân đã được điều 
trị 03 hoặc 04 đợt, đạt 50% bệnh nhân thành công, 
chỉ còn 5 bệnh nhân cần được theo dõi sát và tiếp 
tục điều trị. Thêm vào đó, những trường hợp đáp 
ứng kém với điều trị thường rơi vào các bệnh cảnh 
lâu năm, thể tích tuyến giáp to và thuộc chẩn đoán 
nhân giáp độc. Những yếu tố này ảnh hưởng đến 
hiệu quả đạt được trên những bệnh nhân đã điều trị 
3 - 4 đợt như trên. Liều tích lũy ở những bệnh nhân 
này ngày càng cao đòi hỏi phải điều trị dứt điểm cho 
bệnh nhân nhằm đưa họ về chất lượng cuộc sống 
tốt hơn. Thêm vào đó, khi tham vấn điều trị cho 
những bệnh nhân này, chúng tôi cũng đưa ra lựa 
chọn phẫu thuật nhằm giúp bệnh nhân đạt được 
thành công điều trị nhanh hơn. Tuy nhiên, các bệnh 
nhân thất bại này vẫn còn đang trong thời gian theo 
dõi kể từ đợt điều trị cuối cùng. Cần đánh giá nhiều 
khía cạnh hơn nữa nhằm đưa ra phương án tối ưu. 

Ngoài ra, khi phân tích sâu hơn về nhóm bệnh 
nhân đã đạt được thành công trong điều trị, trong số 
53 bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy nhóm bệnh nhân 
này có trọng lượng tuyến giáp đạt 45,84g, cao hơn 
trung bình của dân số nghiên cứu 37,64 ± 15,743g 
và tổng liều điều trị trung bình là 13,83mCi cao hơn 
đáng kể so với liều trung bình sau 01 đợt điều trị là 
9,13 ± 3,778mCi. Với số lần điều trị trung bình là 

1,64 đợt cho thấy phần lớn các bệnh nhân cần nhiều 
hơn 01 đợt để đạt được thành công trong điều trị.  

Qua đó, nếu mong muốn đạt tỉ lệ thành công 
trong điều trị cao hơn, ta có thể thực hiện theo hai 
hướng. Hướng thứ nhất, ta tăng liều điều trị cho 
bệnh nhân từ ban đầu có thể vẫn đảm bảo hiệu quả 
mà rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, làm 
cho bệnh nhân có nhanh nhất có thể trở về bình giáp 
hoặc suy giáp. Tuy nhiên theo hướng này có thể làm 
bệnh nhân gia tăng khả năng phơi nhiễm một lúc 
liều lượng phóng xạ lớn, có thể đưa đến các tác 
dụng phụ không mong muốn, mặc dù tỉ lệ này rất 
thấp và trong giới hạn cho phép. Hướng thứ hai, ta 
dùng liều thấp như hiện tại và cho bệnh nhân điều trị 
nhiều đợt cho đến khi bệnh nhân đạt đến hiệu quả 
điều trị mong muốn.  

Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, nếu ta chọn 
theo hướng thứ hai, bệnh nhân phải trải qua nhiều 
đợt điều trị liều thấp dẫn đến thời gian điều trị khá 
lâu bởi khoảng cách giữa 2 đợt từ 3 - 6 tháng theo 
khuyến cáo, ảnh hưởng đến các yếu tố xã hội của 
bệnh nhân như công việc, thu nhập... Ngoài ra, bệnh 
nhân sẽ phải chịu những đợt tái phát, cơ thể bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng nhiễm độc giáp tái lại, làm cho 
bệnh nhân tăng nguy cơ gặp các biến chứng tim 
mạch, cơ xương, mắt ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 
quả là chất lượng cuộc sống kém. Đồng thời, phần 
lớn các bệnh nhân cường giáp là nữ đang trong độ 
tuổi sanh đẻ, việc kéo dài thời gian điều trị phóng xạ 
có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mang của bệnh 
nhân. Thêm vào đó, việc điều trị nhiều lần với liều 
thấp sẽ làm bệnh nhân phơi nhiễm nhiều lần phóng 
xạ, dẫn đến liều tích luỹ của bệnh nhân sẽ gia tăng, 
và làm cho bệnh nhân nản lòng và mong muốn tìm 
đến phương pháp điều trị nhanh hơn là phẫu thuật 
hoặc bệnh nhân bỏ trị. Tóm lại, hướng thứ nhất tăng 
liều điều trị cho lần đầu tiên điều trị của bệnh nhân là 
hợp lý và đảm bảo cho hiệu quả điều trị của bệnh 
nhân tốt hơn. 

KẾT LUẬN 

Điều trị nhiễm độc giáp với I131 là một phương 
pháp tiếp cận điều trị đầu tay, đạt được thành công 
khả quan. Tuy nhiên, hiệu quả sau lần điều trị đầu 
tiên còn khá thấp, cần nhiều đợt để nâng tỉ lệ thành 
công lên cao hơn. Cần có sự thay đổi trong chiến 
lược điều trị bệnh cảnh bằng việc tăng liều điều trị 
đầu tiên hướng đến chất lượng cuộc sống tốt hơn và 
rút ngắn thời gian điều trị của bệnh nhân. 
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ABSTRACT 

The efficiency of the hyperthyroidism treatment with radioactive iodine at  
Ho Chi Minh City Oncology Hospital in 2019 

Introduction: Hyperthyroidism is a disease that affects the health and quality of life of the patient with 
many serious complications. The main treatments include anti-thyroid drugs, surgery, and radioactive iodine. 
Radioactive iodine I131 has been potential in the treatment of hyperthyroidism. 

Objectives: This study aims to determine the rate of treatment success, the rate of hyperthyroidism that 
persists after radiotherapy, and the rate of need for re-treatment after the first dose and described the features 
of patients who had successful treatment. 

Subjects and methods: All hyperthyroid patients being treated in the Nuclear Medicine department, have 
been on radioactive iodine treatment and monitored for at least 3 months after treatment to evaluate 
effectiveness. Data processing with SPSS 25.0 software and MS excel. 

Results: This study enrolled a total of 89 eligible patients with 73 female patients (82%) and 16 male 
patients (18%). Of these, 69 patients (77.53%) were diagnosed as Basedow and 20 patients (22.47%) were 
diagnosed with thyroid toxic adenoma. The mean dose of I131 used for the first treatment was 9.13mCi  
(± 3,778). The success rate after the first I131 treatment was 30.3%. The numbers of patients receiving second, 
third, and fourth radioactive iodine treatment were 30, 5, and 5 respectively. The rate of successful treatment in 
2019 reached 59.55%. The success rate continued to increase as the patient receives further treatment. In the 
group of patients treated successfully, the mean dose of I131 was 13.83mCi and the average number of 
treatments was 1.64 times. 

Conclusion: There is a need for a change in the treatment strategy, targeting higher current doses of I131 
to increase success rates and shorten treatment duration to ensure a better quality of life for patients. 

Keywords: Thyrotoxicosis, radioactive iodine, Ho Chi Minh City. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phình giáp đa hạt (bướu giáp đa nhân) là bệnh 
lý phổ biến tại nước ta, có nhiều phương pháp điều 
trị khác nhau nhưng cho đến nay chủ yếu vẫn là 

phẫu thuật. Bên cạnh phẫu thuật mở truyền thống thì 
phương pháp phẫu thuật nội soi đang ngày càng 
được phát triển và chiếm vị trí quan trọng trong phẫu 
thuật tuyến giáp. Ở Việt Nam, việc ứng dụng phẫu 

Đặt vấn đề: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp được Huscher thực hiện lần đầu tiên vào năm 1997[1]. Ngày 
nay, phẫu thuật này được ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới. Lợi ích quan trọng của phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp mang lại là tính thẩm mỹ cao và an toàn. Kỹ thuật BABA là một trong những kỹ thuật có hiệu 
quả và tại Việt Nam, kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả kỹ thuật và đánh giá kết quả phẫu thuật bước đầu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân được chẩn đoán phình giáp đa hạt ở cả hai 
thùy tuyến giáp; nghiên cứu mô tả tiến cứu. 

Kết quả nghiên cứu: Từ tháng 1 năm 2020, chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật mới cắt tuyến giáp nội soi 
cho các trường hợp bướu giáp tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM. 16 bệnh nhân nữ, tuổi trung bình 29  
(25 - 53). Các bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến giáp gần trọn gồm 7 ca và cắt toàn bộ tuyến giáp gồm 
9 ca. Chẩn đoán bướu tuyến giáp trước mổ được thực hiện bằng khám lâm sàng, xét nghiệm tế bào học, 
siêu âm vùng cổ và định lượng FT4, TSH. Kỹ thuật được thực hiện với tư thế bệnh nhân nằm ngữa, gây 
mê toàn thân qua nội khí quản. Bốn trocar được đặt vào vị trí nách và quầng vú hai bên.  

Tạo khoang phẫu thuật từ mặt trước cơ ngực lớn đến vùng cổ dưới cơ bám da bằng cắt đốt đơn cực 
và bơm liên tục khí CO2 với áp lực 10 - 12mmHg. Tuyến giáp được bộc lộ bằng cách mở dọc đường giữa 
cổ và được cắt bỏ bằng dao siêu âm. Sau mổ không xảy ra các biến chứng quan trọng như liệt dây thần 
kinh hồi thanh quản, hạ calci máu; bệnh nhân ít đau sau mổ, phục hồi các chức năng hoạt động vùng cổ 
sớm, mức thẩm mỹ cao. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là phình giáp. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng với 
kết quả thẩm mỹ và không có trường hợp dị cảm da vùng cổ ngực nào sau 1 tháng phẫu thuật. 

Kết luận: Đây là phương pháp khả thi, kỹ thuật mổ an toàn và hiệu quả. Phương pháp này có thể áp 
dụng đối với tất cả các trường hợp phình giáp hạt hai thùy. Phương pháp này có kết quả thẩm mỹ tốt 
nhưng hiệu quả lâu dài cần tiếp tục nghiên cứu trên nhiều bệnh nhân hơn. 
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thuật nội soi điều trị bướu giáp đã được thực hiện 
trên 10 năm nay tại nhiều trung tâm điều trị trên toàn 
quốc đã giải quyết được nhu cầu điều trị ngày càng 
cao của bệnh nhân. Tại bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ 
Chí Minh, chúng tôi đã áp dụng phẫu thuật nội soi 
với các kỹ thuật đa dạng từ phẫu thuật nội soi hỗ trợ 
đến kỹ thuật nội soi đường vú - nách một bên, nội 
soi ngã miệng từ nhiều năm nay. Lần đầu tiên, 
chúng tôi áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi mới 
qua đường vú - nách hai bên (kỹ thuật BABA) điều 
trị bướu tuyến giáp hai thùy từ tháng 01/2020. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mô tả kỹ thuật và đánh giá kết quả phẫu thuật 
cắt tuyến giáp nội soi qua đường vú - nách hai bên 
trong điều trị phình giáp đa hạt hai thùy. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả tiến cứu. 

Đối tượng nghiên cứu 

Các trường hợp bướu tuyến giáp được phẫu 
thuật nội soi với kỹ thuật BABA từ tháng 01 năm 
2020 đến hết tháng 09 năm 2020.  

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Bệnh nhân được chẩn đoán phình giáp đa hạt, 

có nhu cầu thẩm mỹ cao. 

Bướu ở cả hai thùy tuyến giáp. 

Xét nghiệm tế bào trước mổ là bướu giáp lành 
tính. 

Xét nghiệm chức năng tuyến giáp trong giới hạn 
bình thường. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật nội soi. 

Bướu giáp gây chèn ép vùng cổ, rối loạn chức 
năng tuyến giáp, chẩn đoán ung thư tuyến giáp 
trước mổ, bướu giáp tái phát, sẹo lớn vùng cổ. 

Kỹ thuật mổ 

Bệnh nhân nằm ngửa, được gây mê nội khí 
quản, tư thế ngửa cổ. Màn hình nội soi đặt phía trên 
hướng đầu bệnh nhân. Phẫu thuật viên (PTV) chính 
có thể đứng bên phải hay trái, PTV phụ và PTV thao 
tác camera đứng đối diện. Rạch da 5mm vị trí đỉnh 
nếp lằn nách trước hai bên, đặt trocar 5mm hướng 
về hõm ức mặt trên cơ ngực lớn, dùng cây bóc tách 
tạo khoang dưới hõm ức và bờ dưới xương đòn  
2 - 3cm. Tiếp tục mở hai trocar 10mm vị trí quầng vú 
cùng bên (2h) và vị trí đối bên 10h và vị trí này được 
đặt camera 300 hoặc 450. Dùng đốt điện đơn cực tạo 

khoang phẫu thuật từ vùng ngực cho đến vùng cổ và 
được duy trì bằng khí CO2 bơm liên tục với áp lực 
10 - 12mmHg. Khoang phẫu thuật được tạo tại vùng 
cổ, giới hạn trên vượt qua xương móng và mở rộng 
vượt qua toàn bộ khối cơ trước giáp hai bên. Bộc lộ 
tuyến giáp qua đường giữa, xác định khoang vô 
mạch để kiểm soát tốt cực trên tuyến giáp đồng thời 
bảo tồn được thần kinh thanh quản trên; các tuyến 
phó giáp và thần kinh hồi thanh quản hai bên được 
phẫu tích và bảo tồn. Dùng dao siêu âm để cắt gần 
trọn hoặc toàn bộ lần lượt hai thùy tuyến giáp. Lấy 
bướu qua vị trí đặt trocar 10mm ở quầng vú. Đặt dẫn 
lưu qua trocar 10mm. Khâu các lỗ trocar. Dẫn lưu 
vết mổ được rút vào ngày thứ 2. Bệnh nhân xuất 
viện TB sau 2 - 3 ngày, cắt chỉ sau 1 tuần. 

KẾT QUẢ 

Từ tháng 01/2020 đến hết tháng 09/2020 chúng 
tôi đã triển khai cắt bướu giáp bằng phẫu thuật nội 
soi cho 16 trường hợp.  

Tuổi 
Nhóm tuổi n = 16 % 

< 30 9 56,3 

30 - 40 5 31,3 

>40 2 12,4 

TB 29,4 

 

Đặc điểm bướu trước mổ 
Đặc điểm bướu  Số bệnh nhân 

Vị trí  

Cả 2 thùy 16 

Số lượng nhân  

2 nhân hai thùy/ >2 nhân 1 / 15 

Kích thước bướu lớn nhất TB (cm)   3,3 ± 2,3 (2,5 - 5,5) 

FNA  

U tuyến nang/ phình giáp  1 / 15 

 

Kết quả phẫu thuật 
Kết quả phẫu thuật Số bệnh 

nhân 

Phương pháp mổ  

Cắt tuyến giáp gần trọn/ Cắt toàn bộ 
tuyến giáp 

7/9 

Thời gian mổ TB (phút)  110,5 ± 30,6  

Biến chứng ngay sau mổ  

Bỏng da/ Tràn khí dưới da/ chảy máu 0/1/0 
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Biến chứng sau mổ  

Dị cảm da vùng cổ - ngực/ Nói khàn/ Hạ 
canxi máu tạm thời 1/0/1 

 

Đau sau mổ  

Không đau/ Đau ít/ Đau vừa  10/5/1  

Thời gian hậu phẫu TB (Khoảng), ngày 2,5 (2 - 4 ) 

GPB  

Phình giáp/ u tuyến thể nang 15/1 

 

Kết quả theo dõi sau mổ sau 1 tháng 
Đặc điểm Số bệnh nhân 

Siêu âm tuyến giáp  

Còn nhân/ Không còn nhân 0 / 16 

Sẹo mổ  

Đẹp, khó thấy/ Lồi, dễ thấy 16 / 0 

Khàn giọng 0/16 

Dị cảm vùng cổ - ngực  

Không có/ Giảm nhiều 15 / 1 

 
 

BÀN LUẬN 

Cơ sở lựa chọn kỹ thuật 

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp trên thế giới có 
nhiều kinh nghiệm thực hiện trong suốt quá trình 
phát triển, giai đoạn phát triển nở rộ chủ yếu từ 
những năm 2000 trở về sau này với nhiều kỹ thuật 
đa dạng, nhiều tác giả đã cố gắng đúc kết, hạn chế 
các nhược điểm của các kỹ thuật, tìm tòi và phát 
triển các đường vào mới nhằm tiếp cận tuyến giáp 
một cách trực diện và hữu hiệu nhất nhằm hoàn 
thiện kỹ thuật và mở rộng chỉ định điều trị [2][3][4][5][6][7], 
dẫn đến khuynh hướng phối hợp các đường vào 
tuyến giáp qua ngã nội soi còn gọi là các kỹ thuật nội 
soi lai; một trong các kỹ thuật tiêu biểu đó là việc 
phối hợp đường vào vú - nách hai bên giúp tối ưu 
hóa đường mổ nội soi với “trường mổ mở” là một 
thuận lợi lớn khi chỉ định điều trị cho các trường hợp 
có bướu ở cả hai thùy giáp hoặc đòi hỏi phải can 
thiệp đồng thời trên toàn bộ tuyến giáp. Kỹ thuật 
BABA ra đời năm 2007 do Choe và CS thực hiện, kỹ 
thuật này được sử dụng khá rộng rãi tại các Trung 
tâm điều trị ở Hàn Quốc và một số nước Châu Á và 
đến nay đã có nhiều báo cáo cho thấy các ưu điểm 
vượt trội[8][9][12], chúng tôi xin tóm lược một số ưu 
điểm của kỹ thuật so với các đường vào khác 
(bảng 1). 

Bảng 1. Ưu điểm của các đường vào ngoài vùng cổ trong phẫu thuật nội soi tuyến giáp 

 Đường nách BABA Đường sau tai Đường miệng 

Trường phẫu tích ++++ ++++ +++ ++ 

Khả năng thao tác trong trường mổ ++++ +++ +++ +++ 

Thời gian phẫu thuật +++ ++++ +++ +++ 

Phẫu trường rõ ràng ++ +++ + +++ 

Khả năng cắt toàn bộ tuyến giáp +++ +++ +++ +++ 

Khả năng nạo hạch cổ trung tâm ++++ +++ ++++ +/- 

Khả năng nạo hạch cổ bên +++ ++++ +++ ++++ 

Kết quả thẩm mỹ + + + + 

Tỷ lệ biến chứng     

 

Tại Việt Nam, kỹ thuật Lương được ứng dụng 
khá rộng rãi tại các cơ sở điều trị lớn trên cả nước 
với các ưu điểm như thực hiện thao tác thuận lợi và 
quan sát tốt thùy giáp trong phẫu tích; tuy vậy khi 
thực hiện kỹ thuật với các trường hợp bướu giáp hai 
thùy, cần cắt bỏ hoàn toàn hoặc gần toàn bộ tuyến 
giáp thì bộc lộ nhược điểm đó là phải di chuyển 
phương tiện và vị trí phẫu thuật viên gây cảm giác 
khá ngần ngại khi chỉ định phẫu thuật các trường 
hợp này. Chúng tôi lựa chọn kỹ thuật BABA và áp 
dụng trong điều trị bệnh lý bướu tuyến giáp hai thùy 

dựa trên một số ưu điểm nổi bật như sau: Phẫu 
trường đối xứng hai bên như trong mổ mở; thực 
hiện phẫu tích đồng thời trên cả hai thùy giáp trong 
cùng một thì phẫu thuật, đạt được phẫu trường rõ và 
đối xứng hai bên nên khả năng cắt tuyến giáp với 
thời gian nhanh hơn và bảo tồn tốt các cơ quan 
quan trọng tại vùng cổ (mạch máu, thần kinh, tuyến 
cận giáp); không cần phải di chuyển phương tiện, 
thiết bị phẫu thuật, tinh giản ê kíp phẫu thuật, đường 
vào trên các nếp tự nhiên tại quầng vú và nách, rút 
gọn trocar (chỉ 4 lổ hai bên) nên đạt kết quả thẩm mỹ 
cao, ít biến chứng sau mổ (đau, dị cảm).  
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Một số đặc điểm kỹ thuật 

Thời gian phẫu thuật trung bình là 110,5 phút, 
nhanh nhất là 90 phút và lâu nhất là 180 phút, đây là 
thời gian mổ chấp nhận được khi so sánh với các 
tác giả khác. Theo Choi JY, thời gian phẫu thuật 
trung bình khi cắt gần hoặc toàn bộ tuyến giáp là 
151,2 ± 38,1 phút[9], với tác giả Choe, thời gian phẫu 
thuật TB còn kéo dài hơn (165,3 phút)[8]. Có thể nói, 
chúng tôi thực hiện kỹ thuật có một số thuận lợi do 
các PTV đã có kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật nội 
soi khác, những trường hợp phẫu thuật kéo dài do 
bướu lớn, nhiều bướu; trong nghiên cứu có 3 trường 
hợp bướu đa nhân hai thùy lớn, dính lớp cơ trước 
giáp, thòng hố thượng đòn gây khó khăn trong phẫu 
tích; thời gian phẫu thuật kéo dài thường xảy ra ở 
một số trường hợp đầu tiên khi triển khai kỹ thuật 
này. Nghiên cứu cũng không quá chú trọng đến kích 
thước bướu, chúng tôi mạnh dạn chỉ định cho các 
trường hợp bướu có kích thước toàn khối ở một 
thùy có thể trên 7 - 8cm. Kích thước bướu này cũng 
khá tương đồng với một số tác giả, trong khi có tác 
giả còn đề xuất áp dụng cho bướu có kích thước lớn 
hơn (10cm). Tất nhiên, chỉ định này còn tùy thuộc 
vào kinh nghiệm và khả năng của mỗi cơ sở điều trị. 
Lượng máu mất trong mổ rất ít nếu so với phẫu 
thuật mở. 

Kết quả phẫu thuật 

Các bệnh nhân của chúng tôi sau mổ có giọng 
nói rõ, do hiệu quả của việc phẫu tích cẩn thận  
và bảo tồn nguyên vẹn các thần kinh thanh quản. 
Trong mổ mở, tỉ lệ liệt thần kinh hồi thanh quản  
tạm thời là 5,2 - 14%, liệt vĩnh viễn 0,55 - 1,2%[13]. 
Trong mổ nội soi, tỉ lệ liệt thần kinh quặt ngược 
thanh quản tạm thời là 3,2 - 8,3%, liệt vĩnh viễn  
0 - 0,65%[14]. Một số tác giả có tỷ lệ cao hơn như 
Chung JS, có 25,2% liệt tạm thời thần kinh thanh 
quản sau phẫu thuật nội soi giáp[12]. Nhưng theo 
quan sát của chúng tôi, tỷ lệ ảnh hưởng vĩnh viễn 
trên thần kinh thanh quản và tuyến phó giáp trong 
phẫu thuật nội soi còn thấp hơn trong mổ mở, vì do 
khả năng quan sát tốt của PTV với trường mổ có 
phóng đại tương đối lớn, nên khả năng bảo tồn cao 
và phần lớn là tổn thương tạm thời có thể do tác 
động của phẫu tích qua nội soi. Theo Raffaelli và cs, 
trong 359 trường hợp mổ nội soi hỗ trợ, hạ calci 
máu tạm thời xảy ra là 25.0% và vĩnh viễn là 
1,1%[15]. Trong khi thực hiện phẫu thuật, chúng tôi 
đặc biệt chú ý xác định rõ và bóc tách bảo tồn 
nguyên vẹn các tuyến cận giáp và thần kinh thanh 
quản trước khi tiến hành cắt toàn bộ tuyến giáp. 

Một số kinh nghiệm 

Chúng tôi cũng không để xảy ra các biến chứng 
khác, sử dụng hỗ trợ dao siêu âm giúp cầm máu 

tuyến giáp tốt, đường vào chủ động tránh mạch máu 
vùng thành ngực như bó mạch vú trong và các mạch 
máu lớn của vùng cổ như tĩnh mạch cảnh ngoài, 
cảnh trước và các nhánh nối nên đã hạn chế tối đa 
việc chảy máu trong và sau mổ gây ảnh hưởng quan 
sát và khó cầm máu; hạn chế mất máu và tránh tụ 
dịch xuất huyết; việc phẫu tích cẩn thận dưới lớp cơ 
bám da cổ không để xảy ra tình trạng bầm máu trên 
da, bỏng da. Sử dụng khí CO2 với áp lực vừa đủ, xả 
hết khí trong khoang sau mổ để tránh tình trạng tràn 
khí dưới da sau mổ. Sử dụng optic 300 hoặc 450 có 
thể điều chỉnh cân xứng trường mổ khi quan sát tại 
vị trí hõm ức tạo hiệu ứng của trường mổ mở, bên 
cạnh đó, còn có thể điều chỉnh chủ động góc nhìn để 
quan sát tốt các vị trí cực trên, hố ức, hố thượng đòn 
trong một số trường hợp cần thiết. Trong thời gian 
thực hiện kỹ thuật, chúng tôi cũng đã thu được một 
số kinh nghiệm nhằm cải thiện kỹ năng và thời gian 
phẫu thuật.  

Việc phẫu tích với khoang phẫu tích vừa đủ, 
thao tác cẩn thận tránh gây tổn thương các nhánh 
thần kinh cảm giác phía trước cơ ức đòn chũm đã 
hạn chế tình trạng đau sau mổ. Các bệnh nhân đều 
chỉ đau nhẹ trong ngày đầu tiên và chỉ dùng các 
thuốc giảm đau dạng uống là đủ để làm dịu cơn đau. 

Trường phẫu tích vùng thành ngực cũng được 
thu gọn ở vị trí dưới hõm ức và xương đòn (2 - 3cm) 
giúp hạn chế tình trạng rối loạn cảm giác da vùng 
ngực trước. Trong nghiên cứu chỉ có 1 trường hợp 
tăng cảm giác tê rần da khi ấn, biểu hiện này tồn tại 
đến1 tháng sau mổ nhưng đã hồi phục hoàn toàn 
trong 3 tháng. Theo Kim, rối loạn cảm giác da vùng 
ngực trước có thể hồi phục dần sau 1 tháng và có 
thể trở lại bình thường 3 tháng sau phẫu thuật[16].  

Kết quả phẫu thuật với 100% bệnh nhân đạt kết 
quả tốt, thẩm mỹ cao, không có biến chứng quan 
trọng và được xuất viện sớm 2 - 4 ngày sau mổ.  

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật cắt tuyến giáp nội soi bằng kỹ thuật 
BABA bước đầu cho thấy là phương pháp an toàn 
và đạt kết quả thẩm mỹ tốt. Kỹ thuật được triển khai 
nhằm mở rộng chỉ định trong phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp, nhất là đối với các trường hợp cắt trọn 
và gần trọn tuyến giáp trong bệnh lý bướu tuyến 
giáp. 

Có thể rút ngắn thời gian phẫu thuật và kiểm 
soát tốt các biến chứng qua thời gian và trên kinh 
nghiệm của phẫu thuật viên. 
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ABSTRACT 

The initial results of endoscopic thyroidectomy via BABA approach for multinodular thyroid goiter 

Background: Endoscopic thyroidectomy performed for the first time in 1997 by Huscher. Today, this 
procedure is used in many countries around the world. The potential advantages of the endoscopic technique 
were both safe and better cosmetic result. In Viet Nam, BABA (endoscopic bilateral axillo breast approach) was 
first applied at HCM Oncology Hospital and which was one of the most effective techniques. 

Aims: To describe BABA approach and to evaluate efficacy of this endoscopic thyroidectomy technique. 

Patients and method: All patients were diagnosed multinodular thyroid goiter at the both lobes; 
prospective study. 

Results: Since January 2012, we have applied a new technique endoscopic thyroidectomy for multinodular 
thyroid goiter at HCM Oncology Hospital. All of 16 cases were females, mean age was 29 (range 25 to 53). 
Patients who underwent subtotal thyroidectomy (7 cases) and total thyroidectomy (9 cases). The preoperative 
diagnosis of thyroid tumors was established by using physical examination, fine-needle aspiration cytology, 
USG neck and FT4, TSH tests. The procedure is performed with the patient in a supine position under general 
anesthesia with endotracheal intubation. Four trocars are inserted at 4 positions as two axilla and two breast 
areola. The working space was created above pectoral muscle advancing towards the subplatysmal plane by 
monopolar cautery and maintained with a continuous pressure of 10 to 12 mmHg carbon dioxide (CO2). 
Thyroid gland was exposed by dissection through along the cervical midline and all thyroid tissue removed by 
Harmonic scapel. There were no important postoperative complications such as recurrent laryngeal nerve palsy 
nor postoperative hypocalcemia; less postoperative pain, earlier return to regular activities, superior cosmetic 
appearance. Histopathological results were benign goiter. All patients are satisfied with the cosmetic results 
and none of them were paresthesia at anterior chest wall and neck skin one month later. 

Conclusions: It was a feasibility, safe and effective technique. It was possible to achieve in cases of 
multinodular goiter. BABA approach had better cosmetic results and the long-term effect needs further 
evaluation with more patients. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với xạ trị và phẫu thuật mở bảo tồn thanh 
quản thì phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng 
laser CO2 là một trong những lựa chọn điều trị trong 
ung thư thanh quản giai đoạn sớm. Hiện nay, 
phương pháp điều trị này trở nên phổ biến được áp 
dụng nhiều nơi trên thế giới.  

Với mục tiêu đạt được kết quả về mặt ung thư 
và bảo tồn chức năng thanh quản, cắt phẫu thuật nội 

soi vi phẫu thanh quản bằng laser CO2 còn cho thấy 
nhiều ưu điểm so với các phương pháp điều trị khác 
như thời gian mổ ngắn, phục hồi nhanh, thời gian 
nằm viện ngắn… 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

TÓM TẮT 

Muc tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ban đầu ung thư thanh môn giai đoạn sớm qua phẫu thuật nội soi 
vi phẫu thanh quản bằng laser CO2.  

Phương pháp: Mô tả loạt ca ung thư thanh môn T1 được điều trị qua phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh 
quản bằng laser CCO2 từ 01/2017 đến 12/2019 tại Khoa Ngoại 3 bệnh Viện Ung Bướu TP. HCM. 

Kết quả: Trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2019, chúng tôi đã thực hiện 43 ca phẫu 
thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng laser CO2 bằng laser CO2. Tỷ lệ nam/nữ: 13/1. Tuổi trung bình: 
61.3 (29t - 83t). Tất cả các trường hợp bướu thanh môn giai đoạn T1a.100% TH cắt dây thanh type II. Kết 
quả giải phẫu bệnh sau mổ: 100% TH Carcinôm tế bào gai. Ngày xuất viện trung bình: 1,5 ngày (1 - 2 
ngày). Thời gian theo dõi trung bình là 14.5 tháng (2 - 33 tháng), có 4 trường hợp tái phát chiếm tỉ lệ 
0.09%, 1 TH tái phát được phẫu thuật bảo tồn thanh quản theo chiều ngang, 1 TH tái phát được xạ trị, 
1 TH tái phát đươc phẫu thuật cắt toàn bộ thanh quản, 1 TH tái phát bỏ điều trị. 

Kết luận: Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng laser CO2 kiểm soát tốt tại chỗ, thời gian nằm 
viện ngắn, phục hồi nhanh. 

Từ khóa: Ung thư thanh môn giai đoạn sớm, laser CO2, Carcinôm tế bào gai. 
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43 bệnh nhân ung thư thanh môn giai đoạn 
sớm T1a, giải phẫu bệnh là carcinôm tế bào gai, 
được điều trị phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản 
bằng laser CO2 từ tháng 01/2017 đến 12/2019 tại 
khoa Ngoại 3 BV Ung Bướu TP. HCM.    

Phương pháp nghiên cứu  

Mô tả loạt ca. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thanh môn 
qua bấm sinh thiết. 

Giải phẫu bệnh là carcinôm tế bào gai. 

Giai đoạn T1a theo hệ thống TNM, qua đánh 
giá bằng soi tai mũi họng trực tiếp, chụp cắt lớp vi 
tính có cản quang. 

Tình trạng nội khoa cho phép phẫu thuật. 

Bệnh nhân đồng ý phẫu thuật. 

Đánh giá bước đầu kết quả chức năng thanh 
quản về giọng nói, thở và nuốt sau mổ. Giọng nói 
được đánh giá qua chỉ số khuyết tật giọng nói VHI 
sau 3 tháng điều trị.  

 

Bảng 1. Chỉ số khuyết tật giọng nói VHI 

STT Nội dung 0 1 2 3 4 

1. Giọng nói của tôi làm người ta khó nghe      

2. Khi trong phòng có nhiều tiếng ồn người khác rất khó nghe tôi nói      

3. Gia đình cũng khó khăn lắm mới nghe được tiếng của tôi khi tôi gọi họ trong nhà      

4. Tôi ít sử dụng điện thoại hơn tôi mong muốn      

5. Tôi ngại tiếp xúc nhiều người vì giọng nói của mình      

6. Chính vì giọng nói của tôi có vấn đề tôi ít khi nói chuyện với bạn bè, hàng xóm hoặc họ hàng      

7. Người ta thường hay yêu cầu tôi lặp lại khi tôi nói chuyện trực tiếp với họ      

8. Việc phát âm khó khăn của tôi gây hạn chế trong cuộc sống cá nhân và giao tiếp xã hội      

9. Tôi có cảm giác bị gạc ra khỏi các cuộc nói chuyện vì giọng nói của mình có vấn đề       

10. Vấn đề giọng nói của tôi làm cho tôi giảm thu nhập      

 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

43 bệnh nhân được điều trị phẫu thuật nội soi vi 
phẫu thanh quản bằng laser CO2 từ 01/2017 đến 
12/2019 tại khoa Ngoại 3 bệnh Viện Ung Bướu  
TP. HCM. Tất cả bệnh nhân đều ở giai đoạn T1a, có 
giải phẫu bệnh là carcinôm tế bào gai, triệu chứng 
lâm sàng ban đầu là khàn tiếng. Tỉ lệ nam/ nữ: 13/1. 
Tuổi trung bình là 61.3 (29t - 83t).Tất cả bệnh nhân 
được cắt dây thanh type II theo phân độ của Hội 
Thanh quản Châu Âu 2007. Thời gian phẫu thuật 
trung bình 30 phút (25 - 45 phút). 

Kết quả điều trị ung thư 

Có 1TH diện cắt sau mổ là dương tính và có 
4TH trường hợp tái phát sau mổ với thời gian theo 
dõi trung bình 14.5 tháng (2 - 33 tháng). 

Kết quả về chức năng thanh quản 

Giọng nói được đánh giá 3 tháng sao mổ, dựa 
vào chỉ số khuyết tật giọng nói VHI, 43/43 bệnh nhân 
được đánh giá mức độ nhẹ và có cải thiện giọng nói.  

Không có bệnh nhân nào nuốt khó hay nuốt sặc và 
khó thở sau mổ.  

Bảng 2. Đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật nội soi  
vi phẫu thanh quản bằng laser CO2 

Bệnh nhân Tỉ lệ 

Giới tính  

Nam   40 (93%) 

Nữ  3 (7%) 

Tuổi   

Trung bình 61.3 

Triệu chứng   

Khàn tiếng 43 (100%) 

Tiền căn hút thuốc   40 (93%) 

Bướu thanh môn  

T1aN0M0 43 (100%) 

Mép trước (+) 1 (2.4%) 

Mép trước(+) 42 (97.6%) 
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Phương pháp phẫu thuật   

Cắt thanh quản nội soi CO2 43 (100%) 

Cắt dây thanh type II                      43 (100%) 

Diện cắt(-)                                       42 (97.6%) 

Diện cắt (+) 1 (2.4%) 

 

Bảng 3. So sánh thời gian nằm viện 

 NC 
chúng tôi 

Shama 
(2016) 

Carlos 
(2016) 

Các tác 
giả khác 

Thời gian nẳm 
viện 1.5 3.3 2.1 2.2 

 

Bảng 4. So sánh phẫu thuật laser CO2 và phẫu thuật mở bảo tồn 

 
Phẫu thuật laser CO2 

Phẫu thuật bảo tồn theo  
chiều dọc của chúng tôi 

(2017) 

Khai khí đạo 0 1/10 (10%) 

Ống nuôi ăn  0 10/10 (100%) 

Ngày tập ăn 1 6 

Liên quan mép trước 1/43 (2.4%) 6/10 (60%) 

Giọng nói  Cải thiện Khàn tiếng 

Ngày xuất viện trung bình 1.5 11.6 

 

 

A   B    C 

Hình 1. Bệnh nhân nam 56t với ung thư dây thanh P 

A sang thương 1/2  trước dây thanh (P); 
B sau mổ 1 tháng, viêm giả mạc dây thanh (P);  

C sau mổ 3 tháng, viêm dầy dây thanh (P) 

 

BÀN LUẬN 

Năm 1972, Strong và Jako[1] kết hợp laser CO2 
với một kính hiển vi phẫu thuật thông qua soi treo 
thanh quản để điều trị bệnh lý lành tính thanh quản. 
Năm 1975, Strong sử dụng laser CO2 để điều trị 
thành công 11 bệnh nhân với bệnh ung thư thanh 
quản T1. Năm 1978, Vaughan[2] báo cáo việc sử 
dụng laser CO2 để cắt u thượng thanh môn. 
Steiner[3] đã phát triển các ống nội soi mới, dụng cụ 
để nắm giữ mô thanh quản và cầm máu thông qua 
nội soi, và quan trọng đã chứng minh rằng các khối 
u có thể được cắt với diện cắt an toàn về mặt ung 

thư. Những kỹ thuật này đã được áp dụng bởi các 
tác giả khác[4,5], và mang lại hiệu quả về mặt ung 
thư, điều trị các giai đoạn và vị trí khác nhau của ung 
thư thanh quản. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chức năng 
giọng nói sau mổ 3 tháng được đánh giá theo chỉ số 
khuyết tật giọng nói VHI, 43/43 bệnh nhân được 
đánh giá mức độ nhẹ và có cải thiện giọng nói VHI 
(4 - 7 điểm). Không có bệnh nhân nào nuốt khó hay 
nuốt sặc và khó thở sau mổ ngày thứ nhất. Kết quả 
này tương tự với các với kết quả phục hồi chức 
năng thanh quản của các tác giả khác. Giọng nói 
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sau mổ của phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản 
bằng laser CO2 tốt hơn, có kết quả tương đương với 
xạ trị[6,7,8]. 

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng 
laser CO2 có nhiều lợi ích khác so với phẫu thuật 
mở bảo tồn thanh quản như: Thời gian phục hồi 
chức năng thanh quản nhanh, thời gian nằm viện 
ngắn, giảm chi phí điều trị, bệnh nhân được tránh 
khai khí đạo cũng như đặt ống nuôi ăn, các biến 
chứng do phẫu thuật như dò khí, dịch hầu da, phù 
nề… làm kéo dài thời gian chăm sóc[9]. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, thời gian xuất viện trung bình là 
1.5 ngày, tương tự kết quả của Shama (2016) 3.3 
ngày, Carlos (2016) 2.1 ngày và ít hơn so với phẫu 
thuật mở bảo tồn là 11.6 ngày. Phẫu thuật này 
không có sẹo mổ ngoài da, không ảnh hưởng đến 
cấu trúc thanh quản như:  màng nhẫn giáp, sụn giáp, 
sụn nắp … Ngoài ra, phẫu thuật nội soi vi phẫu 
thanh quản bằng laser CO2 không chống chỉ định 
đối với người già, thích hợp đối với bệnh nhân nhỏ 
hơn 40 tuổi so với xạ trị do nguyên nhân có thể ung 
thư thứ hai của xạ trị gây ra. 

Mặc dù chỉ định laser CO2 trong ung thư thanh 
môn còn tranh cãi và một số nghiên cứu laser CO2 
trong điều trị ung thư thanh môn giai đoạn III, IVa có 
kết thuận lợi, các tác giả  đề nghị laser CO2 nên áp 
dụng điều trị ung thư thanh môn giai đoạn sớm 
T1,T2[10,11,12]. Trong đó, phẫu thuật nội soi vi phẫu 
thanh quản bằng laser CO2 là lựa chọn điều trị đầu 
tiên ung thư thanh môn T1a.  

Có một số tranh cãi về điều trị bằng laser CO2 
các khối u liên quan đến mép trước. Khi sang 
thương lan đến mép trước thì 20% trường hợp có 
xâm lấn sụn giáp, do đó có nguy cơ tái 
phát[13,14,15,16,17]. Hầu hết các tác giả cho rằng chống 
chỉ định trong trường hợp này, trong khi vài tác giả 
khác ủng hộ cho rằng nếu bộc lộ phẫu trường rõ 
ràng, phẫu thuật viên có kinh nghiệm, đảm bảo diện 
cắt (-) thì laser là phương pháp điều trị chọn lựa[18]. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 1/43 trường hợp 
mép trước (+) được bộc lộ phẫu trường rõ ràng, 
thực hiện thao tác thuận lợi và đạt được diện cắt (-), 
ngược lại các trường hợp khó khăn bộc lộ phẫu 
trường, không đảm bảo diện cắt, chúng tôi thực hiện 
phẫu thuật mở bảo tồn. 

Về mặt ung thư, bước đầu theo dõi thời gian 
trung 14.5 tháng, có 1TH rìa diện cắt dương tính. 
Theo y văn, hiện tại vẫn chưa có sự đồng thuận về 
chọn lựa điều trị như: Theo dõi, phẫu thuật hay xạ trị 
sau mổ đối với TH diện cắt sát bướu hay diện cắt 
(+). Một số tác giả đề nghị sinh thiết lại, tuy nhiên 
khó đánh giá trong trường hợp sinh thiết (-). Một vài 
nghiên cứu cho thấy rằng diện cắt dương tính vi thể 
sau khi đã cắt rộng mô lành không là yếu tố ảnh 

hưởng đến sống còn toàn bộ hay sống còn không 
bệnh trong TH ung thư thanh môn giai đoạn Ia được 
phẫu thuật nội soi[19]. Do đó không cần chỉ định xạ trị 
hay phẫu thuật trong TH này.  Một số tác giả khác đề 
nghị soi treo sinh thiết 10 tuần sau phẫu thuật[20]. 
Một số tác giả cho thấy diện cắt (+) là yếu tố nguy cơ 
tái phát tại chỗ. Ansarin và cộng sự nghiên cứu thấy 
khi diện cắt (+) thì tái phát tại chỗ cao và giảm tỉ lệ 
sống còn không bệnh. Trong TH bệnh nhân trên sau 
khi được giải thích đã chọn lựa theo dõi sau mổ, 
hiện tại sau 21 tháng vẫn chưa thấy tái phát tại chỗ 
qua nội soi và CTscan. 4 TH tái phát, 1 TH xạ trị,  
1 TH cắt thanh quản bảo tồn theo chiều ngang, 1 TH 
cắt toàn bộ thanh quản do sang thương tái phát lan 
3 tầng thanh quản, 1 TH bỏ điều trị. So với các 
phương điều trị ung thư thanh môn giai đoạn sớm, 
thì phương pháp điều trị laser ban đầu cho thấy 
bệnh nhân có khả năng điều trị bảo tồn thanh quản 
bằng xạ trị hay phẫu thuật trong các TH tái phát cao 
hơn các phương pháp điều trị khác. 

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản bằng 
laser CO2 là một trong nhưng phương pháp điều trị 
thanh môn giai đoạn sớm, phương pháp này giúp 
kiểm soát tốt tại chỗ, có thời gian nằm viện ngắn, 
phục hồi nhanh. 
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ABTRACT 

Objective: To evaluate the effectiveness of transoral laser microsurgery in the treatment of early laryngeal 
cancers. 

Material and method: A case series report of T1 glottic squamous cell carcinoma patients undergoing 
endoscopic CO2 laser surgery in the Department of Head and Neck Surgery, Ho Chi Minh City Oncology 
Hospital between 01/2017 and 12/2019. 

Results: Out of 43 patients who underwent endoscopic CO2 laser surgery, 40 cases of male, 3 case of 
female. Aging between 29 and 83 with a mean age of 61.3. Pathological type: squamous cell carcinoma. 100% 
cordectomies type II. Discharge from hospital: 1.5 days (ranged from 1 to 2 days). The median follow-up was 
14.5 months, recurrence of disease occurred in 4 patients (0.09%). 

Conclusion: Transoral CO2 laser microsurgery is one of the excellent therapeutic options for treatment of 
T1 glottic cancer.It conserves reasonable laryngeal function with short hospitalization.  

Keywords: Early glottic cancer, laser CO2, Squamous cell carcinoma. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vạt dưới cằm được Martin[1] mô tả lần đầu tiên 
vào năm 1993, sau đó  được sử dụng rộng rãi trong 
tái tạo vùng đầu và cổ. Đặc điểm của vạt này là biến 
chứng nơi cho vạt ít, không cần vi phẫu, cung xoay 
rộng do đó có thể được áp dụng vào khuyết hổng 
xa. Vạt có độ an toàn ung thư cao khi tái tạo hốc 
miệng, hầu vì không có tăng đáng kể tỷ lệ tái phát. 
Một lợi điểm khác là rút ngắn thời gian nằm viện, rút 
ngắn thời gian mổ và chi phí điều trị nói chung thấp 
hơn so với các trường hợp tạo hình bằng vi phẫu.  

Tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy có một tỷ 
lệ thất bại do sung huyết tĩnh mạch và hoại tử vạt 
một phần. Năm 1997, Curran[2] và cộng sự đã mô tả 
chi tiết các bước lấy vạt nhằm tăng độ tin cậy của 

vạt trong tái tạo vùng đầu và cổ. Năm 2002 Kim[3] và 
cộng sự đã mô tả rõ cơ chế của cung cấp máu 
ngược dòng qua động tỉnh mạch gốc. Sự cải tiến 
này giúp giảm hoại tử và sung huyết vạt mà còn tăng 
gốc xoay của vạt. Một cải  tiến đáng kể về kỹ thuật 
lấy vạt vào năm 2007 bởi Pastel và cộng sự[4], ông 
đã gồm cả cơ hàm móng vào vạt, điều này đã cung 
cấp sự bảo vệ cho cuống mạch máu và các nhánh 
xuyên ra da, do đó cải thiện độ tin cậy của vạt, hơn 
nữa cơ hàm móng không tăng đáng kể biến chứng 
của nơi cho và cũng tăng độ dầy  không đáng kể và 
có thể teo theo thời gian.  

Sau đó nhiều nghiên cứu tiếp tục tập trung vào 
cách phẫu tích đầu xa của cơ hàm móng và nhánh 
xuyên ra da để lại thân trước cơ hai thân và tỏ ra 
thành công khi trong tay một phẫu thuật viên kinh 

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ vạt sống, biến chứng của vạt và kết quả chức năng của tạo hình khuyết 
hổng vùng đầu cổ bằng vạt dưới cằm. 

Đối tượng: Các bệnh nhân ung thư đầu và cổ được tạo hình bằng vạt dưới cằm từ  02/2018 - 
07/2020, tại Khoa Ngoại 3, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.  

Kết quả:  

Nghiên cứu có 13 trường hợp, gồm 8 nam, 5 nữ, tuổi trung bình 51 ± 8. Trong đó, 4 trường hợp ung 
thư da má, 2 trường hợp ung thư hốc miệng, 3 trường hợp ung thư khẩu hầu, 1 trường hợp ung thư 
tuyến mang tai và 3 trường hợp ung thư hạ hầu thanh quản. 

Chúng tôi thiết kế 13 vạt với kích thước trung bình 3,9 x 5cm, 5 vạt có cơ chế cung cấp máu ngược 
dòng. Về biến chứng, có một trường hợp tụ máu sau mổ, 2 trường hợp liệt tạm thời thần kinh bờ hàm 
dưới. 

Kết luận: Vạt dưới cằm thích hợp cho tái tạo vùng da mặt, hốc miệng, khẩu hầu và hạ hầu. Vạt có ít 
biến chứng, tỷ lệ thành công cao, thời gian mổ ngắn. 
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nghiệm. Tuy nhiên một khoảng trống trong y văn là 
những bước kỹ thuật chuyên biệt đòi hỏi để cung 
cấp sự an toàn cho vạt. Năm 2019 Zenga[5] đã hệ 
thống các bước trong phẫu tích lấy vạt.  

Khoa Ngoại 3, bệnh viện Ung Bướu thành phố 
Hồ Chí Minh áp dụng vạt này từ năm 2018. Chúng 
tôi dùng vạt dưới cằm tạo hình cho các trường hợp 
ung thư da, hốc miệng, khẩu hầu, hạ hầu thanh 
quản. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá kết 
quả sớm của tạo hình khuyết hổng bằng vạt dưới 
cằm, bao gồm tỷ lệ vạt sống, biến chứng của vạt và 
kết quả chức năng.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Các bệnh nhân ung thư đầu và cổ được tạo 
hình bằng vạt dưới cằm từ 02/2018 - 07/2020, tại 
Khoa Ngoại 3, bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu mô tả. 

Quy trình nghiên cứu 

Chỉ định: bệnh nhân có chỉ định tạo hình vùng 
đần và cổ mà không có chỉ định nạo hạch cổ nhóm 1 
bên cuống vạt.  

Loại trừ: Kích thước lớn không phù hợp tạo 
hình bằng vạt dưới cằm, da cằm bị nhiễm trùng, 
bệnh nhân đã xạ trị, có vết mổ vùng dưới hàm - 
cằm. 

 

Kỹ thuật 

Chúng tôi không sử dụng siêu âm mạch máu để 
đánh dấu mạch máu trong nghiên cứu này. Vạt 
được lấy theo mốc giải phẫu.  

Bệnh nhân nằm ngửa, kê một gối dưới vai cho 
cổ ngửa. Thiết kế vạt hình elip và có kích thước tùy 
vào khuyết hổng, tuy nhiên dựa vào nghiệm pháp 
véo da ước chừng có thể may khép được. 

Đường rạch da phía trên của vạt cách bờ dưới 
xương hàm dưới khoảng 0,5cm. Tìm dây thần kinh 
bờ hàm dưới để bảo tồn. Xác định cuống mạch. 
Tuyến dưới hàm cẩn thận tách khỏi vạt mà không 
tổn thương mạch mặt, cột các nhánh vào tuyến. Xác 
định thân trước cơ hai thân.  

Đường rạch da dưới được tiến hành, vị trí tùy 
vào khuyết hổng. Phẫu tích từ đầu xa của vạt đến 
đường giữa ở mặt phẳng dưới cơ bám da cổ. Tiến 
hành cắt thân trước cơ hai thân khỏi xương móng và 
xương hàm dưới. Tiến hành cắt 1 phần hay toàn bộ 
cơ hàm móng theo vạt. 

Tạo đường hầm đưa vạt vào lấp khuyết hổng. 

KẾT QUẢ  

Đặc điểm nhóm nghiên cứu 

Nghiên cứu có 13 trường hợp, gồm 8 nam,  
5 nữ, tuổi trung bình 51 ± 8. Trong đó 4 trường hợp 
ung thư da má, 2 trường hợp ung thư hốc miệng, 3 
trường hợp ung thư khẩu hầu, 1 trường hợp ung thư 
tuyến mang tai và 3 trường hợp ung thư hạ hầu 
thanh quản. 

 

Bảng 1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 

 Tuổi Giới 
tính Chẩn đoán Xếp  

giai đoạn Điều trị Giải 
phẫu bệnh 

Giải phẫu 
bệnh rìa 

Nguyễn Văn C 53 Nam Ung thư khẩu cái 
cứng T4N0M0 Cắt rộng - tạo hình Carcinom tế bào gai Âm 

Nguyễn Thị Th 46 Nữ Ung thư da má P tái 
phát GĐ III Cắt rộng - tạo hình Carcinom tế bào đáy Âm 

Nguyễn Thái B 57 Nam Ung thư sàn miệng T2N2M0 Cắt rộng - tạo hình + nạo 
hạch cổ P Carcinom tế bào gai Âm 

Nguyễn Văn S 57 Nam Ung thư thanh quản T4N0M0 Cắt hầu thanh quản toàn 
phần + nạo hạch cổ P Carcinom tế bào gai Âm 

Phạm Thị 
Phước Kh 47 Nữ Ung thư khẩu cái 

mềm T2N0M0 Cắt rộng - tạo hình + nạo 
hạch cổ  T Carcinom tế bào gai Âm 

Trần Văn D 46 Nam Ung thư khẩu hầu T2N0M0 Cắt rộng - tạo hình Carcinom tế bào gai Âm 

Đặng Xuân Th 59 Nam Ung thư hạ hầu T3N2M0 Cắt hầu thanh quản toàn 
phần + nạo hạch cổ P Carcinom tế bào gai Âm 

Lê Út Th 34 Nam Ung thư khẩu cái 
mềm T2N0M0 Cắt rộng - tạo hình + nạo 

hạch cổ P 
Carcinom bọc dạng 
tuyến Dương 
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Trần Thị D 46 Nữ Ung thư da má T GĐIII Cắt rộng - tạo hình Carcinom tến bào 
đáy Âm 

Nguyễn Văn S 60 Nam Ung thư thanh quản T4N1M0 Cắt hầu thanh quản toàn 
phần + nạo hạch cổ P Carcinom tế bào gai Âm 

Nguyễn Thị X 57 Nữ Ung thư tuyến mang 
tai P T4N0M0 Cắt tuyến mang tai rộng Carcinoma nhầy bì Âm 

Phan Văn Ph 50 Nam Ung thư da má P GĐ III Cắt rộng - tạo hình Carcinoma tế bào 
gai Âm 

Lê Thị A 47 Nữ Ung thư da má P tái 
phát GĐIII Cắt rộng - tạo hình Carcinoma tế bào 

gai Âm 

 

Đặc điểm vạt 

Chúng tôi thiết kế 13 vạt với kích thước trung bình 3,9 x 5cm, 5 vạt có cơ chế cung cấp máu ngược dòng. 
Về biến chứng, trong nghiên cứu có một trường hợp tụ máu sau mổ và 2 trường hợp liệt tạm thời thần kinh bờ 
hàm dưới. 

Bảng 2. Đặc điểm của vạt 

Tên  Khuyết hổng Kích thước (cm) Cuống trên Liệt tạm thời TKHD Biến chứng khác 

Nguyễn Văn Ch Khẩu cái cứng  5 x 6 x  0 

Nguyễn Thị Th Da má P 4 x5   0 

Nguyễn Thái B Sàng miệng   3,5 x 4 x x 0 

Nguyễn Văn S Hầu thanh quản, một 
phần  

3,5 x 5   0 

Phạm Thị Phước Kh Khẩu hầu  4 x 5   0 

Trần Văn D Khẩu hầu 4 x 5   0 

Đặng Xuân Th Khẩu hầu, một phần hạ 
hầu thanh quản 

3,5 x 6   0 

Lê Út Th Khẩu hầu 4 x 5   0 

Trần Thị D Da má 5 x 6 x  0 

Nguyễn Văn S Một phần hầu thanh 
quản 

3,5 x 5   0 

Nguyễn Thị X Da trước tai P 3,5 x 4  x 0 

Phan Văn Ph Da má P  7 x 5 x  0 

Lê Thị A Da má P 5 x 4,5 x  Máu tụ sau mổ 

 

Chức năng 

Các trường hợp ung thư da bệnh nhân đều hài lòng sau phẫu thuật. Với nhóm khẩu hầu và hốc miệng tất 
cả đều giao tiếp tốt, ăn uống bình thường. Nhóm sang thương hạ hầu, tất cả đều ăn uống tốt không cần ống 
mũi dạ dày sau 1 tháng. 

 

BÀN LUẬN 

Với ung thư đầu và cổ, việc cắt rộng nhằm cắt 
hết bướu, bảo đảm kết quả ung thư. Do đó nhiều 
sang thương rất rộng, không thể may khép. Tạo hình 
giữ lại các chức năng của miệng và hầu. Với hốc 
miệng và hầu chức năng bao gồm giữ thức ăn, nhai, 
nuốt và cộng hưởng tiếng nói. Tạo hình bằng vi 

phẫu là tiêu chuẩn vàng cho tạo hình vùng đầu và 
cổ, tuy nhiên với các sang thương nhỏ và vừa, bệnh 
nhân có bệnh nền, tạo hình bằng vạt dưới cằm vẫn 
đảm bảo các yếu tố trên và an toàn cho bệnh nhân.  

Trước đây sung huyết tĩnh mạch và hoại tử một 
phần vạt là 2 biến chứng làm giảm tỷ lệ thành công 
của vạt. Từ sau cải biên bao gồm thân trước của cơ 
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2 thân vào vạt, tỷ lệ thành công cải thiện đáng kể. 
Nhiều  công trình cho thấy vạt dưới cằm có độ tin 
cậy cao trong tạo hình da, khẩu hầu, hạ hầu thanh 
quản[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12].  

Theo các tác giả khác, kích thước trung bình 
của vạt là khoảng 4cm theo chiều dọc và 7cm theo 
chiều ngang. Tuy nhiên, cá biệt có trường hợp kích 
thước vạt đạt đến 7 x 8cm. Trong loạt này, chúng tôi 
thiết kế vạt có kích thước trung bình 3,9 x 5cm vì 
chúng tôi chọn tái tạo những khuyết hổng có kích 
thước trung bình.  

Các nghiên cứu khác cho thấy vạt dưới cằm có 
tỷ lệ biến chứng thấp, trong nghiên cứu này chỉ có 
một trường hợp tụ máu sau mổ và 2 trường hợp liệt 
tạm thời nhánh bờ hàm dưới. Chúng tôi đã xử lý tốt 
khối máu tụ nên không ảnh hưởng đến vạt. Hai 
trường hợp liệt tạm thời thần kinh bờ hàm dưới, 
trong đó có một trường hợp cắt tuyến mang tai, đều 
phục hồi.  

Thiết kế sử dụng cuống mạch máu phía trên 
làm tăng gốc xoay, giúp tạo hình các vị trí cao trong 
vùng đầu, có công trình đến hốc mắt và phía trên 
cung gò má. Sau khi áp dụng cuống trên cho 5 
trường hợp, chúng tôi nhận xét vạt dễ xoay hơn và 
đều sống tốt. Có trường hợp chúng tôi cắt động 
mạch gốc đoạn mũi, vạt chỉ còn được nuôi bởi bó 
mạch môi trên và môi dưới. 

KẾT LUẬN  

Vạt dưới cằm thích hợp cho tái tạo vùng da 
mặt, hốc miệng, khẩu hầu và hạ hầu. Vạt che lấp 
khuyết hổng tốt, ít biến chứng, tỷ lệ thành công cao, 
thời gian mổ ngắn. 

Chúng tôi sẽ nghiên cứu đánh giá về kết quả 
thẩm mỹ và chức năng trong tương lai. 

THAM KHẢO  

1. Martin D, Pascal JF, Baudet J et al (1993) The 
submental island flap: a new donor site. 
Anatomy and clinical applications as a free or 
pedicled flap. Plast Reconstr Surg 92:867–873. 

2. Curran AJ, Neligan P, Gullane PJ. Submental 
artery island flap. Laryngoscope. 1997; 107 (11, 
pt 1):1545 - 1549. 

3. Jeong Kim;Seok Kim;Isao Koshima;Takahiko 
Moriguchi;, (2002) An anatomic study and 
clinical applications of the reversed submental 
perforator-based island flap, Plastic and 
Reconstructive Surgery. 109(7):2204 - 2210 

4. Patel UA, Bayles SW, Hayden RE. The 
submental flap: a modified technique for resident 
training. Laryngoscope. 2007; 117(1):186 - 189.  

5. Joseph Zenga, Kevin S. Emerick, and Daniel G. 
Deschler, (2019), Submental Island Flap: A 
Technical Update, Annals of Otology, Rhinology 
& Laryngology, 128(12):1177-1181. 

6.  Amin AA, Sakkary MA, Khalil AA, et al. The 
submental flap for oral cavity reconstruction: 
extended indications and technical refinements. 
Head Neck Oncol 2011;3:51.  

7. Đoàn Minh Trông (2019) dụng vạt dưới cằm 
trong tái tạo khuyết hổng vùng đầu cổ, Tạp chí 
Ung thư Việt Nam, số 5 – 2019, 147- 152. 

8. J.C. Lee, Y.H. Chu, Y.S. Lin, C.H. KaoReconstru
ction of hypopharyngeal defects with submental 
flap after laryngopharyngectomy Eur. Arch. 
Otorhinolaryngol., 270 (2013), p. 319e323 

9. Y. Ma, L. Liu , W. Wang , C. Lu , et al 9 (2016), 
Reconstruction of hypopharyngeal 
non‐circumferential defects with a submental 
island flap after hypopharyngeal carcinoma 
ablation, our experience of 13 cases, Clin 
Otolaryngol, 41(4): 402 - 6. 

10.  Usman Khan, et al (2019), Composite 
submental flaps in facial reconstructive surgery 
involving the zygoma and orbit, Journal of 
Otolaryngology - Head and Neck Surgery (2020) 
49: 75. 

11. Karaçal N, et al, (2005), Reverse-flow submental 
artery flap for periorbital soft tissue and socket 
reconstruction, Head & Neck, 01 Jan 2006, 
28(1): 40 - 45. 

12. Maharaj, K. et al 2019, Submental island flap for 
oropharyngeal reconstruction: UK experience of 
25 cases, Br J Oral Maxillofac Surg, 57(4),  
1102 - 1106. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 71 

ABSTRACT 

Submental flap in head and neck reconstruction 

Purpose and subject: We evaluated the reliability, complication and function outcomes of submental flap 
in head and neck reconstruction.  

Subjects of study were head and neck reconstruction patients with submental flap, who underwent an 
operation for head and neck cancer at Surgery Department 3, HCMC Oncology Hospital from February 2018 to 
July 2020. 

Methods: Retrospective description. 

Design:  

The study had 13 cases, including 8 men, 5 women, and the mean age was 51 ± 8. Of which 4 cases of 
facial skin cancer, 2 cases of oral cancer, 3 cases of oropharyngeal cancer, 1 case of the parotid gland cancer 
and 3 cases of laryngeal cancer. 

We designed 13 flaps with an average size of 3.9x5 cm, 5 flaps with reverse blood supply mechanism. In 
terms of complications, there was one case of postoperative hematoma, and 2 cases of temporary paralysis of 
the mandibular nerve. 

Conclusions: Submental flap is suitable for reconstructing the small and medium size defects of facial 
skin, oral cavity, oralpharynx and hypopharynx. Flap has few complications, high success rate, and short 
operation time. 

Key words: Submental flap, head and neck reconstruction, and reverse blood supply. 
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MỞ ĐẦU  

Bệnh lý tuyến giáp đang ngày càng được phát 
hiện và chẩn đoán nhiều hơn. Phẫu thuật vẫn là 
phương pháp điều trị chính cho những trường hợp 
phình giáp không kèm rối loạn chức năng tuyến 
giáp, và những trường hợp ung thư tuyến giáp. Các 
phương pháp phẫu thuật tuyến giáp ngày càng được 
cải tiến, nhằm mục đích ít xâm lấn trong phẫu thuật 
và giảm thiểu sẹo mổ, trong đó có phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp. Tuy nhiên, các phẫu thuật nội soi tuyến 
giáp trước đây (bao gồm phẫu thuật nội soi qua ngả 
vú - nách, qua đường nâng da mặt, phẫu thuật có hỗ 
trợ bằng video) lại không thể xem là xâm lấn tối thiểu 
vì cần bóc tách vạt da nhiều trong phẫu thuật. Ngoài 
ra, các phẫu thuật nội soi trước đây đều để lại sẹo 
tại vị trí rạch da[1]. Từ năm 2008, kỹ thuật phẫu thuật 
nội soi qua ngả tự nhiên đã được áp dụng trong cắt 
giáp, qua dưới lưỡi hoặc qua ngả tiền đình miệng, 
khởi đầu trên mô hình động vật, sau đó áp dụng trên 

xác, và đã được thực hành thành công trên 
người[2],[3],[4]. Trong đó, kỹ thuật tiếp cận qua ngả tiền 
đình miệng đã được phát triển và áp dụng thành 
công ở ngày càng nhiều các quốc gia trên toàn cầu. 
Tác giả Anuwong là một trong những tác giả đầu tiên 
thực hiện thành công kỹ thuật này với cỡ mẫu lớn 
bệnh nhân, và có so sánh với phẫu thuật mổ mở, với 
kết quả hoàn toàn không để lại sẹo trên da, đạt kết 
quả thẩm mỹ tốt hơn mà không khác biệt về biến 
chứng so với mổ mở[5].  

Chúng tôi đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật phẫu 
thuật nội soi tuyến giáp qua ngả tiền đình miệng 
(TOETVA) tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ 
tháng 11 năm 2018. Qua 100 trường hợp được 
phẫu thuật cắt giáp với kỹ thuật này, chúng tôi nhận 
thấy những kết quả rất khả quan, và có thể áp dụng 
rộng rãi cho nhiều đối tượng bệnh nhân bị bệnh lý 
tuyến giáp.  

TÓM TẮT  

Phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua ngả tiền đình miệng (TOETVA) đã được áp dụng ngày càng rộng rãi 
trên toàn cầu trong điều trị bệnh lý tuyến giáp lành tính cũng như ung thư. Chúng tôi tiến hành tiến cứu 
trên 100 trường hợp đã được áp dụng kỹ thuật này, với những kết quả như sau: Kích thước bướu trung 
bình 33,05 ± 12,16mm (dao động 5 - 55mm), thời gian phẫu thuật trung bình là 103,09 phút ± 33,18 phút, 
trung vị 100 (50 - 200) phút, lượng máu mất trung bình: 10 - 20ml, thời gian nằm viện hậu phẫu phần lớn  
là 2 ngày (96%), điểm đau sau mổ VAS trung bình 2,04 điểm. Biến chứng sau mổ ghi nhận: 3 trường hợp 
bị bầm máu, 2 trường hợp bị sưng nề vùng cổ, 2 trường hợp bị tê vùng cằm hồi phục sau 1 tháng. Không 
có trường hợp nào bị chảy máu, nhiễm trùng, tổn thương thần kinh hồi thanh quản, suy phó giáp. 100% 
đạt hài lòng về mặt thẩm mỹ.  
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Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm những 
mục tiêu sau: 

Đánh giá tính an toàn của phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp qua ngả tiền định miệng (TOETVA). 

Đánh giá sự hài lòng về mặt thẩm mỹ của bệnh 
nhân sau mổ. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tiến cứu mô tả 
loạt ca, trên 100 trường hợp đã được thực hiện 
phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua ngả tiền đình 
miệng, tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM.  

Tiêu chí bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật 
TOETVA 

Về kích thước 
Siêu âm vùng cổ xác định đường kính tuyến 

giáp không lớn hơn 10cm. 

Siêu âm vùng cổ ước lượng thể tích tuyến giáp 
không lớn hơn 45mL. 

Siêu âm vùng cổ xác định nhân giáp lớn nhất 
không lớn hơn 40mm (bướu lành) và 10mm (bướu 
ác). 

Về mô học 
Bướu lành tuyến giáp (nang giáp, phình giáp 

đơn hạt, phình giáp đa hạt). 

Ung thư tuyến giáp loại biệt hoá tốt (ung thư 
dạng nang hoặc dạng nhú), kích thước không lớn 
hơn 10mm, không có dấu hiệu xâm lấn vỏ bao trên 
siêu âm. 

Bệnh nhân không có các chống chỉ định bao gồm: 

- Bệnh nhân không thể chịu được cuộc phẫu 
thuật, không thể gây mê. 

- Tiền sử xạ trị vùng cổ hoặc trung thất trên. 

- Tiền sử phẫu thuật vùng cổ. 

- Phình giáp hoặc ung thư tuyến giáp tái phát. 

- Có bằng chứng di căn hạch hoặc xâm lấn, 
hoặc di căn xa. 

- Có liệt thần kinh hồi thanh quản. 

- Có nhiễm trùng hốc miệng. 

KỸ THUẬT MỔ ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU  

Chuẩn bị trước mổ 

Súc miệng với Chlorhexidine 3 lần mỗi ngày 
trước mổ cho đến 5 ngày sau mổ. 

Phẫu thuật nội soi qua ngả tiền đình miệng 
(TOETVA) là phẫu thuật sạch - nhiễm (khác với 

phẫu thuật truyền thống là phẫu thuật sạch), nên cần 
sử dụng kháng sinh dự phòng: amoxicillin/acid 
clavulanic (tiêm mạch) trước mổ 30 phút.  

Kỹ thuật trong lúc mổ 

Dùng dao mổ rạch đường 10 - 25mm tại vị trí 
tiền đình miệng môi dưới ngay phía trên thắng môi 
dưới. Dùng dao điện bóc tách vùng trung tâm qua 
cơ cằm, xuống đến chóp cằm. Bóc tách bằng nước 
qua cơ bám da cổ, tách lớp cơ bám da cổ khỏi cơ 
trước giáp. Dùng Kelly đi qua đường mổ xuống đến 
sụn giáp, và bóc tách nhẹ nhàng để tạo khoảng 
không cho phẫu trường. Đặt trocar 10mm, bơm CO2 
với tốc độ 15L/phút qua lỗ trocar 10mm. Tiếp theo, 
dùng dao mổ tạo đường 5mm trên môi dưới 2 bên, 
bên cạnh răng nanh 2 bên để tránh tổn thương thần 
kinh cằm, đây là điểm cần lưu ý khi tạo đường mổ.  

 

 

Hình 1. Vị trí đường mổ, và lưu ý tránh tổn thương 
thần kinh cằm (trái), vị trí đặt các trocar trong  

phẫu thuật (phải)[6] 

Đặt trocar 5mm 2 bên vào phẫu trường, 2 trocar 
này đặt song song với trocar 10mm. Đưa ống soi 
10mm vát 30 độ qua trocar 10mm ở chính giữa, dao 
đốt đầu móc L, dao siêu âm và ống hút ở hai trocar 2 
bên. Mở đường giữa 2 cơ trước giáp để bộc lộ eo 
giáp, tuyến giáp và khí quản. Dùng chỉ Silk 2/0 để 
khâu từ ngoài da, vòng qua cơ dưới móng, và quay 
lại ngoài da để kéo cơ dưới móng qua 1 phía nhằm 
bộc lộ tuyến giáp. Bắt đầu cắt thùy tháp và đi tiếp 
xuống dưới cắt thùy tháp khỏi thùy giáp đối bên, sử 
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dụng dao siêu âm. Khi bộc lộ thấy khoang vô mạch 
giữa cực trên tuyến giáp và sụn giáp, quan sát thấy 
động mạch giáp trên, đôi khi cả nhánh ngoài thần 
kinh thanh quản trên cũng có trong khoang này.  
Tiến hành cắt động mạch giáp trên bằng dao siêu 
âm, bảo tồn thần kinh và tuyến cận giáp cực trên. 
Dùng dụng cụ nắm để kéo phần tuyến giáp đã cắt 
cực trên về phía đối diện, giúp bộc lộ thần kinh hồi 
thanh quản. Sau đó, cắt cực dưới tuyến giáp, bảo 
tồn thần kinh và tuyến cận giáp cực dưới. Sau khi 
cắt thuỳ tuyến giáp, đưa 1 túi nhỏ có dây cột miệng 
túi qua trocar 10mm, đưa bệnh phẩm vào túi này và 
kéo đến miệng trocar 10mm. Dùng kẹp để kéo bệnh 
phẩm ra ngoài. Khâu vết mổ bằng chỉ tan chromic 4 - 
0 hoặc bằng chỉ tan viryl rapide 4 - 0.  

THEO DÕI SAU MỔ 

Bệnh nhân được tái khám sau mổ 1 tuần, 3 
tháng và 6 tháng để đánh giá biến chứng tạm thời và 
vĩnh viễn.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Qua 100 trường hợp được thực hiện phẫu thuật 
nội soi cắt giáp qua ngả tiền đình miệng tại khoa 
Điều trị tổng hợp - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, 
với những đặc điểm sau: 

Bảng 1. Đặc điểm dân số nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng BN Tỷ lệ % 

Giới tính 

Nữ 

Nam  

 

97 

3 

 

97 

3 

Tuổi  

Trung bình 

Trung vị 

 

33,72 ± 8,15 

32,5 (18 - 54)  

 

Vị trí bướu 

Thùy trái 

Thùy phải 

Vùng eo 

 

42 

52 

6 

 

42 

52 

6 

Kích thước bướu 

Trung bình 

Trung vị  

 

33,05 ± 12,16mm 

35 (5 - 55)mm 

 

Loại phẫu thuật 

Cắt thùy 

Cắt eo giáp 

 

94 

6 

 

94 

6 

Giải phẫu bệnh sau mổ: 85 trường hợp là phình 
giáp, 2 trường hợp là bướu tuyến dạng nang, 13 
trường hợp là ung thư tuyến giáp dạng nhú kích 
thước nhỏ.  

 

Biểu đồ 1. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ 

Thời gian phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật trung bình là 103,09 phút 
± 33,18 phút, trung vị 100 phút, dao động từ  
50 - 200 phút.  

Lượng máu mất  

Lượng máu mất trong lúc mổ là 10 - 20ml máu, 
không có trường hợp nào bị biến chứng chảy máu 
nhiều trong mổ.  

Thời gian nằm viện 

Sau mổ, BN nằm viện phần lớn là 2 ngày,  
chỉ có 4 trường hợp nằm viện 3 ngày (chiếm 4%). 
Điểm đau sau mổ theo thang điểm của VAS trung 
bình là 2,04 điểm, phần lớn bệnh nhân đau với mức 
1 - 2 điểm.  

Biến chứng hậu phẫu  

Các biến chứng được ghi nhận trong nghiên 
cứu gồm: 3 trường hợp có bầm máu nhẹ vùng cằm, 
2 trường hợp có sưng tại nơi phẫu thuật, 2 trường 
hợp bị tê vùng cằm, và hồi phục sau 1 tháng. Không 
có trường hợp nào cần chuyển mổ mở. Không có 
trường hợp nào ghi nhận các biến chứng hậu phẫu 
khác như: chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, tổn 
thương thần kinh hồi thanh quản, suy phó giáp. 

Bảng 2. Biến chứng hậu phẫu 

Biến chứng  Số trường hợp  

Chảy máu 0 

Khàn tiếng  0 

Tê môi cằm 2 

Thủng da, phỏng da 0 
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Sưng nề vùng cằm 2 

Bầm máu 3 

Tổn thương khí quản/ thực quản 0 

Về kết quả thẩm mỹ, 100% bệnh nhân đạt sự 
hài lòng về thẩm mỹ sau mổ, không trường hợp nào 
để lại sẹo trên da. Các sẹo trong vùng tiền đình 
miệng đều lành tốt và khó thấy.  

 

Hình 2. Kết quả sau mổ 

BÀN LUẬN 

Kỹ thuật TOETVA đã được thực hiện nhiều nơi 
trên toàn thế giới, với những kết quả rất khả quan về 
tính an toàn và về mặt thẩm mỹ. Kỹ thuật này thỏa 
mãn được yêu cầu của cả bệnh nhân và phẫu thuật 
viên, là không để lại sẹo, xâm lấn tối thiểu, đạt mục 
tiêu tối ưu hóa tính thẩm mỹ và chất lượng cuộc 
sống của người bệnh sau phẫu thuật[7],[8],[9].  

Kỹ thuật này được báo cáo thành công đầu tiên 
bởi Anuwong, năm 2016, trên 60 bệnh nhân, với 
đường mổ cải tiến tránh thần kinh cằm, đã đem lại 
kết quả rất tốt về mặt thẩm mỹ và tính an toàn[10].  
Từ đó, kỹ thuật mổ với đường tiếp cận qua tiền đình 
miệng đã trở thành kỹ thuật mổ qua lỗ tự nhiên được 
ưa chuộng trên toàn cầu. Kỹ thuật này được lan 
rộng nhanh chóng trên toàn cầu chứng tỏ tính dễ 
thực hiện, tính an toàn và cả về tính thẩm mỹ cao. 
Tác giả Anuwong tiếp tục công bố các công trình tiếp 
theo của mình vào năm 2017 và 2018 với những cỡ 
mẫu lớn hơn và có so sánh với mổ mở, cũng đạt kết 
quả rất thành công[5],[6]. 

Điều quan trọng trong thực hiện kỹ thuật 
TOETVA là lựa chọn bệnh nhân phù hợp với kỹ 
thuật này. Thông thường, theo các nghiên cứu được 
tiến hành trên toàn cầu, kích thước bướu thường 
phải < 6cm đối với bướu lành, và < 2cm đối với 
bướu ung thư. Đối với các bướu lớn, để lấy ra khỏi 
vùng cổ, cần phải cẩn thận, tránh làm vỡ bướu và 
tránh lây nhiễm ra phẫu trường[6]. Tại trung tâm của 
chúng tôi, vì đây là những trường hợp đầu tiên áp 
dụng, chúng tôi đã lựa chọn tiêu chuẩn bướu nhỏ 
hơn, là bướu lành < 4cm và bướu ung thư < 1cm. 
Có 4 trường hợp bướu lành tính có kích thước 

>4cm, ở mức 50 - 55mm vẫn được áp dụng kỹ thuật 
này. Tương tự như chúng tôi, nghiên cứu của 
Anuwong ghi nhận trên 200 trường hợp, thì kích 
thước bướu trung bình cũng là 4cm, tuy nhiên lớn 
nhất lên tới 10cm[6].  

Anuwong ghi nhận thời gian phẫu thuật trung 
bình là 85 phút (dao động từ 45 - 177 phút) đối với 
phẫu thuật cắt thùy[6]. Chúng tôi thực hiện phẫu thuật 
với thời gian tương đối dài hơn so với Anuwong 
(103, 09 phút, dao động 50 - 200 phút). Có lẽ do 
khác biệt về kinh nghiệm trong kỹ thuật này.  

Về biến chứng sau mổ, nhìn chung các phẫu 
thuật tuyến giáp qua mổ mở ghi nhận tỷ lệ tổn 
thương thần kinh hồi thanh quản tạm thời là  
2,11 - 11,8%, còn vĩnh viễn là 0,2 - 5,9%[11],[12],[13]. 
Với Anuwong, tỷ lệ tổn thương thần kinh hồi thanh 
quản tạm thời và vĩnh viễn tương ứng là 2,67% và 
0%, cũng tương đương với phẫu thuật mổ mở. 
Chúng tôi ghi nhận, trong 100 trường hợp, không có 
trường hợp nào bị tổn thương thần kinh hồi thanh 
quản tạm thời.  

Bảo vệ tuyến phó giáp là một trong những điểm 
rất quan trọng của phẫu thuật tuyến giáp. Kỹ thuật 
TOETVA cho phép quan sát tuyến phó giáp dễ dàng 
nhờ cách tiếp cận từ trên xuống, phối hợp với nhìn 
qua camera. Anuwong ghi nhận tỷ lệ suy phó giáp 
thoáng qua là 17,5%, suy phó giáp vĩnh viễn là 0%[6]. 
Tất cả các trường hợp của chúng tôi là cắt thùy giáp, 
không có trường hợp nào suy phó giáp sau mổ. 

Tuy TOETVA là phẫu thuật sạch-nhiễm, vì tiếp 
cận qua đường hốc miệng, tuy nhiên chúng tôi 
không ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm trùng sau 
mổ. Tương tự vậy, Anuwong thực hiện trên 200 
trường hợp cũng không có trường hợp nào bị nhiễm 
trùng[6]. 

Một biến chứng đặc biệt của phẫu thuật này là 
tổn thương thần kinh cằm. Thần kinh cằm là thần 
kinh cảm giác cho vùng môi dưới và cằm. Trong các 
báo cáo trước đây của TOETVA, tỷ lệ tổn thương 
thần kinh cằm khá cao[14]. Tác giả Anuwong đã có 
điểm cải tiến, là dời đường mổ bên ra phía ngoài, 
cạnh bên của răng nanh, và gần với mô dưới hơn. 
Và tác giả ghi nhận trong nghiên cứu của mình chỉ 
có 1,5% trường hợp có tổn thương thần kinh cằm và 
đều hồi phục sau 2 tháng[6]. Chúng tôi cũng áp dụng 
kỹ thuật như Anuwong, và cũng ghi nhận chỉ có 2 
trường hợp (2%) bị tê vùng cằm, tương tự như tác 
giả trên. Những trường hợp này tự cải thiện trong 1 
tháng.  

Ngoài những biến chứng trên, chúng tôi ghi 
nhận các biến chứng rất hạn chế, với 3 trường hợp 
có bầm máu nhẹ, 2 trường hợp có sưng nề nhẹ. Các 
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ghi nhận này cũng phù hợp với các nghiên cứu lớn 
trên thế giới.  

Về kết quả thẩm mỹ, chúng tôi thấy rằng 100% 
trường hợp đều hài lòng về kết quả sau mổ, nhờ kỹ 
thuật này không để lại sẹo trên da, bệnh nhân hồi 
phục nhanh và có thể quay lại cuộc sống bình 
thường nhanh.  

KẾT LUẬN 

Qua bước đầu áp dụng trên 100 trường hợp 
đầu tiên, chúng tôi thấy rằng phẫu thuật nội soi cắt 
giáp qua ngả tiền đình miệng đem lại tính an toàn, 
với tỷ lệ biến chứng thấp, lượng máu mất ít, thời 
gian nằm viện ngắn, đồng thời đem lại kết quả thẩm 
mỹ cao cho người bệnh. Kỹ thuật này có thể áp 
dụng cho các trường hợp bướu lành và bướu ung 
thư kích thước nhỏ. Tuy nhiên, cần thiết phải có 
nghiên cứu tiến cứu, có nhóm chứng, với thời gian 
theo dõi dài, nhằm đánh giá kết quả lâu dài của  
kỹ thuật này trên những trường hợp bướu lành và 
ung thư tuyến giáp.  
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ABSTRACT 

Technique of transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) has been applied more 
and more all over the world, in treatment for benign and malignant thyroid tumors. We did a prospective study 
in 100 cases with the following results: mean tumor size 33,05 ± 12,16mm (range 5 - 55mm), mean operative 
time: 103,09 ± 33,18  minutes (range 50 - 200 minutes), mean blood lost: 10 - 20ml, hospitalized duration: 2 
days (in 96% of cases), mean VAS pain score 2,04 points. Post-operative complications: 3 cases of 
subcutaneous emphysema, 2 cases of chin swollen, 2 cases of numbness in chin area. No case of 
hemorrhage, infection, recurrent pharyngeal nerve, hypoparathyroidism. 100% cases satisfied in cosmetic 
result.  

Keywords: TOETVA, transoral, thyroidectomy, endoscopy. 
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 Khoa Ngoại đầu cổ, hàm mặt - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với các sang thương vùng khẩu cái mềm  
sẽ dẫn đến các khuyết hổng sau phẫu thuật, do đó 
đòi hỏi phải tái tạo lại khuyết hổng. Vạt tự do và vạt 
tại chỗ, tại vùng là những phương pháp thường 
dùng để tạo hình các khuyết hổng này. Tuy nhiên, kỹ 
thuật dùng vạt tự do là một kỹ thuật đòi hỏi nhiều kỹ 
năng và trang thiết bị phức tạp. Một trong những lựa 
chọn có thể thay thế vạt tự do là dùng vạt tại vùng, 
trong đó vạt đảo dưới cằm là một lựa chọn tương 
đối tốt và đáp ứng được chức năng nói, nuốt của 
bệnh nhân.  

Do đó chúng tôi thực hiện công trình này nhằm 
đánh giá bước đầu sử dụng vạt đảo dưới cằm cho 
một số khuyết hổng khẩu cái mềm. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mô tả loạt ca gồm 10 trường hợp dùng vạt đảo 
dưới cằm tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm được 
thực hiện tại khoa Ngoại đầu cổ, hàm mặt - Bệnh 
viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh từ 01/2020 
đến 10/2020. 

Vạt đảo dưới cằm 

Vạt đảo dưới cằm là kiểu vạt trục dựa vào bó 
mạch dưới cằm. Động mạch dưới cằm là nhánh 
hằng định của động mạch mặt. Nó đi sâu trong tuyến 
dưới hàm rồi đi về phía trước và phía trong cơ hàm 
móng. Ngay chỗ chia đường kính động mạch dưới 
cằm từ 1 – 2mm (trung bình 1,7mm). Nó có thể ở bề 
mặt (30%) hoặc sâu (70%) trong cơ nhị thân[2] và kết 
thúc phía sau điểm giữa xương hàm dưới, trên bụng 

TÓM TẮT 

Vạt đảo dưới cằm được mô tả lần đầu bởi tác giả Martin và cộng sự năm 1993[1]. Vạt có thể lấy ở 
dạng có cuống tại vùng hoặc vạt tự do và được cấp máu bởi bó mạch dưới cằm. Thành phần vạt đảo 
dưới cằm bao gồm da, mô mỡ dưới da, cơ bám da cổ, bụng trước cơ nhị thân, một phần cơ hàm móng và 
có thể một phần xương hàm dưới nếu cần. Vạt đảo dưới cằm thường được chỉ định cho các khuyết hổng 
2/3 dưới khuôn mặt. Trong đó, sử dụng vạt đảo dưới cằm tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm là một lựa 
chọn tương đối tốt vì đáp ứng được chức năng nói, nuốt của bệnh nhân. 

Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu đánh giá kỹ thuật và kết quả sử dụng vạt đảo dưới cằm trong tái tạo 
khuyết hổng khẩu cái mềm. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả 10 trường hợp dùng vạt đảo dưới cằm tái tạo 
khuyết hổng khẩu cái mềm được thực hiện tại khoa Ngoại Đầu Cổ, Hàm Mặt - Bệnh viện Ung Bướu thành 
phố Hồ Chí Minh từ 01/2020 đến 10/2020. 

Kết quả: Qua 10 trường hợp tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm bằng vạt đảo dưới cằm, chúng tôi ghi 
nhận không có trường hợp nào bị hoại tử vạt hoàn toàn. Hầu hết bệnh nhân đều hài lòng về chức năng 
nói và nuốt.  

Kết luận: Vạt đảo dưới cằm là một vạt đa năng, có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp để tái tạo 
khuyết hổng vùng đầu mặt cổ. Đặc biệt, sử dụng vạt đảo dưới cằm tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm 
giúp phục hồi tốt chức năng nói và nuốt cho bệnh nhân. Vạt có ưu điểm là linh hoạt, nguồn cung cấp máu 
đáng tin cậy và sẹo kín đáo. 
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trước cơ nhị thân, từ đây nó cho nhánh vào tuyến 
dưới lưỡi. Trên đường đi nó cho 1 - 4 nhánh xuyên 
nuôi da. Các nhánh này đi xuyên qua cơ bám da cổ 
đến tận cùng đám rối dưới da nối với động mạch 
phía đối diện. Rồi cung cấp máu cho da nửa bên cổ 
và cung cấp máu ngẫu nhiên tin cậy cho da đối diên. 
Vì vậy có thể cho phép lấy vạt với chiều dài từ góc 
hàm này đến góc hàm đối diện và chiều rộng tùy vào 
độ chùn da cổ. Kích thước vạt có thể 7 x 18cm. Dẫn 
lưu máu của vạt nhờ vào tĩnh mạch dưới cằm đổ 
vào tĩnh mạch mặt. Đường kính tĩnh mạch mặt từ 1 - 
2,9cm (trung bình 2.2cm). Chiều dài cuống mạch 
khoảng 8 cm[2,4]. 

 

Hình 1. Động mạch dưới cằm[5] 

 

 

Hình 2. Tĩnh mạch dưới cằm[5] 

Chỉ định 

Khuyết hổng 2/3 dưới khuôn mặt: má, môi, hốc 
miệng, xoang hàm, khẩu hầu…[2,4,6] 

Chống chỉ định 

Nhiễm trùng da vùng dưới cằm[2,6]. 

Nạo hạch cổ nhóm IA[2,3,6]. 

 

 

Kỹ thuật lấy vạt 

Chuẩn bị tiền phẫu 
Kiểm soát tốt bệnh lý đi kèm: tim mạch, đái tháo 

đường… 

Xếp giai đoạn bệnh nếu có. 

Giải thích bệnh nhân về phương pháp phẫu 
thuật và tạo hình. 

Chuẩn bị lúc phẫu thuật 
Sử dụng kháng sinh dự phòng.  

Gây mê qua nội khí quản đường mũi. 

Tiến hành phẫu thuật 
Bước 1: BN nằm ngửa, kê gối dưới vai, cổ 

ngữa tối đa. Dùng tay nhéo vùng da dưới cằm để 
đánh giá tình trạng da, mô dưới da, ước lượng kích 
thước tối đa có thể lấy vạt. Vẽ đường rạch da, bờ 
trên vạt cách bờ dưới xương hàm dưới khoảng 
5mm, chiều dài vạt có thể từ góc hàm này đến góc 
hàm kia. Dùng đầu dò siêu âm Doppler xác định 
đường đi động mạch mặt: vị trí gần góc hàm, bắt 
ngang bờ dưới xương hàm dưới.  

 

Hình 3. Thiết kế vạt 

Bước 2: Rạch da qua lớp cơ bám da cổ. Bóc 
tách vạt da phần đối diện trong mặt phẳng dưới lớp 
cơ bám da cổ cho đến đường giữa. 

Bước 3: Xác định thần kinh bờ hàm dưới đi 
song song thân xương hàm dưới, giữa lớp cơ bám 
da cổ và động tĩnh mạch mặt. Sau đó, lần lượt nhận 
định động tĩnh mạch mặt bắt chéo phía trong thần 
kinh bờ hàm dưới. 

Bước 4: Lần theo động tĩnh mạch mặt để xác 
định động tĩnh mạch dưới cằm tại chỗ chia. Bóc tách 
dần theo nó, lấy bỏ các hạch nhóm IB và mô mỡ 
trong tam giác dưới hàm nếu có liên quan đến di 
căn[2]. Thực hiện cẩn thận để bảo tồn cuống mạch 
và thần kinh bờ hàm dưới.  
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Bước 5: Tiếp tục bóc tách dọc theo động tĩnh 
mạch dưới cằm, cắt tuyến dưới hàm và xác định gân 
của bụng trước cơ nhị thân. Cắt gân đó và bụng 
trước cơ nhị thân kèm một phần cơ hàm móng để 
bảo vệ cuống mạch và các nhánh xuyên do cuống 
mạch dưới cằm nằm giữa 2 lớp cơ này[2, 4, 6].  

 
Hình 4. Vạt đảo dưới cằm 

Bước 6: Tạo đường hầm dưới niêm mạc má đủ 
rộng để đưa vạt đến vị trí khuyết hổng khẩu cái mềm 
cần tái tạo. Vạt gồm da, mỡ dưới da, cơ bám da cổ, 
bụng trước cơ nhị thân, một phần cơ hàm móng. 
Đường mổ dưới cằm có thể được đặt ống dẫn lưu 
áp lực âm. Khâu da từng lớp. 

 
Hình 5. Vạt đảo dưới cằm tái tạo khuyết hổng 

khẩu cái mềm 

BIẾN CHỨNG 

Theo dõi các biến chứng chảy máu, nhiễm 
trùng, hoại tử vạt, liệt thần kinh bờ hàm dưới[2,4,6].  

KẾT QUẢ  

Tổng cộng 10 bệnh nhân đều ung thư vùng 
khẩu cái mềm được tái tạo khuyết hổng bằng vạt 
đảo dưới cằm, gồm có 9 ca là nam giới, tuổi từ 47 
đến 75, tuổi trung bình 61 (Bảng 1). Kích thước vạt 
trung bình 5 x 7.4cm. Chúng tôi ghi nhận không có 
trường hợp nào bị liệt thần kinh bờ hàm dưới, chảy 
máu sau phẫu thuật. Trong đó, có 1 trường hợp hoại 

tử một phần bề mặt vạt được chúng tôi cắt lọc mô 
hoại tử vào ngày hậu phẫu 13 và 1 trường hợp 
nhiễm trùng xoang hàm (T) – cửa mũi sau gây bung 
hở một phần vạt phía trước – sau được chúng tôi 
bơm rửa bằng betadine, kháng sinh tĩnh mạch và 
khâu lại vị trí hở vạt bằng chỉ Monosyn 3/0. Đa số 
bệnh nhân được ngoại trú sau 10 - 18 ngày. 

Có 7 bệnh nhân được nạo hạch cổ một bên; 1 
ca di căn hạch cổ nhóm IB; 1 ca di căn hạch cổ 
nhóm II; 1 ca di căn hạch cổ nhóm III; 1 ca di căn 
hạch cổ nhóm IB, II, III; và 3 ca hạch cổ dạng viêm. 
Tất cả bệnh nhân đều được xạ trị bổ túc, ngoại trừ 1 
bệnh nhân không đồng ý xạ trị.  

Đặc biệt, có 1 ca ung thư khẩu cái mềm 
cT4N3M0 với bướu lan rộng và hạch cổ phải nhóm II 
kích thước 3cm xâm lấn bó mạch cảnh, chúng tôi cắt 
bướu diện cắt không an toàn và không nạo hạch cổ, 
tạo hình vạt đảo dưới cằm, khai khí đạo dự phòng 
và xạ trị bổ túc. 

Có 9 bệnh nhân phải khai khí đạo dự phòng để 
đảm bảo đường thở sau phẫu thuật và tất cả phải ăn 
uống qua ống thông mũi dạ dày từ 14 – 20 ngày.  

Chức năng nói được chúng tôi đánh giá sau 1 
tháng phẫu thuật: 7 (70%) bệnh nhân có giọng nói 
ngọng, khó nghe và 3 (30%) bệnh nhân nói dễ hiểu. 
Sau 2 – 3 tháng, chỉ 3 (30%) bệnh nhân còn nói 
ngọng, 3 (30%) bệnh nhân nói dễ hiểu và 4 (40%) 
bệnh nhân nói chuyện bình thường. 

Bên cạnh đó, chức năng nuốt của bệnh nhân 
cũng được chúng tôi đánh giá theo ba chế độ: chế 
độ ăn lỏng (nước suối, nước trái cây, sữa…), chế độ 
ăn sệt (cháo, ngũ cốc…) và chế độ ăn đặc (cơm, thịt 
xay,…). Có 2 (20%) bệnh nhân ăn chế độ ăn lỏng,  
8 (80%) bệnh nhân ăn chế độ ăn sệt sau 1 tháng 
phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả thật sự khả quan hơn 
sau 2 – 3 tháng, chỉ còn 1 (10%) bệnh nhân ăn chế 
độ ăn lỏng, 3 (30%) bệnh nhân ăn chế độ ăn sệt, 
còn lại 6 (60%) bệnh nhân có thể ăn chế độ ăn đặc. 
Hầu hết bệnh nhân đều hài lòng về thẩm mỹ và chức 
năng nói, nuốt sau 2 - 3 tháng điều trị (Bảng 2).  

Có 1 bệnh nhân ung thư tuyến nước bọt phụ 
khẩu cái mềm (T) pT4N1M0 còn ăn chế độ ăn lỏng 
sau 2 tháng phẫu thuật do nuốt khó và phải mở  
dạ dày ra da nội soi để nuôi ăn trong thời gian xạ trị 
bổ túc.  

Thời gian theo dõi từ 2 – 11 tháng sau phẫu 
thuật (trung bình 6.5 tháng), chúng tôi chỉ ghi nhận 
có 1 ca ung thư khẩu cái mềm (P) pT2N0M0 tái phát 
hạch cổ (P) nhóm II, chúng tôi đã phẫu thuật cắt 
rộng hạch và tiếp tục theo dõi.  
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Bảng 1. Mô tả đặc điểm của từng bệnh nhân 

Bệnh 
nhân 

Giới 
tính Tuổi Chẩn đoán Giải phẫu 

bệnh Điều trị Ngày 
mổ 

Kích 
thước 

vạt 
(cm) 

Biến 
chứng 

Xạ trị 
bổ 
túc 

Theo 
dõi 

(tháng) 

Tình 
trạng 

hiện tại 

1 Nam 52 Ung thư khẩu cái 
mềm (P) pT2N0M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 

2 

Cắt rộng - tạo hình vạt 
dưới cằm - khai khí đạo 01/2020 4x6 Không Có 11 

Tái phát 
hạch cổ 

(P) nhóm 
II 

2 Nam 68 

Ung thư tuyến 
nước bọt phụ khẩu 

cái mềm (T) 
pT3N1M0 

Carcinôm 
nhầy bì, grad 
cao, di căn 
hạch cổ (T) 

nhóm III 

Cắt rộng - tạo hình đảo 
vạt dưới cằm - nạo hạch 

cổ (T) - khai khí đạo 
04/2020 5x7 

Hoại tử 
một 

phần 
bề mặt 

vạt 

Có 8 
Sống 
không 
bệnh 

3 Nam 70 Ung thư khẩu cái 
mềm (T) pT3N0M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 
1, hạch viêm 

Cắt rộng - tạo hình đảo 
vạt dưới cằm - nạo hạch 

cổ (T) - khai khí đạo 
04/2020 4x7 Không Có 8 

Sống 
không 
bệnh 

4 Nữ 64 

Ung thư tuyến 
nước bọt phụ khẩu 

cái mềm (P) 
pT2N0M0 

Carcinôm bọc 
dạng tuyến 

Cắt rộng - tạo hình vạt 
dưới cằm - khai khí đạo 04/2020 4x6 Không Có 8 

Sống 
không 
bệnh 

5 Nam 47 

Ung thư tam giác 
hậu hàm (T) lan 
khẩu cái mềm 

pT3N0M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 
1, hạch viêm 

Cắt rộng - tạo hình đảo 
vạt dưới cằm - nạo hạch 

cổ (T) 
04/2020 4x7 Không Có 8 

Sống 
không 
bệnh 

6 Nam 67 Ung thư khẩu cái 
mềm (T) pT4N2M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 
2, di căn hạch 
cổ (T) nhóm 

IB, II, III 

Cắt rộng - tạo hình đảo 
vạt dưới cằm - nạo hạch 

cổ (T) - khai khí đạo 
06/2020 6x8 Không Bỏ 

xạ 6 
Sống 
không 
bệnh 

7 Nam 69 Ung thư khẩu cái 
mềm (T) pT3N0M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 
1, hạch viêm 

Cắt rộng - tạo hình đảo 
vạt dưới cằm - nạo hạch 

cổ (T) - khai khí đạo 
07/2020 5x7 Không Có 5 

Sống 
không 
bệnh 

8 Nam 75 

Ung thư tuyến 
nước bọt phụ khẩu 

cái mềm (T) 
pT4N1M0 

Carcinôm 
nhầy bì grad 

3, di căn hạch 
cổ (T) nhóm II 

Cắt rộng - tạo hình vạt 
dưới cằm - nạo hạch cổ 

(T) - khai khí đạo 
08/2020 6x8 

Hở một 
phần 
vạt, 

nhiễm 
trùng 
xoang 
hàm 
(T) 

Có 4 
Sống 
không 
bệnh 

9 Nam 47 
Ung thư khẩu cái 

mềm lan rộng 
cT4N3M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 

2 

Cắt bướu diện cắt không 
an toàn - tạo hình vạt 

dưới cằm - khai khí đạo 
09/2020 6x10 Không Có 3 

Sống 
không 
bệnh 

10 Nam 56 Ung thư khẩu cái 
mềm (P) pT4N1M0 

Carcinôm tế 
bào gai, grad 
2, di căn hạch 
cổ (P) nhóm 

IB 

Cắt rộng - tạo hình vạt 
dưới cằm - nạo hạch cổ 

(P) - khai khí đạo 
10/2019 6x8 Không Có 2 

Sống 
không 
bệnh 

 

Bảng 2. Chức năng nói, nuốt sau tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm bằng vạt đảo dưới cằm 

Bệnh 
nhân 

Giới 
tính Tuổi 

Chức năng nói Chức năng nuốt 

Sau 1 tháng Sau 2-3 tháng Sau 1 tháng Sau 2 - 3 tháng 

1 Nam 52  Nói dễ hiểu Nói bình thường Sệt Đặc 

2 Nam 68  Nói ngọng Nói dễ hiểu Lỏng Sệt 

3 Nam 70 Nói ngọng Nói ngọng Sệt Đặc 

4 Nữ 64  Nói dễ hiểu Nói bình thường Sệt Đặc 

5 Nam 47  Nói dễ hiểu Nói bình thường Sệt Đặc 
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6 Nam 67  Nói ngọng Nói dễ hiểu Sệt Đặc 

7 Nam 69 Nói ngọng Nói bình thường Sệt Đặc 

8 Nam 75  Nói ngọng Nói ngọng Lỏng Lỏng 

9 Nam 47 Nói ngọng Nói ngọng Sệt Sệt 

10 Nam 56  Nói ngọng Nói dễ hiểu Sệt Sệt 

 

BÀN LUẬN 
Tái tạo khuyết hổng khẩu cái mềm rất phức tạp. 

Tùy thuộc vào kích thước khuyết hổng, sự thuận lợi 
trong việc di chuyển vạt tới khuyết hổng, độ tin cậy 
của vạt và tổng trạng của bệnh nhân để xác định các 
kỹ thuật tái tạo cho phù hợp. Sự ra đời của vạt tự do 
là bước tiến lớn trong lĩnh vực tái tạo khẩu hầu nói 
chung. Vạt tự do như vạt cẳng tay quay hoặc vạt đùi 
trước ngoài là những vạt thường được lựa chọn cho 
những khuyết hổng này. Đây là vạt có độ tin cậy cao 
và rất linh động. Tuy nhiên, kỹ thuật vi phẫu đòi hỏi 
thời gian cuộc phẫu thuật kéo dài, trang thiết bị phức 
tạp và việc chọn lựa bệnh nhân cũng khắt khe[3]. 

Vạt đảo dưới cằm là vạt có cuống tại vùng với 
ưu điểm linh hoạt, thời gian lấy vạt ngắn, nguồn 
cung cấp máu đáng tin cậy, sẹo khó thấy và thuận 
lợi cho các khuyết hổng 2/3 dưới vùng đầu cổ, trong 
đó có khẩu cái mềm. 

Chức năng của khẩu cái mềm như một cái van 
đóng mở và giúp cộng hưởng giọng nói. Seikaly và 
các đồng nghiệp[8] đã mô tả các đặc điểm lý tưởng 
mà sự tái tạo khẩu cái mềm nên đạt được gồm: 
phân tách khẩu hầu và mũi hầu mà vẫn duy trì sự 
thông thoáng của mũi, phục hồi chức năng nói và 
nuốt, an toàn về mặt ung thư học, chi phí hiệu quả. 
Như đa số các tác giả khuyến cáo, không nên sử 
dụng vạt này trên những bệnh nhân có chỉ định nạo 
hạch cổ nhóm IA[2,3,6] vì lý do an toàn về mặt ung thư 
học. Trong kết quả của chúng tôi, sau khi nạo hạch 
cổ bên ghi nhận chỉ có di căn hạch nhóm IB, II, III. 
Vạt đảo dưới cằm trong báo cáo của chúng tôi đã 
đáp ứng hầu hết các tiêu chí trên. 

Brown và các đồng nghiệp[7] cho rằng những vạt 
tái tạo sẽ bị co lại theo thời gian, đặc biệt là sau khi 
xạ trị, gây ra tình trạng kém vận động ở màn hầu. 
Trong 10 ca chúng tôi đang theo dõi ghi nhận có sự 
co nhỏ của vạt, tuy nhiên mức độ không đáng kể và 
chức năng nói, nuốt của bệnh nhân ngày càng cải 
thiện hơn.   

Vạt đảo dưới cằm có thể được lấy theo xuôi 
dòng hoặc ngược dòng từ động mạch mặt. Wei-liang 
Chen và cộng sự[9] đã sử dụng thành công vạt dưới 
cằm ngược dòng để tái tạo khuyết hổng khẩu cái 
mềm ở 8 bệnh nhân từ 2009 đến 2013. Lý do tác giả 
sử dụng dòng chảy ngược của bó mạch mặt là để 
mở rộng góc xoay và chiều dài cuống mạch để đưa 

vạt đến khuyết hổng khẩu cái mềm. Tuy nhiên, tất cả 
bệnh nhân của chúng tôi được bảo tồn bó mạch mặt 
cả đầu xa và đầu gần, vẫn có thể chuyển vạt qua 
đường hầm dưới niêm mạc má đến tái tạo khuyết 
hổng khẩu cái mềm. Theo kết quả báo cáo của tác 
giả trên, trong 8 bệnh nhân tái tạo khẩu cái mềm 
bằng vạt dưới cằm: không có biến chứng nơi lấy vạt 
hay liệt thần kinh bờ hàm dưới, 62.5% bệnh nhân ăn 
được chế độ ăn đặc, 25% chế độ ăn mềm, 12.5% 
chế độ ăn lỏng, 75% giọng nói bình thường, 12.5% 
giọng nói dễ hiểu, 12.5% giọng nói ngọng sau trung 
bình 28 tháng theo dõi. Khi so sánh với kết quả của 
chúng tôi ghi nhận là gần tương đồng về chức năng 
nuốt và chức năng nói có phần thấp hơn không đáng 
kể. Tuy nhiên, thời gian theo dõi của chúng tôi ngắn 
hơn (trung bình 6.5 tháng) và hầu hết bệnh nhân 
đều hài lòng về chức năng nói, nuốt sau 2 - 3 tháng 
điều trị. 

Tác giả Chen và cộng sự[9] ghi nhận có 1 bệnh 
nhân ung thư khẩu cái mềm T2N1M0 đã được cắt 
bướu và nạo hạch cổ 2 bên trên cơ vai móng kèm 
xạ trị bổ túc 60Gy bị tái phát hạch cổ sau 28 tháng. 
Chúng tôi cũng có 1 trường hợp ung thư khẩu cái 
mềm (P) pT2N0M0 tái phát hạch cổ (P) nhóm II sau 
9 tháng, chúng tôi đã phẫu thuật cắt rộng hạch và 
tiếp tục theo dõi.  

Râu vùng dưới cằm theo vạt có thể gây khó 
chịu cho bệnh nhân trong giai đoạn đầu. Tuy vậy, 
bệnh nhân có thể thích ứng được và không phàn 
nàn về điều này khi tái khám sau 4 - 11 tháng phẫu 
thuật. 

KẾT LUẬN 

Sử dụng vạt đảo dưới cằm trong tái tạo 
khuyết hổng khẩu cái mềm có thể mang lại hiệu quả 
tốt về mặt chức năng nói và nuốt. Vạt có ưu điểm là 
linh hoạt, thời gian lấy vạt ngắn, nguồn cung cấp 
máu đáng tin cậy và sẹo kín đáo. Vạt đảo dưới cằm 
nên là một lựa chọn trong tái tạo khuyết hổng 2/3 
dưới vùng đầu cổ, trong đó có khẩu cái mềm. 
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HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU TÁI TẠO 
KHẨU CÁI MỀM BẰNG VẠT ĐẢO DƯỚI CẰM 

   

 

Hình 6. Ung thư tuyến nước bọt phụ khẩu cái mềm 
(P) pT2N0M0 
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ABSTRACT 

Using submental island flap in reconstruction of soft palate defects: A review of 10 cases 

Submental island flap was first time described by Martin et al in 1993. Supplying by submental vessels, 
submental island flap might be either predicled or free flap. Submental island flap ingredients included skin, 
subcutaneous tissue, platysma muscle, anterior belly of digastric muscle, a part of mylohoid muscle and a part 
of mandible if needed. Submental island flap was indicated for 2/3 lower face defects. Among these indidations, 
reconstruction of soft palate defects by submental island flap was appreciated because of well responding of 
speech and swallow functions. 

Purpose: Initially evaluated techniques and clinical effect of submental island flap in reconstruction of soft 
palate defects. 

Patients and methods: Described a total of 10 cases of reconstruction of soft palate defects by submental 
island flap at Head and Neck Surgery Department - Ho Chi Minh city Oncology Hospital from 01/2020 to 
10/2020. 

Results: Among 10 cases of recontruction of soft palate defects by submental island flap, there was no 
case of total flap necrosis. Most of patients were satisfied with speech and swallow functions. 

Conclusion: Submental island flap was a versatile flap, which could be used for many cases of reconstruct 
head and neck defects. Specially, recontruction of soft palate defects by submental island flap help patients 
recover their speech and swallow functions well. The advantages of this flap were flexibility, reliability blood 
supply and camouflage scars. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các khuyết hổng phức tạp đường hô hấp tiêu 
hóa trên thường gặp sau phẫu thuật cắt rộng bướu 
ác tính và thường liên quan đến xương, niêm mạc 
hốc miệng, da, mô mềm. Tạo hình loại khuyết hổng 
này đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật vi phẫu. Tuy nhiên 
để đạt được kết quả chức năng và thẩm mỹ chấp 
nhận được hiện vẫn là thách thức của phẫu thuật 
viên đầu cổ.  

Vạt tự do có thể che phủ đầy đủ cho hầu hết 
các kích cỡ khuyết hổng khu trú tại một vùng chức 
năng nhất định như mặt, hốc miệng, khẩu hầu… 
Trong trường hợp cắt rộng từ hai vùng chức năng 
trở lên hay các khuyết hổng phức tạp về thể tích, 
chiều không gian hoặc liên quan đến nhiều loại mô 
(xương, niêm mạc, da, mô mềm) thì có thể vượt quá 
khả năng che phủ của một vạt tự do. Những khuyết 
hổng này đặt ra cho phẫu thuật viên không chỉ cố 
gắng che phủ về mặt giải phẫu mà còn phục hồi 

chức năng. Xuất phát từ thực tế đó, việc phối hợp 
hai vạt tự do được đề xuất đã giải quyết tốt thách 
thức này, đem lại một kết quả chức năng và thẩm mĩ 
thuận lợi sau phẫu thuật[2][15]. Ao và cộng sự là tác 
giả đầu tiên báo cáo nghiên cứu phối hợp vạt xương 
mác tự do và vạt đùi trước ngoài trong tạo hình 
khuyết hổng vùng hốc miệng năm 1998[1]. Sau đó 
Wei và cộng sự báo cáo một nghiên cứu với số 
lượng bệnh nhân khá lớn sử dụng phối hợp hai vạt 
tự do trong tạo hình khuyết hổng vùng đầu cổ[12].  

Đặc biệt, cắt rộng bướu ác tính giai đoạn tiến 
triển vùng hốc miệng thường gây ra khuyết hổng 
xương hàm dưới phức tạp liên quan đến xương, 
niêm mạc hốc miệng, da, mô mềm. Theo y văn, vạt 
xương mác tự do là lựa chọn tiêu chuẩn tạo hình 
khuyết hổng xương hàm dưới với nhiều ưu điểm, 
ngoài ra còn có đảo da có thể che phủ phần mềm. 
Tuy nhiên, kích thước đảo da là tương đối hạn chế. 
Do đó, đối với các khuyết hổng xương hàm dưới 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Các khuyết hổng phức tạp vùng đầu cổ đòi hỏi phải tạo hình bằng hai vạt tự do. Tuy 
nhiên để đạt được kết quả chức năng và thẩm mỹ chấp nhận được hiện vẫn là thách thức của phẫu thuật 
viên đầu cổ. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 12/2019 đến tháng 09/2020, chúng tôi thực hiện 
05 trường hợp tạo hình bằng phối hợp hai vạt tự do tại khoa Ngoại Đầu cổ Hàm mặt bệnh viện Ung Bướu 
thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận các yếu tố liên quan đến phẫu thuật, biến chứng và phục hồi 
sau tạo hình.  

Kết quả: Nghiên cứu có 05 trường hợp tạo hình phối hợp vạt xương mác tự do với vạt đùi trước ngoài 
(04 trường hợp) và vạt cẳng tay quay (01 trường hợp). Thời gian phẫu thuật trung bình là 630 phút (600 - 
660 phút). Thời gian nằm viện trung bình là 21 ngày (14-32 ngày). Biến chứng sớm hay gặp trong nghiên 
cứu là nhiễm trùng với 01 trường hợp dò vết mổ ra da. Sự phục hồi chức năng của xương hàm dưới 
(75%) và thẩm mĩ khuôn mặt (75%) của các trường hợp tạo hình bằng hai vạt tự do đạt kết quả khá tốt 
sau thời gian 1 tháng và 6 tháng. 

Kết luận: Phối hợp hai vạt tự do là một lựa chọn quan trọng trong tạo hình khuyết hổng phức tạp 
vùng đầu cổ. Ở bệnh nhân được lựa chọn phù hợp, phối hợp hai vạt tự do có nhiều lợi ích, cung cấp 
lượng mô thích hợp tối ưu cho việc tạo hình khuyết hổng. 
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phức tạp thì một vạt xương mác tự do không thể che 
phủ đầy đủ phần mềm, mà cần phối hợp thêm vạt tự 
do thứ hai[8].    

Một số phẫu thuật viên lựa chọn tránh sử dụng 
vạt tự do thứ hai bằng một vạt tại vùng hoặc vật liệu 
thay thế khác. Cho nên chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này để đánh giá tính khả thi cũng như an toàn 
của việc sử dụng hai vạt tự do trong tạo hình khuyết 
hổng phức tạp vùng đầu cổ. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi sử dụng vạt xương mác tự do để tạo hình 
khuyết hổng xương hàm dưới. Tùy theo kích thước, 
tính chất khuyết hổng phần mềm (mô mềm, niêm 
mạc, hay da) kèm theo mà chúng tôi lựa chọn vạt tự 
do thứ hai là vạt cẳng tay quay hay vạt đùi trước 
ngoài.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân bị khuyết hổng xương hàm dưới 
phức tạp sau phẫu thuật bệnh nguyên phát đang 
điều trị tại khoa Ngoại đầu cổ, hàm mặt bệnh viện 
Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh ở giai đoạn 
tiến triển tại chỗ tại vùng, tuổi dưới 70 tuổi, và đồng 
ý tạo hình bằng phối hợp hai vạt tự do (vạt xương 
mác phối hợp vạt đùi trước ngoài hoặc cẳng tay 
quay).  

Phương pháp nghiên cứu 

Báo cáo loạt ca. 

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định bằng  
kết quả mô học sau khi sinh thiết bướu, được đánh 
giá tình trạng di căn hạch và di căn xa (nếu là bệnh 
ác tính). Khảo sát tiền căn phẫu thuật, xạ trị, và chấn 
thương vị trí cho vạt (cẳng chân, cẳng tay không 
thuận) - nhận vạt (đầu cổ). Chúng tôi đánh giá mạch 
máu nơi cho vạt - nhận vạt bằng lâm sàng và  
cận lâm sàng. Tất cả các trường hợp chúng tôi đều 
sử dụng máy doppler cầm tay để xác định nhánh 
xuyên nuôi đảo da trong quá trình thiết kế vạt.Chúng 
tôi có hai kíp phẫu thuật: cắt rộng bướu nguyên phát 
và lấy vạt. Bệnh nhân được lấy vạt xương mác ở 
chân không thuận cùng lúc với phẫu thuật điều trị 
bệnh nguyên phát. Sau khi phẫu thuật bướu nguyên 
phát, chúng tôi đánh giá khuyết hổng phần mềm  
để lựa chọn lấy vạt tự do tiếp theo. Trong lúc đó  
tạo hình xương mác cho phù hợp khuyết hổng 
xương hàm dưới và tiến hành nối vi phẫu động - tĩnh 
mạc mác với động - tĩnh mạch mặt hoặc động - tĩnh 

mạch giáp trên. Chúng tôi sẽ thiết kế và tiến hành 
lấy vạt tự do tiếp theo. Tùy thuộc kích thước khuyết 
hổng, mất thể tích mô mềm, che phủ niêm mạc hay 
da mà chúng tôi lựa chọn vạt cẳng tay quay (khuyết 
hổng kích thước trung bình) hay vạt đùi trước ngoài. 
Nếu lấy vạt đùi trước ngoài, chúng tôi sẽ lấy cùng 
chân lấy vạt xương mác. Vạt tự do thứ hai sẽ được 
nối với động mạch mặt (hoặc động mạch giáp trên), 
tĩnh mạch hầu ngoài hoặc tĩnh mạch mặt chung bên 
đối diện.  

Trong phẫu thuật, chúng tôi ghi nhận thời gian 
phẫu thuật. Sau phẫu thuật, chúng tôi theo dõi biến 
chứng và tỉ lệ thành công của vạt. Chúng tôi đánh 
giá chức năng và kết quả thẩm mỹ sau khi tạo hình 
tại các thời điểm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. 

Chúng tôi đánh giá kết quả phục hồi chức năng 
bệnh nhân sau phẫu thuật dựa vào 3 đặc điểm: chế 
độ ăn, phát âm và độ rộng khi há miệng. Phân loại 
kết quả thẩm mỹ đạt được sau tạo hình thành 3 
mức: tốt, trung bình, xấu dựa vào độ cân xứng của 
khuôn mặt sau tạo hình (tương ứng với cân xứng, 
mất cân xứng ít, mất cân xứng trung bình). 
Đặc điểm 0 1 2 

Chế độ 
ăn 

Không ăn được 
(ăn qua sonde) 

Chế độ ăn hạn 
chế, thức ăn mềm 

Bình 
thường 

Phát âm 
Thay đổi nghiêm 

trọng, người 
nghe không hiểu 

Thay đổi vừa phải, 
người nghe phải 
cố gắng để hiểu 

Bình 
thường 

Độ rộng 
khi há 
miệng 

Nhỏ hơn 1 ngón 
tay 

Từ 1 đến 2 ngón 
tay 

Lớn hơn 2 
ngón tay 

Bảng 1. Bảng đánh giá phục hồi chức năng bệnh 
nhân sau phẫu thuật 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi thực hiện tạo hình khuyết hổng 
xương hàm dưới phức tạp bằng hai vạt tự do cho 05 
bệnh nhân từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 09 năm 
2020. Tất cả các khuyết hổng xương hàm dưới đều 
tạo hình bằng vạt xương mác tự do có đảo da. Đối 
với khuyết hổng phần mềm chúng tôi tạo hình bằng 
04 vạt đùi trước ngoài và 01 vạt cẳng tay quay. Các 
trường hợp ác tính đều được hóa trị hỗ trợ hoặc xạ 
trị bổ túc sau phẫu thuật điều trị bướu nguyên phát.  

 

 
BN Giới Tuổi Chẩn đoán Vạt tạo hình 

1 Nữ 16 Sarcôm xương hàm dưới Vạt xương mác + Vạt cẳng tay quay 

2 Nữ 18 Sarcôm xương hàm dưới Vạt xương mác + Vạt đùi trước ngoài 
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3 Nam 58 Ung thư nướu răng hàm dưới T4N2M0 Vạt xương mác + Vạt đùi trước ngoài 

4 Nữ 45 Hoại tử xưng hàm dưới/ Ung thư amiđan phải T2N0M0 đã xạ trị Vạt xương mác + Vạt đùi trước ngoài 

5 Nam 48 Ung thư nướu răng hàm dưới T4N2M0 đã hóa trị Vạt xương mác + Vạt đùi trước ngoài 

Bảng 2. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 
 

Thời gian phẫu thuật trung bình là 630 phút 
(600 - 660 phút). Tất cả các trường hợp tạo hình 
bằng vạt tự do đều thông nối tốt, không có trường 
hợp nào phải phẫu thuật lại vì tắc mạch nối. Sau 
phẫu thuật, thời gian rút ống khai khí đạo trung bình 
là 8 ngày (6 - 12 ngày). Ở vị trí lấy vạt, chân không 
thuận của bệnh nhân có thể đi lại sau 3 tuần phẫu 
thuật. Sau 1 tháng, đa số bệnh nhân (4 trường hợp) 
vận động gần như bình thường, 1 bệnh nhân hạn 
chế nhẹ biên độ khi vận động gắng sức. Thời gian 
nằm viện trung bình là 21 ngày (14 - 32 ngày). Biến 
chứng sớm hay gặp trong nghiên cứu là nhiễm trùng 
với 01 trường hợp dò vết mổ ra da. Trường hợp này, 
chúng tôi điều trị thành công bằng chăm sóc tại chỗ 
và kháng sinh toàn thân. 

Bệnh nhân tái khám được đánh giá bằng lâm 
sàng và hình ảnh học (panorex hoặc CT Scan).  
Sau phẫu thuật 1 tháng, tất cả bệnh nhân đều phục 
hồi tốt chức năng nuốt, nói và há miệng. Về chế độ 
ăn để đánh giá chức năng nhai có 2 trường hợp đạt 
mức điểm 2. 

Chế độ ăn Số trường hợp Tỷ lệ % 

0 0 0 

1 3 75 

2 1 25 

Bảng 3. Kết quả phục hồi chức năng bệnh nhân sau 
tạo hình 1 tháng 

Sau phẫu thuật 06 tháng, tất cả các trường hợp 
chức năng nhai, phát âm, độ rộng khi há miệng đều 
đạt mức điểm 2. Trên phim panorex, chúng tôi ghi 
nhận lành xương hoàn toàn. 

Đa số các trường hợp (3/4 trường hợp) trong 
nghiên cứu đều đạt kết quả thẩm mỹ tốt sau phẫu 
thuật 06 tháng.  

Kết quả thẩm mỹ Số trường hợp Tỷ lệ % 

Tốt 3 75 

Trung bình 1 25 

Xấu 0 0 

Bảng 4. Đánh giá kết quả thẩm mỹ sau phẫu thuật  

Trong quá trình theo dõi, hai trong số bệnh 
nhân nghiên cứu tái phát, vị trí tái phát tại chỗ (01 
trường hợp) và tại vùng (1 trường hợp), chưa di căn 
xa. Tại thời điểm viết nghiên cứu này, một trường 
hợp ung thư nướu răng hàm dưới đã hóa trị xuất 
viện sau phẫu thuật 14 ngày và đang chờ xạ trị bổ 
túc sau mổ.   

BÀN LUẬN 

Các khuyết hổng phức tạp vùng đầu cổ sau 
phẫu thuật cắt rộng bướu ác tính thường đòi hỏi kĩ 
thuật vi phẫu tạo hình. Việc tạo hình những khiếm 
khuyết vùng đầu cổ này không chỉ là thách thức về 
mặt phẫu thuật mà còn đặt ra những yêu cầu về 
phục hồi chức năng và thẩm mỹ. Trong ba mươi 
năm qua, tỉ lệ thành công của vi phẫu tạo hình tăng 
lên đáng kể, cũng như nhiều loại vạt với thành phần 
khác nhau sử dụng trong tạo hình vùng đầu cổ.  
Tuy nhiên, trong các trường hợp khuyết hổng rộng, 
phức tạp liên quan đến nhiều cấu trúc giải phẫu, 
nhiều loại mô cắt bỏ và chức năng phần mô cắt bỏ 
đảm nhận; nên có thể không có một vạt tự do đầy đủ 
xương và mô mềm thích hợp để phục hồi cấu trúc 
giải phẫu ba chiều và chức năng phức tạp.  

Một số tác giả cho rằng sử dụng vạt tự do thứ 
hai sẽ linh hoạt và dễ dàng hơn trong việc phục hồi 
cấu trúc giải phẫu. Mặc dù thời gian phẫu thuật kéo 
dài hơn, tỉ lệ biến chứng nơi cho vạt có thể tăng 
nhưng mức độ phục hồi chức năng tăng lên. Ngoài 
ra, thời gian lành thương rút ngắn do vạt tạo hình vi 
phẫu được cấp máu tốt. Bệnh nhân sẽ nhanh chóng 
tiếp nhận điều trị bổ túc sau phẫu thuật. Từ đó mang 
lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, cũng như giảm gánh 
nặng về chi phí chăm sóc sức khỏe[2][3][9][11][12][13][14].  
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Hình 1. Hình ảnh trên lâm sàng và trên CT tái tạo 3D 

 

  

Hình 2. Bệnh nhân được tái tạo bằng vạt xương mác và vạt đùi trước ngoài 

 

Tạo hình đồng thời bằng hai vạt tự do đòi hỏi 
yêu cầu phức tạp về mặt kỹ thuật. Bởi vì chúng ta 
cần nhiều thời gian hơn để lấy vạt cũng như thực 
hiện nối vi phẫu. Thách thức không chỉ đơn thuần về 
mặt kĩ thuật, mà còn thách thức về phía bệnh nhân, 
lựa chọn và lên kế hoạch cẩn thận. Trong nghiên 
cứu của Guilemaud và cộng sự cho thấy rằng nhờ 
vào việc lựa chọn bệnh nhân và lên kế hoạch phù 
hợp; thời gian phẫu thuật, tỉ lệ biến chứng, thời gian 
nằm viện, tỉ lệ thành công giữa nhóm bệnh nhân sử 
dụng hai vạt tự do và nhóm một vạt tự do phối hợp 
vạt tại vùng trong tạo hình khuyết hổng lớn vùng đầu 
cổ là không khác biệt[5].  

Chúng tôi cũng đã thực hiện tạo hình các 
khuyết hổng phức tạp vùng đầu cổ bằng một vạt vi 
phẫu phối hợp với một vạt tại vùng. Tuy nhiên, 
chúng tôi chưa có số liệu so sánh trực tiếp giữa hai 
nhóm phối hợp hai vạt tự do với một vạt tự do và 
một vạt tại vùng. Tham khảo y văn, chúng tôi nhận 
thấy các đặc điểm sau. Một số vạt tại vùng thường 
được phối hợp với vạt tự do trong tạo hình vùng đầu 
cổ là vạt ngực lớn, vạt delta ngực, vạt cơ thang. 
Nhược điểm của các vạt tạo hình là cấp máu thường 
không tối ưu. Nếu cơ ngắn, đảo da lớn sẽ có một số 
vùng của vạt da cấp máu ngẫu nhiên, đặc biệt giảm 
tưới máu ở những vùng xa của vạt[9]. Theo quan 
điểm của Chen và cộng sự, vạt da cơ ngực lớn là 
lựa chọn phổ biến tạo hình vùng đầu cổ tuy nhiên 
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nên tránh sử dụng để tạo hình niêm mạc sàn miệng 
vì nhiều nguy cơ như dò, lộ xương, dày, ít linh hoạt, 
gây cản trở chức năng sàn miệng. Tác giả cũng báo 
cáo rằng tỉ lệ thất bại của tạo hình hai vạt tự do 
(2,8%) thấp hơn một vạt tự do phối hợp một vạt tại 
vùng ((9%). Các nghiên cứu cho thấy kết quả của 
phối hợp hai vạt tự do tốt hơn so với một vạt tự do 
phối hợp với vạt tại vùng. Các tác giả suy đoán rằng 
cuống lớn của vạt tại vùng có thể gây chèn ép giảm 
tưới máu của vạt tự do, gia tăng tỉ lệ huyết khối tĩnh 
mạch cảnh trong (từ 14 - 33%) làm cho tỉ lệ thất bại 
cao hơn[4]. Đồng thời xu hướng teo cơ và tác dụng 
của trọng lực theo thời gian đối với vạt tại vùng ảnh 
hưởng nhiều đến kết quả tạo hình[6].  

Mặc dù không có một hướng dẫn thực hành 
lâm sàng thống nhất, đa số các tác giả đều chỉ định 
tạo hình khuyết hổng vùng đầu cổ bằng hai vạt tự do 
trong một số trường hợp sau: (1) khuyết hổng phức 
tạp liên quan đến xương, niêm mạc hốc miệng, da 
và mô mềm mà không thể tạo hình bằng một vạt 
phức hợp duy nhất, (2) khuyết hổng niêm mạc hốc 
miệng lớn không thể che phủ bằng một vạt da lớn 
hoặc vạt da cơ, (3) khó tạo hình vì khuyết hổng lớn 
liên quan đến cấu trúc giải phẫu ba 
chiều[3][4][11][12][13][14]. Tất cả năm trường hợp lựa chọn 
trong nghiên cứu của chúng tôi đều có khuyết hổng 
lớn liên quan đến nhiều cấu trúc giải phẫu và nhiều 
loại mô (xương, niêm mạc, da, phần mềm). Phối 
hợp hai vạt tự do chắc chắn đặt ra nhiều vấn đề khó 
khăn về kĩ thuật, tăng khả năng biến chứng và thời 
gian phẫu thuật. Chúng tôi cũng như nhiều tác giả 
khác đều không có ý định thúc đẩy phối hợp hai vạt 
tự do trở thành qui trình thường quy, mà chỉ muốn 
nhấn mạnh đây có thể là một lựa chọn điều trị, nhất 
là các khối bướu trước đây thường được xem là 
không thể phẫu thuật được (T4b)[3]. Tác giả Wei và 
cộng sự khuyến cáo không nên sử dụng hai vạt tạo 
tự do tạo hình cho các ung thư tái phát hoặc ung thư 
thứ hai[12]. Tuy nhiên trong nghiên cứu của Mo và 
cộng sự, có ba trường hợp tái phát được tạo hình 
bằng phối hợp hai vạt tự do. Tác giả cũng lưu ý rằng 
cần cân nhắc sử dụng phối hợp hai vạt tự do tùy vào 
mỗi trường hợp cụ thể, có thể lựa chọn phối hợp 
thêm với vạt tại vùng hay vật liệu thay thế, và quan 
trọng hơn cả là thời gian sống còn tiên lượng không 
được quá ngắn (dưới 6 tháng)[8].  

Thời gian phẫu thuật trung bình trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 630 phút, thấp hơn so với một 
số nghiên cứu khác. Thời gian nằm viện trung bình 
trong nghiên cứu của chúng tôi là 21 ngày (14 - 32 
ngày), tương đương với các tác giả khác.  

 

 

 

Nghiên cứu 
Số 

bệnh 
nhân 

Thời gian 
phẫu thuật 

(phút) 

Thời gian 
nằm viện 

(ngày) 

Balasubramanian 21 840 Không ghi 
nhận 

Chen 474 660 Không ghi 
nhận 

Lee 10 602 14 

Guillemaud  22 990 20,7 

Mo 12 660 11 - 82 

Posch 12 Không ghi 
nhận 

28 

Wei  36 730 45 

Chúng tôi 5 630 21 

Bảng 5. Bảng thời gian phẫu thuật và thời gian  
nằm viện trung bình của bệnh nhân  

Tác giả Chen và cộng sự khi nghiên cứu tổng 
hợp các nghiên cứu tạo hình khuyết hổng đầu cổ 
phức tạp bằng hai vạt phối hợp đã nhận thấy rằng 
sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê về thời gian 
phẫu thuật trung bình giữa hai nhóm tạo hình bằng 
hai vạt tự do so với một vạt tự do phối hợp một vạt 
tại vùng[5]. Guillemaud cũng đưa ra kết luận tương tự 
khi không có sự khác biệt về thời gian phẫu thuật, 
thời gian nằm viện và tỉ lệ thành công giữa nhóm 
phối hợp hai vạt tự do so với một vạt tự do phối hợp 
một vạt tại vùng[6].  

Tất cả các trường hợp tạo hình, chúng tôi đều 
thực hiện nối vi phẫu thành công, không có trường 
hợp tắc mạch nào cần phải thực hiện khâu nối lại. 
Biến chứng sau mổ ghi nhận là biến chứng nhẹ, chỉ 
một trường hợp nhiễm trùng dò từ hốc miệng ra da. 
Chúng tôi chỉ can thiệp điều trị bằng kháng sinh và 
chăm sóc tại chỗ. Tác giả Chen và cộng sự tổng hợp 
38 nghiên cứu từ y văn, trong 474 bệnh nhân tạo 
hình khuyết hổng phức tạp vùng đầu cổ bằng phối 
hợp hai vạt tự do, tỉ lệ biến chứng nhẹ là 6,96% 
(33/474). Các biến chứng nhẹ hay gặp là nhiễm 
trùng (14/474) và hở vết mổ (13/474). Tỉ lệ biến 
chứng nặng là 20% (90/474). Hầu hết các biến 
chứng nặng đều liên quan đến thám sát lại mạch 
máu nối vi phẫu (33/474). Khi so sánh biến chứng 
giữa hai nhóm phối hợp hai vạt tự do với vạt tự do 
phối hợp vạt tại vùng, tác giả ghi nhận tỉ lệ biến 
chứng nhẹ hoặc nặng đều thấp hơn ở nhóm phối 
hợp hai vạt tự do. Tuy nhiên tác giả cũng thừa nhận 
rằng tổng kết này có thể không đại diện chính xác 
kết quả của hai nhóm vì nhiều lí do như thiếu hụt số 
liệu của nhóm vạt tự do phối hợp vạt tại vùng hoặc 
sự thiên vị của các tác giả trong các nghiên cứu hồi 
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cứu, ca lâm sàng và mô tả loạt ca[4]. Posch cũng ghi 
nhận tai biến hay gặp thường nhẹ liên quan đến 
nhiễm trùng tại chỗ (2/12) và tụ máu (1/12)[10]. 

Chúng tôi ghi nhận sự phục hồi chức năng của 
xương hàm dưới (75%) và thẩm mĩ khuôn mặt 
(75%) của các trường hợp tạo hình bằng hai vạt tự 
do đạt kết quả khá tốt sau thời gian 1 tháng và 6 
tháng. Nghiên cứu của các tác giả Chen, Hasano, 
Posch nhận định rằng phối hợp vạt xương mác và 
vạt đùi trước ngoài tự do trong tạo hình vùng đầu cổ 
là an toàn, đem lại kết quả phục hồi chức năng 
tốt[7][10][13]. Tác giả Guillemaud cũng ghi nhận sự 
phục hồi chức năng nói khá tốt sau tạo hình với tỉ lệ 
66,2% (từ đơn) và 88,2% (thành câu). Tác giả đánh 
giá phục hồi chức năng nuốt bằng thử nghiệm nuốt 
barrit phân thành ba mức độ lỏng, sệt và đặc. Kết 
quả đánh giá là tốt nếu không thấy hình ảnh barrit 
trong thanh quản bệnh nhân khi nuốt. Sau 18,2 
tháng theo dõi, có 31 bệnh nhân (88,6%) được xác 
định nuốt tốt với thử nghiệm nuốt barrit ở cả ba mức 
độ. Trong nghiên cứu, tác giả không so sánh trực 
tiếp sự phục hồi chức năng giữa hai nhóm phối hợp 
hai vạt tự do so với một vạt tự do. Nhưng tác giả 
nhận định rằng, nghiên cứu thu nhận được kết quả 
phục hồi chứng năng tốt ở nhóm bệnh nhân khuyết 
hổng phức tạp cần tạo hình bằng hai vạt tự do[6]. 

KẾT LUẬN 

Phối hợp hai vạt tự do là một lựa chọn quan 
trọng  trong tạo hình khuyết hổng phức tạp vùng 
đầu cổ. Bằng cách sử dụng hai kíp phẫu thuật, lựa 
chọn bệnh nhân và lên kế hoặch cẩn thận thì thời 
gian và biến chứng phẫu thuật không tăng lên. Ở 
bệnh nhân được lựa chọn phù hợp, phối hợp hai vạt 
tự do có nhiều lợi ích, cung cấp lượng mô thích hợp 
tối ưu cho việc tạo hình khuyết hổng. 
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ABSTRACT 

Double free flaps for reconstruction of complex defects in head and neck surgery 

Background: Extensive composite defects in the head and neck area may require the use of double free 
flap reconstruction. These reconstructions are not only surgically challenging but also challenging to patients. 
This study to demonstrate the feasibility of double free flap surgery in head and neck reconstruction.  

Methods: From December of 2019 to September of 2020, double free flap reconstructions were used in 05 
patients with extensive composite head and neck defects following malignant tumor (n=4) and 
osteoradionecrosis (n=1) resection. Patients' demographic data were collected, and the outcomes measured 
included flap survival and complications. Postoperative functional and aesthetic outcome were also analyzed. 

Results: There were total 5 patients in our study. All reconstructions were performed using an 
osteocutaneous fibula flap in combination with an anterolateral thigh flap (n = 4) or a radial forearm flap (n = 1). 
The total flap survival rate was 100 percent. Mean operative time was 630 minutes (600 - 660 minutes). There 
were no major complications. The majority of patients had satisfactory cosmetic and functional results of both 
donor site and recipient site after 6 months of mean follow-up. 

Conclusions: The use of double flaps is an option worth considering for complex head and neck defects in 
carefully selected patients.  

Keywords: Free flaps; Head and neck; Outcomes; Reconstruction. 
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GIỚI THIỆU 

Vạt cánh tay ngoài mở rộng là một vạt khá phổ 
biến trong điều trị tái tạo khuyết hổng vùng đầu cổ, 
vạt thuận lợi cho tái tạo các khuyết hổng vùng mặt 
lẫn hốc miệng. Vạt cánh tay ngoài lần đầu được mô 
tả bởi tác giả Song và cộng sự[1] như là một vạt da 
tự do, vạt có thể được tùy chỉnh để che phủ mô 
mềm hoặc che khuyết hổng bàn tay ở các vị trí khác 
nhau[2]. Sau đó, vạt được mô tả và thu hoạch như là 
một vạt có cuống được mô tả bởi Culbertson và 
Mutimer[3], để che phủ các khuyết tật mô mềm xung 
quanh khớp khủyu tay và trong điều trị co cứng da 
cơ sau bỏng[3,4]. Katsaros và cộng sự[5], vào năm 
1984, đã xác định rõ hơn về giải phẫu học và các 
ứng dụng của vạt, như là thu hoạch vạt cánh tay 
ngoài kèm với 1 phần xương cánh tay. Họ báo cáo 
một bệnh nhân được thực hiện vạt kèm một đoạn 
xương cánh tay dài 9cm. 

Loạt ca mới nhất được báo cáo bởi cùng nhóm 
sử dụng vạt kèm xương cánh tay để tái tạo khuyết 
hổng có xương như xương chày, xương hàm dưới, 
xương bàn tay, cổ chân[6]. 

Ngoài tái tạo nhiều cơ quan khác, Vạt cánh tay 
ngoài còn được sử dụng như là vạt kết hợp để tái 
tạo khuyết hổng đầu cổ[7]. 

Vạt cánh tay ngoài có cuống mạch máu hằng 
định và có thể được thiết kế mở rộng vạt hơn nữa. 
Katsaros và cs[6] và Kuek và Chuan[8] đã là những 
người đầu tiên mô tả và báo cáo sử dụng vạt cánh 
tay ngoài mở rộng (ELAF) vào 1991, giống như vạt 
LAF được thiết kế nhưng đảo da được kéo dài ra 
hơn và xa hơn về phía trước cánh tay. Điều này cho 
phép sử dụng vạt da mỏng hơn, mềm hơn và dài 
hơn. 

Kĩ thuật thu hoạch vạt 

Bệnh nhân được đặt tư thế nằm ngửa và có thể 
thu hoạch vạt cánh tay khi đặt cánh tay trên bàn kê 
tay hoặc trên ngực với tư thế gấp khuỷu tay. Cánh 
tay, vai được đặt theo trục dọc. 

Vạt cánh tay được đánh dấu lên da, kèm với 
đường rạch da. 

Rạch da xuyên qua lớp mỡ. Tách lớp cơn trên 
đầu ngoài cơ tam đầu. May lớp cân này với lớp da 
để tránh làm tách lớp mỡ khỏi da trong quá trình mổ. 

TÓM TẮT 

Vạt cánh tay ngoài (LAF) là một vạt khá phổ biến, có thể áp dụng tái tạo khuyết hổng cho nhiều vị trí. 
Vạt được mô tả đầu tiên vào năm 1982 bởi Song và cộng sự. Đến năm 1991, Katsaros J và Kuek L.B  
báo cáo dùng vạt cánh tay ngoài mở rộng để tái tạo khuyết hổng vùng cánh tay, vai và hốc miệng.  
Đến nay, nhiều ứng dụng lâm sàng hơn được đề xuất. LAF có thể được sử dụng gồm cân cơ - da hoặc 
gồm cân để che lấp khuyết hổng từ nhỏ đến trung bình ở vùng đầu cổ nhưng nếu cần cho tái tạo khuyết 
hổng xương thì có thể thu hoạch vạt như là một vạt da – cân - xương. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập 
đến kĩ thuật phẫu thuật, thuận lợi, bất lợi khi sử dụng vạt cánh tay ngoài mở rộng, và báo cáo một số ca 
lâm sàng đã được thực hiện tại khoa Ngoại đầu cổ - hàm mặt trong năm qua. Chúng tôi đánh giá vạt cánh 
tay ngoài mở rộng là một vạt khá linh hoạt, thu hoạch vạt đơn giản, và thuận lợi cho việc tái tạo khuyết 
hổng vùng đầu cổ. 

Từ khóa: Vạt cánh tay ngoài mở rộng, Phẫu thuật tạo hình, Vi phẫu, Khuyết hổng. 
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Xác định vách gian cơ trong từ tiếp cận phía trước. 
Xác định các nhánh mạch máu xuyên da. Tại đây, 
các nhánh này là bắt nguồn từ động mạch bên quay 
sau - đi trên vách gian cơ này kèm với động mạch 
này là thần kinh bì cánh tay sau. Trước khi tách vách 

gian cơ, thì xác định thần kinh quay nằm trước giữa 
cơ ngửa dài, và cơ cánh tay. Sau đó vạt được thu 
hoạch kéo từ đầu xa đến gần, nâng lên và tách vách 
gian cơ khỏi màng xương cánh tay. 

 

  

Hình 1. Hình đánh dấu vạt da trước mổ và trong khi thu hoạch vạt 

 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 3/2020 đến 10/2020, khoa Ngoại đầu 
cổ, hàm mặt đã thực hiện 11 ca tái tạo ung thư hốc 
miệng bằng vạt cánh tay ngoài. Những bệnh nhân 
này chủ yếu là ung thư lưỡi giai đoạn T3-T4, chỉ có 1 
trường hợp là ung thư sàn miệng T4. Tất cả giải 
phẫu bệnh trước mổ được xác định là Carcinom tế 
bào gai; được phẫu thuật theo phác đồ Ngoại đầu 
cổ, hàm mặt là cắt rộng ung thư với rìa diện cắt 1 - 
1.5cm, nạo vét hạch cổ bên tận gốc biến đổi. 

Phương pháp đánh giá bằng mô tả loạt ca bằng 
thang điểm đánh giá chức năng nói và nuốt (bảng 1, 
bảng 2). 

Bảng 1. Đánh giá chức năng nói 

0 Không bao giờ hiểu, phải giao tiếp bằng chữ viết 

1 Khó để hiểu 

2 Thường là hiểu, phải giao tiếp trực tiếp 

3 Hầu hết là hiểu, đôi khi phải nói lại 

4 Luôn luôn hiểu 

Bảng 2. Đánh giá chức năng nuốt của hốc miệng 

Mức 
độ 

Mô tả 

1 Miệng không nuốt được gì 

2 Phụ thuộc vào ống nuôi ăn, nuốt được thức ăn và 
nước tối thiểu 

3 Phụ thuộc vào ống nuôi ăn, thường xuyên nuốt được 
thức ăn và nước  

4 Nuốt thức ăn với một độ đặc nhất định bằng miệng 
hoàn toàn 

5 Nuốt thức ăn với nhiều độ đặc bằng miệng hoàn toàn, 
thức ăn được lựa chọn hoặc chuẩn bị đặc biệt 

6 Nuốt thức ăn với nhiều độ đặc bằng miệng hoàn toàn, 
thức ăn không cần chuẩn bị đặc biệt nhưng chỉ với một 
số nhóm thức ăn giới hạn 

7 Nuốt thức ăn bằng miệng hoàn toàn, không có bất kỳ 
trở ngại nào 

 

 

 

 

Hình 2. Kết quả sau 2 tuần tái tạo ở bệnh nhân ung thư lưỡi 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 95 

KẾT QUẢ 

Sau 8 tháng, chúng tôi thực hiện phẫu thuật cho 
11 ca bệnh nhân. Trong đó, có 10 ca ung thư lưỡi, 1 
ca ung thư sàn miệng, tất cả đều được tái tạo khuyết 
hỗng bằng vạt cánh tay ngoài. Trong ghi nhận,  
0 trường hợp hoại tử toàn phần, 0 trường hợp hoại 
tử bán phần, 1 trường hợp rò miệng - cổ do kích 
thước vạt không đủ để che lấp khuyết hỗng. 

Ngoài ra, trong quá trình theo dõi, chúng tôi ghi 
nhận 1 trường hợp có chèn ép khoang vùng cánh 
tay, trường hợp này phải bung vết mổ cánh tay, 
ghép da rời sau; 3 trường hợp chảy máu sau mổ  
(2 trường hợp chảy máu vùng cổ vị trí nạo hạch,  
1 trường hợp chảy máu vùng cánh tay nơi lấy vạt) 
được mổ cấp cứu cầm máu tại chỗ. 

Thời gian thu hoạch vạt trung bình là 2 giờ, ít 
nhất là 1 giờ 20 phút, và nhiều nhất là 2 giờ 40 phút. 

 
 Tuổi Giới Xếp hạng  Kích thước vạt Biến chứng 

1 72 Nam lưỡi T4N1 16x6 (8x6) cm  

2 59 Nam lưỡi T4N1 18x5 (8x5) cm  

3 58 Nam lưỡi T4N2 16x6 (10x6) cm chèn ép khoang, rò vùng cổ 

4 57 Nam lưỡi T3N0 18x4 (8x4) cm  

5 51 Nữ lưỡi T3N0 15x4 (8x4) cm  

6 43 Nữ lưỡi T3N0 18x4 (10x4) cm  

7 56 Nam sàn miệng T4N0 16x5 (8x5) cm  

8 53 Nữ lưỡi T3N1 18x5 (10x5) cm  

9 57 Nam lưỡi T3N1 18x4 (7x4) cm Chảy máu cánh tay 

10 67 Nam lưỡi T4N1 18x5 (8x5) cm Chảy máu cổ 

11 40 Nam lưỡi T4N2 10x5 (8x5) cm Chảy máu cổ 

 

BÀN LUẬN 

Vạt cánh tay ngoài mở rộng là một vạt linh hoạt 
tốt, kích thước và độ dày của vạt rất phù hợp cho tái 
tạo khuyết hổng vùng đầu cổ, đặc biệt là lưỡi. Vạt có 
thể được đưa lên hốc miệng, tái tạo lại khuyết hổng 
từ nhỏ đến trung bình - lớn của lưỡi, với một lớp mỡ 
dưới da vừa phải, cuống mạch cũng đủ dài để có thể 
đưa dưới xương hàm dưới và nối cuống mạch với 
các mạch máu vùng cổ. 

Ngoài ra vạt cánh tay ngoài không nên sử dụng 
với các khuyết hỗng quá lớn trên 6cm chiều ngang, 
do việc khép lại khuyết hỗng cho vạt rất khó khăn, có 
nguy cơ gây chèn ép khoang và có thể phải ghép da 
tại vùng này. Nên cân nhắc chỉ số BMI, lựa chọn thể 
trạng bệnh nhân phù hợp. 

Thông qua 11 ca, chúng tôi rút ra được một số 
thuận lợi khi sử dụng vạt cánh tay ngoài mở rộng 
như là : vạt có cuống mạch giải phẫu hằng định, dễ 
bóc tách, vạt có độ dày vừa phải, lớp da mỏng và 

lớp mỡ dưới da vừa vặn, dễ uốn nắn đối với tái tạo 
khuyết hổng từ nhỏ đến trung bình ung thư lưỡi. 

Tuy nhiên, vạt cũng tồn tại không thuận lợi như 
là: Việc khép vị trí cho vạt khá khó khăn, dễ gây 
chèn ép khoang đối với khuyết quá lớn, sẹo mổ 
vùng cánh tay lớn, một vài bệnh nhân than phiền tê 
tay sau phẫu thuật 1 tháng. 

Biến chứng đáng ngại nhất trong việc thu hoạch 
vạt cánh tay ngoài để tái tạo khuyết hổng ung thư 
lưỡi là ở vị trí cho vạt. Graham[9] báo cáo 19.4% và 
17% có biến chứng đau lồi cầu ngoài cánh tay, tăng 
dị cảm sẹo mổ. Ngoài ra, không nên đóng lớp cân và 
có tụ máu khi khép vị trí cho vạt, vì có thể gây tăng 
áp lực các khoang trong cánh tay và dẫn đến chèn 
ép khoang rất nguy hiểm. Một số biến chứng nguy 
hiểm khác như bệnh nhân lệch khớp khuỷu, co cứng 
tay. Kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng Z-plasty để 
che lấp khuyết hỗng tại cánh tay rất tốt, giúp tránh 
được các biến chứng tại cánh tay, đồng thời hạn chế 
được việc sử dụng mảnh ghép da tại đây. 
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Hình 3. Cánh tay đươc sử dụng Z-plasty cho che lấp khuyết sau lấy vạt 

 

KẾT LUẬN 

Hiện tại vạt cánh tay ngoài mở rộng cho kết quả 
rất tốt, và đang thể hiện là một vạt đáng tin cậy, linh 
hoạt trong tái tạo khuyết hổng lưỡi. Vạt có giải phẫu 
hằng định, kĩ thuật thu hoạch đơn giản, dễ bóc tách. 
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ABSTRACT 

The extended lateral arm free flap for tongue and floor of mouth reconstruction 

The LAF flap is a common flap that can be used to reconstruction for many positions. This was first 
described in 1982 by Song et al. By 1991, Katsaros J and Kuek L.B reported using extended lateral arm free 
flap for arm, shoulder, and head and neck defection. LAF can be harvested as fasciocutaneous or 
osteofascicutaneous flap. In this article, we present surgical techniques, advantages and disadvantages of 
using the extended lateral arm free flap, and report some of the clinical cases that have been performed in the 
Head and Neck Surgery Department in the past year. We evaluate that the extended lateral arm free flap is a 
fairly flexible flap, simple flap harvesting, and conducive to reconstructing head and neck flaps. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cắt gần toàn bộ hay toàn bộ lưỡi là chỉ định cho 
những trường hợp ung thư lan rộng ở vị trí sàn 
miệng, lưỡi di động hoặc đáy lưỡi.Trước khi có 
những tiến bộ của kỹ thuật tạo hình, cắt toàn bộ lưỡi 
tàn phá nặng nề đến chức năng nói và nuốt của 
bệnh nhân; thậm chí phải phẫu thuật cắt thanh quản 
toàn phần kèm theo mặc dù ung thư không lan đến 
cơ quan này để tránh nguy cơ hít sặc vào đường 
thở. Với sự ra đời của vạt có cuống và vạt tự do, tạo 
hình lưỡi sau cắt toàn bộ lưỡi giúp phục hồi chức 
năng nói và nuốt của bệnh nhân; đồng thời bảo tồn 
thanh quản. 

Có rất nhiều vạt tạo hình được lựa chọn trong 
đó có vạt có cuống như vạt cơ ngực lớn, vạt trên 
đòn; cũng như vạt tự do như vạt cơ thẳng bụng và 
vạt đùi trước ngoài. Mục tiêu của tạo hình trong cắt 
toàn bộ lưỡi là tái lập lại thể tích lưỡi tạo hình đủ lớn 
; giúp dễ dàng đẩy thức ăn khi nuốt và đồng thời bảo 
vệ đường thở, phục hồi chức năng nói. 

Từ khi được giới thiệu bởi Song và các cộng sự 
1984,vạt đùi trước ngoài ngày càng trở nên phổ biến 
và là một trong những chọn lựa hàng đầu cho tạo 
hình khuyết hổng vùng đầu cổ[1]. Ưu điểm của vạt là 
thiết kế tùy biến về thành phần và thể tích tùy theo 
khuyết hổng, cuống mạch máu dài, đường kính 
mạch máu lớn và di chứng để lại nơi cho vạt thấp. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Ngoại đầu 
cổ, hàm mặt bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Tất cả 
những bệnh nhân được cắt toàn bộ lưỡi và tạo hình 
bằng vạt đùi trước ngoài từ 2/2019 đến 8/2020. 
Những đặc điểm của bệnh nhân và kết quả lâm sàng 
được ghi nhận bao gồm: tuổi, giới, vị trí bướu, giai 
đoạn T, tình trạng di căn hạch,giải phẫu bệnh của 
bướu; cũng như những thông tin ghi nhận về kỹ 
thuật tạo hình (thời gian lấy vạt, số lượng đảo da…), 
điều trị bổ túc sau mổ. 

Những dữ liệu sau mổvà chất lượng cuộc sống 
của bệnh nhân được thu thập và đánh giá như: Tỷ lệ 
sống còn vạt, biến chứng sau mổ, thời gian nằm 
viện,tỷ lệ tái phát, phục hồi chức năng nói và nuốt. 

Phương pháp nghiên cứu là can thiệp không 
nhóm chứng. Chức năng nói và nuốt được đánh giá 
theo bảng bên dưới bởi ít nhất 3 bác sĩ. 

Bảng 1. Đánh giá chức năng nói[2] 

0 Không bao giờ hiểu, phải giao tiếp bằng chữ viết 

1 Khó để hiểu 

2 Thường là hiểu, phải giao tiếp trực tiếp 

3 Hầu hết là hiểu, đôi khi phải nói lại 

4 Luôn luôn hiểu 

TÓM TẮT 

Điều trị bệnh nhân với cắt toàn bộ lưỡi tạo ra thách thức cho phẫu thuật tạo hình. Vạt đùi trước ngoài 
là một trong những lựa chọn được ưa thích hiện nay. Có 38 bệnh nhân chẩn đoán ung thư lưỡi tiến xa 
được cắt toàn bộ lưỡi và tạo hình bằng vạt đùi trước ngoài. Có 1 trường hợp hoại tử vạt toàn bộ với tỷ lệ 
thành chuyển vạt thành công là 97%. Tỷ lệ sống còn sau thời gian theo dõi trung bình 8 tháng là 79%. Sự 
phục hồi chức năng nói và nuốt là chấp nhận được. Chúng tôi tin rằng vạt đùi trước ngoài là lựa chọn tốt 
cho tạo hình cắt toàn bộ lưỡi. 
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Bảng 2. Đánh giá chức năng nuốt của hốc miệng[3] 

Mức 
độ 

Mô tả 

1 Miệng không nuốt được gì 

2 Phụ thuộc vào ống nuôi ăn, nuốt được thức ăn và 
nước tối thiểu 

3 Phụ thuộc vào ống nuôi ăn, thường xuyên nuốt được 
thức ăn và nước  

4 Nuốt thức ăn với một độ đặc nhất định bằng miệng 
hoàn toàn 

5 Nuốt thức ăn với nhiều độ đặc bằng miệng hoàn 
toàn, thức ăn được lựa chọn hoặc chuẩn bị đặc biệt 

6 Nuốt thức ăn với nhiều độ đặc bằng miệng hoàn 
toàn, thức ăn không cần chuẩn bị đặc biệt nhưng chỉ 
với một số nhóm thức ăn giới hạn 

7 Nuốt thức ăn bằng miệng hoàn toàn, không có bất 
kỳ trở ngại nào 

 
KẾT QUẢ 

Trong thời gian nghiên cứu có 38 bệnh nhân 
ung thư lưỡi lan rộng được cắt toàn bộ lưỡi và tạo 
hình bằng vạt đùi trước ngoài. Độ tuổi trung bình của 
bệnh nhân là 47 (khoảng tuổi 30 - 63), có 25 nam và 
13 nữ. Chúng tôi có 2 trường hợp ung thư đáy lưỡi, 
2 trường hợp ung thư sàn miệng và 34 trường hợp 
còn lại là ung thư lưỡi. Giai đoạn bệnh của tất cả 
bệnh nhân là T4 với giải phẫu bệnh hầu hết là 
carcinom tế bào gai, chỉ có 1 trường hợp là carcinom 
bọc dạng tuyến; có 28 trường hợp có di căn hạch 
(N1: 5,N2:11,N3:13). Tất cả bệnh nhân được xạ trị 
bổ túc sau mổ.  

 

Hình 1. Hình ảnh bệnh nhân cắt toàn bộ lưỡi  
hậu phẫu ngày 7 

 

Hình 2. Khuyết hổng lưỡi và thành bên hầu tạo hình 
với vạt đùi trước ngoài 2 đảo 

Thời gian lấy vạt trung bình là 124 phút, kích 
thước vạt trung bình là 6 x 10cm. Trong đó có  
6 trường hợp chúng tôi lấy 2 đảo da dựa trên  
2 nhánh xuyên để tạo hình khuyết hổng  ở 2 bình 
diện khác nhau (lưỡi - thành bên hầu: 3 trường hợp; 
lưỡi - da dưới cằm: 3 trường hợp). Một trường hợp 
chúng tôi phải lấy 2 vạt đùi trước ngoài tạo hình cho 
khuyết hổng lưỡi và da dưới cằm do vạt chỉ có  
1 nhánh xuyên. 

Chúng tôi chuyển vạt thành công 37 trường hợp 
đạt tỷ lệ 97%. Có 2 trường hợp tắc mạch; một 
trường hợp tắc tĩnh mạch chúng tôi tái thông được 
mạch; và 1 trường hợp tắc động mạch phát hiện trễ 
nên chúng tôi không cứu được vạt và phải tạo hình 
lại bằng vạt cơ ngực lớn. Chảy máu sau mổ có 5 
trường hợp. Dò nước bọt xuống cổ có 5 trường hợp. 
Thời gian nằm viện trung bình là 18 ngày. Tất cả các 
trường hợp đều được khai khí đạo dự phòng sau mổ 
và rút ống khai khí đạo trung bình 8 ngày sau.  
Hầu hết bệnh nhân đều ăn được qua đường miệng 
sau xuất viện; chức năng nói phục hồi khá tốt (theo 
bảng tóm tắt). Có 8 trường hợp tử vong sau thời 
gian theo dõi trung bình là 8 tháng; trong đó có  
7 trường hợp tái phát (tại chỗ: 5,di căn xa: 2), một 
trường hợp chết do bệnh lý kèm theo là viêm phổi. 

Bảng kết quả  

Giới 

Nam 

Nữ 

 

25(65%) 

13(35%) 

Vị trí bướu 

Lưỡi 

Đáy lưỡi 

Sàn miệng 

 

34(90%) 

2(5%) 

2(5%) 

Giai đoạn T 

T4 

 

38(100%) 

Hạch di căn 

N0 

 

10(26%) 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 100 

N1 

N2 

N3 

5(13%) 

11(29%) 

13(32%) 

Giải phẫu bệnh 

Carcinom tế bào gai 

Carcinom bọc dang tuyến 

 

37(97%) 

1(3%) 

Thời gian lấy vạt trung bình 124 phút 

Kích thước vạt trung bình  5x10cm 

Số lượng vạt 

1 đảo da 

2 đảo da 

2 vạt 

 

31(81%) 

6(15%) 

1(4%) 

Chuyển vạt thành công 37(97%) 

Biến chứng 

Hoại tử toàn bộ vạt 

Tắc mạch 

Chảy máu  

Dò hốc miệng - cổ 

 

1 

2 

5 

5 

Thời gian nằm viện trung bình 18 ngày 

Theo dõi sau mổ  

Thời gian trung bình 8 tháng 

Sống 

Chết 

30(79%) 

8(21%) 

Tái phát 

Tại chỗ 

Di căn xa 

7 

5 

2 

 
Bảng chức năng nói và nuốt sau mổ 

Chức năng nói 

4 điểm  

3 điểm  

2 điểm 

1 điểm 

Chức năng nuốt 

7 diểm 

6 điểm 

5 điểm 

4 điểm 

3 điểm 

 

10 (26%) 

20 (52%) 

6 (15%) 

2 (7%) 

 

2 (5%) 

21 (55%) 

8 (21%) 

5 (13%) 

2 (6%) 

 
 

BÀN LUẬN 

Phẫu thuật cắt ung thư lưỡi lan rộng tạo ra 
khuyết hổng rất lớn trong hốc miệng đòi hỏi phải tạo 
hình bằng vạt có kích thước lớn tương ứng. Do nguy 
cơ hít sặc sau mổ nên trước kia những trường hợp 
cắt toàn bộ lưỡi phải kèm theo cắt thanh quản toàn 
phần. Chiến lược điều trị để làm giảm nguy cơ hít 
sặc này là phải tạo hình với vạt có kích thước đủ lớn 
và tạo độ lồi của vạt sao cho vạt có thể tiếp xúc với 
vòm khẩu cái cứng. Chức năng nói và nuốt cũng liên 
quan mật thiết với những đặc điểm này của vạt tạo 
hình[4-6]. Trong nghiên cứu của chúng tôi hầu hết các 
trường hợp bệnh nhân đều ăn qua đường miệng 
sau trung bình khoảng 18 ngày và thường là thức ăn 
bán lỏng như cháo và chức năng nói có thể hiểu 
được khi giao tiếp. Có 2 bệnh nhân phải phụ thuộc 
vào ống nuôi ăn sau mổ và 2 trường hợp này chức 
năng nói cũng hồi phục ít. Trong đó một trường hợp 
có khuyết hổng lan rộng 2 bình diện từ lưỡi lan 
thành bên hầu, chúng tôi sử dụng 1 vạt tạo hình 
phần lưỡi sang thành bên hầu nên sau tạo hình 
phần lưỡi bị lõm ảnh hưởng đến chức năng nuốt và 
nói. Trường hợp còn lại bệnh nhân quá gầy nên vạt 
đùi mỏng (< 1cm) không tạo được độ lồi của vạt.  
Để khắc phục tình trạng phải tạo hình vạt cho nhiều 
bình diện khác nhau chúng tôi sử dụng vạt 2 đảo da 
dựa trên 2 nhánh xuyên của vạt đùi trước ngoài. 
tácgiả Di Deng và cộng sự báo cáo 18 trường hợp 
ung thư đầu cổ tái phát và tạo hình bằng vạt đùi 
trước ngoài 2 đảo da với kết quả chuyển vạt thành 
công 98%[7]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có  
6 trường hợp với 3 trường hợp khuyết hổng lưỡi - 
thành bên hầu và 3 trường hợp lưỡi - da dưới cằm; 
cả 6 trường hợp đều chuyển vạt thành công.  
Tuy nhiên điều kiện để chia đảo da là phải có ít nhất 
2 nhánh xuyên. Y văn ghi nhận có 74% những 
trường hợp có ít nhất 2 nhánh xuyên[8]. Vạt 2 đảo da 
giúp tiết kiệm thời gian tạo hình cho khuyết hổng thứ 
2 và di chứng không cần thiết nếu lấy thêm vạt. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi chuyển vạt 
thành công 37/38 đạt tỷ lệ 97%; tỷ lệ cao so với các 
nghiên cứu khác[9,10]. Chúng tôi có 2 trường hợp tắc 
mạch sau mổ; một trường hợp tắc động mạch được 
phát hiện trễ sau chảy máu vào ngày thứ 5. Trường 
hợp thứ 2 là tắc tĩnh mạch vào ngày thứ 4, vạt thay 
đổi màu sắc và khi kiểm tra thấy tắc tĩnh mạch, 
miệng nối tĩnh mạch tắc là với tĩnh mạch hầu ngoài, 
chúng tôi bơm rửa và nối lại với nhánh của tĩnh 
mạch hầu trong với kết quả mạch máu tái thông tốt 
sau đó. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 5 trường 
hợp dò hốc miệng - cổ do hở vạt trong miệng; gặp 
nhiều ở sàn miệng trướcvà đáy lưỡi.Okazaki và 
cộng sự đề xuất vùi 1 phần vạt (đã bỏ phần biểu bì ) 
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xuống vùng sàn miệng và khâu cố định vào xương 
hàm dưới để lấp đầy sàn miệng giảm tình trạng dò 
nướt bọt sau mổ[11].Trong nghiên cứu chúng tôi ở 
những ca đầu tiên vạt được đính vào khuyết hổng 
bằng mũi đơn không liên tục, sau đó, chúng tôi 
chuyển sang khâu bằng mũi chữ “U” và nhận thấy 
giảm hẳn tình trạng dò hốc miệng - cổ. 

Nghiên cứu của chúng tôi có thời gian theo dõi 
trung bình 8 tháng (ngắn  nhất 3 tháng  và dài nhất 
21 tháng) và hiện đang có 32 bệnh nhân đang theo 
dõi và không tái phát; đạt tỉ lệ sống còn không bệnh 
79%. Bước đầu cao hơn một số nghiên cứu khác, 
tuy nhiên thời gian theo dõi sau điều trị một số ca 
của chúng tôi còn ngắn[12,13]. Nghiên cứu chúng tôi 
có 8 trường hợp tử vong, với 7 trường hợp tái phát 
và 1 trường hợp chết vì viêm phổi trong quá trình xạ 
trị bổ túc. Những trường hợp tái phát này phần lớn 
trong khoảng thời gian đầu nghiên cứu; khi chúng tôi 
cắt lưỡi qua ngã miệng, chừa lại 1 phần cơ trên 
móng. Sau đó chúng tôi thực hiện cắt bướu bằng kỹ 
thuật “pull through” (cắt nhóm cơ trên móng và kéo 
lưỡi xuống phẫu trường cổ)và chẻ xương hàm dưới 
; kết quả bước đầu tỉ lệ tái phát giảm hơn lúc đầu; 
nhưng kết quả này cũng cần thời gian theo dõi thêm. 

KẾT LUẬN 

Cắt toàn bộ lưỡi là phẫu thuật tàn phá đòi hỏi 
bắt buộc phải tạo hình nhằm khôi phục lại chức năng 
nói và nuốt cho bệnh nhân. Thể tích vạt cần cho tái 
tạo toàn bộ lưỡi lớn và vạt đùi trước ngoài đáp ứng 
tốt cho yêu cầu này. Trong nghiên cứu này bên cạnh 
kết quả khả quan về mặt ung thư học là khả năng 
nói và nuốt cũng phục hồi khá tốt góp phần tăng chất 
lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư lưỡi giai 
đoạn tiến xa. 
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ABSTRACT 

Preliminary results of total or subtotal glossectomy defects reconstruction using  
anterolateral thigh flap 

Patient management with total glosectomy pose chalenge for reconstruction of complex three dimentional 
tongue defects. The anterolateral thigh flap (ALT) is one of the most preferred options in reconstruction for total 
glosectomy. Thirty eight consecutive patients with advanced carcinoma of the tongue undergoing total 
glosectomy and reconstruction with a ALT free flap. There was one complete flap failure, with a resultant flap 
success rate of 97%. The survival rate after mean follow-up period of 8 months was 79%. The restoration of 
speech and deglutition is aceptable. We believe ALT free flap is a good choice for total glosectomy 
reconstruction mouth reconstruction. 

The LAF flap is a common flap that can be used to reconstruction for many positions. This was first 
described in 1982 by Song et al. By 1991, Katsaros J and Kuek L.B reported using extended lateral arm free 
flap for arm, shoulder, and head and neck defection. LAF can be harvested as fasciocutaneous or 
osteofascicutaneous flap. In this article, we present surgical techniques, advantages and disadvantages of 
using the extended lateral arm free flap, and report some of the clinical cases that have been performed in the 
Head and Neck Surgery Department in the past year. We evaluate that the extended lateral arm free flap is a 
fairly flexible flap, simple flap harvesting, and conducive to reconstructing head and neck flaps. 
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GIỚI THIỆU 

Phẫu thuật cắt xương hàm dưới do bướu lành 
tính hoặc ác tính đều gây ra những biến dạng về cấu 
trúc và ảnh hưởng đến chức năng nhai nuốt của 
bệnh nhân; vì thế phẫu thuật tái tạo khuyết hỗng 
xương hàm dưới là một thử thách cho phẫu thuật 
viên. Ngày nay, tiêu chuẩn vàng của tái tạo xương 
hàm dưới vẫn là vạt xương mác tự do. Một số vạt tự 
do khác cũng đươc sử dụng như vạt vai ngoài, vạt 
cánh tay ngoài kèm một phần xương quay.  
Tuy nhiên không phải trường hợp nào hay cơ sở 
điều trị nào cũng có điều kiện tiến hành phẫu thuật vi 
phẫu, do đó vạt cơ xương có cuống là một lựa chọn 
phù hợp tiếp theo cho ngưới bệnh khi vạt tự do 
không thể thực hiện.  

Một số trường hợp sử dụng mãnh xương ghép 
(không mạch máu) như ghép xương chậu đã được 
báo cáo từ lâu nhưng vẫn có một số hạn chế: khuyết 
hổng nhỏ (< 6cm), chủ yếu phải nằm cành ngang… 

nhưng vẫn xuất hiện nhiều biến chứng hoại tử 
xương ghép sau mổ4. 

Angrigiani và cộng sự mô tả giải phẫu học của 
động mạch vai sau cả nhánh sâu và nhánh nông,  
sử dụng vạt được nuôi bởi nhánh nông này như là 
một vạt có cuống để tái tạo khuyết hổng vùng đầu1. 
Vào năm 2008, Vacher đã mô tả vạt cơ xương vai 
lưng, bao gồm cả các mốc giải phẫu cung cấp một 
sự lựa chọn tuyệt vời cho việc tái tạo xương hàm 
dưới2,3. Từ đó áp dụng vạt cơ xương vai để tái tạo 
khuyết hỗng xương hàm dưới có kích thước lớn hơn 
và loại trừ được vấn đề hoại tử xương do thiếu 
mạch máu nuôi. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Báo cáo loạt ca. 

Các bệnh nhân có khuyết hổng xương hàm 
dưới được phẫu thuật từ 8/2019 đến 10/2020, có tái 
tạo khuyết hổng bằng vạt cơ xương vai (bảng 1). 

 

TÓM TẮT 

Tổng quan: Tiêu chuẩn vàng cho việc tái tạo xương hàm dưới ngày nay vẫn là vạt xương mác tự do. 
Tuy nhiên, vạt cơ xương vai lưng là một lựa chọn hứa hẹn cho tái tạo xương hàm dưới, và có thể là lựa 
chọn đầu tiên trong một số trường hợp nhất định khi bệnh nhân không đủ khả năng hoặc cơ sở điều trị 
không đủ tài nguyên để thực hiện phẩu thuật vạt tự do. 

Kết quả: Có 6 bệnh nhân phẫu thuật cắt xương hàm dưới do bệnh lý bướu lành tính (2), K nướu răng 
(2), K niêm mạc má (1), Sarcoma xương (1) được tạo hình bằng vạt cơ xương vai lưng; khuyết hổng 
xương trung bình 7,5cm (6 – 10cm), có 2 ca tháo khớp thái dương hàm. Không có trường hợp nào nhiễm 
trùng hay dò vết mổ. 4/6 trường hợp đánh giá nhai nuốt tốt sau phẫu thuật và 2/6 ca đánh giá trung bình. 
Chưa ghi nhận biến chứng hay di chứng nơi cho vạt.  

Kết luận: Vạt cơ xương vai lưng là một lựa chọn tốt cho tái tạo khuyết hổng xương hàm dưới và có 
thể là lựa chọn thay thế cho các trường hợp vạt tự do thất bại; hoặc cơ sở điều trị không đủ tài nguyên để 
thực hiện vi phẫu. 

Keywords: Vạt cơ xương vai lưng, tái tạo xương hàm dưới. 
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Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Khuyết hỗng cành ngang/cành lên xương hàm 

dưới, không mất niêm mạc quá rộng (< 5cm), không 
thực hiện được vi phẫu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Khuyết hỗng vùng trung tâm. 

Chấn thương gãy xương vai, đã nạo hạch cổ 
tận gốc trước đó… 

Kỹ thuật phẫu thuật 

Kỹ thuật lấy vạt 
Theo tác giả Vacher2,3, bệnh nhân được đặt ở 

tư thế nằm sấp ôm gối, cùng bên với khuyết hỗng 
xương hàm dưới, sát khuẩn và trải săn vô trùng, 
đánh dấu đường đi phẫu thuật và cuống mạch bằng 
viết vô khuẩn. Rạch da từ đỉnh xương vai dọc theo 
bờ trong xương vai tới đáy xương vai (hình 1), cắt 
và bóc tách cơ thang ra ngoài. Cơ trám sẽ được thu 
hoạch kèm xương vai để tạo vạt cơ xương và đảm 
bảo an toàn mạch máu. Nâng vạt lên, bóc tách 
xuống dưới bờ dưới xương tránh làm tổn thương 
cuống mạch máu động mạch vai sau (Hình 2). Xác 

định bờ xương vai, tách cơ và tiến hành cưa xương 
từ gai vai đến đáy xương vai với bề sâu khoảng 
2cm, đoạn xương có thể thu hoạch có thể lên đến 
>12cm. Bóc tách dọc theo cuống vạt  và thu nhỏ dần 
sao cho bảo tồn được bó mạch vai sau. Việc bóc 
tách cuống mạch khá đơn giản đối với mọi phẫu 
thuật viên do giải phẫu động mạch dưới vai tương 
đối hằng định, cuống mạch khá và dễ tìm1. Khi 
cuống vạt đã đủ chiều dài để đưa lên khuyết hổng, 
bảo vệ vạt bằng bao ni-lông vô trùng nhằm đảm bảo 
vô trùng cho vạt trong lúc dịch chuyển bệnh nhân. 
Chuyển đổi tư thế bệnh nhân về nằm ngữa, kê gối 
dưới vai, tiến hành phẫu thuật cắt rộng sang thương 
xương hàm dưới có hoặc không có kèm nạo hạch 
cổ. Vạt được đưa vào khuyết hổng để tái tạo kết hợp 
xương, cẩn thận không làm cuống vạt quá căng 
trong lúc tái tạo, phải kiểm tra độ căng vạt trước khi 
đóng da ở cổ và lưng. Trường hợp tháo khớp thái 
thương hàm thì đầu xương vai sẽ được treo vào ổ 
khớp. 

Sau phẫu thuật bệnh nhân được nằm đầu trung 
tính, hơi nghiêng về phía tái tạo, nuôi ăn qua sonde 
trong khoảng 1 tuần.  

 
Chẩn đoán Khuyết hổng Tuổi  Giới tính Kết quả 

K nướu răng T4N1M0 cành ngang+ cành lên (P) 50 Nam Vạt sống. Không biến chứng 

K nướu răng T4N0M0 cành ngang XHD (P) 43 Nam Vạt sống. Không biến chứng 

K niêm mạc má T4N0M0 cành ngang XHD (P) 66 Nam Vạt sống. Không biến chứng 

Bướu xương hàm dưới (T) cành ngang + 1 phần cành lên XHD (T) 36 Nam Vạt sống .Không biến chứng 

Sarcom xương hàm dưới (P) cành ngang và cành lên (P) 69 Nữ Vạt sống. Không biến chứng 

Bướu xương hàm dưới (P) cành ngang XHD (P) 41 Nam Vạt sống .Không biến chứng 

Bảng 1. 6 bệnh nhân được phẫu thuật 

 

 

Hình 1. Vạt và đường mổ được đánh dấu trên da 
trước phẫu thuật 

 

Hình 2. Vạt sau khi được thu hoạch 
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KẾT QUẢ 

Có 6 bệnh nhân (2 K nướu răng, 1 K niêm mạc 
má, 1 Sarcom xương hàm dưới, 2 bướu nguyên bào 
tạo men) được tái tạo bằng vạt cơ xương vai, trong 
đó có 5 năm, 1 nữ. Kích thước mất xương trung 
bình là 7,5cm (từ 6 – 10cm), có 2 trường hợp tháo 
khớp thái dương hàm với chiều dài mất xương 
10cm. Thời gian lấy vạt trung bình 55 phút. 

Tất cả vạt đều sống (100%), không ghi nhận 
biến chứng rò, hoại tử vạt 1 phần hay toàn phần. 
Không có bệnh nhân nào than phiền về cử động tay 
hay vai khó khăn; 4 bệnh nhân đánh giá khả năng 
nhai, cử động hàm tốt đạt 9-10/10 so với trước 
bệnh, 2 bệnh nhân đánh giá khả năng nhai, cử động 
hàm đạt 5 và 6/10 so với trước bệnh. Thời gian đặt 
sonde nuôi ăn trung bình 6 ngày sau phẫu thuật. 

Bệnh nhân được chụp phim Panorex hoặc 
CTscan XHD 6 – 8 tháng sau phẫu thuật, có  
4 trường hợp ghi nhận có hình ảnh tạo can xương,  
2 trường hợp chưa đủ thời gian và đang điều trị  
hóa xạ. 

Bảng 2. Đánh giá chức năng của bệnh nhân 

 Sự nhai, cử 
đông 
miệng 

Thời gian 
rút sonde 

N_G 

Bệnh nhân tự 
đánh giá độ 

hài lòng 

K nướu răng 
T4N1M0 6/10 6 ngày 8/10 

K nướu răng 
T4N0M0 5/10 7 ngày 9/10 

K niêm mạc 
má T4N0M0 10/10 5 ngày 9/10 

Bướu xương 
hàm dưới (T) 9/10 6 ngày 9/10 

Sarcom 
xương hàm 
dưới (P) 

10/10 6 ngày 8/10 

Bướu xương 
hàm dưới (P) 9/10 7 ngày 9/10 

 
BÀN LUẬN 

Mặc dù, tiêu chuẩn vàng tái tạo khuyết hổng 
xương hàm dưới vẫn là vạt xương mác tự do; 
nhưng vẫn không thể bỏ qua được vai trò của vạt có 
cuống trong ngành phẫu thuật tái tạo5,6,7. Ngoài vạt 
cơ xương vai vẫn còn một số vạt có cuống khác để 
tái tạo xương hàm dưới như: vạt cơ ngực lớn kèm 
xương ức, vạt cơ ngưc lớn kèm mãnh xương sườn 
(sườn thứ 5)5,6,7. Tuy nhiên, mỗi vạt đều có lợi điểm 
lẫn khuyết điểm riêng. Hầu hết mỗi vạt chỉ phù hợp 
để tái tạo một khuyết hổng ở 1 vị trí nhất định tại 
xương hàm dưới. Ví dụ như vạt cơ ngực lớn kèm 

xương chỉ nên tái tạo vùng thân trước đến cành 
ngang xương hàm dưới kèm khuyết hổng da niêm 
lớn, cuống vạt thường không thể lên quá cao và dễ 
căng khi đưa lên xương hàm dưới. Trong khi đó, vạt 
cơ xương vai lợi thế hơn trong việc tái tạo cành 
ngang đến cành lên xương hàm dưới do có đủ chiều 
dài. Trong thực tiễn phẫu thuật của tác giả có thể thu 
hoạch chiều dài xương lên đến >12cm, giống với 
nghiên cứu của Vacher3. Động mạch vai sau thường 
không nằm trong phẫu trường phẫu thuật nạo hạch 
cổ tận gốc biến đổi, và có thể hoàn toàn bảo tồn, 
nên phù hợp để thực hiện điều trị trong bệnh lý  
ung thư. 

Tuy nhiên, vạt cơ xương vai, không có da, nên 
phù hợp với các khuyết hổng chủ yếu ở xương mà 
phần niêm mạc hay da không mất nhiều, và đó cũng 
chính là khuyết điểm của vạt đối với các phẫu thuật 
có kèm khuyết hổng niêm mạc hay da nhiều5,6,7. 
Ngoài ra, do bề dầy xương vai khá mỏng nên không 
thể cắm implant cho bệnh nhân sau phẫu thuật  
(độ dày của xương để có thể implant được là độ cao 
10mm, độ dày là 5.75mm4. Trong khi đó độ dày 
xương của vạt tác giả ghi nhân được là khoảng từ 2 
- 4mm cũng giống như tác giả Vacher2,3). 

 
 

 

Hình 3. Xquang răng toàn cảnh Sarcom xương hàm 
dưới bên (P) trước và sau phẫu thuật 6 tháng. 
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Hình 4. Hình ảnh bệnh nhân cử động nhai,  
mở miệng, cử động vai và sẹo mổ sau phẫu thuật  

6 tháng 

Trong 6 bệnh nhân được phẫu thuật, chúng tôi 
ghi nhận khuyết hổng xương hàm dưới trung bình  
từ 6cm đến 10cm. Chiều dài xương vai lấy được từ 
8 - 10cm phù hợp cho tái tạo khuyết hổng ở cành 
ngang. Theo kinh nghiệm các tác giả chỉ nên tái tạo 
từ cành ngang xương hàm dưới đến cành lên, 
không nên tái tạo đoạn thân trước do sự hạn chế 
của cuống vạt và mức độ bền vững của xương vai 
khi độ dày chỉ khoảng 4mm.  

Đánh giá sẹo mổ: Sẹo mổ vai không ảnh hưởng 
thẩm mỹ, đồng thời còn dấu được, không ảnh 
hưởng giao tiếp của bệnh nhân, can xương hình 
thành 6 – 8 tháng sau phẫu thuật cho thấy khả năng 
lành tốt đầy hứa hẹn của vạt. 

Về nơi cho vạt, nghiên cứu của chúng tôi tương 
tự tác giả Vacher3 và các tác giả khác, đều không 
ghi nhận biến chứng về cử động tay hay vai của 
bệnh nhân sau phẫu thuật. Điều này cũng dễ hiểu do 
vùng lấy vạt không có nhiều thần kinh chi phối quan 
trọng và cơ trám ít vai trò về chức năng cử động hơn 
là cơ thang. 

Nuôi ăn bằng sonde là cần thiết cho bệnh nhân 
để đảm bảo sự lành thương, tránh nhiễm trùng vùng 
miệng sau phẫu thuật nhất là trường hợp mất một 
phần niêm mạc miệng.  

KẾT LUẬN 

Vạt cơ xương vai là một sự lựa chọn hợp lý và 
có thể là lựa chọn đầu tiên cho nhưng bệnh nhân có 

khuyết hổng xương hàm dưới mà không thể tái tạo 
bằng vạt tự do, dễ dàng chấp nhận cho bệnh nhân 
có tài nguyên ít, hoặc đối với cơ sở điều trị không đủ 
khả năng thực hiện phẫu thuật vi phẫu; thì đây là 
một trong những lựa chọn đáng tin cậy.  
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ABSTRACT 
Objection: The gold standard for mandibular defect reconstruction is the fibular free flap. Nevertheless, the 

pedicled osteomuscular dorsal scapular flap as a reconstructive tool offers promise for mandibular defect 
reconstruction, and may be a first choice if hospital factors have resource-limited settings as patient don’t have 
enough resource to make a microsurgery.  

Results: In 6 patients, mandibular defects resulting from the excision of benign tumors (2), carcinoma lower 
gingiva (1), carcinoma mucosa (1) and sarcoma mandibula were reconstructed by using the pedicled osteomuscular 
dorsal scapular flap; average defects is 7.5cm (6 - 10cm), with two cases had remove temporal joint; There were no 
cases had infection and fistula. 4/6 patients were satisfied with chewing and swallowed after reconstruction, 2/6 
patiens evaluated as average. No flaps had complain or sequelae. 

Conclusion: The pedicled osteomuscular dorsal scapular flap is an excellent choice for mandibular 
reconstruction; it may serve as the primary choice in patients with vascular pathology that precludes free tissue 
transfer, as well as in resource-limited environments, as a secondary choice after a failed free flap reconstruction 

Keywords: The pedicled osteomuscular dorsal scapular flap, mandibular reconstruction. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

U tuyến nước bọt mang tai (UTNBMT) là bệnh 
lý thường gặp nhất trong các bệnh lý tuyến nước bọt 
nói chung (chiếm 85 - 90%) và chiếm 3 - 4% các loại 
u vùng tai mũi họng. Phần lớn u lành tính nhưng có 
thể thoái hóa ác tính[1]. Mặc dù việc phát hiện u 
tương đối dễ dàng, thường do bệnh nhân (BN) tự 
phát hiện thấy khối, việc xác định lành ác trước phẫu 
thuật còn có nhiều khó khăn. Trong các phương 
pháp chẩn đoán hình ảnh, cộng hưởng từ (CHT) đã 
được xác định là phương pháp có giá trị trong việc 
đánh giá vị trí, hình dạng, kích thước, tình trạng xâm 
lấn tại chỗ của u giúp ích cho bác sĩ phẫu thuật trong 
việc lập kế hoạch điều trị[4]. Một vài chuỗi xung mới 
được áp dụng giúp đánh giá động học tình trạng 
mạch máu khối u, từ đó dự báo mức độ lành ác[10]. 
Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả đặc điểm hình 
ảnh và xác định giá trị của CHT trong dự báo khả 
năng lành ác của UTNBMT.   

 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

60 BN có 64 UTNBMT được phẫu thuật tại 
bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 1/1/2019 đến 
30/5/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân  
Các BN được chẩn đoán UTNBMT, được phẫu 

thuật và có kết quả giải phẫu bệnh.  

Tất cả BN được chụp cộng hưởng từ vùng mặt, 
cổ trước phẫu thuật.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu và tiến 
cứu. 35 BN hồi cứu từ 1/1/2019 đến 31/8/2019 và 25 
BN tiến cứu từ 1/9/2019 đến 30/5/2020.  

Đối chiếu hình ảnh CHT với kết quả mô bệnh 
học sau phẫu thuật.  

Kỹ thuật chụp CHT 
Sử dụng máy CHT 1.5 Tesla ESSENZA, hãng 

Siemens, Đức. 

TÓM TẮT 

Mục đích: Xác định đặc điểm hình ảnh và giá trị của CHT trong phân biệt lành ác các khối u tuyến 
nước bọt mang tai.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân (64 khối u) được phẫu thuật tại bệnh viện 
Ung Bướu Hà Nội từ 1/1/2019 đến 30/5/2020. So sánh các dấu hiệu hình ảnh ở 2 nhóm bằng Chi bình 
phương test. So sánh kết quả CHT với kết quả mô bệnh bằng bảng ma trận 2×2.  

Kết quả: Các dấu hiệu hình dạng, đường bờ, tình trạng xâm lấn, hạch lân cận và cường độ tín hiệu 
trên T2W có giá trị phân biệt lành ác. Sử dụng các dấu hiệu này để phân biệt, CHT có Se 77,8%,  
Sp 89,1% và Acc 85,9%. Phân tích đồ thị TIC, CHT có Se 80%, Sp 95% và Acc 88%.  

Kết luận: CHT có độ chính xác cao trong phân biệt lành ác các khối u tuyến nước bọt mang tai. 

Từ khóa: Cộng hưởng từ, động học, u tuyến nước bọt mang tai, ác tính.  
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Tất cả 60 BN đều được chụp với các chuỗi 
xung: axial T2 TSE, coronal T2 TSE xóa mỡ, axial 
T1 TSE, axial T1 TSE xóa mỡ trước và sau tiêm đối 
quang từ, axial Diffusion. 25 BN tiến cứu được chụp 
thêm chuỗi xung dynamic T1W xóa mỡ.  

Sử dụng thuốc đối quang từ Dotarem  
0,5 mmol/ml với liều 0,1ml/kg.  

Dựng đồ thị thay đổi cường độ tín hiệu  
(time signal indensity curve - TIC).  

Các thông số đánh giá trên CHT 
Vị trí: Thùy nông, thùy sâu, cả thùy nông và 

sâu. Phân chia thuỳ nông và sâu dựa vào mặt phẳng 
đi qua tĩnh mạch (TM) sau hàm dưới[4].  

Kích thước: Kích thước lớn nhất trên hình axial 
T1W sau tiêm[4]. 

Đường bờ: Nhẵn, mũi thùy[10].  

Ranh giới: Rõ, không[10]. 

Hình dạng: Tròn, khác.  

Hạch ác tính: Nốt hình dạng tròn hoặc bầu dục, 
kích thước trục ngang >10mm, giảm tín hiệu trên 
T1W, tăng nhẹ trên T2W, ngấm gado sau tiêm[10].  

Xâm lấn: Khối u xác định xâm lấn khi thâm 
nhiễm tổ chức mỡ, dày tổ chức da cạnh u, dính vào 
cơ cắn, cơ ức đòn chũm, bao quanh hoặc gây bít tắc 
các mạch máu[10]. 

Tín hiệu trên các chuỗi xung CHT: So sánh với 
cường độ tín hiệu của tổ chức tuyến. Chia 2 mức 
tăng, đồng và giảm tín hiệu[4]. 

Đồ thị TIC chia 4 dạng A, B, C, D. Dạng C coi là 
ác tính. A, B, D coi là lành tính[9].  

 

Hình 1. Các dạng đồ thị TIC[9] 

Xử lý số liệu 
Phần mềm SPSS 16.0. 

So sánh tỷ lệ các dấu hiệu hình ảnh giữa 2 
nhóm lành ác bằng Chi bình phương test. So sánh 
kết quả CHT với kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu 
thuật. Tính độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp) và độ 
chính xác (Acc) dựa trên bảng ma trận 2x2. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 

60 BN gồm 35 nam (58,3%), 25 nữ (41,7%). 

Tuổi trung bình 50,48. Thấp nhất 8, cao nhất 80. 

4 BN có 2 khối u. Tổng cộng có 64 khối u trong 
nghiên cứu. 

Kết quả giải phẫu bệnh: Lành tính 46, u tuyến 
đa hình 24, u Warthin 16, u lành khác 6, ác tính 18, 
ung thư biểu mô biểu bì 10, u lympho non-Hogkin 4, 
u ác tính khác 4. 

Đặc điểm hình ảnh u tuyến mang tai trên cộng hưởng từ 

Bảng 1. Đặc điểm hình ảnh các khối UTNBMT (n = 64) 
Đặc điểm hình ảnh khối u  Lành (46) Ác (18) p 

Vị trí 

Nông 32 (69,6) 14 (77,8) 

0,350 Sâu 5 (10,8) 3 (16,7) 

Nông và sâu 9 (19,6) 1 (5,5) 

Đường bờ 
Nhẵn 44 (95,7) 6 (33,3) 

< 0,001 
Múi thùy 2 (4,3) 12 (66,7) 

Ranh giới 
Rõ 44 (95,7) 4 (22,2) 

< 0,001 
Không rõ 2 (4,3) 14 (77,8) 

Hình dạng 
Tròn 36 (78,3) 4 (22,2) 

< 0,001 
Khác 10 (21,7) 14 (77,8) 

Xâm lấn 
Có 3 (6,6) 16 (88,9) 

< 0,001 
Không 43 (93,4) 2 (11,1) 
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Hạch (60 BN) 
Có 0 (0) 4 (28,6) 

0,001 
Không 46 (100) 10 (71,4) 

Kích thước trung bình 31,4mm 29,3 33,8 >0,05 

Nhận xét: Các dấu hiệu hình dạng, đường bờ, ranh giới, hạch, tình trạng xâm lấn khác biệt có ý nghĩa 
giữa 2 nhóm u lành ác. 

Bảng 2. Đặc điểm tín hiệu CHT các khối UTNBMT (n = 64) 

Tính chất tín hiệu  Lành (46) Ác (18) p 

T1W 
Tăng tín hiệu 4 (8,7) 0 (0) 

0,251 
Đồng, giảm tín hiệu 42 (91,3) 18 (100) 

T2W 
Tăng tín hiệu 41 (89,1) 8 (44,4) 

< 0,001 
Đồng, giảm tín hiệu 5 (10,9) 10 (55,6) 

T2W xóa mỡ 
Tăng tín hiệu 41 (89,1) 16 (88,9) 

0,151 
Đồng, giảm tín hiệu 5 (10,9) 2 (11,1) 

Diffusion 
Tăng tín hiệu 38 (82,6) 18 (100) 

0,141 
Giảm tín hiệu 8 (17,4) 0 (0) 

Ngấm đối quang từ 

Không ngấm 8 (17,4) 1 (5,6) 

0,244 Ngấm vừa 14 (30,4) 9 (50) 

Ngấm mạnh 24 (52,2) 8 (44,4) 

Nhận xét: 55,6% các khối u ác tính đồng và giảm tín hiệu trên T2W.  

 

Bảng 3. Đặc điểm đồ thị TIC của các khối u TNBMT 
(n = 25) 

Loại u Típ A Típ B Típ C Típ D 

U tuyến đa hình 10 1 - - 

U Warthin 1 5 1 - 

U lành tính khác - - - 2 

Ung thư biểu mô biểu bì - - 2 - 

U lympho non-Hogkin  - 1 1 - 

Ung thư tuyến - - 1 - 

Nhận xét: Có 5% (1/20) khối u lành tính và 80% 
(4/5) khối u ác tính ngấm thuốc dạng biểu đồ C. 
Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,002. 

Bảng 4. Giá trị của các chuỗi xung CHT thường quy 
(n = 64) và đồ thị TIC (n = 25) trong phân biệt  

lành ác UTNBMT  

Giá trị CHT Se Sp Acc 

Chuỗi xung 
thường quy 

77,8% 
(14/18) 

89,1% 
(41/46) 

85,9% 
(55/64) 

Đồ thị TIC 80% (4/5) 95% (19/20) 88% (23/25) 

Nhận xét: Sử dụng các chuỗi xung thường quy, 
CHT có Se 77,8%, Sp 89,1%, Acc 85,9%. Sử dụng 

đồ thị TIC để phân biệt lành ác, CHT có Se 80%,  
Sp 95%, Acc 88%. 

BÀN LUẬN 

Trong nghiên cứu này, 93,3% (56/60) BN chỉ có 
1 khối u. 4 BN có 2 khối đều là những trường hợp ác 
tính (u lympho ác tính và ung thư biểu mô tế bào 
vảy). 90% BN trong nghiên cứu của Đặng Mạnh 
Cường cũng chỉ có 1 u[1]. Vị trí u thuộc thùy nông 
hay thùy sâu xác định dựa vào TM sau hàm dưới. 
Trên CHT việc phân chia được xác định bằng cách 
kẻ đường thẳng đi mỏm châm, bờ bên của TM sau 
hàm dưới và bờ bên của cơ cắn trên mặt phẳng 
axial[4]. U phát triển chủ yếu ở thùy nông trong cả hai 
nhóm lành và ác tính.  

Do CHT có độ tương phản mô mềm cao nên 
tính chất ranh giới đường bờ của khối u được xác 
định rất dễ dàng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
các đặc điểm hình tròn, bờ nhẵn khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa 2 nhóm u lành ác. Nghiên cứu 
của Tartaglione trên 94 BN cho thấy có tới 88% các 
khối u ác tính ranh giới không rõ trong khi tỷ lệ này ở 
nhóm u lành chỉ là 4%. 100% các khối u lành tính 
hình tròn, bờ nhẵn[8]. Nghiên cứu của Yuan Y, u ác 
tính có ranh giới không rõ chiếm 54,9%, u lành tính 
có ranh giới không rõ chiếm tỉ lệ 14,7%[10]. Hai 
trường hợp u lành tính ranh giới không rõ trong 
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nghiên cứu của chúng tôi đều là u Warthin. Một 
trường hợp có tổn thương viêm tuyến nước bọt kèm 
theo và trường hợp thứ 2 có biểu hiện chảy máu 
trong u. 

Xâm lấn tổ chức xung quanh là 1 đặc điểm biểu 
hiện tính chất ác tính của khối u. Trên hình CHT, lớp 
mỡ cạnh khối u giảm tín hiệu so với tổ chức mỡ bình 
thường, dày lớp da bề mặt u. Mất ranh giới giữa u 
và tổ chức cơ xung quanh hoặc u dính hẳn vào cơ 
cắn, cơ ức đòn chũm. Khối u có thể gây bít tắc mạch 
máu hoặc bao quanh, đè đẩy vào các dây thần 
kinh[3]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các trường 
hợp u ác tính xâm lấn chủ yếu vào da và các cơ lân 
cận. Chỉ có 2 trường hợp xâm lấn vào mạch máu. 
Cả 3 trường hợp u lành tính đánh giá xâm lấn trên 
CHT đều là do nhầm với phản ứng viêm xung quanh 
u. Nghiên cứu của Christe A trên 84 khối UTNBMT 
cho thấy có 33% các khối u ác tính xâm lấn vào tổ 
chức dưới da và 22% lan dọc quanh các dây thần 
kinh[4].    

Trong nghiên cứu của chúng tôi, trong nhóm u 
lành tính không có trường hợp nào CHT nghi ngờ có 
hạch ác tính. CHT phát hiện 4/14 trường hợp có 
hạch nghi ác tính chiếm 28,6% trong nhóm u ác tính. 
Yuan Y nhận thấy có 17/51 (33,3%) trường hợp 
UTNBMT ác tính phát hiện hạch trên CHT[10]. Tác 
giả đánh giá do UTNBMT ở nông, dễ phát hiện nên 
các khối u thường có kích thước trung bình, chưa 
xâm lấn rộng, do đó khả năng di căn hạch thấp. 

Trên CHT, phần lớn các khối UTNBMT đồng 
hoặc giảm tín hiệu trên chuỗi xung T1W. U có tăng 
tín hiệu trên T1W chiếm tỉ lệ thấp, thường liên quan 
đến các tổn thương giàu protein, có chảy máu hoặc 
có lắng đọng cholesterol[4]. Ngược lại, trên chuỗi 
xung T2W, u có thể tăng, đồng hoặc giảm tín hiệu. 
Tín hiệu tăng liên quan đến tổ chức mô bị nang hóa 
và dịch nhầy trung mô, tín hiệu thấp cho thấy sự 
xuất hiện của tế bào biểu mô trong tổ chức u[2]. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ có cường độ tín 
hiệu trên chuỗi xung T2W khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa 2 nhóm u lành ác. 

Dựa trên các chuỗi xung thường quy CHT, khối 
UTNBMT được coi là ác tính khi có các dấu hiệu: bờ 
múi thùy, ranh giới không rõ, hình bầu dục hoặc 
không xác định, xâm lấn tổ chức xung quanh, tín 
hiệu thấp trên T2W. Những đặc điểm này đã được 
xác định có giá trị phân biệt lành ác trong nhiều 
nghiên cứu trước đây[2],[4]. Sử dụng những đặc điểm 
này, chúng tôi đã chẩn đoán đúng 41 khối u lành tính 
và 14 khối u ác tính. Nghiên cứu của chúng tôi xác 
định CHT có Se 77,8%,Sp 89,1%, Acc 85,9% trong 
đánh giá các khối UTNBMT. 

Nghiên cứu của Ali S[2] trên 200 BN có 
UTNBMT (125 u lành và 75 u ác) cho thấy CHT có 
Se 90,4%, Sp 89,33%, Acc 90%. Tác giả đánh giá 
CHT có độ chính xác cao trong việc phân biệt các 
khối UTNBMT và có thể được sử dụng như một 
công cụ đánh giá trước phẫu thuật các khối 
UTNBMT[2]. Inohara H nghiên cứu so sánh CHT và 
chọc hút kim nhỏ (Fine needle aspiration-FNA) trên 
81 BN có UTNBMT (60 u lành và 21 u ác). Kết quả 
cho thấy CHT có Se 81%, Sp 92%, Acc 89% trong 
phân biệt lành ác tương tự như FNA. Việc kết hợp 
CHT với FNA không giúp tăng Acc trong dự đoán 
bản chất khối u. Tác giả kết luận có thể sử dụng 
CHT đơn thuần, không cần kết hợp với FNA trong 
đánh giá tính chất lành ác của khối u[7]. 

CHT động học dynamic là 1 kỹ thuật mới được 
áp dụng nhằm mục đích đưa ra những đánh giá 
chức năng về tình trạng tưới máu khối u. Đo cường 
độ tín hiệu sau khi tiêm thuốc ở 1 vị trí khối u tại 
những thời điểm khác nhau, máy tính sẽ tự động 
dựng nên biểu đồ ngấm và thải thuốc của khối u. 
Yabuuchi[9] khi nghiên cứu UTNBMT đã xác định có 
4 dạng biểu đồ A, B, C và D. Biểu đồ A có dạng 
đường cong đi lên thể hiện đỉnh ngấm thuốc >120 
giây. Biểu đồ B, C có dạng lên đỉnh rồi đi xuống 
tương ứng với đỉnh ngấm thuốc ≤ 120 giây và mức 
độ thải thuốc ≥30% và < 30%. Biểu đồ D thể hiện 
đường nằm ngang không ngấm thuốc. Tác giả nhận 
thấy UTNBMT ác tính thường có dạng biểu đồ C 
trong khi các khối u lành tính có 3 dạng còn lại. 
Trong nghiên cứu của El Shahat HM[5], tất cả các 
khối u tuyến đa hình, u Warthin và các khối u ác tính 
đều có dạng biểu đồ A, B, C tương ứng. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 11 u tuyến đa 
hình gồm 10 u biểu đồ típ A và 1 biểu đồ típ B. 7 u 
Warthin gồm 1 típ A, 5 típ B và 1 típ C. 5 khối u ác 
tính có 4 khối típ C. Khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
Sử dụng đồ thị típ A chẩn đoán u tuyến đa hình, Se 
90,9% (10/11), Sp 92,9% (13/14). Đồ thị típ B chẩn 
đoán u Warthin có Se 71,4% (5/7), Sp 88,9% 
(16/18). Đồ thị típ C chẩn đoán u ác tính có Se 80% 
(4/5), Sp 95% (19/20). Coi đồ thị típ A, B, D là lành 
tính và C là ác tính, CHT có Se 80%, Sp 95%, Acc 
88% trong phân biệt lành ác các khối UTNBMT. 

Coi đồ thị típ A, B, D là lành tính và C là ác tính, 
Yabuuchi H[9] xác định CHT có Se và Sp 91% trong 
phân biệt lành ác. Nghiên cứu của Hishatomi M[6] 
trên 54 khối UTNBMT cho thấy: đồ thị típ A chẩn 
đoán đúng 18/20 trường hợp u tuyến đa hình, có Se 
90%. Đồ thị típ B chẩn đoán đúng 15 u Warthin, có 
Se 100% và đồ thị típ C chẩn đoán đúng 11/12 u ác 
tính, có Se 91,7%. Sử dụng đồ thị típ A chẩn đoán u 
tuyến đa hình, Atta MM[3] nhận thấy Se 100%,  
Sp 94,3%. Đồ thị típ B chẩn đoán u Warthin,  
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Se 90,5%, Sp 100%. Đồ thị típ C chẩn đoán u ác 
tính, Se 92.9%, Sp 97.5%. 

KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu hình ảnh cộng hưởng 
64 khối u tuyến nước bọt mang tai trên 60 bệnh 
nhân phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 
1/1/2019 30/5/2020, chúng tôi rút ra một số kết luận 
sau: 

- Các dấu hiệu: bờ múi thùy, ranh giới không rõ, 
hình bầu dục hoặc không xác định, xâm lấn tổ chức 
xung quanh, tín hiệu thấp trên T2W khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa 2 nhóm u lành ác. Sử dụng các 
dấu hiệu này để phân biệt, cộng hưởng từ có độ 
nhạy 77,8%, độ đặc hiệu 89,1%, độ chính xác 
85,9%. 

- 90,9% u tuyến đa hình ngấm thuốc dạng biểu 
đồ A, 71,4% u Warthin ngấm thuốc dạng biểu đồ B. 
80% các u ác tính ngấm thuốc dạng biểu đồ C. Coi 
đồ thị típ A, B, D là lành tính và đồ thị típ C là ác tính, 
cộng hưởng từ có độ nhạy 80%, độ đặc hiệu 95%, 
độ chính xác 88%. 

 

 
HÌNH MINH HỌA 

   
Hình 2. Ung thư biểu mô tuyến. BN Trần Thị G, nữ, 38 tuổi, ung thư biểu mô tuyến 

A: Hình T2 xóa mỡ cho thấy khối tín hiệu cao, trung tâm có hoại tử.  

B: Hình T1W sau tiêm: Khối hình tròn, bờ nhẵn, ranh giới rõ, ngấm thuốc mạnh.  
C: Biểu đồ TIC típ C. 

 

 

Hình 3. U tuyến đa hình. BN Trần Tuấn L, nam, 36 tuổi. Khối u cả thùy nông và thùy sâu, bờ thùy múi, ranh 
giới rõ, tăng tín hiệu đồng nhất trên T2W (A), Đồng tín hiệu trên T1W (B), Biểu đồ TIC típ A. 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 113 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đặng Mạnh Cường (2010). Nghiên cứu đặc 
điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm, cắt lớp vi 
tính trong chẩn đoán u vùng tuyến nước bọt 
mang tai. Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Y Hà 
Nội. 

2. Ali S, Khan A, Sarfaraz K, et al (2018). 
Diagnostic accuracy of magnetic resonance 
imaging to differentiate benign and malignant 
parotid gland tumors. Journal of Radiology and 
Oncology, 2, 80-88. 

3. Atta MM, Amer TA, Gaballa GM, et al (2016). 
Multi-phasic CT versus dynamic contrast 
enhanced MRI in characterization of parotid 
gland tumors. The Egyptian Journal of Radiology 
and Nuclear Medicine, 47, 1361-1372. 

4. Christe A, Waldherr C, Hallettet R, et al (2011). 
MR imaging of parotid tumors: Typical lesion 
characteristics in MR imaging improve 
discrimination between benign and malignant 
Ddisease. American jounal of neuroradiology, 
32, 1202-1207. 

5. ElShahat HM, Fahmy HS, Gouhar GK, et al 
(2013). Diagnostic value of gadolinium-enhanced 
dynamic MR imaging for parotid gland tumors. 

The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear 
Medicine, 44, 203–207. 

6. Hisatomi M, Asaumi J, Yanagi Y, et al (2007). 
Diagnostic value of dynamic contrast-enhanced 
MRI in the salivary gland tumors. Oral Oncology, 
43, 9, 940-947. 

7. Inohara H, Akahani S, Yamamoto Y, et al (2008). 
The role of fine-needle aspiration cytology and 
magnetic resonance imaging in the management 
of parotid mass lesions. Acta oto-laryngologica, 
128, 1152-1158. 

8. Tartaglione T, Botto A, Sciandra M, et al (2015). 
Differential diagnosis of parotid gland tumours: 
which magnetic resonance findings should be 
taken in account? ACTA otorhinolaryngologica 
italica, 35, 314-320. 

9. Yabuuchi H, Fukuya T, Tajima T, et al (2003). 
Salivary gland tumors: Diagnostic value of 
gadolinium-enhanced dynamic MR imaging with 
histopathologic correlation. Radiology, 226, 345-
354. 

10. Yuan Y, Tanga W, and Taoa X (2016). Parotid 
gland lesions: separate and combined diagnostic 
value of conventional MRI, diffusion-weighted 
imaging and dynamic contrast-enhanced MRI. 
The Bristish Journal of Radiology, 89. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 114 

ABSTRACT 

Diagnostic value of MR imaging in differentiating parotid gland tumors  
Objective: To discribe the MRI charateristic figures and to assess the value of MR imaging in 

differentiating malignant from benign parotid gland tumors.  

Material and method: 60 patients (64 parotid gland tumors) were treated at Hanoi Cancer Hospital from 
Jan. 2019 to May. 2020. Comparison the characteristic figures between malignant and benign groups by Chi 
square test. The sensitivity, the specificity, and the accuracy of MRI were defined based on 2×2 matrix tables.  

Results: The signs: shape, margin, invasiveness, lymph nodes, and signal intensity T2-weighted differ 
significantly between malignant and benign groups. The Se, Sp, and Acc of MRI were 77.8%, 89.1% and 
85.9%, respectively. Classification of TICs had Se 80%, Sp 95%, and Acc 88% in the differentiating malignant 
from benign tumors.  

Conclusion: MRI is highly accurate in differentiating malignant from benign parotid gland tumors. 

Keywords: Magnetic resonance imaging, dynamic, parotid gland tumors, malignancy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư thanh quản chiếm 25% trong ung thư 
đường ăn đường thở trên. Tiên lượng sống 5 năm 
trong giai đoạn sớm là rất cao 85 - 95%, phẫu thuật 
là phương pháp điều trị hiệu quả ung thư thanh 
quản. Phương pháp phẫu thuật tùy thuộc vào vị trí 
khối u, giai đoạn TNM. Hiểu rõ về các chỉ định và 
chống chỉ định từng phương pháp phẫu thuật để 
đem lại hiệu quả cao nhất trong điều trị gồm cắt ung 
thư thanh quản với biên phẫu thuật an toàn và bảo 
tồn giọng nói và đường thở tự nhiên, giảm nguy cơ 
hít sặc nhằm đạt được kết quả điều trị tốt nhất[5]. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm sau cắt ung 
thư thanh quản tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân ung thư thanh quản được 
phẫu thuật cắt ung thư thanh quản tại bệnh viện Ung 
Bướu Đà Nẵng từ 01/2015 đến 08/2020.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu hồi cứu. 

Lấy tất cả các ca thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu 
trong thời gian thu thập số liệu. 

Cách tiến hành 

Các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cắt ung 
thư thanh quản tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 
được chúng tôi đánh giá giai đoạn ung thư qua triệu 
chứng lâm sàng, các xét nghiệm hình ảnh học (nội 
soi, MRI, Ctscan) và đối chiếu khối u trong phẫu 
thuật và kết quả giải phẫu bệnh. Chúng tôi thống kê 
các phương pháp phẫu thuật tương ứng với khối u 
thanh quản. Sau phẫu thuật chúng tôi ghi nhận các 
biến chứng sau mổ, thời gian rút cannula, thời gian 
ăn bằng đường miệng.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung 

Tuổi và giới 
Tuổi trung bình: 60 ± 9 (44 - 83) tuổi. 

Nam giới 91,2%, nữ 8,3%. 

Đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh 

Bệnh nhân nhập viện vì khàn tiếng 96,5%, ho 
28%, sụt cân 28%, khó thở thanh quản 49,1%, nuốt 
vướng 21%, khám thấy u vùng cổ 17,5%. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm sau cắt ung thư thanh quản tại bệnh viện Ung Bướu Đà 
Nẵng. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 57 bệnh nhân ung thư thanh quản được phẫu 
thuật cắt ung thư thanh quản tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng từ 01/2015 đến 08/2020.  

Kết quả: Đã thực hiện được các phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần và cắt thanh quản bảo tồn. Biến 
chứng sau mổ là 14%. Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật điều có thể ăn bằng đường miệng, rút cannula 
thở qua đường tự nhiên. Sau phẫu thuật cắt thanh quản bảo tồn, bệnh nhân phát âm hiểu lời. 

Từ khóa: Phẫu thuật cắt ung thư thanh quản, cắt toàn bộ thanh quản, cắt thanh quản bảo tồn. 
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Carcinôm tế bào gai là 100%. 

Giai đoạn ung thư thanh quản 
Giai đoạn n % TNM N (%) 

I 22 (38,6%) T1aN0M0 17 (29,8%) 

  T1N0M0 1 (1,8%) 

  T1bN0M0 4 (7%) 

II 8 (14%) T2N0M0 8 (14%) 

III 15 (26,3%) T3N0M0 13 (22,8%) 

  T1bN1M0 1 (1,8%) 

  T3N1M0 1 (1,8%) 

IVa 11 (19,3%) T3N2M0 1 (1,8%) 

  T4aN0M0 9 (15,8%) 

  T4aN1M0 1 (1,8%) 

IVb 1 (1,8%) T4aN3M0 1 (1,8%) 

 

 
Phương pháp phẫu thuật ung thư thanh quản 

Vị trí ung thư Các phẫu thuật thanh quản Số ca (Tỉ lệ %) 

Khối u T3, T4 Cắt toàn bộ thanh quản 25 (43,9%) 

T1a ở bên dây thanh Cắt dây thanh 9 (15,8%) 

T1a ở bên dây thanh Cắt dây thanh có tái tạo bằng băng thanh thất 8 (14%) 

T2, T3 ở 2 bên dây thanh ± xâm lấn thượng thanh môn, hạ 
thanh môn (không quá sụn nhẫn) 

Cắt bán phần ngang thanh quản trên dây thanh 1 (1,8%) 

T1b u ở mép trước dât thanh Cắt bán phần dọc thanh quản trán trước 1 (1,8%) 

T1b u dây thanh xâm lấn mép trước, < 1/3 dây thanh đối diện Cắt bán phần dọc thanh quản trán bên 2 (3,5%) 

T1b u dây thanh xâm lấn mép trước, < 1/3 dây thanh đối diện Cắt bám phần dọc thanh quản trán bên có tái 
tạo bằng băng thanh thất 

1 (1,8%) 

 
Các biến chứng sau phẫu thuật 

Biến chứng sau mổ gặp ở 8 BN chiếm 14%. 
Các phẫu thuật thanh quản Số ca (tỷ lệ %) Biến chứng 

Cắt toàn bộ thanh quản N=3 (5,3%) Rò miệng nối họng ra da 

Cắt thanh quản bảo tồn N=1 (1,8%) Chảy máu vết mổ 

 N=1 (1,8%) Tràn khí dưới da lượng nhiều 

 N=1 (1,8%) Tràn khí màng phổi 

 N=1 (1,8%) Viêm phổi 

 N=1 (1,8%) Phù nề thanh quản kéo dài 

 
Đánh giá sự hồi phục 

Sự hồi phục (ngày) Cắt toàn bộ thanh quản (n = 25) Cắt thanh quản bảo tồn (n = 32) 

Thời gian bắt đầu ăn bằng đường miệng 12,6 ± 6,4 (8 - 30) ngày 9,2 ± 8,2 (0 - 30) ngày 

Thời gian rút cannula  13,5 ± 8,6 (0 - 40) ngày 

Phát âm  Hiểu lời 

Bệnh nhân cắt thanh quản có tái tạo bằng băng thanh thất ghi nhận phát âm rõ, ít khàn tiếng và hụt hơi 
hơn các bệnh nhân phẫu thuật cắt thanh quản bảo tồn không có tái tạo. 

 

BÀN LUẬN 

Đánh giá TNM có ý nghĩa quan trọng trước điều 
trị ung thư thanh quản, lập kế hoạch phẫu thuật, tiên 
lượng sống còn, tư vấn bệnh nhân về phương pháp 

phẫu thuật, đặc biệt là khả năng mất giọng nói sau 
cắt thanh quản toàn phần. 

Tác giả Trần Anh Bích, Trần Minh Trường[1][2] 
ghi nhận kỹ thuật tái tạo thanh quản bằng băng 
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thanh thất sau cắt dây thanh kết quả hồi phục 
nhanh, không hít sặc và giọng nói tốt sau phẫu thuật. 
Tác giả ứng dụng dụng cụ phát âm sau phẫu thuật 
cắt toàn bộ thanh quản gồm ống giúp phát âm tự tạo 
và thanh quản điện tử, chúng tôi chưa ứng dụng 
dụng cụ phát âm sau phẫu thuật cắt toàn bộ  
thanh quản. 

Các biến chứng sau mổ được chúng tôi phát 
hiện và xử lý kịp thời, bệnh nhân hồi phục tốt. Về kỹ 
thuật đóng họng trong phẫu thuật cắt thanh quản 
toàn phần chúng tôi đóng họng kiểu T, mũi khâu 
Connell liên tục, sau này chúng tôi cải tiến kỹ thuật 
khâu mũi rời sao cho đảm bảo niêm mạc khép vào 
trong ghi nhận thấy không còn rò miệng mối họng.  

Ghi nhận thời gian lành thương chúng tôi có 
những trường hợp cắt dây thanh và cắt bán phần 
dọc thanh quản trán trước bệnh nhân có thể ăn bằng 
đường miệng và rút cannula ngay sau phẫu thuật khi 
được đánh giá không có nguy cơ hít sặc, chảy máu 
và hẹp đường thở. Theo tác giả Trần Thị Anh 
Tường, Trần Văn Thiệp[4] ghi nhận hầu hết bệnh 
nhân có thể ăn được bình thường một tháng sau mổ 
và không có trường hợp nào không rút được ống 
khai khí đạo. Tác giả Trần Anh Bích, Trần Minh 
Trường[1] ghi nhận thời gian rút ống nuôi ăn trung 
bình 2 - 30 ngày, rút ống mở khí quản 2 - 15 ngày. 

Giọng nói sau phẫu thuật cắt thanh quản bảo 
tồn chúng tôi ghi nhận bệnh nhân phát âm có thể 
hiểu lời. Theo tác giả Lê Văn Cường, Phạm Thanh 
Thúy[3] ghi nhận sau cắt dây thanh bệnh nhân giọng 
có chất lượng hơi yếu, hơi thô; cắt bán phần dọc 
trán bên giọng thô trung bình, thoát hơi nhẹ; cắt 
thanh quản bán phần dọc trán trước kéo trượt thanh 
thiệt Tucker giọng thoát hơi, thô trung bình; bán 
phần ngang trên sụn nhẫn giọng thoát hơi, thô nặng. 
Tác giả Trần Anh Bích, Trần Minh Trường[2] ghi nhận 
phẫu thuật cắt dây thanh có cường độ mức âm sau 
mổ cao hơn so với trước mổ ở tất cả các tần số hội 
thoại; phẫu thuật cắt thanh quản bán phần dọc trán 
trước kéo trượt thanh thiệt (Tucker) giảm cường độ 
mức âm theo giọng nói nhiều hơn so với cắt dây 
thanh và cắt thanh quản bán phần trán bên có tái tạo 
bằng vạt cơ dưới móng. Chúng tôi chưa đánh giá 
giọng nói sau phẫu thuật bằng các phương pháp đo 
lường chính xác trong nghiên cứu này. Tuy nhiên 

chúng tôi ghi nhận như tác giả Trần Anh Bích[2] các 
phẫu thuật tái tạo thanh quản sau cắt dây thanh và 
cắt bán phần dọc thanh quản trán bên nên giọng nói 
được cải thiện so với phẫu thuật không tái tạo.  

KẾT LUẬN 

Khảo sát 57 bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư 
thanh quản chúng tôi rút ra kết luận sau: 

Ung thư thanh quản thường gặp ở giới nam, 
tuổi mắc bệnh trung bình 60 ± 9 tuổi. Triệu chứng 
lâm sàng thường gặp nhất là khàn tiếng 96,5%. 

Thực hiện được các phẫu thuật cắt thanh quản 
toàn phần và cắt thanh quản bảo tồn. Biến chứng 
sau mổ cần được phát hiện và xử lý kịp thời. 

Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật có thể ăn 
bằng đường miệng, rút cannula thở qua đường tự 
nhiên và phát âm hiểu lời ở bệnh nhân cắt thanh 
quản bảo tồn. 
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ABSTRACT 

Purpose: To evaluate the early effects of laryngectomy surgery at Đà Nẵng Oncology hospital.  

Materials and method: Retrospective study 57 cases laryngectomy surgery was treated at Đà Nẵng 
Oncology hospital from 01/2015 to 08/2020. 

Results: Have performed total laryngectomy surgery and conservative laryngectomy surgery. 
Complications after surgery are 14%. All postoperative patients can ingest orally and remove a cannula. After 
the conservative operation, the pronunciation is easy to understand. 

Keywords: Laryngectomy surgery, total laryngectomy surgery, conservative laryngectomy surgery. 
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1 Khoa Y Học Hạt nhân - Bệnh viện K 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư tuyến giáp đứng thứ 11 trong các bệnh 
ung thư ở cả hai giới theo GLOBOCAN 2018. Trong 
điều trị ung thư tuyến giáp, phẫu thuật đóng vai trò 
quan trọng nhất có tính chất quyết định đến kết quả 
điều trị. Sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ, bệnh nhân 
được chỉ định điều trị I-131 và hormon thay thế. Sau 
khi bệnh nhân đã được điều trị bằng I-131, trước khi 
bệnh nhân được ngoại trú thì được chỉ định đo suất 
liều I-131 bởi bác sĩ điều trị. I-131 phát ra bức xạ và 
phải được xử lý bằng các biện pháp an toàn để giảm 
thiểu sự phơi nhiễm phóng xạ không chủ ý đối với 
môi trường, nhân viên y tế và bệnh nhân.  

Hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới có nhiều 
nghiên cứu về I-131. Nhưng các nghiên cứu chủ yếu 
đánh giá về hiệu quả điều trị và chỉ một số ít đề cập 
đến tình trạng an toàn phóng xạ của bệnh nhân và 
môi trường, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nghiên 
cứu với mục tiêu: “Đánh giá suất liều của I-131 sau 
điều trị ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại khoa  
Y học hạt nhân, bệnh viện K”. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu là 201 bệnh nhân ung 
thư tuyến giáp được điều trị bằng I-131 tại Khoa 
YHHN, bệnh viện K, trong thời gian từ tháng 
12/2019 đến tháng 6/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân ung thư tuyến 
giáp có chỉ định điều trị I-131 và đồng ý tham gia 
nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân đang mang thai, 
bệnh nhân ung thư tuyến giáp không có chỉ định điều 
trị I-131, hoặc không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Phương pháp 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 
với cỡ mẫu thuận tiện. 

Các bước nghiên cứu: Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 
tham gia nghiên cứu. Thu thập các số liệu, kết 
quả,…sau đó bệnh nhân được đo suất liều I-131. 

Quy trình đo suất liều I-131: Hướng dẫn bệnh 
nhân thay quần áo mới, đi tiểu trước khi đo. Đặt máy 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá suất liều của I-131 sau điều trị ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại khoa Y học hạt 
nhân, bệnh viện K.  

Đối tượng và phương pháp: 201 bệnh nhân ung thư tuyến được điều trị I-131 tại khoa YHHN, bệnh 
viện K từ tháng 12/2019 đến tháng 06/2020, được nghiên cứu mô tả tiến cứu và xử lý bằng phần mềm 
SPSS 20.0.  

Kết quả: Trong dải liều điều trị I-131 từ 50 đến 200mCi, hầu như toàn bộ bệnh nhân đều đạt tiêu 
chuẩn ngoại trú cho phép theo quy định sau 48h nội trú (98,5%), với suất liều thấp nhất là 1,2µSv/h. Bên 
cạnh đó,tất cả rác thải sinh hoạt trong khu điều trị nội trú đều đạt tiêu chuẩn cho phép ≤ 0,5µSv/h, trước 
khi xử lý như rác thải bình thường.  

Kết luận: Suất liều của bệnh nhân ung thư tuyến giáp sau khi điều trị I-131 đều đảm bảo an toàn theo 
quy định sau 48h nội trú. 
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đo suất liều cách vùng cổ phía trước của BN 01 mét. 
Đọc kết quả. Kết quả được đối chiếu theo quy định 
an toàn bức xạ của Bộ Khoa học Công nghệ, Môi 
trường và Bộ Y tế: H ≤ 50µSv/h. 

Máy đo suất liều tuyến giáp: Máy đo phóng xạ 
cầm tay Model 14C loại 48 - 1611. 

Xử lý số liệu 

Các số liệu được thu thập và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 20.0. Các biến định lượng được biểu 
diễn dưới dạng số trung bình ± độ lệch chuẩn. Khác 
biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 

Đặc điểm về giới, độ tuổi 

Bảng 1. Đặc điểm về giới tính, độ tuổi 

Nhóm tuổi 

Số bệnh nhân 
Tổng số 

Nữ giới Nam giới 

n % n % n % 

< 30 13 6,4 5 2,5 18 9 

30 - 40 98 48,8 9 4,5 107 53,2 

40 - 55 42 20,9 12 5,9 54 27 

≥55 20 10 2 1 22 10,8 

TB 48,6 ± 3,2 
(14 - 75) 173 86,1 28 13,9 201 100 

Nhận xét:  

Ở nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ nam/nữ là 
khoảng 1/6. Tuổi trung bình của bệnh nhân là  
48,6 ± 13,2 tuổi.Nhóm tuổi gặp nhiều nhất là 30 - 40 
tuổi, với tỷ lệ 53,2%. 

 

 

 

 

Đánh giá giai đoạn 

Bảng 2. Đặc điểm giai đoạn bệnh ở bệnh nhân  
ung thư tuyến giáp biểu mô thể nhú và thể nang. 

Giai đoạn n Tỷ lệ % 

Dưới 55 tuổi 179 89,2 

I 175 87.2 

II 4 2 

Trên 55 tuổi 22 10.8 

I 6 3 

II 10 4.8 

III 2 1 

IVA 1 0.5 

IVB 3 1.5 

Tổng 201 100 

Nhận xét: 

Ở độ tuổi dưới 55, bệnh nhân ung thư tuyến 
giáp giai đoạn I chiếm tỷ lệ 87,2%. 

Ở độ tuổi từ 55 tuổi trở lên, bệnh nhân ung thư 
tuyến giáp giai đoạn II chiếm tỷ lệ cao nhất 4,8%. 

Liều I-131 điều trị 
Bảng 3. Liều I-131 điều trị của nhóm nghiên cứu 

Liều (mCi) n Tỷ lệ % 

50 56 27,9 

100 121 60.2 

150 23 11,4 

200 1 0.5 

Tổng 201 100 

Nhận xét: 

Liều điều trị nhiều nhất là 100mCi với 121 bệnh 
nhân, chiếm 60.2%, sau đó là liều 50mCi với tỷ lệ 
27,9% cho 56 bệnh nhân. Liều điều trị 150mCi có 23 
bệnh nhân với tỷ lệ 11,4%. Liều điều trị 200mCi có tỷ 
lệ thấp nhất 0,5% (1 BN). 

Suất liều điều trị 
Bảng 4. Suất liều điều trị của bệnh nhân ung thư tuyến giáp liều ≥50mCi 

Suất liều sau 48h n Tỷ lệ % SL cao nhất SL thấp nhất SL trung bình 

50 
 50Sv/h 56 27,9 

25 1.2 

12,4 ± 8,9 

>50Sv/h 0 0 

100 
 50Sv/h 121 60,2 

50 1,3 
>50Sv/h 0 0 

150 
 50Sv/h 20 9,9 

60 2.5 
>50Sv/h 3 1.5 
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200 
 50Sv/h 1 0,5 

50  
>50Sv/h 0 0 

Tổng      

Nhận xét: 

Bệnh nhân sau điều trị liều 50mCi, 100mCi và 200mCi có tỷ lệ suất liều >50µSv/h sau 48h là 0%. Ngoài ra 
có 03 bệnh nhân điều trị liều 150mCi có suất liều >50µSv/h chiếm tỷ lệ 1,5%, sau 48h nội trú. Suất liều trung 
bình của các bệnh nhân là 12,4 ± 8,9µSv/h. 

 

Bảng 5. Suất liều của bệnh nhân ung thư tuyến giáp 
điều trị liều 30mCi 

 N SL cao 
nhất 

SL thấp 
nhất 

SL trung 
bình 

Sau 48h 9 9 2 3,8 ± 1,2 

Sau 120h (7ngày) 38 0,8 0.1 0,37 ± 0,11 

Nhận xét: 

Sau 48h, suất liều cao nhất của bệnh nhân là 
9µSv/h, thấp nhất là 2µSv/h và suất liều trung bình là 
3,8 ± 1,2µSv/h. Sau 7 ngày, suất liều cao nhất là 
0,8µSv/h, thấp nhất là 0,1µSv/h và suất liều trung 
bình là 0,37 ± 0,11µSv/h. 

Suất liều rác thải khu điều trị nội trú 

Bảng 6. Suất liều rác thải phóng xạ 

SL N Tỷ 
lệ 

SL cao 
nhất 

SL thấp 
nhất SL TB 

 5Sv/h 34 68 

2 0.1 0.27 ± 0.18 >0,5Sv/h 16 32 

 50 100 

Nhận xét: 

Trong 50 ngày theo dõi suất liều rác thải sinh 
hoạt, có 16 ngày suất liều >0.5µSv/h, với tỷ lệ 32%. 
Suất liều cao nhất là 2µSv/h, thấp nhất là 0,1µSv/h 
và suất liều trung bình là 0,27 ± 0,18µSv/h. 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm về giới, độ tuổi 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, ung thư tuyến 
giáp thường gặp ở nữ giới, tỷ lệ chiếm 86,1% với 
173 bệnh nhân và số bệnh nhân nam là 28 với tỷ lệ 
13,9%. Tỷ lệ nam/nữ là khoảng 1/6. Độ tuổi trung 
bình của bệnh nhân ung thư tuyến giáp là 48,6 ± 
13,2 tuổi, trong đó bệnh nhân lớn tuổi nhất là 75 tuổi, 
bệnh nhân trẻ tuổi nhất là 14 tuổi. Đối tượng chủ yếu 
mắc ung thư tuyến giáp là người lớn tuổi (chiếm 
91%). Như vậy, kết quả của chúng tôi phù hợp với 
các nghiên cứu ở trong nước và quốc tế về tỷ lệ mắc 

ung thư tuyến giáp ở nữ giới luôn cao hơn so với 
nam giới. 

Đánh giá giai đoạn 

Với nghiên cứu của chúng tôi, trong ung thư 
biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang, ở độ tuổi 
dưới 55, bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn I 
chiếm tỷ lệ 87,2% (175 BN) và giai đoạn II chiếm tỷ 
lệ 2% (4 BN). Còn ở độ tuổi từ 55 tuổi trở lên, bệnh 
nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn I, giai đoạn II 
chiếm tỷ lệ lần lượt là 3% (6 BN) và 4,8% (10 BN), 
tiếp sau là giai đoạn III, giai đoạn IVA, giai đoạn IVB 
với tỷ lệ theo thứ tự 1% (2 BN), 0,5% (1 BN), 1,5% 
(3 BN). 

Qua đây, kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh 
nhân ung thư tuyến giáp chủ yếu ở giai đoạn sớm 
(giai đoạn I và giai đoạn II: 97%), nên tiên lượng 
điều trị và thời gian sống thêm không bệnh sẽ tích 
cực hơn so với những nhóm bệnh ung thư khác. 

Liều I-131 điều trị 

Tại nghiên cứu của chúng tôi, liều điều trị I-131 
cho bệnh nhân I-131 được phân bố từ 50mCi đến 
200mCi. Trong đó, lượng bệnh nhân điều trị liều 
100mCi là nhiều nhất với 121, chiếm 60.2%, tiếp đó 
là bệnh nhân điều trị liều 50mCi với tỷ lệ 27,9% cho 
56 bệnh nhân. Sau đó là liều điều trị 150mCi có 23 
bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 11,4%. Liều điều trị 200mCi 
có tỷ lệ thấp nhất với 0,5% (1 BN). Ở đây, liều điều 
trị I-131 được chúng tôi phân loại theo giai đoạn 
bệnh, các yếu tố nguy cơ (kích thước u, tính chất 
khối u, giải phẫu bệnh, biên bản phẫu thuật, tổn 
thương di căn, độ tập trung I-131…) và thông qua 
hội chẩn để đưa ra liều điều trị I-131 phù hợp với 
từng bệnh nhân. 

Như vậy, liều điều trị chủ yếu của bệnh nhân 
trong nghiên cứu là 100mCi. Đây cũng là liều giao 
thoa, giữa dải liều điều trị xóa mô giáp còn lại và liều 
điều trị bổ trợ trong chỉ định điều trị I-131 cho người 
bệnh ung thư tuyến giáp. 
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Suất liều điều trị 

Bệnh nhân trước khi được ngoại trú đều được 
kiểm tra suất liều phóng xạ cách 01 mét, nhằm đảm 
bảo an toàn phóng xạ theo quy định của pháp luật. 
Trong nghiên cứu này, hầu như toàn bộ tất cả bệnh 
nhân sau điều trị các liều 50mCi, 100mCi và 200mCi 
đều có tỷ lệ suất liều ≤ 50µSv/h sau 48h là 100%  
và không có bệnh nhân có suất liều > 50µSv/h.  
Tuy nhiên có 03 bệnh nhân điều trị liều 150mCi có 
suất liều >50µSv/h chiếm tỷ lệ 1,5%, sau 48h nội trú. 
Đối với 03 bệnh nhân này, chúng tôi đã tiến hành 
tiếp tục lưu lại khu điều trị nội trú thêm 12h, sau đó, 
tất cả 03 bệnh nhân đã có suất liều < 50µSv/h đảm 
bảo theo quy định.Theo Nguyễn Thị The, xác định 
thời điểm xuất viện của bệnh nhân dựa vào HĐPX 
còn lại trong cơ thể bệnh nhân thì với nhóm bệnh 
nhân nhận liều điều trị 50mCi tất cả được ngoại trú 
sau 01 ngày nội trú, còn với nhóm bệnh nhân nhận 
liều 100mCi là sau 02 ngày nội trú. Theo tác giả 
Carlos D.Venencia, bệnh nhân với dải liều điều trị  
30 - 220mCi đạt tiêu chuẩn ngoại trú sau 2,2 ngày. 

Bên cạnh đó, bệnh nhân có suất liều lớn nhất là 
50µSv/h và thấp nhất là 1,2µSv/h. Qua theo dõi và 
ghi nhận về từng đợt điều trị nội trú, suất liều I-131 
sau điều trị của bệnh nhân bị ảnh hưởng nhiều do 
hoạt động của bệnh nhân trong khu điều trị là chính. 
Với những người bệnh chăm chỉ tập thể dục, tắm 
rửa, uống nhiều nước, thì suất liều của họ sẽ rất 
thấp, do thời gian bán thải sinh học của họ giảm 
xuống. Cá biệt có những bệnh nhân điều trị liều 
150mCi có suất liều sau 48h là 1,8 - 2,5µSv/h. 

Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành theo dõi một 
số bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị liều 30mCi. 
Chúng tôi đã ghi nhận suất liều I-131 sau 48h cao 
nhất là 9µSv/h và thấp nhất là 2µSv/h. Cùng với đó 
là suất liều của bệnh nhân sau 7 ngày, suất liều cao 
nhất là 0,8µSv/h, thấp nhất là 0,1µSv/h. Những kết 
quả này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp 
luật về đảm bảo an toàn phóng xạ. 

Suất liều rác thải khu điều trị nội trú 

Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra suất liều 
phóng xạ của rác thải sinh hoạt của bệnh nhân trong 
khu điều trị trong 50 ngày, kết quả cho thấy có 16 
ngày suất liều >0,5µSv/h. Với những ngày ngày, túi 
rác thải phải được đánh dấu và lưu trữ ở kho riêng 
biệt, đảm bảo an toàn phóng xạ cho môi trường, sau 
một thời gian lưu trữ, từ 01 đến 02 tuần, được đo lại 
suất liều phóng xạ. Khi đảm bảo an toàn phóng xạ 
≤ 0,5µSv/h, túi rác thải phóng xạ sẽ được xử lý như 
rác thải thông thường. 

Như vậy, rác thải phóng xạ cũng là vấn đề cần 
được quan tâm khi đảm bảo được địa điểm lưu trữ 

an toàn trước khi xử lý như rác thải thông thường 
theo quy định. 

KẾT LUẬN 

Qua 201 bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã điều 
trị I-131, chúng tôi rút ra kết luận sau: 

- Bệnh nhân ung thư tuyến giáp chủ yếu gặp ở 
nữ và hầu hết ở độ tuổi trưởng thành, từ 30 tuổi trở 
lên. 

- Bệnh nhân khi nhập viện hầu như không có 
triệu chứng đặc biệt, chủ yếu phát hiện trên hình ảnh 
siêu âm. 

- Ung thư tuyến giáp là nhóm ung thư tiên 
lượng tốt, do khi phát hiện bệnh, chủ yếu bệnh nhân 
ở giai đoạn I hoặc giai đoạn II. Đây còn lại bệnh lý 
ung thư ít di căn xa. 

- Điều trị I-131 cho bệnh nhân sau khi phẫu 
thuật cắt tuyến giáp toàn bộ, vét hạch chủ yếu liều 
100mCi. Bệnh nhân được tăng liều khi tăng yếu tố 
nguy cơ. 

- Hầu hết bệnh nhân đều đảm bảo an toàn 
phóng xạ về suất liều sau 48h theo quy định của 
pháp luật. 

- Hướng dẫn người bệnh về thời gian hạn chế 
tiếp xúc: 

Bảng 7. Bảng đo suất liều và thời gian  
hạn chế tiếp xúc tối thiểu 

Suất liều NB (µSv/h) Thời gian hạn chế tiếp xúc 

≥20 3 tuần 

< 20 2 tuần 

< 10 1 tuần 

< 5 4 ngày 

< 3 24 giờ 
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ABSTRACT 

Evaluation of radiation dose rates from cancer thyroid patients receiving Iodine-131  
at National Cancer hospital 

Objective: Evaluate the radiation dose of I - 131 after treatment in patients with thyroid cancer at the 
Department Nuclear Medicine, National Cancer Hospital.  

Subjects and methods: 201 patients treated I - 131 at the Department Nuclear Medicine from December 
2019 to June 2020, was researched for prospective description and processed using SPSS20.0 software.  

Results: In the range of therapeutic doses I-131 from 50 to 200mCi, almost all patients met the prescribed 
outpatient standards after 48 hours inpatient (98.5%), with the lowest dose rate. is 1.2µSv/h. Besides, all 
domestic waste in the inpatient treatment area meets the permissible standard ≤ 0.5 µSv /h, before being 
disposed of as normal waste.  

Conclusion: The radiation dose rates of patients with thyroid cancer after I-131 treatment is safe as 
prescribed after 48 hours of inpatient. 
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ĐẠI CƯƠNG 

Ung thư tuyến giáp biệt hóa là ung thư thường 
gặp và có tần suất gia tăng rõ rệt trong những năm 
gần đây. Tuy nhiên, tử suất không gia tăng. Ước tính 
mỗi năm trên toàn cầu có đến 567233 ca ung thư 
tuyến giáp mới mắc, số ca tử vong chỉ là 41071 ca 
(Globocan 2018). Điều này có nghĩa là số ca được 
chẩn đoán và điều trị hằng năm gia tăng nhiều, 
tương ứng là số ca khỏi bệnh cũng gia tăng nhanh. 
Như vậy, số người cần theo dõi sau điều trị ung thư 
tuyến giáp cũng gia tăng nhanh chóng. 

Vì tiên lượng rất tốt của ung thư tuyến giáp biệt 
hóa nên xu hướng điều trị hiện nay là tránh điều trị 
quá mức. Điều trị có ít mạnh tay hơn đưa đến tỉ lệ tái 
phạt tại chỗ và tại hạch có thể nhiều hơn. Việc phát 
hiện và can thiệp đúng lúc các tái phát có ý nghĩa rất 
quan trọng giúp có thể điều trị lại một cách hiệu quả, 
không ảnh hưởng đến thời gian sống và ít ảnh 
hưởng nhất đến chất lượng cuộc sống. 

Mục tiêu của tái khám sau điều trị ung thư tuyến 
giáp là: 1. Phát hiện và can thiệp đúng thời điểm các 
tái phát; 2. Duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất cho 
người bệnh bằng cách điều chỉnh tốt chức năng tuyến 
giáp, cận giáp và xử trí các biến chứng điều trị. 

Nếu tái khám không đúng, lạm dụng các xét 
nghiệm sẽ đưa đến hao tốn nguồn lực cho bệnh 
nhân và xã hội. Ngược lại, nếu không phát hiện tái  
phát đúng lúc có thể ảnh hưởng đến thời gian sống 
còn và chất lượng cuộc sống cảu bệnh nhân sau tái 
phát. Do vậy tái khám đúng là điều rất quan trọng.  

Hiểu biết các nguyên lý và thực hành đúng giúp 
việc tái khám hiệu quả, rõ ràng và khoa học ứng 
dụng trong lâm sàng hàng ngày. Đó là sự kết hợp 

giữa khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh (quan 
trọng nhất là siêu âm vùng cổ) và sinh hóa (Tg và 
TgAb). 

Bài này nêu vai trò của khám lâm sàng, siêu âm 
và sinh hóa trong theo dõi sau điều trị ung thư tuyến 
giáp biệt hóa. 

KHÁM LÂM SÀNG 

Khám lâm sàng sau phẫu thuật trong ung thư 
tuyến giáp biệt hóa ít hữu ích trong việc phát hiện 
sớm tái phát. Có hai lý do chính là sẹo mổ và hạch 
cổ di căn thường nằm sâu sau cơ ức đòn chũm. 
Ngay cả hạch cổ có đường kính vài centimeter cũng 
thường không sờ thấy nếu không tuân thủ khám lâm 
sàng một cách kỹ lưỡng. Không có một khuyến cáo 
nào của Hiệp hội Ung thư tuyến giáp Hoa Kỳ 2015 
về cách thức theo dõi bằng khám lâm sàng.  
Tuy nhiên, khám lâm sàng là nội dung bắt buộc 
không thể thiếu khi tái khám bệnh nhân sau điều trị 
để đánh giá tái phát (tại chỗ, hạch, di căn xa), biến 
chứng điều trị (liệt dây thanh, tổn thương giao cảm 
cổ, suy phó giáp…). Vai trò của phẫu thuật viên là ra 
chỉ định FNA dưới hướng dẫn của siêu âm bao gồm 
hạch cổ nhóm trung tâm, hạch cổ bên và khối nghi 
ngờ tái phát tại giường tuyến giáp. 

Phẫu thuật lại là một thách thức về kỹ thuật 
nhất là để đạt yêu cầu bảo tồn được thần kinh hồi 
thanh quản và tuyến cận giáp trong một vùng có xáo 
trộn về giải phẫu học và mô xơ dính xung quanh. 
Nếu chưa có chỉ định mổ lại thì cũng chưa có chỉ 
định FNA dưới hướng dẫn của siêu âm. Trong tình 
huống này, các hạch cổ nghi ngờ cần được mapping 
rõ trong sơ đồ. 
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Vai trò của phẫu thuật viên trong việc đưa ra 
mô thức theo dõi thích hợp cho từng bệnh nhân ở 
chỗ cung cấp các thông tin đánh giá trong lúc mổ 
(intraoperative) như bướu đã xâm lấn vỏ bao trên 
quan sát đại thể, hạch cổ di căn và hạch di căn có 
vỡ vỏ bao hạch không. Nghiên cứu của Carbecro 
cho thấy siêu âm vùng cổ có thể bỏ sót hạch cổ lớn 
nhóm trung tâm (17/20 bệnh nhân, 85%), hạch cổ 
vùng cổ bên (11/12 bệnh nhân, 92%). Đánh giá lại 
trong lúc mổ của phẫu thuật viên trong nhiều trường 
hợp làm thay đổi phương thức phẫu thuật đã lên kế 
hoạch trước đó. 

Do đó vài năm gần đây có khuynh hướng đề 
nghị phẫu thuật viên làm siêu âm sau mổ cho các 
bệnh nhân ung thư tuyến giáp trước mổ thay vì bác 
sĩ chẩn đoán hình ảnh nhằm mục đích đánh giá 
đúng mức hơn giúp phẫu thuật triệt để hơn làm giảm 
nguy cơ tái phát tại chỗ[8]. 

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 

Chỉ định siêu âm vùng cổ sau điều trị ung thư 
tuyến giáp biệt hóa (DTC) 

Siêu âm là phần không thể thiếu trong theo dõi 
DTC đã điều trị, được xem phương tiện đầu tay 
cùng với định lượng Tg, TgAb huyết thanh.  

Nhìn chung siêu âm được xem là nhạy hơn hai 
phương pháp còn lại trong đánh giá tái phát vùng cổ 
kể cả nhóm nhóm nguy cơ tái phát thấp lẫn nguy cơ 
tái phát cao [4]. Siêu âm là phương tiện chính xác 
nhất đánh giá tái phát tại chỗ và tại hạch. FNA dưới 
hướng dẫn của siêu âm giúp chẩn đoán xác định tái 
phát cấu trúc trong đa số trường hợp.  

Siêu âm được khuyến cáo thực hiện thường 
quy trong tái khám định kỳ sau điều trị mỗi 6 tháng 
trong vòng 2 năm đầu và mỗi năm cho đến 5 năm.  
Chỉ định theo dõi bằng siêu âm suốt đời cho bệnh 
nhân DTC đã điều trị còn đang bàn cãi, theo IGR là 
sau 5 năm có thể không còn cần đến siêu âm nữa. 

 

Hình 1. So sánh độ nhạy của các phương tiện theo dõi 

 

Một số bẫy ngầm của siêu âm vùng cổ sau phẫu 
trị ung thư tuyến giáp biệt hóa 

Siêu âm còn có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc nhận ra tổn thương thật và các tổn thương giả 
(pseudolesion, còn được xem là các bẫy ngầm trong 
khảo sát hình ảnh học). 

Y văn ghi nhận có 23 bẫy ngầm[3] có thể gặp trên 
siêu âm được phân chia thành bốn nhóm lớn:  

Lỗi kỹ thuật. 

Cấu trúc bình thường giả bệnh lý(pseudolesion) 

Bệnh lý vùng giữa cổ. 

Bệnh lý vùng cổ bên (giả hạch di căn). 

 

Do lỗi kỹ thuật: Có bốn tình huống gây sai lầm sau 
đây: 

1. Đầu bệnh nhân không đặt ở vị trí trung lập: 
chỉ cần bệnh nhân xoay đầu nhẹ sang phải, 
sang trái cũng làm cho sang thương có vẻ 
thuộc về một khoang cơ thể học khác. 

2. Tần số đầu dò không phù hợp. 

3. Setting Doppler không phù hợp. 

4. Hình ảnh phản hồi gương (của các tổn 
thương cạnh khí quản). 

Do đọc cơ thể học bình thường thành bệnh lý 
(Pseudolesion) 

5. Mô giáp tồn lưu. 
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Hình 2. Mô giáp tồn lưu 

Ngay cả trong phẫu thuật cắt giáp toàn bộ vẫn 
còn một phần nhỏ mô giáp tồn lưu (thyroid remnant) 
do cần bảo tồn dây thần kinh quặt ngược và tuyến 
cận giáp. 

Độ hồi âm của mô giáp tồn lưu được cho là 
echo kém hơn mô giáp bình thường nhưng cao hơn 
cơ trước giáp. Hình ảnh này hầu như không hề thấy 
trên bệnh nhân đã điều trị I131. 

6. Sụn giáp và sụn nhẫn. 

7. Tuyến ức. 

 

Hình 3. Tuyến ức ở vùng cổ 

Có thể gặp ở 2/3 trẻ em và 1/3 ở người trẻ. Với 
đặc điểm trên siêu âm là hình ảnh bầu trời sao 
(starry sky) do cơ chế là sự kết hợp của mô mỡ và 
mô lymphô. 

8. Hạch giao cảm cổ. 

 

 

Hình 4. Hạch giao cảm cổ 

9. Đầu tận của ống ngực. 

10. Mỏm ngang cột sống cổ. 

11. Rễ thần kinh bình thường[10]. 

 

Hình 5. Đám rối thần kinh cánh tay 
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Bẫy vùng cổ giữa (giả dạng tái phát giường giáp 
hoặc hạch cổ nhóm trung tâm) 

12. Vật liệu phẫu thuật. 

U hạt viêm do chỉ phẫu thuật (suture 
granulomas) là phản ứng của mô bào với dị vật (các 
chỉ phẫu thuật mà cơ thể không hấp thu được). U 
hạt viêm thường được chẩn đoán là tái phát do hình 
ảnh siêu âm : echo kém, không đồng nhất, bờ không 
đều, trung tâm có các đốm echo dày (thường lớn 
hơn 1mm). U hạt viêm có khuynh hướng thoái triển 
theo thời gian. 

 

Hình 6. Vật liệu phẫu thuật nonabsorbable suture 

 

Hình 7. Vật liệu phẫu thuật Suture granuloma 

Y văn cũng ghi nhận các vật liệu cầm máu trong 
phẫu thuật như: Gelfoam, Surgicel… vẫn có thể tồn 
tại nhiều năm, dù trên lý thuyết sẽ biến mất sau 4 
đến 8 tuần. Hình ảnh siêu âm là khối có đặc ở 
giường phẫu thuật. Gelfoam được mô tả là các khối 
echo dày, vô mạch, với viền halo mỏng, echo kém. 
Surgicel là khối echo kém, vô mạch có thể có lốm 
đốm echo dày bên trong. 

 

              

Hình 8. Gelfoam                 Hình 9. Vật liệu phẫu thuật Surgicel tồn tại 26- 47 tháng 

 

13. Mô hạt viêm mạn tính (chronic 
granulomatous lesions) 

Không có dị vật như trường hợp trên, nhưng 
hình ảnh siêu âm thì tương tự: echo kém, giới hạn 
không rõ, trung tâm echo dày. Điểm khác biệt là 
sang thương có thể tăng kích thước, có vùng hóa 
nang và phân bố mạch máu vùng ngoại vi. Có thể 
hiện diện trong cơ ức đòn chũm hoặc mô mềm nông 
vùng cổ (ung thư giáp hiếm khi tái phát ở vị trí này 
nếu trong lần mổ đầu tiên không ghi nhận xâm lấn 
vỏ bao). 

14. Túi thừa hầu thực quản (túi thừa Zenker) 

Thường ở mặt sau thùy (T) tuyến giáp. Hình 
ảnh siêu âm giống như một nhân giáp có cụm vôi 

hóa thô ở trung tâm. Trên siêu âm chỉ có thể nhận ra 
cấu trúc “năm lớp” (3 lớp echo dày và 2 lớp echo 
kém) giống như thực quản cạnh bên. Bác sĩ siêu âm 
sẽ yêu cầu uống nước để chẩn đoán xác định và bổ 
sung  Xquang có cản quang (Repas Baryté). 

 

Hình 10. Túi thừa hầu thực quản có hình ảnh giống 
nhân giáp có vôi hóa ở trung tâm. 
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15. Adenoma tuyến cận giáp 

 

Hình 11. Adenoma tuyến cận giáp 

16. Nang giáp - lưỡi. 

17. Thoái hóa khớp ức đòn. 

Bẫy vùng cổ bên (giả dạng tái phát hạch cổ bên) 
18. U dây thần kinh do chấn thương (traumatic 

neuromas). 

Cơ chế hình thành do dây thần kinh bị chấn 
thương tăng sinh phản ứng, thường ở vùng sau bên 
của động mạch cảnh. Nếu ở nền của vùng cổ bên 
thì u liên tục với đám rối thần kinh cổ. Hình dạng đặc 
trưng trên siêu âm là: hình thoi, giới hạn không rõ, 
echo kém, trung tâm echo dày, Doppler âm tính (đây 
là yếu tố giúp chẩn đoán phân biệt với hạch di căn). 
Chẩn đoán xác định thường dựa vào lâm sàng: có 
trigger point tương ứng với nốt trên siêu âm (bệnh 
nhân tê khi ấn), và đau khi làm thủ thuật FNA. 

 

Hình 12. U thần kinh sau phẫu thuật vùng cổ bên có 
hình ảnh giống hạch di căn vùng cổ bên (sau cơ ức 

đòn chũm) 

19. Bướu vỏ thần kinh ( nerve sheath tumor) 

Bướu vỏ thần kinh bao gồm neurofibromas  
và schwannomas. Đặc điểm trên siêu âm: khối hình 
bầu dục, echo kém, phân bố mạch máu nhiều mức 
độ. Schwannoma có thể có vùng hóa nang do đó  
bị nhầm với hạch cổ di căn. Dấu hiệu đặc trưng 
bệnh là sự liên tục của bướu với dây thần kinh,  
tuy nhiên hình ảnh này rất khó xác định bằng siêu 
âm. FNAC thường không thành công vì bệnh nhân 
sẽ đau dữ dội. 

 

Hình 13. Bướu vỏ thần kinh có phân bố mạch máu 
liên tục với rễ thần kinh (dấu hiệu đuôi chuột) 

20. U cận hạch thần kinh (Paraganglioma). 

Thường phát sinh từ thể cảnh hoặc hạch của 
dây thần kinh X. 

 

Hình 14. Sơ đồ Paraganglioma vùng thể cảnh 

 

Hình 15. Paraganglioma thể cảnh với hình ảnh tách 
động mạch cảnh trong và cảnh ngoài ra xa 

21. Hạch tăng sản phản ứng 

Các hạch có thể to ra và tăng sinh mạch máu 
đáp ứng với phản ứng viêm nhiễm tại chỗ, thường 
gặp ở vùng cổ (dưới hàm, cảnh cao và tam giác cổ 
sau). Kích thước hạch không phải là yếu tố quyết 
định chẩn đoán vì hạch tăng sản phản ứng thường 
to ở người trẻ. Yếu đố quyết định thường là nhu mô 
hạch đồng nhất, còn rốn hạch,không hóa nang, 
không vi vôi hóa. Hạch thường giảm kích thước sau 
4 - 6 tuần điều trị nội khoa. 

22. Hạch do phản ứng khác 
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23. Nang khác ở cổ 

Các hình ảnh bất thường của siêu âm vùng cổ 
sau phẫu trị DTC 

Các hình ảnh nghi ngờ trên siêu âm thường tập 
trung ở vị trí giường giáp và vùng cổ bên. 

Khối tái phát tại giường giáp điển hình theo phần 
lớn tác giả[5] có các đặc điểm sau: tròn, echo kém, 
Doppler (+), kích thước nhỏ hơn 6mm, có vi vôi hóa 
hoặc hóa nang. Tuy nhiên khối tái phát có thể giống 
mô hạt viêm hoặc mô liên kết sợi mỡ hình thành sau 
mổ (fibrofatty connective tissue), thậm chí giống 
hạch tái phát nhóm VI. Chỉ có thể phân biệt dựa trên 
giải phẫu bệnh khi tìm thấy mô limphô quanh tế bào 
ung thư. 

Cũng cần nhắc lại hạn chế của siêu âm  
đánh giá trước mổ là có thể bỏ sót hạch cổ nhóm VI 
60 - 90% vì lí do T và N có hình ảnh chồng hình và 
siêu âm chỉ đọc cả khối là T. 

Khuynh hướng những năm gần siêu âm không 
kết luận ngay là theo dõi tái phát mà dùng thuật ngữ 
“structural disease” dùng để mô tả các hình ảnh có 
dạng khối (thấy được ít nhất trên hai đường cắt siêu 
âm vuông góc với nhau). Tường trình siêu âm cũng 
hạn chế sử dụng từ “tổn thương” (lesion) vì khối đó 
có thể tương ứng với mô hạt viêm sau mổ hoặc mô 
giáp tồn lưu sau mổ. 

Một số tác giả đề nghị sử dụng một biểu mẫu 
tường trình siêu âm nhất quán dành cho cả trước 
mổ và sau mổ như sau:  
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Bảng tường trình siêu âm thể hiện các yêu cầu 
của phẫu thuật viên đối với siêu âm như sau: 

1. Các nhân giáp nghi nghờ cần được ghi chú 
các đặc điểm: 

+ Kích thước (ba chiều). 

+ Vị trí (đặc biệt cần chú ý các nhân giáp ở 
mặt sau trong gần thần kinh hồi thanh quản để lưu ý 
kĩ thuật mổ). 

2. Tình trạng xâm lấn vỏ bao hoặc các cơ quan 
lân cận. 

3. Cực dưới của mỗi thùy giáp có xác định 
được trên siêu âm không? 

4. Bướu có lan đến vùng sau xương ức 
không? 

5. Các đặc điểm nghi ngờ hạch di căn hóa 
nang, vi vôi hóa, echo dày cần tả đầy đủ kể 
cả khi triệu chứng học này âm tính. 

Tái phát hạch cổ 
Tiêu chí chẩn đoán hạch cổ bên di căn rõ ràng 

hơn nhiều so với khối tái phát giường giáp. 

Từ năm 2001 FRASOLDATI và cs[4] đã đề ra 5 
tiêu chí để chẩn đoán hạch tái phát gồm có: hình 
dạng tròn hoặc bầu dục, echo kém, không đồng 
nhất, vi vôi hóa, tăng sinh mạch máu. 

Năm 2007 IGR[11] đề ra 8 tiêu chí để chẩn đoán 
hạch tái phát. 

 

 

 

(LEENHARDT, L., et al. 2013 European thyroid association guidelines for cervical ultrasound scan and 
ultrasound-guided techniques in the postoperative management of patients with thyroid cancer. European 

thyroid journal, 2013, 2.3: 147-159.) 
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Hình 16. Hạch di căn từ DTC có dạng hóa nang và 
vi vôi hóa 

Hai triệu chứng học có độ đặc hiệu gần 100% là 
vi vôi hóa và hóa nang. 

Các hạch không thỏa 2 tiêu chí có độ đặc hiệu 
gần 100% như trên (hình tròn, mất rốn, tăng sinh 
mạch máu) thì bác sĩ siêu âm sẽ dùng thuật ngữ 
hạch không điển hình. 

Từ 2010, có một xu hướng đang hình thành  tuy 
chưa phát triển là phẫu thuật viên thực hiệu siêu âm 
cho bệnh nhân thay vì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. 
Xu hướng này dựa trên kết quả nghiên cứu của 
KUMBHAR và cs[8] cho thấy khi phẫu thuật viên làm 
siêu âm thì được 3 điều lợi sau:  

Kết quả siêu âm (nhất là đánh giá hạch cổ) 
chính xác hơn. 

Kết quả siêu âm tiền phẫu đầy đủ hơn. 

Tỉ lệ tái phát tại chỗ thấp hơn. 

VAI TRÒ CỦA TG VÀ TGAB TRONG THEO DÕI 
UNG THƯ GIÁP BIỆT HOÁ 

Sự thay đổi của Tg và TgAb phụ thuộc vào các 
yếu tố sinh học 

Mô giáp bình thường tiết ra Tg (thyroglobulin) 
nhằm vận chuyển hormon giáp đến tế bào đích. Sau 
phẫu thuật cắt giáp, nếu còn sót lại mô tuyến giáp và 
hoạt động chức năng của mô giáp đó vẫn còn thì sẽ 

khiến nồng độ Tg trong máu tăng. Ước lượng Tg là 
khoảng 1ng/mL trên mỗi gam mô giáp. Ta đánh giá 
phần mô giáp còn lại thông qua Tg. Thêm vào đó, 
TgAb máu trung hòa bớt Tg, kết quả Tg thấp hơn 
thực tế khi bệnh nhân tồn tại TgAb[1]. Đồng thời nồng 
độ Tg tăng khi kích thích TSH máu càng cao,  
Tg kích thích là Tg được thực hiện khi kích thích 
TSH. Ngoài ra, kết quả định lượng Tg hiện nay có 
thể khác nhau nếu làm các kỹ thuật khác nhau, vì 
thế làm xét nghiệm loại nào thì tham chiếu kết quả ở 
loại đó.  

TgAb (Thyroglobulin antibody) là kháng thể  
của cơ thể chống lại Tg. TgAb tăng nguyên phát 
trong bệnh lý tự miễn, ví dụ như bệnh tuyến giáp  
tự miễn: tỉ lệ tăng TgAb trong viêm giáp Hashimoto 
(20 - 90%), trong bệnh Graves (30 - 60%) hoặc hội 
chứng Sjogren, myasthenia gravis, đái tháo đường 
típ 1. Ngoài ra, TgAb tăng trong bệnh lý tuyến giáp: 
phình giáp (20%), ung thư tuyến giáp (25 - 30%). 
Tuy nhiên, TgAb cũng tăng ở 10% người khỏe mạnh 
bình thường nhất là nữ lớn tuổi[14]. 

Vai trò của Tg và Tg Ab trong đánh giá đáp ứng 
điều trị 

Tg và TgAb là chất chỉ thị bướu được sử dụng 
trong quá trình điều trị cũng như theo dõi ung thư 
giáp biệt hoá. Trong trường hợp bệnh nhân điều trị 
I131, sau khi kết thúc mỗi đợt điều trị, Tg, TgAb 
được định lượng cùng lúc với TSH cùng với các xét 
nghiệm hình ảnh như siêu âm, Xạ hình toàn thân 
sau điều trị được sử dụng nhằm đánh giá đáp ứng 
điều trị. Chỉ số Tg là chất nhạy nhất trong việc phát 
hiện bệnh tiến triển di căn[15]. Việc đánh giá đáp ứng 
điều trị giúp định hướng quyết định điều trị tiếp theo 
cũng như giúp xét chỉ định liều điều trị Iod phóng xạ. 

 

Bảng 1. Phân loại đáp ứng sau điều trị I-131 của ung thư giáp biệt hóa[15] 

Phân loại Định nghĩa Tiên lượng 

Đáp ứng tuyệt hảo  
(hoàn toàn) 

WBS âm tính và  

Với TgAb âm tính, Tg đè nén < 0.2ng/mL hoặc Tg kích 
thích < 1ng/mL 

1 - 4% tái phát  

< 1% tử vong đặc hiệu do bệnh  

Đáp ứng không hoàn 
toàn về sinh hóa 

WBS âm tính và 

Tg đè nén ≥1ng/mL hoặc 

Tg kích thích < 10ng/mL hoặc TgAb tăng 

30% không xuất hiện tái phát khi chấm dứt 
theo dõi 

20% tái phát cấu trúc 

< 1% tử vong đặc hiệu do bệnh  

Đáp ứng không hoàn 
toàn về cấu trúc 

Có bằng chứng về cấu trúc hay chức năng của bệnh ở 
bất cứ mức Tg nào, dù có hay không có TgAb 

50 - 85% có tồn lưu cấu trúc 

Tử vong đặc hiệu do bệnh: 11% khi tái phát 
tại chỗ - 50% khi di căn xa 
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 Đáp ứng trung gian Không tìm thấy hình ảnh đặc hiệu trên WBS, Tg không 
kích thích < 1ng/mL, Tg kích thích >10ng/mL 

Hoặc TgAb ổn định hay giảm mà không có bất thường về 
cấu trúc hay chức năng 

15 - 20% tái phát cấu trúc trong suốt quá 
trình theo dõi 

< 1% tử vong đặc hiệu do bệnh  

 

Vai trò Tg và TgAb trong theo dõi sau khi điều trị 
I-131 

Sau khi chấm dứt điều trị, dựa vào loại đáp ứng 
mà bệnh nhân được đưa vào các lịch tái khám theo 
dõi khác nhau cũng như các cận lâm sàng thực hiện 
cũng khác nhau.  

Đối với đáp ứng hoàn toàn, trong 1 năm đầu, 
bệnh nhân tái khám vào lúc 3 tháng - 6 tháng - 12 
tháng. Bệnh nhân được thực hiện Tg đè nén và 
TgAb mỗi 3 - 6 tháng (dùng cùng loại kỹ thuật xét 
theo thời gian), siêu âm vùng cổ mỗi 6 tháng. Sau 1 
năm đầu, nếu ổn định, bệnh nhân tái khám mỗi năm 
sau, lặp lại xét nghiệm Tg đè nén, TgAb và siêu âm.  

Các bệnh nhân được đánh giá đáp ứng không 
hoàn toàn về sinh hóa sẽ được theo dõi sát để phát 
hiện bất thường cấu trúc. Bệnh nhân được định 
lượng Tg kích thích, TgAb mỗi 3 tháng để theo dõi 
diễn tiến động của Tg theo thời gian. Nếu như:  

• Tg giảm về mức đáp ứng hoàn toàn  Theo dõi 
như đáp ứng hoàn toàn. 

• Tg ổn định hay theo thời gian  Giãn thời gian 
xét nghiệm Tg mỗi 6 tháng. 

• Tg tăng dần, đặc biệt khi thời gian gấp đôi ngắn 
 Xét nghiệm hình ảnh và có thể cân nhắc 
18F- FDG-PET/CT scan khi xạ hình toàn thân 
đã âm tính.  

Khi đánh giá đáp ứng không hoàn toàn về cấu 
trúc, còn ghi nhận hấp thu phóng xạ trên trên xạ hình 
toàn thân, bệnh nhân tiếp tục điều trị đặc hiệu với  

I-131 (cần lưu ý các tiêu chuẩn về kháng Iod khi điều 
trị theo thời gian). Nếu bệnh nhân được điều trị I-131 
liều thấp, cần làm lại Tg kích thích sau 3 - 4 tháng. 
Còn đối với I-131 liều cao, bệnh nhân được làm lại 
Tg kích thích sau 6 - 8 tháng. Trong trường hợp 
bệnh tiến triển, giảm không đáng kể hoặc không còn 
hấp thu phóng xạ, bệnh nhân được xạ trị ngoài thì 
làm lại Tg kích thích sau 3 - 4 tháng.Ngoài ra, khi 
bệnh nhân tái phát các vị trí mô mềm hoặc tái phát 
hạch mà bác sĩ phẫu thuật đánh giá có thể mổ được 
toàn bộ tổn thương thì bệnh nhân được phẫu thuật. 
Lúc đó, bệnh nhân được làm lại Tg, TgAb sau 
khoảng 3 - 4 tuần sau phẫu thuật. Thêm vào đó, ung 
thư giáp tiến triển và kháng Iod phóng xạ, bệnh nhân 
được điều trị nhắm trúng đích, ta xét nghiệm Tg đè 
nén mỗi 3 - 6 tháng và đánh giá đáp ứng của liệu 
pháp với bệnh cảnh.  

Nếu bệnh nhân đáp ứng trung gian, tùy trường 
hợp mà ta cho các cận lâm sàng phù hợp. Đối với 
đáp ứng hình ảnh trung gian, ta xét nghiệm Tg, 
TgAb theo lịch của xét nghiệm hình ảnh (6 - 12 
tháng). Còn đáp ứng sinh hóa trung gian, nếu do Tg, 
ta xét nghiệm Tg, TgAb mỗi 3 - 6 tháng. Còn nếu do 
TgAb cao, ta xét nghiệm Tg, TgAb mỗi 6 - 12 
tháng[2].  

Lựa chọn Tg kích thích hay Tg đè nén  

Việc lựa chọn xét nghiệm Tg kích thích hay Tg 
đè nén tùy vào bệnh cảnh của bệnh nhân. Tg kích 
thích hoặc Tg đè nén đều có những đặc điểm riêng 
để áp dụng phù hợp đối tượng bệnh nhân. 

Bảng 2. Các đặc điểm của Tg kích thích và Tg đè nén[2] 

Tg không kích thích (1g mô giáp ~ 1ng/mL) Tg kích thích (1g mô giáp ~2-10ng/mL) 

Bệnh nhân đã cắt giáp toàn phần ± RAI: 
Dùng cho đáp ứng hoàn toàn 
Thực hiện lúc 6-18 tháng 
Ngưỡng (+) >0,2ng/mL  

Dùng theo dõi trong các trường hợp nguy cơ cao, đáp ứng không 
hoàn toàn về cấu trúc, sinh hóa 
Khó theo dõi khi bướu bị mất khả năng tiết Tg hoặc âm tính giả do 
tương tác TgAb 
Không cần thiết làm thường quy khi Tg đè nén âm tính 

Bệnh nhân chưa cắt giáp toàn phần/ chưa RAI: 
Nên định lượng Tg định kỳ 9-12 tháng 
Ngưỡng chưa rõ  
Tăng Tg theo thời gian chỉ điểm mô giáp tăng sinh hoặc 
ung thư tiến triển 

Định lượng Tg cùng lúc với TSH, TgAb, cùng kỹ thuật theo thời gian 
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Ngoài những chỉ định cần thiết do bệnh cảnh ung thư giáp, những bệnh nhân có bệnh nền gây ảnh hưởng 
đến sức khoẻ nếu ngưng hormon giáp được cân nhắc cho sử dụng hormon giáp liên tục và theo dõi diễn tiến 
bệnh dựa vào Tg đè nén, TgAb và các cận lâm sàng hình ảnh. Ngoài ra, những bệnh nhân nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ cần được sử dụng hormon giáp liên tục để đảm bảo quá trình thai kỳ và phát triển của bào thai bình 
thường. Nếu như bệnh nhân có nguyện vọng sinh con, ta cần cân nhắc cho bệnh nhân được theo dõi với Tg 
đè nén.  

Thời gian tăng Tg gấp đôi 

Thời gian tăng Tg gấp đôi là một yếu tố động tiên lượng tái phát tại chỗ, di căn xa và sống còn độc lập khi 
theo dõi ung thư giáp biệt hoá. Một nghiên cứu trên 426 bệnh nhân ung thư giáp đã điều trị, đang dùng nội tiết 
liên tục tại Nhật [3] đã chỉ ra rằng những bệnh nhân nào có thời gian Tg tăng gấp đôi dưới 1 năm có tỉ lệ tái 
phát và di căn xa cao hơn hẳn những bệnh nhân khác. Dựa vào nghiên cứu này, người ta cho rằng những 
bệnh nhân có thời gian Tg tăng gấp đôi dưới 1 năm có thể có diễn tiến nhanh. Còn những bệnh nhân Tg tăng 
gấp đôi hơn 3 năm có diễn tiến bệnh chậm. Từ đó, người ta khuyến cáo nên cân nhắc chụp PET/CT khi bệnh 
nhân tăng Tg gấp đôi dưới 1 năm. 

 

Hình 17. Quá trình theo dõi tái phát và di căn xa dựa vào thời gian tăng Tg gấp đôi[3] 

 

Vai trò của TgAb trong theo dõi ung thư giáp  
biệt hóa 

Bởi TgAb là sản phẩm của hệ miễn dịch, cơ thể 
cần 3 năm để TgAb biến mất khỏi hệ tuần hoàn sau 
cắt giáp toàn phần. Trong việc định lượng Tg, TgAb 
tương tác theo cơ chế kháng thể - kháng nguyên 
khiến việc định lượng Tg gặp khó khăn, gây hiện 
tượng âm tính giả. Ngoài ra, việc định lượng chính 
bản thân TgAb cũng gặp nhiều khó khăn và do đó 
hiện nay, chưa có phương pháp nào có thể định 
lượng TgAb tối ưu. 

Khi dùng TgAb làm chất theo dõi ung thư giáp 
biệt hoá, ta thường quan tâm đến sự thay đổi theo 
thời gian của TgAb hơn là nồng độ tuyệt đối. Nếu 
TgAb có chiều hướng giảm dần, bệnh nhân tiên 
lượng khỏi bệnh. Nếu TgAb tăng lên, nghi ngờ tái 
phát được đặt ra, cần dùng những cận lâm sàng 
khác để xác định chẩn đoán. Hoặc TgAb không đổi, 
tăng hoặc giảm không quá 50%, tiên lượng không rõ 
nhưng có nguy cơ tái phát cần được theo dõi[2]. 

KẾT LUẬN  

Khám lâm sàng, siêu âm và Tg huyết thanh là 
bộ ba quan trọng nhất trong tái khám sau điều trị ung 
thư tuyến giáp biệt hóa. Tùy các kết quả của bộ ba 
này mà bệnh nhân có thể được làm thêm các xét 
nghiệm khác để chẩn đoán xác định tái phát trong 
hầu hết các trường hợp. 

Lưu ý các phương tiện này phải được kết hợp 
nhau. Độ tương hợp giữa lâm sàng và xét nghiệm 
rất quan trọng vì mỗi phương tiện đều có các hạn 
chế nhất định. Hiểu biết điều này giúp lý giải được 
các trường hợp kết quả cận lâm sàng bất tương 
hợp. Phối hợp hài hòa các phương tiện giúp theo dõi 
được người bệnh một các an toàn và hiệu quả nhất.  
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2 Bác sĩ điều trị Khoa Xạ trị đầu cổ, tai mũi họng, hàm mặt - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Lưỡi di động hay 2/3 trước lưỡi là cấu trúc đầu tiên của hệ tiêu hóa, đây là vị trí thường 
gặp ung thư nhất trong các ung thư vùng hốc miệng. Điều trị ung thư lưỡi rất phức tạp, cần phối hợp đa 
mô thức phẫu trị, xạ trị và hóa trị kết hợp, trong đó phẫu thuật và xạ trị là hai mô thức điều trị chủ yếu, chỉ 
định đơn thuần hoặc phối hợp. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị ung thư lưỡi còn thấp với tỷ lệ tái phát và thời 
gian sống còn trên 5 năm hiện nay còn chưa thực sự khả quan. Trong khoảng 10 năm gần đây chưa có 
công trình nghiên cứu nào đánh giá kết quả điều trị chung đối với ung thư lưỡi. Chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này nhằm khảo sát kết quả điều trị ung thư lưỡi tại bệnh viện Ung bướu trong thời gian vừa qua, từ đó 
để có hướng nghiên cứu sâu hơn về phẫu thuật và hoặc xạ trị đối với loại bệnh lý này. 

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Xác định tỉ lệ đáp ứng và thất bại sau điều trị 

Đánh giá xác suất sống còn 2 năm sau điều trị 

Đối tượng và phương pháp:  

Đối tượng: Bệnh nhân ung thư lưỡi nhập bệnh viện Ung bướu TP. HCM trong khoảng thời gian từ 01/ 
01/ 2018 đến 31/ 12/ 2018. 

Phương pháp: Hồi cứu mô tả cắt ngang. Thống kê bằng phần mềm SPSS. 

Kết quả: Ung thư lưỡi di động chiếm tỉ lệ 30% trong tổng số các ung thư hốc miệng. Tuổi trung vị: 56; 
tỉ số nam/nữ = 2,3/1. Trung vị thời gian xuất hiện triệu chứng 3 tháng. Đa số bướu nằm ở vị trí bờ lưỡi 
82,8%. Khoảng 65% trường hợp phát hiện ở giai đoạn tiến xa giai đoạn III - IV. Đa số bệnh nhân được chỉ 
định phẫu thuật đơn thuần (23%), xạ trị triệt để (21%), phẫu thuật + xạ trị bổ túc (25%). Tỉ lệ đáp ứng sau 
điều tri thấp (52,6%), tái phát và tiến triển sau điều trị cao (42,7%). Thời gian sống còn trung bình 19,6 
tháng (0,2 - 33,2 tháng). Sống còn toàn bộ 01 năm, 2 năm và 3 năm giảm dần lần lượt là 66,5%; 40% và 
35%. Khác biệt có ý nghĩa về xác suất sống còn giữa các phương pháp điều trị, p < 0,05. Trong đó phẫu 
thuật có xác suất sống còn cao nhất (72%). Khác biệt có ý nghĩa về xác suất sống còn giữa giai đoạn I - II 
và giai đoạn III - IV, p < 0,05. 

Kết luận: 

Qua nghiên cứu chúng tôi xác định được ung thư lưỡi chiếm tỉ lệ 30% trong các ung thư vùng hốc 
miệng. Phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn trễ (65%). Điều trị cần kết hợp đa mô thức, trong 
đó phẫu thuật cho xác suất sống còn toàn bộ cao nhất (72%). Sống còn toàn bộ 2 năm sau điều trị của 
ung thư lưỡi nhìn chung còn thấp (40%), điều này thúc đẩy việc thực hiện nghiên cứu và áp dụng các 
phương pháp điều trị tích cực và triệt để hơn, như vậy mới hy vọng nâng cao hiệu quả điều trị cho loại ung 
thư này. 

Từ khóa: Xạ trị ngoài, xạ trị trong mô, ung thư hốc miệng, lập kế hoạch điều trị. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lưỡi là một cấu trúc đầu tiên của hệ tiêu hóa, 
đóng vai trò quan trọng trong chức năng phát âm và 
nhai nuốt ở giai đoạn đầu quá trình tiêu hóa. Lưỡi di 
động hay 2/3 trước lưỡi là phần lưỡi trước V lưỡi trải 
dài đến chỗ tiếp giáp với sàn miệng ở mặt dưới lưỡi, 
được chia thành bốn phân vùng: chóp lưỡi, bờ lưỡi, 
lưng lưỡi và bụng lưỡi. 

Ung thư lưỡi di động là ung thư thường gặp 
nhất trong các ung thư vùng hốc miệng. Ghi nhận 
của Hội Ung thư Hoa Kỳ năm 2012, có khoảng 
26.740 ca ung thư hốc miệng mới mắc, trong đó có 
ung thư lưỡi di động, ung thư sàn miệng, môi, niêm 
mạc miệng… và khoảng 5.520 ca tử vong do các 
loại ung thư này trong cùng năm. Theo Piccirillo và 
cộng sự ghi nhân từ năm 1998 đến 2001, trong số 
trên 40.000 ca ung thư hốc miệng đã có 8.637 ca 
ung thư lưỡi. Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư 
TP. HCM năm 2012 có 1160 ca ung thư hốc miệng, 
trong đó có 400 ca ung thư lưỡi di động. Ung thư 
lưỡi di động chiếm tỉ lệ trung bình 30 - 40% các ung 
thư vùng hốc miệng. Ung thư hốc miệng trong đó có 
ung thư lưỡi là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng 
thứ nhì ở nam giới trưởng thành ở các nước đang 
phát triển. 

Điều trị ung thư lưỡi rất phức tạp, cần phối hợp 
đa mô thức, trong đó phẫu thuật và  xạ trị là hai mô 
thức điều trị chính yếu. Phẫu thuật và xạ trị được sử 
dụng đơn thuần hoặc kết hợp nhằm mục đích tăng tỉ 
lệ chữa khỏi cao nhất. Vai trò phẫu thuật được đánh 
giá cao hơn nhưng nó có thể để lại những di chứng 
khiếm khuyết về cấu trúc, ảnh hưởng đến chức 
năng, thẩm mỹ và tâm lý cho người bệnh. Ung thư 
lưỡi giai đoạn sớm cũng có thể lựa chọn xạ trị triệt 
để với mục đích bảo tồn cấu trúc và chức năng. 
Kiểm soát tại chỗ tại vùng nhìn chung của phương 
pháp này khoảng 85% hoặc cao hơn mong đợi.  

Nhìn chung trong thập niên vừa qua, kết quả 
điều trị ung thư lưỡi còn thấp, tỷ lệ tái phát cao và 
thời gian sống còn chưa thực sự khả quan. Gần đây 
chưa có nghiên cứu nào nhìn nhận và đánh giá kết 
quả điều trị nói chung đối với ung thư lưỡi. Chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát 
kết quả điều trị ung thư lưỡi tại bệnh viện Ung Bướu 
TP. HCM trong thời gian vừa qua, từ đó để có 
hướng nghiên cứu mới sâu hơn về một phương 
pháp điều trị tích cực và triệt để hơn đối với loại 
bệnh lý này. 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Yếu tố dịch tễ 

Theo ghi nhận ung thư toàn cầu: Số ca mới 
mắc ung thư hốc miệng tại Hoa Kỳ năm 2012 là 

26.740 ca mới, trong đó có 9.380 ca tử vong. Nhìn 
chung xuất độ ung thư hốc miệng tại Hoa Kỳ bắt đầu 
từ thập niên 1970s trở đi có xu hướng giảm, có thể 
do thói quen hút thuốc lá giảm và chăm sóc răng 
miệng ngày càng cải thiện tốt. Xuất độ ung thư hốc 
miệng đặc biệt cao vùng miền Nam Châu Á và thay 
đổi tùy theo thói quen hút thuốc và nhai trầu.  

Tại Việt Nam, ghi nhận ung thư TP. HCM năm 
2012 có 1160 ca ung thư hốc miệng, trong đó có 400 
ca ung thư lưỡi di động. Ung thư lưỡi di động chiếm 
tỉ lệ trung bình 30 - 40% các ung thư vùng hốc 
miệng. 

Giới: Nam nhiều hơn nữ, tuy nhiên xuất độ ở 
nữ giới ngày càng gia tăng do có mối liên quan với 
hút thuốc và nhiễm virút HPV. 

Tuổi: Ung thư lưỡi thường gặp ở người già, lứa 
tuổi trung bình khoảng 60 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay 
tuổi mắc ung thư này ngày càng trẻ hóa, do có mối 
liên quan với nguyên nhân gây bệnh là virút HPV, 
loại virút gây u nhú ở người. 

Yếu tố nguy cơ: 

 Thuốc lá 

 Nghiện rượu 

 Vệ sinh răng miệng kém 

 Nhai trầu cau 

 Yếu tố di truyền (gen): Ung thư hốc 
miệng hoặc lưỡi di động có mối liên 
quan tương đối với yếu tố gen hoặc gia 
đình và yếu tố đột biến gen p53. 

 Nhiễm HPV: 

70% ung thư hốc miệng hoặc lưỡi có 
sự hiện diện của HPV, trong đó có 44% type HPV 
nguy cơ cao (type 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
53, 56, 58, 59, 66) và 26% type HPV nguy cơ thấp 
(type 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 73, 81). Bướu 
có HPV(+) có sống còn toàn bộ tăng đối với ung thư 
khẩu hầu, nhưng không ảnh hưởng đối với ung thư 
lưỡi. 

Phân bố tỉ lệ các loại ung thư trong hốc miệng: 
Ung thư lưỡi là loại ung thư thường gặp nhất trong 
các ung thư hốc miệng chiếm tỉ lệ 43%, kế đến là 
ung thư sàn miệng 14% và nướu răng 13%. Theo 
Trung tâm Sloan-Kettering, NY năm 2001, phân bố 
các vị trí của ung thư hốc miệng như sau: 
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Hình 1. Phân bố vị trí ung thư hốc miệng theo  
Sloan-Kettering, NY (2001) 

Chẩn đoán 

Triệu chứng lâm sàng 
Bệnh nhân thường có tiền sử tổn thương dạng 

bạch sản hoặc hồng sản lưỡi trước đây nhưng 
không điều trị gì. 

Xuất hiện vết loét lâu lành, ban đầu không đau. 
Sau đó có cảm giác nuốt vướng, nuốt đau hoặc đau 
tai quy chiếu. 

Có thể kèm sụt ký do ăn uống kém hoặc chán 
ăn. 

Khám lâm sàng 
Khám thấy bướu chồi, loét hoặc thâm nhiễm bờ 

lưỡi, dễ chảy máu hoặc chảy máu khi nhai thức ăn. 

Khám lâm sàng chính xác hơn hình ảnh học đối 
với bướu nông ở niêm mạc hay bướu T1-3. Hình 
ảnh chẩn đoán rất có giá trị đối với bướu xâm lấn 
sâu, T4 và di căn hạch. 

Khám lâm sàng có thể gợi ý bướu lành hay 
bướu ác: 

Bướu lành: Thường có giới hạn rõ, mô xung 
quanh bị đẩy lệch hoặc bình thường. Xương và dây 
thần kinh bình thường không bị xâm lấn, không có 
triệu chứng thần kinh. Có hoặc không có hiện tượng 
calci hóa. 

Bướu ác: Dạng loét, giới hạn không rõ, dễ chảy 
máu. Bướu xâm lấn cấu trúc xung quanh như 
xương, mô mềm và thần kinh, bệnh nhân có thể có 
dấu hiệu thần kinh khu trú. 

Hình ảnh chẩn đoán 
Chụp cắt lớp điện toán (CT scan) 

Bướu:  

Khối giới hạn không rõ. 

Xâm lấn cơ sâu của lưỡi. 

Hình ảnh coronal hoặc dọc giữa xác định 
vị trí xâm lấn. 

Hạch di căn 
Hạch di căn kích thước lớn, hoại tử trung 

tâm và bắt thuốc cản quang vùng rìa. 

Hạch hoại tử trung tâm có rìa bắt thuốc 
cản quang không đều. 

Hạch lớn hóa nang, thành rất mỏng 
nhưng vẫn bắt thuốc cản quang. 

Mất mô mỡ và cấu trúc vùng rốn hạch. 

Kích thước trên1,5cm đối với hạch dưới 
cơ nhị thân và trên 1cm đối với hạch ở vị trí khác. 

Xâm lấn vỏ bao, thường gặp đối với hạch 
kích thước lớn hoặc xâm lấn vỏ xương, bao động 
mạch. 

Chụp cộng hưởng từ (MRI) 
Ưu điểm: 

 Cho hình ảnh rõ nét đối với mô mềm và 
cơ vùng lưỡi 

 Thấy được hình ảnh xâm lấn thần kinh 
ngoại vi 

 Di căn hạch sau hầu, bướu khẩu cái 
cứng và xâm lấn nền sọ 

 Hình ảnh giả do răng thấp hơn chụp cắt 
lớp điện toán 

Hạn chế: 

 Bướu lớn tăng tiết đàm nhớt làm bệnh 
nhân nuốt liên tục nên hình ảnh không 
được rõ nét. 

 Thời gian chụp kéo dài, tối thiểu 30 
phút, nên bệnh nhân rất khó nằm im 
trong lúc chụp  

 Chống chỉ định trong trường hợp bệnh 
nhân có răng giả bằng kim loại 

Chụp PET-CT scan 
Ưu điểm 

 Giúp phát hiện bướu nguyên phát tốt 
nhất trong trường hợp ung thư còn nhỏ 
hoặc hạch cổ di căn chưa rõ nguyên 
phát. 

 Nên chụp PET - CT trước khi tiến hành 
sinh thiết hoặc phẫu thuật. 
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 Có thể phát hiện tổn thương nguyên 
phát dưới niêm mà khám lâm sàng 
không thấy. 

 Phát hiện tốt tổn thương nghi ngờ di 
căn xa hoặc hạch nhỏ nghi ngờ di căn. 

Hạn chế: 

 Hấp thu FDG có thể bị bỏ sót khi hạch 
nhỏ hơn 1cm đồng thời PET - CT 
không thể phát hiện được ung thư di 
căn vi thể. 

 Hạch di căn dạng nang hấp thu FDG 
kém hoặc chỉ hấp thu ở vùng rìa của 
hạch. 

 Một số cấu trúc bình thường vùng đầu 
cổ có thể tăng hấp thu FDG như: cơ, 
mỡ nâu, mô lymphô bình thường, niêm 
mạc tiết nhày, viêm nhiễm hoặc vị trí 
phẫu thuật. 

 

Xếp giai đoạn ung thư lưỡi di động 

Giai đoạn TNM theo AJCC 8th 

Bảng 1. Xếp giai đoạn TNM theo AJCC 8th 

T Bướu nguyên phát (DOI dựa trên lâm sàng và/ hoặc mô bệnh học) 

Tis Carcinôm tại chỗ 

T1 Bướu ≤ 2cm và DOI ≤ 5mm 

T2 Bướu ≤ 2cm và 5mm < DOI ≤ 10mm 

Hoặc 2cm < bướu ≤ 4cm và DOI ≤ 10mm 

T3 Bướu > 4cm 

Hoặc bướu kích thước bất kỳ và DOI >10mm 

T4 Bệnh tiến xa tại chỗ 

T4a Tiến xa tại chỗ trung bình 

Môi: Xâm lấn qua màng xương, thần kinh hàm dưới, sàn miệng, da 

Hốc miệng: Xâm lấn cấu trúc lân cận (xuyên qua màng xương, xâm lấn vào xoang hàm trên hoặc ra da) 

Nướu răng: Bào mòn nông xương ổ răng không được xếp T4 

T4b Tiến xa tại chỗ trầm trọng 

Xâm lấn khoang cơ nhai, chân bướm khẩu cái, đáy sọ hoặc bao quanh động mạch cảnh trong 

N Hạch di căn (ENE dựa trên lâm sàng và/hoặc mô bệnh học) 

N0 Không có hạch di căn 

N1 Một hạch một bên, ≤ 3cm, ENE(-) 

N2 N2a: Một hạch một bên, 3< hạch ≤ 6cm, ENE(-) 

N2b: Nhiều hạch một bên, ≤ 6cm, ENE(-) 

N2c: Hạch hai bên hoặc đối bên, ≤ 6cm, ENE(-) 

N3 N3a: Hạch > 6cm, ENE(-) 

N3b: Hạch kích thước bất kỳ, ENE (+) 

M Di căn xa 

M0 Không có di căn xa 

M1 Có di căn xa 
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Giai đoạn chung theo AJCC 8th 

Bảng 2. Xếp giai đoạn chung theo AJCC 8th 

Giai đoạn T N M 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

 T1,2,3 N1 M0 

IVA T4a N0,1 M0 

 T1,2,3,4a N2 M0 

IVB Bất kỳ T N3 M0 

 T4b Bất kỳ N M0 

IVC Bất kỳ T Bất kỳ N M1 

 

Điều trị ung thư lưỡi 

Đánh giá trước điều trị 
Thăm khám toàn bộ vùng đầu cổ và toàn thân 

truy tìm dấu hiệu di căn xa. Có thể khám vùng hầu 
họng hoặc nội soi dưới gây mê nếu cần thiết. 

Nội soi tai mũi họng bằng ống soi cứng hoặc 
ống soi mềm để đánh giá toàn bộ vùng hầu thanh 
quản. 

Có thể kết hợp nội soi tiêu hóa trên tìm tổn 
thương thực quản kèm theo. 

Chăm sóc răng miệng trước xạ trị 10 - 14 ngày. 

Khám đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chức 
năng nuốt hoặc nói. 

Khám đánh giá tình trạng thính giác nếu cần 
điều trị phối hợp Cisplatin. 

Xét nghiệm cơ bản, TSH và βHCG đối với phụ 
nữ đang tuổi sinh đẻ. 

Phẫu thuật 
Tùy thuộc điều kiện và trang bị kỹ thuật của 

từng Trung tâm có thể tiến hành: 

Cắt lưỡi một phần hoặc toàn phần có/ không 
kèm tạo hình bằng vạt tự do. 

Bướu xâm lấn xương: Cắt xương hàm dưới 
một phần hoặc một đoạn kèm tạo hình, cắt xương 
hàm trên kèm tạo hình bằng protheses. 

Nạo hạch cổ chọn lọc hoặc biến đổi. 

Bướu có thể phẫu thuật được nếu lan đến: 

Xương hàm dưới. 

Xoang hàm trên. 

Sàn miệng. 

Da hoặc mô mềm. 

Bướu không thể phẫu thuật được nếu lan đến: 

Khoang cơ nhai. 

Mỏm chân bướm khẩu cái. 

Đáy sọ. 

Bao động mạch cảnh trong. 

Bảng 3. Chỉ định phẫu thuật ung thư lưỡi 

ĐT UT 
LƯỠI T1-2 (±T3) T3-4 

Bướu NP Cắt rộng tại chỗ 
Cắt một phần 

Cắt toàn bộ 

Tạo hình 
Không cần TH 

Ghép da rời 

Ghép da rời 

Vạt tự do 

Hạch cổ 

N0: 

Nạo hạch chọn lọc 

Sinh thiết hạch lính gác 

Theo dõi (tùy vị trí, độ dầy 
bướu NP) 

N+: 

Nạo hạch chọn 
lọc 

Nạo hạch tận 
gốc 

 
Xạ trị 
Ung thư lưỡi không phẫu thuật, giai đoạn I, II, III (T1-
3N0-1M0), lựa chọn xạ trị triệt để như sau: 

- Xạ trị trong mô đơn thuần: Bướu nông, nguy 
cơ di căn hạch thấp 

 T1N0M0: Bướu ≤ 2cm và DOI ≤ 5mm. 

 T2N0M0: 2cm < Bướu ≤ 4cm và DOI ≤ 
5mm. 
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- Xạ trị ngoài đơn thuần: Bướu dầy, kích thước 
lớn và nguy cơ di căn hạch cao 

 T2N0M0: 2cm < bướu ≤ 4cm và 5mm < 
DOI≤ 10mm.  

 T1-2N1M0: T1-2 kèm hạch nhỏ một 
bên, ENE (-). 

- Xạ trị ngoài kết hợp xạ trị trong mô 

 T3N0M0: Bướu >4cm hoặc DOI 
>10mm. 

 T3N1M0: T3 kèm hạch nhỏ một bên, 
ENE (-). 

Xạ trị ngoài (EBRT) 
Xạ trị ngoài đơn thuần hoặc phối hợp hóa trị tùy 

thuộc giai đoạn hoặc loại giải phẫu bệnh. Xạ trị ngoài 
là sử dụng tia phóng xạ có mức năng lượng cao 
chiếu từ ngoài vào trong cơ thể để loại bỏ khối 
bướu. Kỹ thuật xạ trị phù hợp mô đích (3D-CRT) 
bằng cách kết hợp chùm tia photon và electron. Xạ 
trị điều biến (IMRT) là kỹ thuật xạ trị tiên tiến với sự 

hỗ trợ của phần mềm lập kế hoạch điều trị nghịch và 
hệ thống máy gia tốc hiện đại. 

Xạ trị trong mô (BCRT) 
Là phương pháp đặt nguồn phóng xạ vào trong 

khoang hay hốc của cơ thể hoặc đặt xuyên trong mô 
vào khối bướu. Chỉ định phương pháp này tùy từng 
trường hợp cụ thể, thường chỉ định đối với bướu  
T1-2 hoặc tăng cường (boost) sau xạ trị ngoài.  

- Xạ trị trong suất liều cao (HDR) 

Tăng cường (boost) liều 21Gy, phân liều 
3Gy nếu kết hợp xạ trị ngoài 40 - 50Gy. 

Xạ trị trong triệt để đơn thuần 45 - 60Gy, 
phân liều 3 - 6Gy. 

- Xạ trị trong suất liều thấp (LDR) 

Tăng cường (boost) 20 - 35Gy nếu kết hợp 
xạ trị ngoài 50Gy. 

Xạ trị trong triệt để đơn thuần 60 - 70Gy 
trong 3 đến 5 ngày. 

Bảng 4. Tóm tắt chỉ định xạ trị ung thư lưỡi 

CHỈ ĐỊNH XẠ TRỊ NGOÀI XẠ TRỊ TRONG MÔ 

TRIỆT ĐỂ 

Giai đoạn sớm, không phẫu thuật 

Giai đoạn sớm, phẫu thuật ảnh hưởng chức năng và thẩm mỹ 

Hóa - xạ trị kết hợp 

Không thể phẫu thuật do bệnh tiến xa, thể trạng kém, bệnh kèm theo 

Sang thương nhỏ, nông, cách xương hàm 
dưới > 5mm 

Kết hợp với xạ trị ngoài tăng cường liều kiểm 
soát bướu 

BỔ TÚC 

Mô bệnh học sau mổ nhiều yếu tố nguy cơ 

Hóa - xạ trị đồng thời nếu diện cắt dương và hạch vỡ vỏ bao 

Diện cắt dương tính,  không có chỉ định xạ trị 
ngoài 

Kết hợp với xạ trị ngoài để tăng cường liều xạ 
vùng nguy cơ cao 

TẠM BỢ 

Giảm triệu chứng 

Không thể phẫu thuật được 

Bổ túc sau mổ 

Lợi ích đặc biệt xạ trị lại: 

- Bướu còn tồn lưu sau xạ trị ngoài 

- Ung thư nguyên phát thứ hai trong trường 
chiếu xạ 

Shao-Hui Huang, Brian O´Sullivan, Department of Radiation Oncology, the Princess Margaret Hospital, 
University of Toronto. 

 

Xạ trị bổ túc sau mổ (post-op RT) 
T3 - 4 (một số trường hợp T3 không cần xạ trị 

bổ túc). 

Diện cắt (+). 

Diện cắt sát bướu. 

Nhiều hạch (+). 

Xâm lấn thần kinh (PNI +). 

Xâm lấn khoang lymphô – mạch máu (LVSI +). 

Hạch nhóm IV hoặc V (+). 

Hóa xạ trị bổ túc sau mổ (CRT) 
Có đồng thời các yếu tố nguy cơ như diện cắt 

(+)/ diện cắt sát bướu, vỡ vỏ bao hạch/ ECE (+). 

Liệu pháp toàn thân 

Liệu pháp toàn thân là phương pháp điều trị 
bằng thuốc hóa trị, thuốc nhắm trúng đích hoặc 
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thuốc miễn dịch. Liệu pháp toàn thân áp dụng cho 
ung thư lưỡi giai đoạn muộn, tiến xa tại chỗ tại vùng 
hoặc di căn xa. Hóa trị không được xem là phương 
pháp điều trị chính yếu và triệt để ung thư vùng đầu 
cổ nói chung và ung thư lưỡi nói riêng, nhưng hóa trị 
thường được dùng trong điều trị kết hợp đa mô 
thức, trong đó có hóa trị tân hỗ trợ, hóa trị gây đáp 
ứng theo sau là phẫu thuật hoặc xạ trị.  

- Thuốc hóa trị: Cisplatin là thuốc hóa trị thuộc 
nhóm platinum, đây là thuốc cơ bản nhất và có mức 
độ khuyến cáo cao nhất trong hóa trị ung thư vùng 
đầu cổ. Phác đồ hóa trị kinh điển đối với ung thư đầu 
cổ là các phác đồ có cisplatin. Phác đồ kết hợp 
cisplatin với 5- Fluorouracil (5-FU) thường được sử 
dụng nhiều nhất. Gần đây, docetaxel đã được 
nghiên cứu và đưa vào sử dụng hiệu quả khi kết 
hợp với 2 loại thuốc trên. Một số nghiên cứu so sánh 
giữa hai phác đồ, phác đồ hóa trị với cisplatin + 5-
FU (PF) và phác đồ PF kết hợp với Docetaxel (TPF). 
Kết quả cho thấy khi kết hợp với Docetaxel làm giảm 
nguy cơ diễn tiến bệnh, tăng thời gian sống còn 
không bệnh và sống còn toàn bộ. Carboplatin là 
thuốc cùng họ với cisplatin nhưng ít biến chứng 
buồn nôn, nôn, thần kinh và đặc biệt ít độc trên thận 
hơn. Thuốc này thường sử dụng cho bệnh nhân suy 
thận, thể trạng kém hoặc không thể truyền lượng 
dịch nhiều như trong trường hợp trước khi truyền 
liều tải của cisplatin. Biến chứng chính của hóa trị 
chủ yếu do độc tính của thuốc lên các hệ – cơ quan 
như hệ tạo huyết, tiêu hóa, gan thận, thần kinh, da. 
Trong đó quan trọng nhất là độc tính lên hệ tạo 
huyết gây ức chế tủy xương, giảm bạch cầu hạt, 
giảm tiểu cầu, hồng cầu. 

- Thuốc nhắm trúng đích: Cetuximab là kháng 
thể đơn dòng ức chế hoạt động của thụ thể bề mặt 
tế bào (EGFR), ngăn chặn đường dẫn truyền tín 
hiệu tế bào và làm giảm tín hiệu tăng trưởng đến 
nhân tế bào. Tác dụng phụ thường gặp cưa thuốc 
này là ban da dạng trứng cá. Một số kết quả ban đầu 
của các nghiên cứu cho thấy tăng kiểm soát tại chỗ 
tại vùng cũng như giảm tỉ lệ tử vong mà độc tính 
điều trị tăng không đáng kể. 

- Thuốc ức chế miễn dịch: là nhóm thuốc mới, 
được nghiên cứu và áp dụng trong những năm gần 
đây. Chỉ định cho ung thư đầu cổ tái phát và di căn 
xa, giúp cải thiện triệu chứng và chất lượng sống 
thêm cho bệnh nhân. Pembrolizumab and nivolumab 
là hai thuốc đã được FDA chấp thuận đưa vào sử 
dụng từ năm 2016. Nhiều nghiên cứu đang được 
tiến hành sử dụng đơn thuần hoặc kết hợp đa mô 
thức với hóa trị, xạ trị… cho thấy bước đầu đem lại 
kết quả nhiều hứa hẹn. 

- Mức độ chứng cứ các thuốc hóa trị được sử 
dụng trong ung thư đầu cổ, theo khuyến cáo NCCN. 

Bảng 5. Mức độ chứng cứ thuốc hóa trị theo khuyến 
cáo NCCN 

Phác đồ Liều/chu kỳ Mức độ 
chứng cứ  

Cisplatin 

100mg/m2 mỗi  
3 tuần 1 

40mg/m2, mỗi tuần 2B 

20mg/m2 ngày  
1 - 5, mỗi 4 tuần Không 

6 mg/m2 ngày  
1 - 5, mỗi tuần Không 

Carboplatin 
100mg/m2 mỗi tuần Không 

25 mg/m2 ngày  
1 - 5, mỗi tuần Không 

Carboplatin + 5-
FU 

Carboplatin: 70 mg/m2 + 5-
FU: 600mg/m2 ngày  

1-4, mỗi 3 tuần 
1 

Erbitux 400mg/m2 liều tải 
250mg/m2 mỗi tuần 2B 

Pembrolizumab  
(tiến triển sau sử 
dụng platinum) 

200mg IV mỗi 3 tuần 1 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Bệnh nhân ung thư lưỡi nhập Bệnh viện Ung 
Bướu TP. HCM trong khoảng thời gian từ 01/ 01/ 
2018 đến 31/ 12/ 2018. 

Phương pháp 

Hồi cứu mô tả cắt ngang. 

Phương pháp thống kê: Sử dụng phần mềm 
thống kê SPSS phiên bản IBM 20. 

Thời gian thực hiện nghiên cứu từ 01/01/2020 - 
20/10/2020.  

Tổng kết báo cáo từ tháng 11/ 2020 - 12/2020. 

KẾT QUẢ 

Trong năm 2018 chúng tôi ghi nhận tổng số ca 
ung thư lưỡ là 413 ca trong tổng số 1378 ca ung thư 
hốc miệng, chiếm tỉ lệ 30%. 

Trong đó, số ca bỏ điều trị là 112 ca (27%). Còn 
lại 192 ca hồ sơ có đầy đủ xét nghiệm chẩn đoán và 
điều trị. Phân tích số liệu trên 192 ca chúng tôi nhận 
thấy: 
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Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Tuổi: Tuổi trung vị: 56. 

Giới: Tỉ lệ nam: nữ 2,3:1. 

Tiền căn 
Bệnh nội khoa kèm theo: 24%. 

Tiền căn uống rượu bia: Có (23,4%), không 
(56,8%), không rõ (19,5%). 

Tiền căn hút thuốc lá: Có (30%), không 
(50,5%), không rõ (19%). 

BMI: < 18(24,5%), 18 - 23 (51,6%), >23 (17%), 
không ghi nhận (6,7%). 

KPS: 90 - 100 (28%), 70 - 80 (42%), 60 (3%), 
không ghi nhận (28%). 

Thời gian xuất hiện triệu chứng: trung bình 5 
tháng, trung vị 3 tháng, khoảng thời gian dao động 
từ 1 - 60 tháng. 

Triệu chứng lâm sàng 

 

Biểu đồ 1. Triệu chứng lâm sàng 

 

Biểu đồ 2. Dạng đại thể của bướu 

Vị trí ung thư lưỡi 

Bảng 6. Vị trí thường gặp của ung thư lưỡi 

Vị trí 
bướu 

Chóp 
lưỡi 

Bụng 
lưỡi 

Lưng 
lưỡi 

Bờ 
P 

Bờ 
T 

Không 
rõ 

% 2 4,7 3 39,6 43,2 7,3 

Đa số bướu ở vị trí bờ lưỡi 82,8%. 

Kích thước bướu: < 4cm (52%), ≥4cm (24,5%), 
không ghi nhận (23,4%). 

Bướu xâm lấn 

Bảng 7. Vị trí bướu thường xâm lấn 

 
Không Sàn 

miệng 
Nướu 
răng 

Niêm 
mạc 
má 

Đáy 
lưỡi/ 

Amidan 

Không 
ghi 

nhận 

Bướu 
xâm 
lấn 
(%) 

31,8 17,7 5,7 1 17 27 

Di động lưỡi: Không đánh giá (59,4%), dính 
(19,8%), di động (20,8%). 

Hạch cổ phát hiện trên lâm sàng: 31,3% trường 
hợp (trong đó 76% hạch cổ cùng bên, 91% hạch 
nghi ngờ ác tính, di căn hạch 01 hạch 73,3%,  kích 
thước hạch < 4cm chiếm 82%, hạch di động kém 
53,2%. 

Phương tiện chẩn đoán 
Khảo sát bằng CT-scan: 111 ca (57,8%); MRI: 

01 ca (0,5%). 

Giải phẫu bệnh carcinôm tế bào gai chiếm 
98,4% trong đó: Grad1: 65,7%; Grad 2: 30,7%, Grad 
3: 2%. 
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Giai đoạn 

Bảng 8. Xếp giai đoạnl 

T 
T1 - 2 41,6% 

100% 
T3 - 4 58,3% 

N 
N0 52% 

100% 
N1 - 3 48% 

M 
0 99% 

100% 
2 1% 

Giai đoạn 
I- II 35% 

100% 
III - IV 65% 

 
Phương pháp điều trị 

Bảng 9. Các phương pháp điều trị 

Phương pháp điều trị N % 

Phẫu thuật đơn thuần 44 23 

Xạ trị triệt để 40 21 

Phẫu thuật + xạ trị bổ túc 48 25 

Xạ trị tạm bợ 15 7,8 

Hóa tị triệu chứng 14 7,2 

Chăm sóc nội khoa 31 16 

Tổng cộng 192 100 

Đa số bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đơn 
thuần (23%), xạ trị triệt để (21%), phẫu thuật + xạ trị 
bổ túc (25%). 

Đánh giá tỉ lệ đáp ứng và thất bại sau điều trị 

Bảng 10. Đáp ứng sau điều trị 

Tình trạng N % 

Bệnh ổn định 101 52,6 

Bệnh tiến triển 75 39 

Tái phát 7 3,7 

Không rõ 9 4,7 

Tổng cộng 192 100 

Tỉ lệ đáp ứng sau điều tri thấp (52,6%), tái phát 
và tiến triển sau điều trị cao (42,7%). 

Đánh giá xác suất sống còn 2 năm sau điều trị 

Thời gian sống còn trung bình 19,6 tháng  
(0,2 - 33,2 tháng). 

Sống còn toàn bộ 01 năm, 2 năm và 3 năm 
giảm dần lần lượt là 66,5%; 40% và 35%. 

 

Biểu đồ 3. Xác suất sống còn 2 năm sau điều trị 

Sống còn toàn bộ theo phương pháp điều trị 

Bảng 11. Trung bình thời gian sống còn theo 
phương pháp điều trị 

Phương pháp điều trị  Thời gian sống 
còn trung bình 

(tháng) 

Khoảng tin 
cậy 95% 

Phẫu thuật đơn thuần 25,6 22,8 - 28,2 

Xạ trị triệt để 17,4 14.259 - 14,3 

Phẫu thuật + xạ trị bổ túc 24,8 20,4 - 29,2 

Xạ trị tạm bợ 8,9 6,6  -11,2 

Hóa tị triệu chứng 6,2 4,19 - 8,3 

Chăm sóc nội khoa 5,2 3,5 - 7,4 

Khác biệt về trung bình thời gian sống còn giữa 
các phương pháp điều trị. 

 

Biểu đồ 4. Xác suất sống còn 2 năm theo phương 
pháp điều trị 

Xác suất sống còn 2 năm của phẫu thuật đơn 
thuần là 72%; phẫu thuật kết hợp xạ trị là 53% và xạ 
trị đơn thuần là 25%. Khác biệt có ý nghĩa về xác 
suất sống còn giữa các phương pháp điều trị,  
p < 0,05. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 145 

Sống còn toàn bộ theo giai đoạn 

Bảng 12. Trung bình thời gian sống còn  
theo giai đoạn 

Giai đoạn Thời gian sống còn 
trung bình (tháng) 

Khoảng tin cậy 
95% 

I - II 26,4 24 - 29 

III - IV 14,6 12 - 17 

Trung bình thời gian sống còn giai đoạn I - II là 
26,4% và giai đoạn III - IV là 14,6% 

 

Biểu đồ 5. Xác suất sống còn 2 năm theo giai đoạn 

Khác biệt có ý nghĩa về xác suất sống còn giữa 
hai nhóm giai đoạn I - II và III - IV, p <0,05 

BÀN LUẬN 

Qua phân tích số liệu bệnh nhân ung thư lưỡi 
nhập viên năm 2018, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ ung 
thư lưỡi cao nhất trong các ung thư hốc miệng (n = 
413/1378, chiếm tỉ lệ 30%). Bệnh nhân bỏ điều trị 
hoặc điều trị không hoàn tất còn khá nhiều chiếm tỉ 
lệ 27%. Với 192 ca đầy đủ dữ liệu hồ sơ bệnh án, 
chúng tôi ghi nhận những đặc điểm sau: 

Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Tuổi trung vị của nhóm nghiên cứu là 56 tuổi, 
theo y văn tuổi trung bình ung thư lưỡi là 60 tuổi, tuy 
nhiên ngày nay tuổi mắc bệnh ung thư này ngày 
càng trẻ hóa. Tỉ lệ nam/nữ ghi nhận được là 2,3/1,  
tỉ lệ này phù hợp với ghi nhận trong y văn. Đối với 
ung thư lưỡi, nam gặp nhiều hơn nữ, mặc dù xuất 
độ ở nữ giới ngày càng gia tăng do có mối liên quan 
với hút thuốc và nhiễm virút HPV. 

Phần lớn trường hợp bệnh nhân tự phát hiện 
bướu ở lưỡi (64%) kèm triệu chứng đau và chảy 
máu, lúc này bệnh đã ở giai đoạn muộn. Theo y văn 
ung thư lưỡi giai đoạn sớm triệu chứng biểu hiện 
không rõ ràng, ban đầu chỉ thấy loét nhẹ không đau 

ở bờ lưỡi nên bệnh nhân thường ít quan tâm; đến 
khi có triệu chứng rõ ràng thì bệnh đã ở giai đoạn 
muộn. Điều này một lần nữa được khẳng định trong 
nghiên cứu của chúng tôi, đa số bệnh nhân được 
chẩn đoán ở giai đoạn muộn III - IV chiếm tỉ lệ 65%. 
Hình ảnh chẩn đoán trong loạt nghiên cứu này chủ 
yếu là CT scan chiếm 58%; trong khi đó chỉ có một 
trường hợp được chụp cộng hưởng từ (MRI) chiếm 
0,5%. Việc áp dụng hình ảnh hiện đại đặc biệt là 
MRI rất có giá trị trong xếp giai đoạn chính xác của 
ung thư lưỡi. 

Trước năm 2018, bệnh viện Ung Bướu TP. 
HCM còn áp dụng hệ thống xếp giai đoạn AJCC  
7th - năm 2010. Tuy nhiên, cách xếp giai đoạn cũ này 
có nhiều bất cập trong lựa chọn điều trị và tiên lượng 
bệnh đặc biệt là ung lưỡi và sàn miệng. Thực tế lâm 
sàng cho thấy mặc dù ung thư lưỡi hay sàn miệng 
được chẩn đoán ở giai đoạn sớm T1-2 mà tỉ lệ tái 
phát tại chỗ vẫn cao; một số trường hợp sau khi điều 
trị triệt để bằng phối hợp đa mô thức, nhưng bệnh 
vẫn tái phát rất sớm thậm chí di căn xa sau mổ. Gần 
đây, các nhà khoa học đã tìm ra mối liên quan giữa 
tiên lượng với độ sâu xâm lấn của bướu và xâm lấn 
vỏ bao hạch. Ngoài kích thước bướu thì độ sâu xâm 
lấn xác định trên lâm sàng và hình ảnh có ý nghĩa 
tiên lượng rất lớn. 

Trước sự hiểu biết về đặc điểm, tính chất ung 
thư hốc miệng ngày càng rõ và có nhiều chứng cứ 
để đánh giá giai đoạn một cách chính xác, Hội Ung 
thư Hoa Kỳ đã đề xuất những đổi mới trong bảng 
xếp giai đoạn AJCC 8th vào năm 2017. Xếp hạng lại 
TNM với mục đích cuối cùng là để lựa chọn phương 
pháp điều trị tốt nhất và tiên lượng bệnh chính xác 
cho bệnh nhân. Trong đó, luôn cân bằng giữa hai 
yếu tố là tính phức tạp và tính dễ áp dụng hay dễ 
chấp nhận trên toàn cầu. Xếp hạng TNM mới cho 
ung thư hốc miệng giúp đánh giá tiên lượng một 
cách chính xác và được áp dụng ngày càng rộng rãi. 
Hai tiêu chí mới được đưa vào bảng đánh giá giai 
đoạn mới của ung thư hốc miệng là độ sâu xâm lấn 
(DOI) và xâm lấn vỏ bao hạch (ENE). Độ sâu xâm 
lấn và xâm lấn vỏ bao được xác định dựa trên lâm 
sàng (bao gồm hình ảnh) kết hợp mô bệnh học. Hiện 
nay, tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM đã và đang 
áp dụng cách xếp giai đoạn mới này (AJCC 8th - 
2017) cho ung thư lưỡi và sàn miệng. 

Kết quả điều trị ung thư lưỡi 

Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu được chỉ 
định phẫu thuật + xạ trị bổ túc 25%, phẫu thuật đơn 
thuần 23% và xạ trị triệt để đơn thuần 21%. Phẫu 
thuật vẫn được ưu tiên lựa chọn trong điều trị ung 
thư lưỡi, bên cạnh đó xạ trị kết hợp hóa trị cũng là 
phương pháp được lựa chọn trong trường hợp ưu 
tiên bảo tồn cơ quan.  
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Nhìn chung theo đa số tác giả phẫu thuật 
thường được chỉ định đầu tiên đối với tất cả giai 
doạn của ung thư lưỡi. Giai đoạn sớm (T1-2N0), 
phẫu thuật cắt rộng kèm nạo hạch cổ chọn lọc, cân 
nhắc nạo hạch tùy thuộc bướu có kích thước lớn 
hoặc xâm lấn sâu. Giai đoạn tiến xa (T3-4N1-2) 
phẫu thuật cắt lưỡi và tạo hình bằng vạt tự do, kết 
hợp nạo hạch cổ. Giai đoạn sớm (T1-2N0) cũng có 
thể lựa chọn xạ trị triệt để bằng xạ trị ngoài đơn 
thuần hoặc xạ trị ngoài kết hợp với xạ trị trong mô 
cho kết quả kiểm soát tại chỗ tại vùng có thể so sánh 
gián tiếp với phẫu thuật. Bệnh nhân không phẫu 
thuật vì lý do lớn tuổi, bệnh lý kèm theo hoặc mong 
muốn bảo tồn cấu trúc và chức năng cũng có thể lựa 
chọn phương pháp xạ trị. Ung thư lưỡi giai đoạn tiến 
xa không thể phẫu thuật thì xạ trị triệt để kết hợp với 
liệu pháp toàn thân có thể được chỉ định. Liệu pháp 
toàn thân là hóa trị trên nền tảng Platinum, thuốc 
nhắm trúng đích hoặc thuốc miễn dịch đang được 
nghiên cứu và áp dụng trên lâm sàng với hiệu quả 
nhiều hứa hẹn. Xạ trị đơn thuần và/ hoặc kết hợp 
với liệu pháp toàn thân còn được chỉ định điều trị bổ 
túc sau mổ giai đoạn tiến xa (T3-4N1-2). Nếu kết 
quả mô học sau mổ có nhiều yếu tố nguy cơ như 
diện cắt dương tính, diện cắt sát, xâm lấn thần kinh, 
mạch máu, hạch xâm lấn vỏ bao và nhiều hạch di 
căn thì cần kết hợp hóa xạ trị bổ túc sau mổ. 

Tỉ lệ đáp ứng chung sau điều trị còn thấp 
(52,6%), ngược lại tỉ lệ tái phát và tiến triển sau điều 
trị khá cao (42,7%). Có sự khác biệt có ý nghĩa về 
trung bình thời gian sống còn và xác suất sống còn 
giữa các phương pháp điều trị, p < 0,05. Trong đó, 
trung bình thời gian sống còn của phẫu thuật đơn 
thuần, phẫu thuật + xạ trị bổ túc và xạ trị đơn thuần 
lần lượt là 25,6 tháng; 24,8 tháng và 17,4 tháng. Xác 
suất sống còn 2 năm của phẫu thuật đơn thuần, 
phẫu thuật + xạ trị bổ túc và xạ trị đơn thuần lần lượt 
là 72%, 53% và 25%.  

Theo tác giả Umeda và cộng sự báo cáo kết 
quả nghiên cứu hồi cứu so sánh vai trò xạ trị trong 
mô suất liều thấp, xạ trị trong mô suất liều cao và 
phẫu thuật ung thư lưỡi giai đoạn sớm. Tổng số 180 
ca ung thư lưỡi giai đoạn I-II, chia 3 nhóm: suất liều 
thấp (n = 78), suất liều cao (n = 26) và phẫu thuật  
(n = 71). Kết quả nghiên cứu như trình bày trong 
bảng dưới (Bảng 13). Tác giả kết luận, phẫu thuật 
vẫn là phương pháp lựa chọn tối ưu đối với ung thư 
lưỡi giai đoạn I - II. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu hồi 
cứu còn nhiều điểm hạn chế khi so sánh, cần tiến 
hành nghiên cứu tiền cứu ngẫu nhiên để so sánh. 

 

 

 

Bảng 13. So sánh xạ trị trong mô suất liều thấp, suất 
liều cao và phẫu thuật 

Kết quả 
Suất liều 

thấp 
(n = 78) 

Suất liều 
cao 

(n = 26) 
Phẫu thuật 

(n = 71) 

Tái phát tại chỗ 13 (17%) 9 (35%) 4 (6%) 

Kiểm soát tại 
chỗ 

71 (91%) 22 (85%) 71 (100%) 

SCTB 5 năm/ 
giai đoạn I 84% 73% 95,4% 

SCTB 5 năm/ 
giai đoạn II 72% 51,5% 93,8% 

Trong loạt khảo sát của chúng tôi, sống còn 
toàn bộ 1 năm, 2 năm và 3 năm sau điều trị giảm 
dần, lần lượt là 66,5%; 40% và 35%. Nhận thấy kết 
quả sống còn 3 năm trong nghiên cứu của chúng tôi 
thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của các 
tác giả nước ngoài. Theo Guinot và cộng sự báo cáo 
50 trường hợp xạ trị ung thư hốc miệng (T1-2: 42 ca, 
T3: 8 ca, N0: 34 ca, N1: 16 ca). Nhóm xạ trị trong mô 
đơn thuần giai đoạn sớm (T1-2N0) 17 ca (34%), 
nhóm xạ trị trong mô sau xạ trị ngoài 33 ca (66%) và 
nhóm phẫu thuật cứu vớt bướu tồn lưu sau xạ 14 
ca. Trung vị tổng liều xạ trị trong đơn thuần 44Gy/ 
phân liều 4Gy và 18Gy/ phân liều 3Gy, kết hợp với 
xạ trị ngoài 50Gy. Kết quả trung vị thời gian theo dõi 
44 tháng, có 7 trường hợp tái phát tại chỗ. Xác suất 
sống còn không bệnh 3 và 5 năm lần lượt là 81% và 
74%. Tỉ lệ kiểm soát tại chỗ 3 và 5 năm lần lượt đối 
với T1-2: 87% và 79%; đối với T3: 94,5% và 91%. 
Kiểm soát tại chỗ 3 năm và 5 năm theo từng nhóm 
điều trị được trình bày trong bảng dưới (Bảng 14). 
Hoại tử mô mềm 6%, hoại tử xương hàm dưới 4%. 
Tác giả kết luận xạ trị cho kếtquả cao nếu áp dụng 
cho ung thư lưỡi có nguy cơ thấp. Phân liều xạ trị 
trong mô có lợi cho kiểm soát tại chỗ trung bình  
3 - 4Gy. 

Bảng 14. So sánh kiểm soát tại chỗ giữa các nhóm 

Đặc điểm XTT đơn 
thuần (%) 

XTN + 
XTT (%) 

XT + 
PT (%) 

p 

Kiểm soát tại 
chỗ 3 năm 100 80 43 0,04 

Kiểm soát tại 
chỗ 5 năm 100 69 43 0,04 

(XTT = xạ trị trong; XTN = xạ trị ngoài; XT = xạ trị; 
PT = phẫu thuật) 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu chúng tôi xác định được ung 
thư lưỡi chiếm tỉ lệ 30% trong các ung thư vùng hốc 
miệng. Phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán giai 
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đoạn trễ (65%). Điều trị cần kết hợp đa mô thức, 
trong đó phẫu thuật cho xác suất sống còn toàn bộ 
cao nhất (72%). Sống còn toàn bộ 2 năm sau điều trị 
của ung thư lưỡi nhìn chung còn thấp (40%), điều 
này thúc đẩy việc thực hiện nghiên cứu và áp dụng 
các phương pháp xếp giai đoạn mới và điều trị tích 
cực và triệt để hơn, như vậy mới hy vọng nâng cao 
hiệu quả điều trị cho loại ung thư này. 
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ABSTRACT 

The situation of treatment oral tongue cancer at Ho Chi Minh City Oncology Hospital - 2018 

Background: 

Oral tongue or anterior two - third tongue is the fisrt part of the digestive tract, the most frequency of oral 
cavity cancer. Treatment oral tongue cancer is very complicated and have to apply multi-disciplinary modality 
that include surgery, radiation therapy and chemotherapy; by wich surgery and radiation therapy alone/ 
combined are more important. Unfortunately, treatment outcome of oral tongue is still low and not have 
sastisfactory results yet. We were conducted this study to take a look back in recently year the treatment 
outcome of oral tongue cancer at Ho Chi Minh city Oncology Hospital. 

Objectives: 

To consider the character of the materials. 

To estimate the response and relapse after treatment. 

To evaluate the 2 years - overall survival after treatment. 

Materials and methods: 

Crossectional retrospective study of oral tongue cancer cases have been admitted at Ho Chi Minh city 
Oncology Hospital, from 01/01/2018 to 31/12/2018. Statistic method SPSS. 

Results: 

The frequency of oral tongue cancer was 30% in all cases of oral cavity cancer. Median age: 56; male/ 
female ratio = 2,3/1. Most of cases tumor located at the lateral border site of tongue (82,8%). Most of cases 
were diagnosed at stage III – IV (65%). Indicated treatment: surgery alone (23%), radiotherapy alone (21%), 
combination of surgery radiotherapy (25%). After treatment response rate was still low (52,6%); relapse and 
progressive disease were high (42,7%). The mean overall survial time was 19,6 months (0,2 - 33,2 months). 
The 1 year, 2 year, 3 year - overall survial rate were respectively 66,5%; 40% and 35%. There were 
significantly differences between treatment methods for overall survival (p < 0,05). Among them, surgery had 
the highest overall survival (72%). Having significantly difference overall survival between stage I-II and stage 
III - IV (p < 0,05). 

Conclusion: 

Our studies show that the frequency of oral tongue cancer was 30% in all cases of oral cavity cancer. Most 
of cases were diagnosed at stage III – IV (65%). Treatment have to apply multi-disciplinary modality, by wich 
surgery had the highest overall survival (72%). The 2 year - overall survial rate were still low (40%), so there 
were necessary to conduct a study and application of a more radical method to improve the treatment outcome 
of this cancer. 

Keywords: Oral cavity cancer, external beam radiation therapy, interstitial brachytherapy, treatment 
planning. 
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CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THỂ ẨN VỚI HẠCH CỔ DI CĂN: 
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG 

HÀ HIẾU TRUNG1, TRẦN MINH TUẤN2 

 
 

                                                           
1 BSCKI. Khoa Điều trị tổng hợp - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 
2 ThS.BSCKII. Phó Trưởng Khoa Điều trị tổng hợp - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

GIỚI THIỆU 

Carcinôm tuyến giáp dạng nhú (PTC) là loại  
giải phẫu bệnh thường gặp nhất trong ung thư  
tuyến giáp, thường có xu hướng di căn hạch cổ.  
Tuy nhiên, một số trường hợp phát hiện di căn hạch 
cổ ngay cả khi không có bướu nguyên phát tại tuyến 
giáp. Đây chính là ung thư tuyến giáp thể ẩn (Occult 
thyroid cancer - OTC). Theo McGraw-Hill Concise 
Dictionary of Modern Medicine, OTC là tình huống 
sang thương di căn xuất hiện đầu tiên mà không tìm 
thấy được tổn thương nguyên phát[1]. Mặc dù  
tần suất OTC giảm dần do hiệu quả chẩn đoán của 
siêu âm và các xét nghiệm mô học được cải thiện, 
nhưng các trường hợp tương tự thỉnh thoảng vẫn 
được báo cáo[2]. 

Ung thư tuyến giáp thể ẩn được chia làm 5 
nhóm. Nhóm 1 được phát hiện qua tử thiết hoặc sau 
phẫu thuật một tổn thương lành tính, đôi khi được 
gọi là ung thư tiềm ẩn. Nhóm 2 là carcinôm tuyến 
giáp dạng nhú kích thước nhỏ (PTMC) được phát 
hiện tình cờ, chủ yếu qua siêu âm. Nhóm 3 được 
chẩn đoán đầu tiên bằng các di căn rõ ràng về mặt 
lâm sàng, tuy nhiên bướu nguyên phát chỉ được 
phát hiện thông qua giải phẫu bệnh sau mổ. Nhóm 4 
đặc trưng bởi sự xuất hiện của ung thư tuyến giáp 
trên nền mô tuyến giáp lạc chỗ. Nhóm 5 chỉ hiện 
diện sang thương di căn mà không xác định được 
được vị trí bướu nguyên phát, còn được gọi là ung 
thư không rõ nguyên phát[1][7].  

 

Bảng 1. Phân nhóm ung thư tuyến giáp thể ẩn 

Nhóm Phân nhóm Phát hiện ban đầu hoặc chẩn đoán Chẩn đoán xác định với bướu 
nguyên phát ở tuyến giáp 

Nhóm 1 
Type 1 Sau cắt tuyến giáp toàn phần ở 1 tổn thương tuyến giáp lành tính Có - Bằng giải phẫu bệnh 

Type 2 Tử thiết Có - Bằng giải phẫu bệnh 

Nhóm 2  Chẩn đoán hình ảnh Có - Bằng FNA 

Nhóm 3  Một tổn thương di căn rõ ràng Có - Bằng FNA hoặc giải phẫu bệnh 

Nhóm 4  Mô tuyến giáp lạc chỗ với triệu chứng lâm sàng hoặc tổn thương 
di căn Có - Bằng FNA hoặc giải phẫu bệnh 

Nhóm 5 
Type 1 Một tổn thương lành tính hoặc hạch di căn Không phát hiện 

Type 2 Di căn xa Không phát hiện 

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một tình huống lâm sàng ung thư tuyến giáp thể ẩn thuộc nhóm 5. 

TÓM TẮT 

Chúng tôi báo cáo một trường hợp carcinôm tuyến giáp thể ẩn với biểu hiện của khối vùng cổ bên, 
không được phát hiện được bướu nguyên phát trên siêu âm trước phẫu thuật và giải phẫu bệnh sau phẫu 
thuật. Kết quả giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch sau khi sinh thiết trọn khối cổ bên là carcinôm tuyến 
giáp dạng nhú di căn hạch. Bệnh nhân phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ bên bên phải.  
Đây là trường hợp nguy cơ cao và tiên lượng xấu nên được tiếp tục điều trị với I131.  
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CA LÂM SÀNG 

Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, ở Kiên Giang, không 
tiền căn bệnh lý đặc biệt, đến khám tại bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM vào tháng 7/2020 vì xuất hiện 
khối vùng cổ bên bên phải. Bệnh nhân đã phát hiện 
khối này cách đây 10 năm nhưng không đau. Vì khối 
này ngày càng lớn dần nên bệnh nhân đã đi khám 
tại phòng khám. Tại đây, siêu âm cổ phát hiện trong 
mô dưới da vùng cổ bên bên phải hiện diện cấu trúc 
dạng nang, giới hạn rõ, không thấy tín hiệu doppler, 
kích thước 20 x10mm. Tuyến giáp trong giới hạn 
bình thường. CT scan đầu cổ cho thấy tuyến giáp 
giảm đậm độ rải rác 2 thùy. Hình ảnh thâm nhiễm 
mô mềm vùng cổ phải dưới da cạnh cơ ức đòn 
chũm xâm lấn ra da tương ứng hạch nhóm II. Hạch 
cổ nhóm II và hạch góc hàm trái kích thước < 8mm 
dạng viêm. 

Bệnh nhân được tiến hành sinh thiết trọn khối 
vùng cổ bên bên phải. Chẩn đoán giải phẫu bệnh là 
carcinôm tuyến giáp dạng nhú di căn hạch hóa bọc. 
Hình ảnh vi thể với bướu cấu tạo bởi các tế bào có 
hình lập phương, tế bào chất đồng nhất, nhân bầu 
dục, phân bào rất hiếm, xếp thành 1 lớp trên những 
nhú có trục liên kết, nhiều vùng nhân tế bào có rãnh 
khía hoặc có thể vùi giả trong bào tương. Nhuộm 
hóa mô miễn dịch với TTF1 (+) và Thyro (+) khẳng 
định chẩn đoán giải phẫu bệnh phù hợp. 

 

Hình 1. Hình ảnh giải phẫu bệnh sinh thiết  
khối vùng cổ bên bên (P) 

 

 

Hình 2. Hình ảnh Siêu âm trước phẫu thuật 

 

Hình 3. Hình ảnh CT – scan trước phẫu thuật 
Bệnh nhân đươc chẩn đoán ung thư tuyến giáp 

di căn hạch cổ (P) T0N1M0, siêu âm vùng cổ lần 
nữa không phát hiện tổn thương nghi ngờ trong 
tuyến giáp. Bệnh nhân được tiến hành cắt toàn bộ 
tuyến giáp và nạo hạch cổ bên bên phải. Toàn bộ 
mô tuyến giáp được thử giải phẫu bệnh vẫn không 
phát hiện mô giáp bất thường. Hạch cổ nhóm II, III, 
IV dạng viêm. 

BÀN LUẬN 

Trong 20 năm qua, tầm soát bằng siêu âm 
tuyến giáp đã làm cho việc chẩn đoán và điều trị ung 
thư tuyến giáp giai đoạn sớm ngày càng tăng[6]. 
Trước đây, những trường hợp ung thư tuyến giáp 
thể ẩn (OTC) - chỉ phát hiện di căn hạch cổ, phổi và 
xương mà không tìm thấy bướu nguyên phát - chiếm 
khoảng 2,2%[11]. Những cải tiến trong kỹ thuật siêu 
âm cổ và phương pháp sinh thiết giúp chẩn đoán 
chính xác các các nhân giáp có kích thước chỉ 
2mm[6], kéo theo sự giảm dần tỷ lệ OTC dưới 
0,2%[9].  

Nếu nghi ngờ OTC ở những trường hợp khối 
vùng cổ được phát hiện ngẫu nhiên mà không phát 
hiện sang thương tuyến giáp, chọc hút bằng kim nhỏ 
(FNA) dưới hướng dẫn siêu âm cho thấy có độ 
chính xác cao[10]. Khi kết quả tế bào học dương tính, 
chụp CT scan vùng đầu cổ để đánh giá chi tiết hơn 
về các tuyến giáp và khả năng di căn đến các cơ 
quan khác. PET có thể được chỉ định trong một số 
tình huống.  

Nếu kết quả mô học khẳng định chẩn đoán 
OTC, phẫu thuật là điều trị đầu tay. Tuy nhiên, một 
số trường hợp được báo cáo chỉ thực hiện cắt thùy 
hoặc cắt tuyến giáp gần trọn. Điều này có thể bỏ sót 
các nhân giáp nhỏ hơn 2mm, vốn khó xác định bằng 
siêu âm, dẫn đến nguy cơ tái phát cao. Do đó, phẫu 
thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ bên 
được khuyến nghị[5].  

Ở ca lâm sàng này, bằng chứng giải phẫu bệnh 
của sinh thiết khối cổ bên đã khẳng định đây là 
carcinôm tuyến giáp dạng nhú di căn hạch. Đánh giá 
không di căn cơ quan nào khác, bệnh nhân được 
tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo 
hạch cổ bên bên phải. Kết quả mô học cuối cùng xác 
nhận không có PTC trong tuyến giáp. Vẫn còn khó 
khăn để chẩn đoán bướu giáp có kích thước < 2mm 
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bằng siêu âm. Khối bướu quá nhỏ dẫn đến việc có 
thể bỏ sót tổng thương trong quá trình cắt bệnh 
phẩm để làm giải phẫu bệnh lý. 

Theo một khảo sát với 5.400 bệnh nhân 
carcinôm tuyến giáp dạng nhú được phẫu thuật 
trong khoảng năm 1990 - 2004, chỉ có 17 bệnh nhân 
(0,3%) mắc ung thư tuyến giáp thể ẩn[5]. Trong số 
này, 16 bệnh nhân có di căn hạch cổ bên, chủ yếu di 
căn 1 hạch (71%) và 1 bệnh nhân di căn hạch trung 
thất. Hầu hết các trường hợp (71%) phát hiện bệnh 
trong tình huống di căn hạch cổ đơn độc >3cm[5].  
Có 14 bệnh nhân được cắt tuyến giáp toàn phần, 
trong đó 5 bệnh nhân không phát hiện ra bất kỳ tổn 
thương ung thư nào ở tuyến giáp trên giải phẫu 
bệnh sau mổ. 

Theo Phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) năm 1989, carcinôm tuyến giáp dạng nhú 
kích thước nhỏ (PTMC) khi kích thước ≤ 1cm[3].  
Cụ thể hơn, Sugitani và Fujimoto phân loại thành 
PTMC không triệu chứng và PTMC có triệu chứng, 
tùy thuộc vào việc có hay không triệu chứng lâm 
sàng, hình ảnh học và tổn thương di căn[12]. Giả sử 
sang thương PTC nguyên phát quá nhỏ, bị bỏ lỡ, 
trường hợp của chúng tôi được chẩn đoán là PTMC 
có triệu chứng di căn hạch cổ bên. Hiện nay, việc 
theo dõi tích cực (không cần phẫu thuật) được 
khuyến cáo đối với PTMC không triệu chứng do tiên 
lượng rất khả quan[8]. Ngược lại, tiên lượng của 
PTMC có triệu chứng di căn hoặc xâm lấn được  
coi là xấu[13].  

Trong nghiên cứu của Sugitani ở 56 bệnh nhân 
PTMC không di căn xa được phẫu thuật cắt toàn bộ 
tuyến giáp, tất cả đều có hạch di căn ≥1cm. Có 21 
(38%) trường hợp tái phát và 8 (14%) trường hợp tử 
vong do bệnh nguyên phát. Bướu hoặc hạch xâm 
lấn vỏ bao, hạch di căn ≥20mm và các khối u không 
biệt hóa là những yếu tố tiên lượng xấu. Tỷ lệ tử 
vong do bệnh trong 10 năm ở những bệnh nhân có 
yếu tố này là 74%[13]. 

Carcinôm tuyến giáp thể ẩn có di căn hạch cổ 
được xếp vào nguy cơ trung bình - cao, do đó nên 
xem xét điều trị I131[5]. Nếu có di căn xa, I131 được 
khuyến cáo vì được xem là nguy cơ cao theo ATA[2]. 
Ngoài ra, ở nhóm PTMC có triệu chứng, hạch di căn 
có kích thước ≥20mm, xâm lấn vỏ bao, được xếp 
vào nhóm tiên lượng xấu[10]. Ở ca lâm sàng, bệnh 
nhân được xếp vào vào nhóm PTC nguy cơ cao và 
nhóm có tiên lượng xấu của PTMC có triệu chứng 
nên được tiếp tục điều trị  iodine-131 để ngăn ngừa 
tái phát và di căn.  

KẾT LUẬN  

Tỉ lệ carcinôm tuyến giáp dạng nhú thể ẩn ngày 
càng giảm dần do những tiến bộ trong siêu âm và 
xét nghiệm mô học. Biểu hiện thường gặp là một 
khối ở vùng cổ bên, chọc hút tế bào bằng kim nhỏ là 
phương tiện chẩn đoán tốt nhất. Nếu kết quả giải 
phẫu bệnh xác định carcinôm tuyến giáp di căn thì 
nên phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch 
cổ. Tái phát thường ở hạch cổ nên cần phải theo dõi 
lâu dài. Điều trị iod phóng xạ bổ túc đã được chứng 
minh làm giảm tái phát.  
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ABSTRACT 

Occult papillary thyroid carcinoma presenting as a cervical neck mass: A case report 

We report a case of an occult thyroid carcinoma, initially presenting as a right lateral neck mass. Biopsy of 
the mass was performed and the pathology revealed lymph-node metastatic papillary thyroid carcinoma.  
The primary tumor was not detected on preoperative ultrasonography and postoperative pathological 
examination. Total thyroidectomy and right lateral neck dissection were performed. The patient was classified 
into the high-risk group of papillary thyroid carcinomas and the poor-prognosis group of symptomatic papillary 
thyroid microcarcinomas. Therefore, ablation with iodine-131 was indicated. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

U nguyên bào tạo men răng nguyên phát 
thường xuất phát từ xương hàm dưới (khoảng 80%), 
còn lại là ở xương hàm trên. Về mô bệnh học cho 
thấy hình thái u khá lành tính, tuy nhiên, khi u có di 
căn thì được xác định là U nguyên bào tạo men răng 
ác tính (Malignant Ameloblastoma - MA)[1]. Mặc dù 
khả năng xâm lấn tại chỗ và tái phát cao, nhưng di 
căn rất hiếm gặp. Nếu có di căn thường ở các hạch 
lân cận, di căn xa hay gặp nhất là phổi, u vẫn giữ 
nguyên đặc điểm lành tính của u nguyên phát. Đặc 
điểm mô bệnh học không giúp dự bào khả năng di 
căn, nhưng khi đã có biểu hiện di căn thì u được 
xem là ung thư biểu mô nguyên bào tạo men răng, 
và được đánh giá điều trị nhưng các u ác tính khác. 
U nguyên phát được điều trị chính bằng phẫu thuật 
triệt căn, cân nhắc xạ trị bổ trợ đến giảm thiểu nguy 
cơ tái phát và di căn. Về mặc y văn, điều trị có cả 
hóa trị, tuy nhiên vẫn chưa được sử dụng rộng rãi để 
điều trị bệnh. 

Bài viết của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về đặc 
điểm mô bệnh học và bộc lộ các dấu ấn hóa mô 

miễn dịch trong trường hợp u di căn phổi cần phân 
biệt với các u nguyên phát tại phổi. Đây là những 
đặc điểm quan trọng trong chẩn đoán bệnh. 

GIỚI THIỆU CA BỆNH 

Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, mã bệnh án 1903710. 
Có biểu hiện ho khạc đờm hơn 1 tháng, khám ở BV 
tỉnh viêm phổi theo dõi lao phổi, trong thời gian diễn 
biến bệnh có sốt nhẹ thất thường, gầy sút 2kg, đau 
tức ngực, không khó thở, không ho ra máu. Tiền sử 
mổ u nang răng năm 2004 (Không còn lưu chẩn 
đoán), Mẹ đang điều trị lao phổi. Khám vào viện, BN 
có lâm sàng ổn định, xét nghiệm công thức máu có 
số lượng bạch cầu tăng, tăng bạch cầu trung tính, 
các chỉ số sinh hóa máu, đông máu trong giới hạn 
bình thường. Không có rối loạn thông khí. Xquang 
ngực có khối, nốt mờ hai phổi. Chụp CT ngực thấy 
hình ảnh nốt đặc đa hình thái và kích thước lan tỏa 
hai bên, ưu thế phần thấp (kiểu thả bóng), sau tiêm, 
ngấm thuốc mạnh; các vị trí khác trong giới hạn bình 
thường. Sinh thiết vào nốt tổn thương trên mô bệnh 
học (Mã số 2096 - B19) thấy vách phế nang và mô 
u, mô u có hai thành phần, 1 phần có cấu trúc nang 
tuyến, phần còn lại là các tế bào hình thoi, tạo cuộn 

TÓM TẮT 

U nguyên bào tạo men răng là một u biểu mô của nang răng có độ ác tính thấp và hiếm gặp, u được 
xác định là ác tính khi có di căn mặc dù hình thái mô học là lành tính. Điều trị khối u nguyên phát hiệu 
quả nhất là phẫu thuật triệt căn, bổ trợ xạ trị tùy thuộc vào mức độ xâm lấn của khối u. Với trường hợp di 
căn, có thể cân nhắc hóa xạ trị bổ trợ. Báo cáo của chúng tôi là một người bệnh nữ 44 tuổi đã cắt khối u 
nang răng 15 năm. Hiện tại, người bệnh có các triệu chứng di căn phổi và sinh thiết tổn thương phổi làm 
mô bệnh học xác định là tổn thương di căn của U nguyên bào tạo men răng, đồng thời khảo sát lại u 
nguyên phát có biểu hiện xâm lấn trên vỏ nang cũ. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, mặc dù hình thái 
u trên mô bệnh học là rất đặc trưng, có bổ sung cả hóa mô miễn dịch, nhưng việc nắm bắt tiền sử bệnh lý 
và kiểm tra tổn thương nguyên phát là rất quan trọng đển chẩn đoán xác định bệnh 

Từ khóa: U nguyên bào tạo men răng, U nguyên bào tạo men răng di căn phổi. 
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xoáy, nhân kiềm tính. Nhuộm hóa mô miễn dịch, tế 
bào u dương tính với CK, CK7, CD56, Calretinin,  

Vimentine; âm tính với P63, P40, TTF1. Kết 
luận Hình ảnh mô bệnh học và sự bộc lộ hóa mô 
miễn dịch phù hợp với U nguyên bào tạo men răng 
(Ameloblastoma) di căn. 

Bổ sung xét nghiệm siêu âm vùng đầu mặc cổ 
không phát hiện bất thường.  

Cộng hưởng từ hàm mặt cho thấy vị trí bên phải 
tương ứng vị trí răng số 12, 13, 14 xuất hiện khối 

đặc, kích thước 25 x 17 x 22mm, đường mờ rõ, 
ngấm thuốc mạnh sau tiêm, chèn ép một phần răng 
ở vị trí tương ứng  Theo dõi u đặc tại vị trí BN đã 
phẫu thuật cắt nang chân răng hàm trên phải (ít nghĩ 
đến khả năng ác tính, nhiều khả năng là khối phát 
triển từ phần vỏ nang còn lại). 

Người bệnh được đánh giá toàn bộ tổn thương, 
xác định là U nguyên bào tại men răng di căn phổi và 
chuyển bệnh viện K Trung ương điều trị hóa xạ trị. 

 

 
Hình ảnh của ca bệnh 

  
 

Hình ảnh CT ngực với nhiều nốt ở hai phổi Hình ảnh MRI xương hàm mặt, thấy khối u  
tái phát tại vị trí mũi tên 

Mô bệnh học và hóa mô miễn dịch 

    

Hình ảnh Mô bệnh học nhuộm HE x 200 Hình ảnh HMMD nhuộm CK và P63, x 200 

 

BÀN LUẬN 

U nguyên bào tạo men là một khối u biểu mô 
xâm lấn tại chỗ với tỷ lệ tái phát cao (50% - 72%) 
nhưng tỷ lệ di căn chỉ chiếm < 2%, với hơn 75% là di 
căn phổi, tiếp đến là di căn hạch cổ, thường sau 
nhiều năm từ khi phẫu thuật u nguyên phát. Di căn 
phổi thể hiện giai đoạn bệnh lý muộn, hiếm gặp, hầu 
như chưa có phác đồ cụ thể điều trị, chỉ thể hiện ở y 
văn qua các báo cáo ca bệnh[2]. 

Về mặt mô bệnh học, u nguyên bào tạo men 
răng di căn không có gì khác biệt với đặc điểm của 

khối u nguyên phát. U nguyên bào tạo men răng 
nguyên phát thường phân bố đồng đều ở hai giới, 
với tuổi trung bình là 39, độ tuổi mắc bệnh từ  
30 - 49. 80% các trường hợp ở xương hàm dưới, 
2/3 trong đó phát triển ở mặt sau, 20% còn lại tổn 
thương ở xương hàm dưới. Nguyên nhân sinh u còn 
đang tranh cãi, được nhắc đến nhiều nhất là do tàng 
dư của lớp đáy của răng và lớp niêm mạc miệng; chỉ 
có một phần nhỏ phát sinh từ u nang răng khác 
trước đó. Người bệnh thường không biểu hiện triệu 
chứng, hoặc chỉ có khối sưng đơn thuần mà các xét 
nghiệm chẩn đoán hình ảnh vùng hàm mặt chỉ cho 
hình ảnh u nang lành tính, có thể có dạng khối đặc, 

CK P63 
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ranh giới rõ, giai đoạn đầu hầu như không có xâm 
lấn. Theo dõi kích thước u thường tăng chậm[3].  

Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 
2005 thì các u này phân thành 4 biến thể: Đặc/ đa 
nang; ngoài xương hoặc ngoại vi; xơ dính; nang đơn 
độc. U được xếp vào loại lành tính (Không ác tính). 
Trường hợp u di căn thì được gọi là U nguyên bào 
tạo men răng ác tính (MA). Chẩn đoán xác định dựa 
trên sự tương quan của lâm sàng, chẩn đoán hình 
ảnh và giải phẫu bệnh. Khả năng tái phát là  
25 - 55%, có thể phụ thuộc vào phương án điều trị, 
với biến thể nang đơn độc thì tỷ lệ tái phát chỉ chiếm 
từ 5 - 10%[4]. 

Theo đặc điểm chẩn đoán hình ảnh, u phân 
thành thể thông thường và thể xơ dính. 

Về đại thể thường có ranh giới rõ, xen lẫn cấu 
trúc đặc và nang, có thể là đa nang, trong xoang 
mạch hoặc ngoài xương[1]. 

Về vi thể: 

- Các đám tế bào biểu mô bao gồm: 

+ Các tế bào trụ ở ngoại vi tạo lớp hàng rào, 
nhân tăng sắc. 

+ Các tế bào có sự phân cực ngược ra khỏi 
màng đáy (Biến đổi Vickers = Gorlin). 

+ Các tế bào dạng lưới hình sao, các tế bào cận 
đáy gồm các tế bào góc sắp xếp lỏng lẻo. 

+ Không có sự hình thành ngà răng. 

- Có nhiều dưới típ được phân loại cho u 
nguyên bào tạo men răng thông thường (không 
mang ý nghĩa tiên lượng). 

+ Nang: Là dưới típ hay gặp nhất, các đám tế 
bào biểu mô tạo men răng trong mô liên kết xơ, hay 
gặp nang hóa. 

+ U gai: Hình ảnh dị sản vảy và sừng hóa của 
các tế bào dạng lưới hình sao. 

+ Mắt sàng: Hình thành dây và tấm của các tế 
bào biểu mô tạo men răng chuyển tiếp. 

+ Tế bào hạt: Tế bào hạt với bào tương ưa 
toan nằm cùng với tế bào dạng lưới hình sao. 

+ Dạng đáy: Biến thể ít gặp nhất, các đảo tế 
bào đáy tăng sắc không có dạng lới hình sao. 

- Thoái hóa tạo các nang lớn của các đám tế 
bào u có thể gặp nên khi sinh thiết nhỏ có thể chỉ 
chẩn đoán là u nang, hoặc u khác không phải u 
nguyên bào tạo men. Do vậy cần đưa ra nhiều chẩn 
đoán phân biệt. 

- Biến thể xơ dính: Mô đệm giàu collagen với 
các đảo tế bào hình đa diện của biểu mô tạo men 
răng. 

Nhuộm hóa mô miễn dịch dương tính với CK5, 
CK6, CK13, CK14, CK19, Calretinin, CD56. CK13 và 
CD56 ưu thế dương tính ở tế bào dạng lưới hình 
sao. CK19 thường dương tính ở tất cả tế bào, CK14 
và CD56 thường dương tính ở các tế bào ngoại vi[1]. 

Về mặt sinh học phân tử: Các đột biến soma 
theo đường Hedgehog và MAPK đã được xác định. 
Theo các nghiên cứu cho thấy khoảng 40% có đột 
biến SMO, khoảng 45% có đột biến BRAF. Hầu hết 
thể mắt sàng có đột biến SMO, phần lớn thể nang và 
xơ dính đều có đột biến SMO hoặc BRAF. Các đột 
biến KRAS và FGFR2 cũng được tìm thấy. Kết quả 
đột biến BRAF thì phù hợp hoàn toàn giữa sinh học 
phân tử và hóa mô miễn dịch. 

Các chẩn đoán phân biệt là cần thiết đưa ra, với 
khối u nguyên phát thì cần phân biệt với hầu hết các 
u xuất phát từ men răng, mầm răng lành tính và 
hiếm gặp: Các đặc điểm để phân biệt dựa vào tính 
chất lành tính của tế bào, mô đệm xơ collagen và 
các tế bào dạng lưới hình sao[5]. 

Khi u di căn thì được gọi là u nguyên bào tạo 
men răng ác tính, về mô học thì không có sự khác 
biệt giữa khối u di căn và khối u nguyên phát. Vị trí di 
căn hay gặp nhất là phổi, theo y văn thì tỷ lệ di căn ở 
đây khá cao, ước tính 75 - 88%. Thời gian tiến triển 
không bệnh sau phẫu thuật khối u nguyên phát từ 2 
tháng đến 45 năm, trung bình từ 14 - 18 năm. 
Trường hợp của chúng tôi là sau 15 năm. U di căn 
theo các đường máu, bạch huyết hoặc thông qua 
chọc hút. U có thể phát triển ở phế quản, tiểu phế 
quản, ở một phổi hoặc cả hai phổi. Nhuộm hóa mô 
miễn dịch, u dương tính với các dấu ấn của u 
nguyên bào tạo men răng nêu trên. Âm tính với các 
dấu ấn của phổi TTF1 hoặc NapsinA, loại trừ được 
tổn thương ác tính nguyên phát phổi[1],[6]. 

Về ca bệnh chúng tôi đưa ra, chẩn đoán đều 
phù hợp từ thời gian tái phát và di căn của bệnh đến 
đặc điểm tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh và mô 
bệnh học. Với kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch thì 
loại trừ được khối u nguyên phát phổi, hình thái tế 
bào và cấu trúc mô giúp khẳng định là u nguyên bào 
tạo men răng di căn phổi. Với trường hợp bệnh biến 
chuyển ác tính ở giai đoạn muộn, nên các biện pháp 
điều trị toàn thân được sử dụng để điều trị, bao gồm 
cả xạ trị và hóa trị. Đây là một trường hợp hiếm gặp, 
nếu không kết hợp cả tiền sử bệnh và tầm soát cả 
tổn thương nguyên phát thì có thể không định 
hướng được chẩn đoán cho người bệnh. 
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KẾT LUẬN 

U nguyên bào tạo men rang di căn là một bệnh 
hiếm gặp. Đây là diễn biến ác tính của 1 u có tính 
chất lành tính, với tỷ lệ di căn dưới 2%. 

Đặc điểm mô bệnh học và bộc lộ hóa mô miễn 
dịch của u thứ phát và nguyên phát là giống nhau, 
dựa vào đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, 
mô bệnh học, hóa mô miễn dịch sẽ chẩn đoán được 
bệnh. 

Điều trị phẫu thuật triệt căn khối u ban đầu kết 
hợp với xạ trị bổ trợ là liệu pháp hữu hiệu để hạn 
chế u di căn. 
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ABSTRACT 

Case report: Lung metastasis of ameloblastoma after 15 years surgery primary tumor 

Ameloblastoma is a epithelial tumor of rare low - grade odontogenic tumor, has defined malignant 
ameloblastoma (MA) in spite of benign histological characteristic. Treatment of the primary ameloblastoma 
consists of radical excision of the tumor, adjuvant radiotherapy depends on the invasion of tumor. With 
metastasis cases, we can adjuvant chemical therapy. Our case is a 44 years old female, she has dissected her 
ondogenic cyst for 15 years. Now, she has lung metastasis and the biopsy of the lung lesion showed the 
Ameloblastoma metastasis in Histology. We also check the primary tumor and see the location invasion. This is 
a rare case, has the specific histology and immunohistochemistry, but we need ask the medical history of the 
patient, exam the primay lesion, it is very important for making a diagnosing. 

Keywords: Ameloblastoma, Lung metastasis ameloblastoma.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư phổi (UTP) là một trong những bệnh ác 
tính hay gặp nhất và là nguyên nhân tử vong do ung 
thư hàng đầu trên thế giới. Theo thống kê của cơ 
quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), năm 2018, 

trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mới mắc và 
1,76 triệu trường hợp tử vong, và tại Việt Nam, số 
liệu này tương ứng là 23,67 nghìn người mới mắc 
và 20,71 nghìn tử vong[1]. Chẩn đoán giai đoạn bệnh 
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn 
phác đồ điều trị cũng như trong tiên lượng bệnh ung 

TÓM TẮT 

Ung thư phổi (UTP) là một trong những bệnh ác tính hay gặp nhất và là nguyên nhân tử vong do ung 
thư hàng đầu trên thế giới. Chẩn đoán giai đoạn bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn 
phác đồ điều trị cũng như tiên lượng bệnh. PET/CT vừa ghi hình giải phẫu, vừa ghi hình chuyển hóa 
tổn thương, có độ nhạy, độ đặc hiệu và chính xác cao. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá vai 
trò của PET/CT trong chẩn đoán xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu can thiệp lâm sàng không 
nhóm chứng trên 80 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III từ 6/2018 đến 6/2020 tại bệnh 
viện K. Bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn dựa vào phân loại TNM của AJCC 2010. Bệnh nhân được 
chẩn đoán giai đoạn III trước chụp PET/CT bằng các phương tiện thường quy: cắt lớp vi tính ngực, bụng 
64 dãy có thuốc, cộng hưởng từ sọ não có thuốc (1,5 Tesla), xạ hình xương. Tiếp theo bệnh nhân được 
chụp PET/CT để đối chiếu kết quả với chẩn đoán giai đoạn trước đó. 

Kết quả: Trong nghiên cứu, giai đoạn trước chụp PET/CT bao gồm: 62,5% giai đoạn IIIA, 37,5 giai 
đoạn IIIB. Sau khi chụp PET/CT phát hiện có 6 bệnh nhân di căn xương (7,5%), 4 bệnh nhân di căn màng 
phổi (5,0%), 4 bệnh nhân di căn hạch ổ bụng (5,0%), 2 bệnh nhân di căn phổi (2,5%), 2 bệnh nhân di căn 
thượng thận (2,5%). Phân loại giai đoạn sau PET/CT gồm: giai đoạn IIb (1,2%), giai đoạn IIIA (30%), giai 
đoạn IIIB (47,5%), giai đoạn IVA (5%), giai đoạn IVB (16,3%). 34 bệnh nhân (42,5%) tăng giai đoạn và 3 
bệnh nhân (3,8%) hạ giai đoạn. 

Kết luận: Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy PET/CT thay đổi đáng kể giai đoạn bệnh so với 
phương pháp chẩn đoán thường quy trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Từ khóa: Chẩn đoán giai đoạn, PET/CT, ung thư phổi. 
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thư phổi không tế bào nhỏ. Trong điều trị, đối với 
ung thư phổi giai đoạn I và II ưu tiên phẫu thuật, giai 
đoạn III ưu tiên xạ trị hoặc phẫu thuật, giai đoạn IV 
ưu tiên hóa trị. Các phương pháp chẩn đoán hình 
ảnh thường quy như X quang ngực, siêu âm, cắt lớp 
vi tính, cộng hưởng từ đóng vai trò quan trọng trong 
chẩn đoán giai đoạn, tuy nhiên còn nhiều hạn chế. 
PET/CT sử dụng 18FDG vừa ghi hình giải phẫu, vừa 
ghi hình chuyển hóa tổn thương, có độ nhạy, độ đặc 
hiệu và chính xác cao hơn CT đơn thuần hay PET 
đơn thuần, giúp xác định giai đoạn bệnh chính xác 
hơn. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá vai trò 
của PET/CT trong chẩn đoán xác định ung thư phổi 
không tế bào nhỏ giai đoạn III. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

80 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ 
giai đoạn III từ tháng 6/2018 đến 6/2020 tại bệnh 
viện K.  

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 
Được chẩn đoán xác định là ung thư phổi 

không tế bào nhỏ bằng mô bệnh học. 

Được chẩn đoán giai đoạn III theo phân loại của 
UICC năm 2010 bằng các phương pháp thường qui: 
cắt lớp vi tính ngực 64 dãy, cắt lớp vi tính ổ bụng 64 
dãy, cộng hưởng từ sọ não, xạ hình xương. 

Được chụp PET/CT tại Khoa Y học hạt nhân - 
Bệnh viện K. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Mất thông tin sau điều trị. 

Mắc bệnh ung thư khác kèm theo hoặc các 
bệnh cấp và mãn tính trầm trọng có nguy cơ gây tử 
vong gần. 

 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu thuận tiện. 

Trong nghiên cứu chúng tôi đã thu thập được 
80 bệnh nhân. 

Thiết kế nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng không nhóm chứng. 

Các bước tiến hành 
Bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn bằng các 

phương pháp thường quy: Cắt lớp vi tính ngực - 
bụng 64 dãy có thuốc, cộng hưởng từ sọ não, xạ 
hình xương. 

Chụp PET/CT với 18FDG, liều 0,15 mCi/kg, tiêm 
tĩnh mạch. Ghi hình sau tiêm 45 - 60 phút. 

Đối chiếu chẩn đoán giai đoạn trước và sau 
chụp PET/CT. 

Các biến số và chỉ số nghiên cứu 
Đánh giá khối u: Giai đoạn T trước và sau chụp 

PET/CT. 

Đánh giá hạch di căn: Giai đoạn N trước và sau 
chụp PET/CT. 

Đánh giá di căn xa. 

Xử lý số liệu 

Các thông tin được mã hoá và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 16.0. 

Đối với biến định lượng: Trung bình, trung vị,  
độ lệch, giá trị min, max. 

Đối với biến định tính: Sử dụng test so sánh 2. 
Trong trường hợp mẫu nhỏ hơn 5 thì sử dụng test 2 

có hiệu chỉnh Fisher. 

Các so sánh có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

KẾT QUẢ 

Đánh giá giai đoạn khối u nguyên phát 

 

Biểu đồ 1. Giai đoạn T trước và sau chụp PET/CT 
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Nhận xét: Trong 80 bệnh nhân, 68 bệnh nhân (85%) giữ nguyên giai đoạn T sau chụp PET/CT, 11 bệnh 
nhân (13,8%) tăng giai đoạn, 1 bệnh nhân (1,3%) giảm giai đoạn. 

Đánh giá hạch vùng qua PET/CTvà các phương tiện chẩn đoán khác 

 

Biểu đồ 2. Giai đoạn N trước và sau chụp PET/CT 

Nhận xét: Trong 80 bệnh nhân, 47 bệnh nhân (58,8%) giữ nguyên giai đoạn N, 23 bệnh nhân (28,8%) 
tăng giai đoạn N, 10 bệnh nhân (12,5%) giảm giai đoạn N. 

Đánh giá di căn xa bằng PET/CT và phương tiện chẩn đoán khác 

Bảng 1. Đánh giá tổn thương di căn trên PET/CT 

TT Vị trí di căn N Tỷ lệ % 

1 Xương 6 7,5 

3 Hạch ổ bụng 4 5,0 

4 Phổi 2 2,5 

5 Màng phổi 4 5,0 

6 Não 0 0 

7 Gan 0 0 

8 Tuyến thượng thận 2 2,5 

9 Phần mềm 0 0 

10 Vị trí khác 2 2,5 

Nhận xét: Trong 80 bệnh nhân nghiên cứu thì có 6 bệnh nhân di căn xương (7,5%), 4 bệnh nhân di căn 
màng phổi (5,0%), 4 bệnh nhân di căn hạch ổ bụng (5,0%), 2 bệnh nhân di căn phổi (2,5%), 2 bệnh nhân di 
căn thượng thận (2,5%). 

Phân loại giai đoạn trước và sau khi chụp PET/CT 

 

Biểu đồ 3. Phân chia giai đoạn trước và sau chụp PET/CT 
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Nhận xét: Trong 80 bệnh nhân đánh giá giai đoạn sau chụp PET/CT thì có 34 bệnh nhân tăng giai đoạn 
(42,5%), 3 bệnh nhân hạ giai đoạn (3,8%), trong đó 17 bệnh nhân (21,3%) chuyển sang giai đoạn IV. 

 

BÀN LUẬN 

Chẩn đoán giai đoạn bệnh có ý nghĩa quyết 
định đến chiến lược điều trị và tiên lượng bệnh 
nhân. Hiện nay hệ thống phân loại giai đoạn TNM là 
hệ thống giai đoạn tiêu chuẩn được ứng dụng trong 
ung thư phổi trên toàn thể giới. Hệ thống đánh giá 
khối u (giai đoạn T), hạch vùng (giai đoạn N) và di 
căn xa (M). Một nghiên cứu hồi cứu lớn gần đây cho 
thấy PET/CT có độ chính xác trong chẩn đoán khối u 
phổi là 93,5% và tỷ lệ dương tính giả là 6,5%[2].  
Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất của PET/CT trong 
chẩn đoán giai đoạn ung thư phổi là phát hiện các di 
căn hạch và di căn xa. PET/CT có độ chính xác cao 
hơn đáng kể CT đơn thuần trong đánh giá hạch 
trung thất. PET/CT có độ chính xác 90% trong chẩn 
đoán xác định có hay không có di căn hạch trung 
thất với độ nhạy 79 - 85% và độ đặc hiệu 87 - 92%. 
Kết quả này cao hơn hẳn CT đơn thuần với độ chính 
xác 75%, độ nhạy 57 - 68% và độ đặc hiệu  
76 - 82%[3]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, sau 
chụp PET/CT, 47 bệnh nhân (58,8%) giữ nguyên 
giai đoạn N, 23 bệnh nhân (28,8%) tăng giai đoạn N, 
10 bệnh nhân (12,5%) giảm giai đoạn N. Về di căn 
xa, ung thư phổi không tế bào nhỏ thường di căn 
thượng thận, xương, gan, não. PET/CT cũng cho 
thấy chính xác hơn CT thường quy trong chẩn đoán. 
Khoảng 10% bệnh nhân có di căn xa trên PET/CT 
nhưng không được phát hiện trên CT trước đó.  
Một nghiên cứu cho thấy PET/CT có độ chính xác 
95% trong chẩn đoán di căn thượng thận, giá trị dự 
đoán dương tính là 95%, dự đoán âm tính là 94%[4]. 
Trong chẩn đoán di căn xương, PET/CT cũng có độ 
chính xác cao hơn với khoảng 96%, độ nhạy 90% và 
độ đặc hiệu là 98% so với xạ hình xương có độ nhạy 
khoảng 90%, độ đặc hiệu 60%[5]. Tương tự PET/CT 
cũng ưu việt hơn hẳn các phương pháp chẩn đoán 
khác trong chẩn đoán di căn gan với độ nhạy 97%, 
đặc hiệu 88% và độ chính xác 92% so với CT đơn 
thuần có các giá trị tương ứng là 93%, 75% và 
85%[6]. Ngược lại, PET/CT có độ nhạy thấp hơn các 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác trong chẩn 
đoán di căn não liên quan đến nồng độ glucose cao 
ở mô não bình thường. Trong nghiên cứu, sau khi 
chụp PET/CT, chúng tôi nhận thấy có 6 bệnh nhân di 
căn xương (7,5%), 4 bệnh nhân di căn màng phổi 
(5,0%), 4 bệnh nhân di căn hạch ổ bụng (5,0%), 2 
bệnh nhân di căn phổi (2,5%), 2 bệnh nhân di căn 
thượng thận (2,5%). Xét theo giai đoạn TNM, sau khi 
chụp PET/CT, có 37 bệnh nhân (46,3%) bệnh nhân 
thay đổi giai đoạn, trong đó có 34 bệnh nhân tăng 
giai đoạn (42,5%), 3 bệnh nhân hạ giai đoạn (3,8%). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự kết 
quả nghiên cứu của các tác giả khác trong và ngoài 
nước. Nghiên cứu của Đặng Tài Vóc, tỷ lệ chuyển 
giai đoạn là 34,5%[7]. Kết quả nghiên cứu của Mai 
Trọng Khoa (2012) tỉ lệ chuyển giai đoạn 24%  
(n = 50), toàn bộ đều tăng giai đoạn[8].  

Bảng 2. Ảnh hưởng của PET/CT trong chẩn đoán 
giai đoạn và hướng điều trị 

Nghiên cứu Số bệnh 
nhân 

Thay đổi 
giai đoạn 

(%) 

Ảnh hưởng 
hướng điều 

trị (%) 

Hicks và cs[9] 153 43 35 

Taus và cs[10] 246 35  

Đặng Tài Vóc[7] 81 34,5  

Nghiên cứu của 
chúng tôi 

80 46,3  

Sau khi chụp PET/CT, nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy có 17 bệnh nhân (21,3%) chuyển sang giai 
đoạn IV và phải thay đổi hướng điều trị thành điều trị 
hóa chất toàn thân thay vì dự kiến hóa xạ trị đồng 
thời như ban đầu. Như vậy PET/CT là kỹ thuật chụp 
hình chuyển hóa, quét toàn thân không chỉ giúp chẩn 
đoán u nguyên phát mà còn giúp phát hiện các tổn 
thương di căn gần, di căn xa kể cả di căn vào hạch, 
phần mềm, tạng cũng như di căn xương đã giúp 
chẩn đoán giai đoạn bệnh chính xác, có ý nghĩa 
quyết định trong việc áp dụng các phương pháp điều 
trị cho bệnh nhân. 

KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy PET/CT 
thay đổi đáng kể giai đoạn bệnh so với phương pháp 
chẩn đoán thường quy trong ung thư phổi không tế 
bào nhỏ. 
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ABSTRACT 

The role of PET/CT in diagnosing stage III non-small cell lung cancer 

Lung cancer is one of the most common malignancies and the leading cause of cancer-related mortality in 
the world. Accurate staging plays a very important role to guide management and inform prognosis. PET/CT 
provides both anatomical and metabolic imaging with high sensitivity, specificity and accuracy. Our study aims 
to evaluate the role of PET/CT in the diagnosis of stage III non-small cell lung cancer. 

Method: We conducted a non-controlled clinical intervention study on 80 patients with stage III non-small 
cell lung cancer from June 2018 to June 2020 at National Cancer Hospital. The patient was diagnosed with 
staging based on the TNM classification of AJCC 2010. Prior to the PET/CT scan, the patient was diagnosed 
with stage III based on routine techniques: 64-slice chest computed tomography (CT) scan with contrast,  
64-slices abdominal CT scan with contrast, 1,5 Tesla brain magnetic resonance image (MRI) scan with 
contrast, bone scintigraphy. Next, the patient was taken PET/CT to compare the results of the previous stage. 

Results: In our study, before PET/CT scan, the patient’s stage consisted of 62,5% of stage IIIA, 37,5% of 
stage IIIB. PET/CT detected 6 patients with bone metastasis (7,5%), 4 patients with pleural metastasis (5,0%), 
4 patients with abdominal lymph node metastasis (5,0%), 2 patients with pulmonary metastasis (2,5%),  
2 patients with adrenal metastasis (2,5%). Post - PET/CT scan staging diagnosis includes: stage IIB (1,2%), 
stage IIIA (30%), stage IIIB (47,5%), stage IVA (5%), stage IVB (16,3%). 34 patients (42,5%) increased the 
stage of the disease and 3 patients (3,8%) decreased the stage of the disease. 

Conclusion: In the study, we found that PET/CT significantly changed the stage of the disease compared 
with the routine techniques in diagnosing non-small cell lung cancer. 

Keyword: Staging diagnosis, PET/CT, lung cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp trong 
những thập niên gần đây và là nguyên nhân gây tử 
vong do ung thư hàng đầu trên thế giới. Hàng năm 
ước tính ung thư phổi chiếm 11,6% các ca ung thư 
mới, gây tử vong cho 1,7 triệu ca[5]. Nhờ những tiến 
bộ về sinh học phân tử và việc phát hiện các đích 
phân tử mới, ung thư phổi đã có thêm nhiều chọn 
lựa điều trị ngoài hóa trị kinh điển như điều trị nhắm 
đích, ức chế tăng sinh mạch và gần đây là liệu pháp 
ức chế điểm kiểm soát miễn dịch[20]. 

PD-1 (protein chết tế bào theo lập trình 1) là 
protein trên bề mặt tế bào, đóng vai trò điểm kiểm 
soát miễn dịch có chức năng ức chế hệ miễn dịch 
của cơ thể, ngăn ngừa bệnh tự miễn phát triển 

nhưng cũng có thể ngăn cản hệ miễn dịch trong việc 
tiêu diệt tế bào ung thư[21]. 

PD-L1 (Protein li-găng chết tế bào theo lập trình 
1) xuyên màng lympho bào cũng như tế bào ung 
thư, ban đầu được gọi là B7-H1, nhưng sau được 
đổi tên thành PD-L1 do gắn kết với thụ thể PD-1 
phát tín hiệu ức chế lympho T phát triển, ức chế  
sản xuất cytokine, ức chế ly giải tế bào dẫn đến bất 
hoạt về chức năng các lymphô T hoặc gây kiệt quệ 
chúng dẫn đến tế bào ung thư tự do phát triển[6],[8]. 
Nhiều loại bướu có biểu hiện PD-L1 như u hắc bào 
ác tính, ung thư đầu cổ, bàng quang, phổi, v.v…[3]. 
Việc ngăn chặn tương tác giữa PD-L1/PD-1 giúp 
phục hồi khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của 
lympho T. Đó là cơ sở điều trị nhiều loại ung thư của 
thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch như các 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ biểu hiện thụ thể PD-L1 trên tế bào ung thư phổi không tế bào 
nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn di căn. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang mô tả mức độ biểu hiện thụ 
thể PD-L1 bằng hóa mô miễn dịch trên mẫu mô u của 118 bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn di căn mới 
được chẩn đoán tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Kết quả: Tuổi trung vị là 60 tuổi. 72% nam, 28% nữ. Loại biểu mô tuyến chiếm 89%. 45,8% biểu 
hiệnPD-L1 dương tính một phần (điểm số tỷ lệ khối u -TPS 1 - 49%); 21,2% biểu hiện PD-L1 dương tính 
mạnh (TPS > 49%). Mức độ biểu hiện PD-L1 không liên quan đến một số đặc điểm lâm sàng như giới tính, 
độ tuổi, vị trí sinh thiết u, loại giải phẫu bệnh tuyến hay gai, phân giai đoạn di căn (p > 0,05). Có mối liên 
hệ giữa biểu hiện PDL-1 với đột biến  EGFR. Biểu hiện PD-L1 cao (TPS >49%) ít gặp ở nhóm có đột biến 
EGFR hơn nhóm không mang đột biến (8,1% so với 27,2%; p = 0,019).  

Kết luận: Đa số bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn di căn mới được chẩn đoán có biểu hiện thụ thể PD-
L1 dương tính một phần (TPS: 1 - 49%). Đột biến EGFR dương tính ít đi kèm biểu hiện PD-L1 mức độ 
cao.  

Từ khóa: PD-L1; điểm số khối bướu; ung thư phổi không tế bào nhỏ; chất ức chế điểm kiểm soát 
miễn dịch; đột biến EGFR. 
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kháng thể kháng PD-1 (Nivolumab, Pembrolizumab); 
kháng PD-L1 (atezolizumab)[1].  

Trong ung thư phổi, Biểu hiện PD-L1 được xem 
như một dấu ấn sinh học có giá trị tiên lượng đáp 
ứng các thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch  
PD-L1, PD-1[2]. Tỷ lệ biểu hiện PD-L1 trong ung thư 
phổi theo nhiều nghiên cứu dao động từ 19 - 65%[4]. 
Hướng dẫn điều trị của mạng lưới ung thư toàn diện 
quốc gia Hoa Kỳ (NCCN) khuyến cáo nên đánh giá 
mức độ biểu hiện PD-L1 bằng xét nghiệm hóa mô 
miễn dịch ở tất cả bệnh nhân ung thư phổi không tế 
bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn di căn trước khi quyết 
định điều trị bằng thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch[1]. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa 
Kỳ (FDA) cũng chứng nhận bộ xét nghiệm chẩn 
đoán PD-L1 song hành với điều trị pembrolizumab 
trong UTPKTBN di căn. TPS là phần trăm tế bào u 
có biểu hiện PD-L1 nhuộm màng một phần hay hoàn 
toàn ở bất kỳ cường độ nào. Mặc dù không phải là 
dấu ấn sinh học tối ưu nhưng biểu hiện PD-L1  
hiện nay là tốt nhất để chọn lựa bệnh nhân phù hợp 
với điều trị miễn dịch[13]. Giá trị cắt ngang mức độ 
biểu hiện PD-L1 dương tính thay đổi tùy bộ xét 
nghiệm sử dụng và các mốc biểu hiện PD-L1 dương 
tính có ý nghĩa trong chọn lựa sử dụng 
pembrolizumab hơn là atezolizumab, nivolumab. 
Chẳng hạn pembrolizumab đơn chất được khuyến 
cáo điều trị bước 1 UTPKTBN di căn khi TPS 
>50%[16], còn bước 2 chỉ cần TPS ≥1%. Tuy nhiên 
bệnh nhân thuộc phân nhóm PD-L1 >50% ở bước 2 
có thời gian sống còn toàn bộ cao hơn[10]. 

Trong những năm gần đây, các thuốc ức chế 
điểm kiểm soát miễn dịch như pembrolizumab, 
atezolizumab đã có mặt tại Việt Nam. Tỷ lệ thụ thể 
PD-L1 dương tính trong UTPKTBN, mối liên quan 
giữa điểm số TPS với các đặc tính lâm sàng, giải 
phẫu bệnh và sinh học phân tử là những vấn đề 
đang được quan tâm. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân mới được chẩn đoán UTPKTBN di 
căn xa có xét nghiệm hóa mô miễn dịch dấu ấn  
PD-L1 tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Chẩn đoán UTPKTBN giai đoạn tiến xa, di căn 
(giai đoạn IV theo AJCC 2017).  

Có mẫu mô được xét nghiệm hóa mô miễn dịch 
PD-L1. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Ung thư khác ngoài ung thư phổi. 

Ung thư phổi loại tế bào nhỏ. 

Đã phẫu thuật lấy khối ung thư phổi triệt để. 

Các đặc điểm ghi nhận 

Giới tính, độ tuổi, loại mô học, giai đoạn di căn 
(M1a- nốt u phổi ở thùy đối bên, tràn dịch màng 
phổi, nốt màng phổi, tràn dịch màng tim, màng phổi 
ác tính, M1b- di căn đơn độc trong một cơ quan 
ngoài lồng ngực, M1c- di căn đa ổ tại một hay nhiều 
cơ quan ngoài lồng ngực); tình trạng đột biến gen 
EGFR, mức độ biểu hiện PD-L1 mô u (chỉ số TPS). 
Mối liên hệ giữa các đặc điểm lâm sàng và độ biểu 
hiện PD-L1. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu mô tả cắt ngang. 

Phương pháp xét nghiệm 

Các xét nghiệm phân tử được thực hiện tại 
khoa giải phẫu bệnh, bệnh viện Chợ Rẫy: 

Hóa mô miễn dịch thực hiện trên mẫu mô u 
phổi nguyên phát hoặc tổn thương di căn đều được 
chấp nhận. Thực hiện trên máy VENTANA PD-L1 
(SP263), PD-L1 được đánh giá là âm tính khi TPS  
< 1%; Dương tính một phần TPS 1 - 49%; Dương 
tính mạnh TPS >50%. 

Đột biến EGFR: phương pháp Realtime PCR 
cobas z 480 trên mẫu mô u các exon 18 (G719X); 
exon 19 (Del exon 19); exon 20 (S768I, T790M và 
exon 20); exon 21 (L858R, L861Q). 

Phương pháp thống kê: Thống kê mô tả. Mối liên 
hệ giữa biểu hiện PD-L1 và đặc điểm lâm sàng dùng 
phép kiểm chi bình phương. Giá trị p < 0,05 được 
xem là có ý nghĩa thống kê. TPS ≥1% là mốc đánh 
giá PD-L1 dương tính. TPS >49% là mốc đánh giá 
PD-L1 dương tính mạnh. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm bệnh nhân (bảng 1) 

Tổng số 118 bệnh nhân thỏa điều kiện nghiên 
cứu. Đặc điểm bệnh nhân được tóm tắt trong bảng 
1. Tuổi trung vị tại thời điểm chẩn đoán bệnh: 60 tuổi 
(dao động từ 28 - 86 tuổi); đa số là nam giới với tỷ lệ 
nam 85 bn (72%); nữ 33 bn (28%). 85 bệnh nhân 
(72%) có tiền sử hút thuốc lá; 33 (28%) chưa bao 
giờ hút thuốc. Đa số di căn ở giai đoạn M1c: 58 bn 
(49,2%) trong đó di căn não chiếm 38 trường hợp 
(32,2%). 91 mẫu (77,1%) lấy từ u nguyên phát;  
26 (22%) từ các cơ quan di căn. 

Giải phẫu bệnh - sinh học phân tử 

Đa số là ung thư tế bào biểu mô tuyến 105 bn 
(89%); biểu mô gai 13 bn (11%). 37 bệnh nhân 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 167 

(31,4%) có đột biến EGFR trong đó loại chèn đoạn 
858R trên exon 21 chiếm đa số 17 bn (45,9%); đột 
biến mất đoạn exon 19: 15 bn (40,5%); 2 bn (5,4%) 
có đột biến T790M trên exon 20; 3 bn (8,1%) mang 
đột biến hiếm gặp như G719X, G816 trên exon 18. 

Biểu hiện thụ thể PD-L1 

79 mẫu mô (67%) có kết quả nhuộm hóa mô 
dương tính với PD-L1 (TPS ≥ 1%); 25 mẫu (21,2%) 
biểu hiện dương tính mạnh PD-L1 (TPS >49%);  
54 mẫu (45,8%) biểu hiện dương tính PD-L1 một 
phần (TPS = 1 - 49%) và 39 mẫu (33%) không có 
biểu hiện PD-L1 (TPS < 1%). 

Liên quan giữa mức độ biểu hiện PD-L1 và đặc 
điểm lâm sàng, sinh học phân tử 

Không phát hiện thấy mối liên quan giữa mức độ 
biểu hiện thụ thể PD-L1 với các đặc điểm lâm sàng 
như giới tính, độ tuổi, giải phẫu bệnh, vị trí sinh thiết 
u, giai đoạn bệnh (p >0,05). Có mối liên quan giữa 

mức độ biểu hiện PD-L1 với tình trạng đột biến gen 
EGFR (p = 0,046) (bảng 2). Trong phân nhóm có đột 
biến hoạt hóa EGFR, 43,2% mẫu không biểu hiện 
PDL-1 và 8,1% mẫu biểu hiện mức độ cao PDL-1 > 
49%. Nhóm không đột biến EGFR có 27,2% mẫu biểu 
hiện PDL-1 > 49% (p = 0,019) (hình 1). 

Phương pháp điều trị 

Trong số những bệnh nhân có biểu hiện PDL-1 
dương tính, 18 bệnh nhân (15,3%) được điều trị với 
thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch 
Pembrolizumab kết hợp hóa trị bộ đôi có platinum 
bước 1. Không có bệnh nhân nào sử dụng đơn chất 
pembrolizumab bước 1 trong nghiên cứu này. 
Những bệnh nhân có đột biến EGFR bất kể biểu 
hiện PDL-1 đều được điều trị bước một với nhóm 
thuốc ức chế tyrosine kinase (TKI) như erlotinib, 
gefitinib, afatinib. 2 bệnh nhân đột biến T790M được 
điều trị với TKI thế hệ 3 osimertinib.  

 

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng và sinh học toàn bộ dân số 

Đặc điểm Tổng số % 

Tổng số bệnh nhân  118 100% 

Tuổi trung vị (khoảng tuổi)  60 28-86 

Giới   

Nam 85 72% 

Nữ 33 28% 

Tiền sử hút thuốc lá   

Có hút thuốc 85 72% 

Không hút thuốc 33 28% 

Vị trí sinh thiết u   

U nguyên phát ở phổi 91 77,1% 

U di căn 26 22,9% 

Giải phẫu bệnh   

Ung thư biểu mô tuyến 105 89% 

Ung thư biểu mô gai 13 11% 

Giai đoạn bệnh   

M1a 30 25,4% 

M1b 30 25,4% 

M1c 58 49,2% 

Tình trạng đột biến EGFR   

Đột biến EGFR (+) 37 31,4% 

Đột biến EGFR (-) 81 68,6% 

Mức độ biểu hiện PD-L1 trên mô u (TPS)   

PDL1 > 49% 25 21,2% 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 168 

PDL1= 1-49% 54 45,8% 

PDL1 <1% 39 33% 

 

Bảng 2. Mối liên quan giữa mức độ biểu hiện PD-L1 với đặc điểm lâm sàng, sinh học phân tử 

 PDL1 < 1%  
(%) 

PDL1= 1 - 49%  
n (%) 

PDL1 > 49%  
n (%) 

Giá trị p 

Giới tính     

Nam 29 (34,1%) 37 (43,5%) 19 (22,4%) 
0,63 

Nữ 10 (30,3%) 17 (51,5%) 6 (18,2%) 

Nhóm tuổi     

≤ 50 tuổi 8 (36,4%) 7 (31,8%) 7 (31,8%) 
0,26 

> 50 tuổi 31 (32,3%) 47 (49,0%) 18 (18,8%) 

Giai đoạn bệnh     

M1a 12 (40,0%) 14 (46,7%) 4 (13,3%) 

0.36 M1b 8 (26,7%) 17 (56,7%) 5 (16,7%) 

M1c 19 (32,8%) 23 (39,7%) 16 (27,6%) 

Giải phẫu bệnh     

Ung thư biểu mô tuyến 34 (32,4%) 48 (45,7%) 23 (21,9%) 
0.83 

Ung thư biểu mô gai 5 (38,5%) 6 (46,2%) 2 (15,4%) 

Tình trạng đột biến EGFR     

Đột biến EGFR (+) 16 (43,2%) 18 (48,6%) 3 (8,1%) 
0.046 

Đột biến EGFR (-) 23 (28,4%) 36 (44,4%) 22 (27,2%) 

 

Hình 4. Mối liên quan giữa mức độ biểu hiện PD-L1 với tình trạng đột biến EGFR 

 

BÀN LUẬN 

PDL-1 biểu hiện trên nhiều loại mô u như  
ung thư tuyến ức, vú, gan, đại tràng, phổi, v.v...  
Dữ liệu từ 23 thử nghiệm lâm sàng trên 6 loại ung 
thư được điều trị thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn 

dịch nivolumab với bộ xét nghiệm hóa mô miễn dịch 
DAKO IHC 28-8 cho thấy tỷ lệ PD-L1 dương tính 
(TPS > 1%) chiếm 61,2% trong UTPKTBN và cũng 
là loại có tỷ lệ dương tính PD-L1 cao chỉ sau u  
hắc bào ác tính[14]. Các nghiên cứu riêng trong bệnh 
UTPKTBN, tỷ lệ này dao động từ 27 - 
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48,3%[22],[23],[24]. Tại Việt Nam hiện chưa có nhiều 
công bố số liệu tỷ lệ dương tính PD-L1 trong 
UTPKTBN. Chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu 
trong UTPKTBN giai đoạn tiến xa, di căn bằng xét 
nghiệm hóa mô miễn dịch trên mẫu mô u mới, chưa 
bị tác động bởi các phương pháp điều trị tại chỗ hay 
toàn thân. Với điểm cắt ngang TPS ≥ 1%, tỷ lệ  
PD-L1 dương tính trong nghiên cứu chúng tôi là 
67%, trong đó dương tính mạnh (TPS ≥ 50%) chiếm 
21,2%, thấp hơn một số nghiên cứu trên thế giới. 
Tuy nhiên các nghiên cứu đó không đề cập đến 
chủng tộc hay giai đoạn bệnh[22],[25]. Nghiên cứu của 
Chen ghi nhận tỷ lệ PD-L1 dương tính (điểm cắt 
ngang ≥ 3%) ở bệnh nhân UTPKTBN người Trung 
quốc các giai đoạn bệnh là 65,3%[7]. Việc xác định 
mốc cắt ngang điểm PD-L1 dương tính cũng còn 
nhiều tranh cãi. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 
chọn mốc TPS ≥1% dương tính, TPS ≥50% là 
dương tính mạnh. Cơ sở để chọn các mốc này 
nhằm phục vụ cho chọn lựa bệnh nhân thích hợp 
điều trị pembrolizumab, thuốc ức chế điểm kiểm soát 
miễn dịch duy nhất hiện có sẵn tại Việt Nam, được 
bộ y tế cấp phép lưu hành cho điều trị UTPKTBN 
tiến xa di căn bước 1 nếu PD-L1 ≥50%[16] hoặc bước 
2 nếu PD-L1 ≥1% do hiệu quả kéo dài thời gian sống 
thêm hơn so với hóa trị[10].  

Việc không tìm thấy mối liên hệ giữa biểu hiện 
PD-L1 với các đặc điểm lâm sàng như giới tính, độ 
tuổi, tiền sử hút thuốc, giải phẫu bệnh, vị trí sinh thiết 
u cũng phù hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu 
khác[22],[23]. Một số nghiên cứu nhận thấy PD-L1 biểu 
hiện dương tính ở nhóm ung thư biểu mô gai cao 
hơn nhóm biểu mô tuyến[19],[25]. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi tỷ lệ nhóm biểu mô gai chỉ chiếm 13% 
dân số nên cần có những nghiên cứu có quần thể 
tương đồng về giải phẫu bệnh để có thể rút ra được 
mối liên quan. 

Tỷ lệ bệnh nhân mang đột biến EGFR trong 
nghiên cứu chỉ chiếm 31,4% thấp hơn của nghiên 
cứu Pioneer ở quần thể người Việt Nam (64,2%)[18]. 
Điều này có thể do khuynh hướng các bác sĩ lâm 
sàng chỉ định xét nghiệm tình trạng PD-L1 sau khi 
nhận được kết quả EGFR không đột biến. Chúng tôi 
nhận thấy có mối liên hệ giữa biểu hiện PDL-1 với 
đột biến EGFR. Biểu hiện PD-L1 cao (TPS >49%)  
ít gặp ở nhóm có đột biến EGFR hơn nhóm không 
mang đột biến (8,1% so với 27,2%; p = 0,019). 
Nhóm có mang đột biến EGFR nhưng không  
biểu hiện PD-L1 là 43,2% so với 28,4% ở nhóm 
không mang đột biến EGFR. Trong nghiên cứu  
mối liên quan giữa biểu hiện PDL-1 và đột biến 
EGFR ở UTPKTBN sau phẫu thuật tại Nhật Bản cho 
thấy biểu hiện PDL-1 cao ở nhóm có đột biến EGFR 
(p = 0,046)[12]. Tuy nhiên một nghiên cứu tổng hợp 
trên 3696 bệnh nhân từ 18 nghiên cứu cho thấy 

UTPKTBN có đột biến EGFR ít kèm theo PD-L1 
dương hơn so với nhóm không đột biến EGFR với tỷ 
số chênh (OR =0,59; 95% độ tin cậy 0,39 - 0,92-  
p < 0,02)[17].  

Vai trò dự đoán đáp ứng điều trị của PD-L1 
trong UTPKTBN cũng được nêu ra. Các thuốc miễn 
dịch ức chế điểm kiểm soát miễn dịch nhắm vào PD-
1 như Nivolumab, pembrolizumab cho hiệu quả hứa 
hẹn ở nhóm bệnh nhân có biểu hiện PD-L1 
cao[2],[9],[11],[15]. Do giá thành thuốc đắt, chưa được 
bảo hiểm y tế chi trả nên chỉ có 15,3% bệnh nhân 
dùng thuốc. Do đó chúng tôi chưa thể tìm được mối 
liên quan giữa hiệu quả của thuốc với biểu hiện  
PD-L1.  

KẾT LUẬN 

Tỷ lệ biểu hiện PD-L1 trên tế bào u (TPS ≥ 1%) 
ở 118 trường hợp UTPKTBN giai đoạn di căn là 
67%, trong đó dương tính mạnh (TPS ≥49%) chiếm 
21,2%. Không phát hiện mối liên quan có ý nghĩa 
giữa tình trạng biểu hiện PD-L1 với các đặc điểm 
lâm sàng ngoại trừ với tình trạng đột biến gen 
EGFR. Hạn chế của nghiên cứu này là chưa đánh 
giá tình trạng đột biến nhiều gen khác như ALK, 
ROS, KRAS, v.v… để có đánh giá về mối liên quan 
giữa nhiều dấu ấn sinh học với biểu hiện PDL-1 
trong UTPKTBN giai đoạn di căn.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: 
Non-Small Cell Lung Cancer. National 
Comphrehensive Cancer Network, 2020. 3. 
2020. 

2. Aguiar, P.N., Jr., et al., PD-L1 expression as a 
predictive biomarker in advanced non-small-cell 
lung cancer: updated survival data. 
Immunotherapy, 2017. 9(6): tr. 499 - 506. 

3. Blank, C. and A. Mackensen, Contribution of the 
PD-L1/PD-1 pathway to T-cell exhaustion: an 
update on implications for chronic infections and 
tumor evasion. Cancer Immunol Immunother, 
2007. 56(5): tr. 739 - 45. 

4. Boland, J.M., et al., Tumor B7-H1 and B7-H3 
expression in squamous cell carcinoma of the 
lung. Clin Lung Cancer, 2013. 14(2): tr. 157 - 63. 

5. Bray, F., et al., Global cancer statistics 2018: 
GLOBOCAN estimates of incidence and 
mortality worldwide for 36 cancers in 185 
countries. CA Cancer J Clin, 2018. 68(6):  
tr. 394 - 424. 

6. Butte, M.J., et al., Programmed death-1 ligand 1 
interacts specifically with the B7-1 costimulatory 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 170 

molecule to inhibit T cell responses. Immunity, 
2007. 27(1): tr. 111 - 22. 

7. Chen, Y.Y., et al., Relationship between 
programmed death-ligand 1 and 
clinicopathological characteristics in non-small 
cell lung cancer patients. Chin Med Sci J, 2013. 
28(3): tr. 147 - 51. 

8. Dong, H., et al., B7-H1, a third member of the B7 
family, co-stimulates T-cell proliferation and 
interleukin-10 secretion. Nat Med, 1999. 5(12): 
tr. 1365 - 9. 

9. Garon, E.B., et al., Five-Year Overall Survival for 
Patients With Advanced NonSmall-Cell Lung 
Cancer Treated With Pembrolizumab: Results 
From the Phase I KEYNOTE-001 Study. J Clin 
Oncol, 2019. 37(28): tr. 2518 - 2527. 

10. Herbst, R.S., et al., Pembrolizumab versus 
docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, 
advanced non-small-cell lung cancer 
(KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. 
Lancet, 2016. 387(10027): tr. 1540 - 1550. 

11. Horn, L., et al., Nivolumab Versus Docetaxel in 
Previously Treated Patients With Advanced Non-
Small-Cell Lung Cancer: Two-Year Outcomes 
From Two Randomized, Open-Label, Phase III 
Trials (CheckMate 017 and CheckMate 057). J 
Clin Oncol, 2017. 35(35): tr. 3924-3933. 

12. K. Azuma1, K.O., A. Kawahara3, S. Hattori4, E. 
Iwama2, T. Harada2, K. Matsumoto2, and S.T. 
K. Takayama2, M. Kage3, T. Hoshino1, Y. 
Nakanishi2,6 & I. Okamoto, Association of PD-
L1 overexpression with activating EGFR 
mutations in surgically resected nonsmall-cell 
lung cancer. Annals of Oncology, 2014. 25: tr. 
1935 - 1940. 

13. Kerr, K.M. and F.R. Hirsch, Programmed Death 
Ligand-1 Immunohistochemistry: Friend or Foe? 
Arch Pathol Lab Med, 2016. 140(4): tr. 326 - 31. 

14. Krigsfeld, G., et al., Abstract CT143: Pooled 
analysis of PD-L1 expression across 6 tumor 
types in the nivolumab clinical program. Cancer 
Research, 2017. 77(13). 

15. Mok, T.S.K., et al., Pembrolizumab versus 
chemotherapy for previously untreated, PD-L1-
expressing, locally advanced or metastatic non-
small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a 
randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. 
Lancet, 2019. 393(10183): tr. 1819 - 1830. 

16. Reck, M., et al., Updated Analysis of KEYNOTE-
024: Pembrolizumab Versus Platinum-Based 
Chemotherapy for Advanced Non-Small-Cell 
Lung Cancer With PD-L1 Tumor Proportion 
Score of 50% or Greater. J Clin Oncol, 2019. 
37(7): tr. 537 - 546. 

17. Ross A. Soo and N.L.S. Sun Min Lim, Rebecca 
Tenga, Richie Soongc, Tony S.K. Mok, Byoung 
Chul Choe, Immune checkpoint inhibitors in 
epidermal growth factor receptor mutant non-
small cell lung cancer- Current controversies and 
future directions.pdf. lung cancer, 2018. 115: tr. 
12 - 20. 

18. Shi, Y., et al., Molecular Epidemiology of EGFR 
Mutations in Asian Patients with Advanced Non-
Small-Cell Lung Cancer of Adenocarcinoma 
Histology - Mainland China Subset Analysis of 
the PIONEER study. PLoS One, 2015. 10(11): tr. 
e0143515. 

19. Shimoji, M., et al., Clinical and pathologic 
features of lung cancer expressing programmed 
cell death ligand 1 (PD-L1). Lung Cancer, 2016. 
98: tr. 69 - 75. 

20. Siegel, R.L., K.D. Miller, and A. Jemal, Cancer 
statistics, 2020. CA Cancer J Clin, 2020. 70(1): 
tr. 7 - 30. 

21. Syn, N.L., et al., De-novo and acquired 
resistance to immune checkpoint targeting. 
Lancet Oncol 2017. 18: tr. e731 - 41. 

22. Vallonthaiel, A.G., et al., Clinicopathologic correlation 
of programmed death ligand-1 expression in non-
small cell lung carcinomas: A report from India. Ann 
Diagn Pathol, 2017. 31: tr. 56 - 61. 

23. Velcheti, V., et al., Programmed death ligand-1 
expression in non-small cell lung cancer. Lab 
Invest, 2014. 94(1): tr. 107 - 16. 

24. Yajuan qiu, j.j., mingzhi zhang yanru qin, Positive 
PD‑ L1 expression is predictive for patients with 
advanced EGFR wild‑ type non‑ small cell lung 
cancer treated with gemcitabine and cisplatin. 
Oncology letters 2019. 18: tr. 161-168. 

25. Ye, L., et al., Programmed death ligand-1 
expression in non-small cell lung cancer in a 
Western Australian population and correlation 
with clinicopathologic features. Mod Pathol, 
2019. 32(4): tr . 524 - 531. 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 171 

ABSTRACT 

Level of PD-L1 positive expression in metastatic non small cell lung cancer (mNSCLC) 

Objective: Finding level of Programmed cell death ligand 1 receptor (PD-L1) positive expression in 
metastatic non small cell lung cancer (NSCLC). 

Methods: Cross-sectional retrospective study describing level of PD-L1 receptor expression by 
immunohistochemistry on tumor tissue samples of 118 newly diagnosed NSCLC patients at Cho Ray Hospital. 

Results: The median age was 60 years old. 72% male, 28% female. Adenocarcinoma accounts for 89%. 
45.8% had partially positive PD-L1 (TPS tumor proportion score from 1 - 49%). 21.2% showed highly positive 
PD-L1 (TPS > 49%). The level of PD-L1 expression was not related to some clinical features such as sex, age, 
tumor biopsy site, histology, metastatic staging (p > 0,05). There was an association between PDL-1 
expression and EGFR harbored mutation. Expression of high PD-L1 (TPS > 49%) was less common in the 
group with EGFR mutation than in the non-mutant group (8.1% versus 27.2%; p = 0.019). 

Conclusions: The majority of patients with newly diagnosed metastatic NSCLC express PD-L1 receptor 
positive partially (TPS =1 - 49%). EGFR harbored mutation had little expression of high level PD-L1. 

Keys: PD-L1; TPS; Non small cell lung cancer; immune checkpoint inhibitor ; EGFR mutation. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 2016 pembrolizumab đã được FDA phê 
chuẩn để điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào 
nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn xa có PD-L1 ≥50% 
[EGFR (-) và ALK (-)] dựa trên nghiên cứu 
KEYNOTE-024.[1] 

Năm 2018 pembrolizumab kết hợp với hóa trị 
được FDA phê chuẩn để điều trị bước 1 ung thư 
phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn xa 
[EGFR (-) và ALK (-)] bất chấp mức độ PD-L1 dựa 
trên nghiên cứu KEYNOTE-189 cho carcinoma 
không tế bào vảy[2] và KEYNOTE-407[3] cho 
carcinoma tế bào vảy.[3] 

Mặc dù bệnh viện Ung Bướu đã từng điều trị 
pembrolizumab cho ung thư phổi không tế bào nhỏ 

từ 2015 qua hai trường hợp trong nghiên cứu 
KEYNOTE-042[4] nhưng chính thức áp dụng vào 
thực tế lâm sàng bắt đầu vào năm 2018 khi thuốc 
được lưu hành chính thức tại Việt Nam. 

Khi áp dụng pembrolizumab vào thực tế lâm 
sàng để điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào 
nhỏ giai đoạn tiến xa và di căn xa chúng tôi tuân 
theo đúng hướng dẫn thực hành điều trị như sau:  

Bệnh nhân phải được xác định có EGFR (-) và 
ALK (-). Sau đó quyết định cách thức điều trị đơn trị 
hay phối hợp tùy thuộc vào mức độ PD-L1: 

PD-L1 ≥50%: Pembrolizumab đơn độc hoặc 
pembrolizumab kết hợp với hóa trị. 

PD-L1 < 50% hoặc không biết: Pembrolizumab 
kết hợp với hóa trị. 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Pembrolizumab đã được áp dụng điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 
đoạn tiến xa và di căn xa tại Việt Nam từ năm 2018. Hiệu quả và an toàn của các phác đồ có 
pembrolizumab trong thực tế lâm sàng tại BV Ung Bướu ra sao là câu hỏi cần được trả lời sớm để có 
chiến lược áp dụng hợp lý hơn trong tương lai.  

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và an toàn của phác đồ có pembrolizumab.  

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn hoặc tiến xa điều 
trị bước 1 với pembrolizumab BV Ung Bướu TP HCM từ 2018 đến nay.  

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca.  

Kết quả: Hồi cứu 12 ca, trong đó: pembrolizumab đơn trị, pembrolizumab kết hợp hóa trị, kết quả: 
đáp ứng: 9/12 ca. Tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch: viêm phổi: 2/12 ca; cường giáp: 1/12 ca; tiểu 
đường type 1 dẫn đến hôn mê: 1/12 ca nhưng phát hiện kịp thời và hồi phục. 

Kết luận: Hiệu quả của các phác đồ có pembrolizumab là cao và tác dụng phụ là nguy hiểm nhưng 
có thể kiểm soát được. 
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Đối với một thuốc rất mới nói chung, chúng tôi 
cần có đánh giá bước đầu để xem hiệu quả và độ an 
toàn trên thực tế điều trị như thế nào để từ đó có 
những chiến lược kế tiếp phù hợp và định hướng 
cho những nghiên cứu liên quan trong tương lai. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn và cách kiểm 
soát an toàn của các phác đồ có Pembrolizumab. 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân phải thỏa các điều sau 
Được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ 

giai đoạn tiến xa không thể phẫu thuật, không thể xạ 
trị hoặc giai đoạn di căn. 

Nếu là loại carcinoma không tế bào vảy thì bắt 
buộc phải xác định EGFR âm tính; tình trạng ALK 
không bắt buộc. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca. 
Thống kê bằng phương pháp chia tỉ lệ đơn giản. 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm của bệnh nhân 

Tất cả bệnh nhân đều là nam giới, tuổi: 40 - 78.  

Xét nghiệm EGFR và ALK theo giải phẫu bệnh 
Có 7/12 bệnh nhân carcinoma tuyến, trong đó 6/7 được xác định tình trạng EGFR âm tính, 1 bệnh nhân 

không thể xét nghiệm EGFR. 4/7 bệnh nhân được xét nghiệm ALK âm tính; 2/7 không được xét nghiệm ALK. 

Có 1/12 bệnh nhân carcinoma không biệt hóa có ALK và EGFR âm tính. 

Xét nghiệm PD-L1 
8/12 bệnh nhân được xét nghiệm PD-L1, 5/12 có PD-L1 >50%. 

BN Tuổi GPB Giai đoạn  PDL-1 EGFR ALK 

001 69 SCC   IV(phổi) >50%  Âm tính  không XN 

002 59 ACC IV (phổi) không XN Âm tính không XN 

003 70 SCC  IV (màng phổi) không XN  Âm tính không XN 

004 78 SCC  IIIB không XN  khôngXN không XN 

005 50 ACC IV (xương) >50% Âm tính Âm tính 

006 40 ACC IV(gan) 10% Âm tính không XN 

007 51 ACC IIIc 70% khôngXN không XN 

008 62 ACC IV (phổi) 5% Âm tính  Âm tính 

009 64 SCC IV (não)   >60% Âm tính Âm tính 

010 65 ACC IV (phần mềm)  60% Âm tính  không XN 

011 75 ACC IV (màng phổi, xương ) không XN Âm tính  Âm tính 

012 62 UCC tái phát Âm tính Âm tính  Âm tính 

BN= bệnh nhân; GPB= giải phẫu bệnh; SCC= carcinoma tế bào vảy 

ACC= carcinoma tế bào tuyến; UCC= carcinoma không biệt hóa; XN= xét nghiệm 
Phác đồ điều trị 

4/12 được điều trị bằng phác đồ pembrolizumab đơn trị. 

8/12 bệnh nhân được điều trị với phác đồ pembrolizumab kết hợp hóa trị, trong đó kết hợp với phác đồ 
pemetrexed/carboplatin: 7/12, kết hợp với phác đồ paclitaxel/carboplatin là 1/12 bệnh nhân. 
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Bệnh nhân 005 điều trị pembrolizumab đến chu kỳ 5 rồi tạm ngưng để chuyển sang phác đồ hóa trị 
pemetrexed/carboplatin x 2 chu kỳ rồi tiếp tục với điều trị pembrolizumab/ pemetrexed/ carboplatin. 

BN PDL-1 PHÁC ĐỒ DỰA TRÊN N/C 

001 >50%  Pembrolizumab K024 

010 60% Pembrolizumab K024 

009 >60% Pembrolizumab K024 

005 >50% Pembrolizumab rồi pembro/HT K024/K189 

007 70% Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed K189 

002 Không thử Pembrolizumab /carboplatin/pemetrexed K189 

004 Không thử  Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed K189  

006 10% Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed K189 

008 5% Pembrolizumab/carboplatin/pemetrexed K189 

011 Không thử Pembro/carboplatin/pemetrexed K189 

012 Âm tính Pembro/carboplatin/pemetrexed K189 

003 Không thử  Pembro/carboplatin/paclitaxel K407 

 
Số chu kỳ điều trị 

 
Đáp ứng điều trị 

Tỉ lệ đáp ứng: 9/12 bệnh nhân đáp ứng một phần, 2/12 bệnh nhân bệnh không đổi, 1/12 bệnh nhân bệnh 
tiến triển. 

Mức độ đáp ứng: Chúng tôi đánh giá đáp ứng kích thước bướu vào thời điểm đáp ứng tốt nhất và lập 
thành bảng biểu diễn như sau: 
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Biến cố bất lợi liên quan đến miễn dịch 

Tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch 
Viêm phổi: 2/12 ca. 

 Sau chu kỳ Độ Điều trị Gián đoạn Hồi phục 

Ca thứ 1 5 2 methylprenisolone 6 tuần 4 ngày 

Ca thứ 2 13 2 methylprenisolone 6 tuần 3 ngày 

Cường giáp: 1/12 ca xảy ra sau chu kỳ 3, không triệu chứng lâm sàng, điều trị với thyrozole và không gián 
đoạn điều trị. Cũng bệnh nhân này, sau chu kỳ 9 bệnh nhân đột ngột hôn mê, đường huyết tăng cao phải nhập 
cấp cứu và điều trị insulin. Bệnh nhân hồi phục sau 5 giờ hôn mê và đường huyết bình thường sau 3 ngày điều 
trị. Gián đoạn điều trị 2 tháng. 

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm bệnh nhân 

Vấn đề xét nghiệm EGFR và ALK trước khi quyết 
định điều trị với pembrolizumab 

Điều kiện để điều trị với phác đồ có 
pembrolizumab là phải xác định EGFR âm tính và 
ALK âm tính cho những bệnh nhân có giải phẫu 
bệnh là carcinoma không tế bào vảy.  

Lý do? Trong các nghiên cứu KEYNOTE-024[1] 
và KEYNOTE-189[2] các bệnh nhân có EGFR (+) 
hoặc ALK(+) đều bị loại trừ vì những nghiên cứu 
trước đó (KEYNOTE-010[4] và KEYNOTE-001) cho 
thấy pembrolizumab có hiệu quả thấp trong nhóm 
khi các thuốc EGFR TKI và ALK TKI lại có hiệu quả 
điều trị rất tốt trên phân nhóm bệnh nhân này. 

Tuy nhiên trong nghiên cứu này có 1/8 bệnh 
nhân không được xác định tình trạng EGFR và 3/8 
bệnh nhân không được xác định tình trạng ALK vì 
không đủ bệnh phẩm để tiếp tục xét nghiệm. Nếu 
không xét nghiệm EGFR trước khi điều trị 
pembrolizumab, xác xuất thất bại sẽ cao (khoảng 
64% bệnh nhân Việt Nam có EGFR dương tính[5]). 
Do đó chúng tôi vẫn khuyến cáo bắt buộc phải xét 
nghiệm EGFR trước khi điều trị pembrolizumab. 

Nghiên cứu cũng ghi nhận 4/8 bệnh nhân 
không được xét nghiệm ALK. Lý do: vào thời điểm 
cách đây 1 năm, việc xét nghiệm ALK chưa có sẵn 
tại nhiều trung tâm. Tuy nhiên, tỉ lệ ALK dương tính 
< 5% nên việc không xét nghiệm ALK trước điều trị 
pembrolizumab ít đưa đến thất bại so với không xét 
nghiệm EGFR. Tuy nhiên, hiện nay việc xét nghiệm 
ALK tại bệnh viện Ung Bướu là rất dễ dàng và giá 
không quá cao cho nên chúng tôi vẫn khuyến cáo 
nên xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân có giải phẫu 
bệnh carcinoma không tế bào vảy. 

 

 

Vấn đề xét nghiệm PD-L1 
Sau khi đã xác định tình trạng âm tính của 

EGFR và ALK, việc xác định PD-L1 là cần thiết để 
lựa chọn cách thức điều trị pembrolizumab. 

PD-L1 ≥50%: Pembrolizumab đơn độc hoặc 
pembrolizumab kết hợp với hóa trị. 

PD-L1 < 50% hoặc không biết: Pembrolizumab 
kết hợp với hóa trị. 

Nghiên cứu này có 8/12 ca được xét nghiệm 
PD-L1; 5/12 ca có PD-L1 >50%. Trong 5 ca này có 4 
ca được điều trị đơn độc pembrolizumab, 1 ca được 
điều trị kết hợp với hóa trị. 

Mặc dù đối với những bệnh nhân có PD-L1  
≥50% có thể dùng pembrolizumab đơn trị 
(KEYNOTE-024) hoặc kết hợp với hóa trị 
(KEYNOTE-189 và KEYNOTE-407). Các dữ liệu từ 
các nghiên cứu trên cho thấy PFS của các nghiên 
cứu kết hợp tốt hơn là trị. Tuy nhiên bất lợi của dùng 
kết hợp là:  

Tác dụng phụ nhiều hơn làm giảm chất lượng 
cuộc sống 
Nếu bệnh tiến triển, bệnh nhân sẽ không có cơ hội 
điều trị bước 2 bằng phác đồ hóa trị có platin như 
những trường hợp đơn trị pembrolizumab. 

Chính vì vậy trong thực hành lâm sàng chúng 
tôi thường đơn trị pembrolizumab cho những trường 
hợp PD-L1 ≥50% và chỉ điều trị kết hợp với hóa trị 
khi bệnh nhân có triệu chứng nặng cần phải có đáp 
ứng sớm. Trong nghiên cứu này có bệnh 007 có  
PD-L1 ≥70% nhưng được điều trị kết hợp với 3 chu 
kỳ đầu tiên tại Singapore nên chúng tôi không rõ tình 
trạng ban đầu nhưng theo hỏi bệnh cho thấy, lúc 
khởi đầu điều trị, bệnh nhân khó thở, bướu lại ở 
trung tâm nên việc kết hợp điều trị là cần thiết để có 
đáp ứng tốt nhất. 

 

Số chu kỳ điều trị 
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Nghiên cứu này có 1/12 bệnh nhân đạt 35 chu 
kỳ và kết thúc điều trị theo khuyến cáo và chuyển 
sang theo dõi. 10/12 ca vẫn đang tiếp tục điều trị. 
Điều này cho thấy pembrolizumab đơn trị hay kết 
hợp đều dung nạp tốt cho bệnh nhân và hứa hẹn có 
thời gian duy trì đáp ứng (DoR) lâu dài. 

Biến cố bất lợi liên quan đến miễn dịch 

Các thuốc thuộc nhóm ức chế PD-1 hoặc ức 
chế PD-1 đều có thể làm cho hệ thống miễn dịch bị 
hoạt hóa quá mức và gây nên phản ứng trên nhiều 
cơ quan giống như bệnh tự miễn. 

Viêm phổi 
Nghiên cứu này ghi nhận 2 trường hợp viêm 

phổi với triệu chứng ho và khó thở. Thời điểm phát 
hiện là lúc bệnh nhân tái khám chuẩn bị cho chu kỳ 
kế tiếp trong khitrước đó 3 - 4 ngày đã có triệu 
chứng này. 

Triệu chứng ho và khó thở là cũng là triệu 
chứng của bệnh ung thư phổi nên dễ làm cho bác sĩ 
bỏ qua và không tìm cách xác định nguyên nhân 
viêm phổi. Thời điểm bắt đầu viêm phổi là lúc bệnh 
nhân không có tại bệnh viện. Do vậy việc chẩn đoán 
viêm phổi là khó khan, dễ bỏ qua và chẩn đoán trễ. 
Do đó việc thông tin trước cho bệnh nhân những tác 
dụng phụ có thể xảy ra là hết sức cần thiết. 

Chẩn đoán xác định viêm phổi do 
pembrolizumab dựa trên CT ngực 2/12 ca. 

Điều trị với methylprednisone uống, noại trú và 
hồi phục nhanh sau 3 - 4 ngày. Cho thấy việc xử trí 
viêm phổi là hiệu quả và dễ dàng. 

Tiểu đường type-1 
Nghiên cứu này ghi nhận 1/12 ca bị tiểu đường 

type-1 với triệu chứng hôn mê với glucose/máu là 
43mmol/L. Tuy nhiên bệnh nhân đã được phát hiện 
kịp thời và nhanh hồi phục với điều trị bằng insulin. 

 

 

 

KẾT LUẬN 

Qua khảo sát 12 bệnh nhân ung thư phổi không 
tế bào nhỏ được điều trị với phác đồ có 
pembrolizumab chúng tôi nhận thấy tỉ lệ đáp ứng 

cao, tác dụng phụ viêm phổi, cường giáp,tiểu đường 
type-1 là có thể kiểm soát được tuy nhiên việc phát 
hiện kịp thời tác dụng phụ là khó khăn. 

Do vậy, chúng tôi đề nghị các phác đồ có 
pembrolizumab nên tiếp tục trong thực tế điều trị tại 
bệnh viện Ung Bướu. Bệnh nhân cần được thông tin 
đầy đủ về các biến cố bất lợi có thể xảy ra để tái 
khám kịp thời.  

Trong tương lai, hiệu quả của phác đồ có 
pembrolizumab trên ung thư phổi không tế bào nhỏ 
sẽ tiếp tục được nghiên cứu với các dữ liệu về PFS, 
OS. 
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ABSTRACT 

Efficacy and safety of pembrolizumab in first line treatment of advanced and metastatic  
non small cell lung cancer  

Background: Pembrolizumab has been applied as first line therapy of advanced and distant metastatic 
non-small cell lung cancer in Vietnam since 2018. The early evaluation of pembrolizumab-containing regimens 
in clinical practice at our hospital is necessary. 

Objectives: Assessment of efficacy and safety of pembrolizumab. Methods: case series study. Twenty 
cases of advanced or distant metastatic non-small cell lung cancer treated with pembrolizumab containing 
regimens as first line. Results: ORR: 9/12 cases. 

AE: Pneumonitis 2/12 cases, hyperthyroidism 1/12 cases, type 1 dibabetes 1/12 cases. 

Conclusion: Pembrolizumab containing regimens have high response rate but adverse events must be 
careful. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và 
cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung 
thư trên Thế giới cũng như ở Việt Nam. Mỗi năm 
trên Thế giới có khoảng 1,8 triệu người được chẩn 
đoán ung thư phổi và 1,6 triệu người tử vong vì căn 
bệnh này. Thời gian sống thêm 5 năm khoảng  
4 - 17% tùy theo giai đoạn bệnh[1]. Ung thư phổi 
được chia thành ung thư phổi không tế bào nhỏ 
(UTPKTBN) với tỉ lệ khoảng 85% và ung thư phổi tế 
nào nhỏ (UTPTBN) khoảng 15%[2]. Khoảng 30 - 40% 
bệnh nhân UTPKTBN có di căn xa ở thời điểm chẩn 
đoán. Ung thư phổi nói chung và UTPKTBN có thể di 
căn đến bất cứ cơ quan nào trên cơ thể người bệnh, 
trong đó các nghiên cứu chỉ ra rằng tỉ lệ di căn não 
chiếm khoảng 10 - 15% ở thời điểm được chẩn đoán 
và khoảng 40 - 50% khi bệnh tiến triển[3]. Di căn não 
ở UTPKTBN có tiên lượng rất kém, nếu không được 
điều trị, thời gian sống thêm của bệnh nhân chỉ 

khoảng 1 - 2 tháng, nếu chỉ điều trị triệu chứng bằng 
cách sử dụng corticoid toàn thân kết hợp với xạ trị 
toàn não, thời gian kéo dài thêm được 3 - 6 tháng[4]. 
Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy các thuốc ức 
chế Tyrosine Kinase (TKI) bao gồm cả thế hệ 1, 2  
và 3 có hiệu quả tốt ở bệnh nhân UTPKTBN di căn 
não có đột biến gen EGFR dương tính khi dùng đơn 
trị hoặc kết hợp với xạ trị ổ di căn não[5-8]. Bên cạnh 
đó, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng có mối liên 
quan giữa tỉ lệ di căn não và sự xuất hiện đột biến 
gen EGFR ở bệnh nhân UTPKTBN, ở bệnh nhân 
mang đột biến gen EGFR nguy cơ di căn đến não 
tăng gấp 1,6 - 4,49 lần bệnh nhân không có đột biến 
gen EGFR[9-13]. Tuy nhiên, đây là vấn đề còn nhiều 
bàn cãi khi cũng có nghiên cứu không thấy mối liên 
quan này[14-16]. Các nghiên cứu này bao gồm chủ 
yếu là các nghiên cứu quan sát cắt ngang, một số ít 
nghiên cứu khác được thực hiện bởi phương pháp 
tiến cứu theo dõi dọc, điều đó có thể lý giải cho sự 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Mục tiêu: Đánh giá vai trò của đột biến gen EGFR trong việc tiên lượng nguy cơ di căn 
não ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN).  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc 213 bệnh nhân 
UTPKTBN giai đoạn I - IIIB được xét nghiệm đột biến gen EGFR từ năm 2014 đến 2020. Yếu tố nguy cơ 
được phân tích đa biến bằng phương trình hồi quy tuyến tính.  

Kết quả: Có 41,3% bệnh nhân xuất hiện di căn xa, trong đó di căn não 22,7%. Tỉ lệ đột biến gen 
EGFR dương tính là 27,2 %, có 37,5 % bệnh nhân di căn não mang đột biến gen EGFR, OR 2,89 (khoảng 
tin cậy 95%: 1,011 - 8,270), p = 0,048. Bệnh nhân mang đột biến điểm L858R ở exon 21 có tỉ lệ di căn 
não 55,6% xu hướng cao hơn bệnh nhân mang đột biến xóa đoạn ở exon 19 (28,6%), nhưng sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Không thấy yếu tố khác liên quan đến nguy cơ di căn não.  

Kết luận: Đột biến gen EGFR là một yếu tố tiên lượng nguy cơ di căn não ở bệnh nhân ung thư phổi 
không tê bào nhỏ. 

Từ khóa: Đột biến gen EGFR, ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não. 
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khác nhau về kết quả giữa các nghiên cứu. Do đó, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu 
đánh giá mối liên quan giữa đột biến gen EGFR với 
nguy cơ di căn não ở bệnh nhân ung thư phổi không 
tế bào nhỏ. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

213 bệnh nhân chẩn đoán xác định UTPKTBN 
giai đoạn I - IIIB theo phân loại giai đoạn ung thư 
phổi phiên bản 7. Các bệnh nhân được phẫu thuật 
hoặc điều trị hóa chất, xạ trị và theo dõi tại Khoa Nội 
Hô hấp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 
tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2020. Đột biến 
gen EGFR được làm từ thời điểm bệnh nhân chưa 
có di căn xa. Phương pháp chọn mẫu: thuận tiện, 
ngẫu nhiên. 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả, cắt 
ngang. 
Các bước tiến hành 

Thu thập các triệu chứng về tiền sử, cơ năng, 
thực thể, đánh giá toàn trạng. 

Chụp CT ngực lấy đến ½ trên ổ bụng. 

Sinh thiết u phổi qua nội soi phế quản hoặc sinh 
thiết u phổi dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ngực 
hoặc chọc hút dịch màng phổi làm Cell-block. 

Chụp MRI sọ não, xạ hình xương. 

Xét nghiệm đột biến gen EGFR. 

Các bệnh nhân giai đoạn I - IIIB được điều trị và 
theo dõi để phát hiện di căn xa. Cụ thể, các bệnh 
nhân được phẫu thuật triệt căn, nếu không có chỉ 
định điều trị bổ trợ bằng hóa chất hoặc xạ trị được 
theo dõi và đánh giá mỗi 3 tháng. Các bệnh nhân 
điều trị hóa chất bổ trợ sau mổ được đánh giá khi 

vào hoàn thành 4 chu kỳ bổ trợ, sau đó được theo 
dõi và đánh giá mỗi 3 tháng. Các bệnh nhân không 
mổ được có thể được điều trị hóa-xạ trị đồng thời 
hoặc tuần tự, hoặc hóa chất đơn thuần, hoặc điều trị 
đích (giai đoạn IIIB). Bệnh nhân điều trị hóa chất 
được đánh giá sau điều trị 2-3 chu kỳ, bệnh nhân 
điều trị đích được đánh giá sau 2 – 3 tháng. Tất cả 
các bệnh nhân sẽ được đánh giá sớm hơn nếu có 
triệu chứng của bệnh tiến triển. Tại thời điểm đánh 
giá, bệnh nhân được khám lâm sàng, chụp CT ngực 
– bụng, MRI sọ não, xạ hình xương. 

Phương pháp đánh giá 
Đánh giá di căn não bằng MRI sọ não theo tiêu 

chuẩn Kondziolka D (2007). 

Đánh giá di căn xương khi có tăng hoạt tính 
phóng xạ ở xương trên hình ảnh xạ hình xương, với 
điều kiện đã loại trừ yếu tố nhiễu (gãy xương, mổ 
cũ…). 

Đánh giá di căn hạch rốn phổi, trung thất và di 
căn phổi đối diện, di căn gan, tuyến thượng thận 
bằng CT ngực, ½ trên ổ bụng. 

Đánh giá giai đoạn bệnh theo phân loại giai 
đoạn UTPKTBN phiên bản 7, 2010. 

Xét nghiệm đột biến gen EGFR bằng phương 
pháp kẹp peptide trên hệ thống ABI 7500 FAST.  

Xử lý số liệu 
Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Yếu 
tố nguy cơ được đánh giá bằng phương trình hồi 
quy Logistic cho biến nhị phân. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05. 

 

 
 

KẾT QUẢ 

Bảng 1. Một số đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng (n = 213) Tỷ lệ (%) 

Tuổi trung bình 63,69 ± 8,78 (38 - 91 ) 

≥60 

< 60 

143 67,1 

70 32,9 

Giới 
Nam 

Nữ 

170 79,8 

43 20,2 

Hút thuốc 

Có 

Không 

Số bao - năm 

126 59,2 

87 40,8 

23,69 ± 6,05 
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Giai đoạn bệnh 

Ia 7 3,3 

Ib 14 6,6 

IIa 16 7,5 

IIb 6 2,8 

IIIa 69 32,4 

IIIb 101 47,4 

Tuổi trung bình của bệnh nhân nghiên cứu là 63,69 tuổi, thấp nhất 38 tuổi, cao nhất 91 tuổi, trong đó đa 
số (67,1%) có độ tuổi từ 60 trở lên. Tỉ lệ nam/nữ khoảng 4/1. 59,2% bệnh nhân có tiền sử hút thuốc với trung 
bình 23,69 bao - năm. Tỉ lệ bệnh nhân các giai đoạn lần lượt là: giai đoạn Ia: 3,3%, Ib: 6,6%, IIa: 7,5%, IIb: 
2,8%, IIIa: 32,4%, IIIb: 47,4%. 

Bảng 2. Kết quả phân týp mô bệnh học và đặc điểm đột biến gen EGFR 

Mô bệnh học Số lượng  Tỉ lệ (%) 

Ung thư biểu mô tuyến 

Ung thư biểu mô vảy 

Ung thư biểu mô tế bào lớn 

UTPKTBN chưa phân týp 

Ung thư biểu mô tuyến-vảy 

167 78,4 

9 4,2 

00 00 

33 15,5 

4 1,9 

Tỉ lệ đột biến gen EGFR  

Dương tính 

Âm tính 

58 27,2 

155 72,8 

Tổng 213 100% 

Vị trí đột biến gen  

exon 18 

exon 19 

exon 21 

2 3,4 

33 56,9 

23 39,7 

Tổng 58 100% 

Týp ung thư biểu mô tuyến chiếm chủ yếu với 78,4%, trong khi đó các týp mô bệnh học khác chiếm tỉ lệ 
thấp, không có bệnh nhân nào typ biểu mô tế bào lớn. Đột biến gen EGFR dương tính gặp ở 27,2% bệnh 
nhân, chủ yếu đột biến xảy ra tại exon 19 với 56,9%, exon 21 (L858R) là 39,7%. 

Bảng 3. Tỉ lệ các vị trí di căn xa thường gặp 

Đặc điểm di căn xa Số lượng (n = 213) Tỉ lệ (%) 

Tỉ lệ bệnh nhân di căn xa 88 41,3 

Tỉ lệ đột biến gen EGFR ở di căn xa 24 27,3% 

Vị trí di căn xa 
EGFR dương tính EGFR âm tính 

p 
n % n % 

Di căn xương 

Di căn phổi đối diện 

Di căn màng phổi 

Di căn não 

Di căn gan 

Di căn thượng thận 

9 37,5 20 31,3 > 0,05 

6 25 17 26,6 > 0,05 

3 12,5 17 26,6 > 0,05 

9 37,5 11 17,2 = 0,043 

3 12,5 7 10,9 > 0,05 

0 0 6 9,4 > 0,05 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 181 

Thời gian trung bình đến khi có di căn xa là 11,21 tháng, ngắn nhất là 2 tháng, dài nhất là 40 tháng. Có 
88/213 bệnh nhân xuất hiện di căn xa, chiếm 41,3%, trong đó có 24 bệnh nhân có đột biến gen EGFR, chiếm 
27,3%. Di căn xương chiếm 33%, tiếp theo là di căn phổi đối diện với 26,1%, di căn não và di căn màng phổi 
cùng chiếm tỉ lệ 22,7%, tỉ lệ di căn gan và tuyến thượng thận thấp hơn, lần lượt là 11,4% và 6,8%. Tỉ lệ di căn 
não ở bệnh nhân có đột biến gen EGFR  là 37,5% cao hơn so với bệnh nhân không có đột biến gen EGFR 
(17,2%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,043. Trong khi đó, các vị trí di căn khác không thấy sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm bệnh nhân này. 

Trong bảng trên biểu hiện tỉ lệ di căn các cơ quan ở nhóm bệnh nhân có đột biến gen EGFR dương tính 
và âm tính. Trong số 88 bệnh nhân di căn xa, có 24 bệnh nhân có đột biến gen dương tính. Do đó, so sánh tỉ lệ 
di căn trong nhóm dương tính, dương tính là so với tổng số 24 ca dương tính và 64 ca âm tính. Ví dụ: ở bệnh 
nhân có đột biến gen EGFR dương tính, tỉ lệ di căn não là 9/24 = 37,5%, còn ở nhóm không có đột biến gen 
EGFR, tỉ lệ di căn não là 11/64 =17,2%). 

Bảng 4. Một số yếu tố liên quan với di căn não 

Yếu tố 

Di căn não 
Giới Hút thuốc Vị trí u Mô bệnh học Vị trí đột biến gen 

 Nam Nữ Có Không Phải Trái Tuyến Không tuyến 19 21 

Có (%) 21,6 28,6 19 30 20,4 26,5 23,9 19 28,6 55,6 

Không (%) 78,4 71,4 81 70 79,6 73,5 76,1 81 71,4 44,4 

p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Tỉ lệ di căn não ở bệnh nhân nữ giới là 28,6% cao hơn nam giới 21,6%; bệnh nhân không hút thuốc di căn 
não 30% cao hơn so với 19% ở bệnh nhân có tiền sử hút thuốc; bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến có 23,9%  
di căn não, cao hơn bệnh nhân không phải ung thư biểu mô tuyến với 19%; bệnh nhân mang đột biến gen 
EGFR ở exon 21 (L858R) có tỉ lệ di căn não 55,6% xu hướng cao hơn bệnh nhân mang đột biến gen xóa đoạn 
ở exon 19 (28,6%), tuy nhiên, các sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Bảng 5. Phân tích Logistic các yếu tố nguy cơ di căn não 

 
B p OR 

95% C.I. for EXP(B) 

 Lower Upper 

Giới -1,369 ,331 ,254 ,016 4,022 

Hút thuốc ,311 ,810 1,365 ,108 17,302 

Vị trí u 1,109 ,282 3,032 ,402 22,852 

Mô bệnh học -,606 ,607 ,545 ,054 5,498 

Đột biến gen  1,062 ,048 2,891 1,011 8,270 

Vị trí đột biến -,789 ,128 ,454 ,164 1,256 

Bệnh nhân mang đột biến gen EGFR có Odds di căn não cao gấp 2,89 lần Odds di căn não ở bệnh nhân 
không có đột biến gen EGFR (khoảng tin cậy 95%: 1,011 - 8,270), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 
0,048.  

 

BÀN LUẬN 

Tuổi trung bình của bệnh nhân nghiên cứu là 
63,69 tuổi, thấp nhất 38 tuổi, cao nhất 91 tuổi, trong 
đó đa số bệnh nhân có độ tuổi từ 60 trở lên, chiếm 
67,1%. Tỉ lệ nam/nữ khoảng 4/1. Có 59,2% bệnh 
nhân có tiền sử hút thuốc với trung bình 23,69 bao - 
năm. Kết quả này tương tự các nghiên cứu hiện nay 
khi ung thư phổi nói chung và UTPKTBN nói riêng 

chủ yếu gặp ở bệnh nhân cao tuổi, nam giới và liên 
quan đến tiền sử hút thuốc[1],[2]. Tỉ lệ bệnh nhân các 
giai đoạn trong nghiên cứu lần lượt là: giai đoạn Ia: 
3,3%, giai đoạn Ib: 6,6%, giai đoạn IIa: 7,5%, giai 
đoạn IIb: 2,8%, giai đoạn IIIa: 32,4% và giai đoạn 
IIIb: 47,4%. Trong nghiên cứu của D.Mitra và cộng 
sự về đột biến gen EGFR ở bệnh nhân UTPKTBN 
giai đoạn tiến triển tại chỗ với nguy cơ di căn não,  
tỉ lệ bệnh nhân giai đoạn IIa và IIb đều chiếm 0,4%, 
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giai đoạn IIIA chiếm tỉ lệ cao nhất với 65,9%, còn giai 
đoạn IIIB là 33,3%[11]. 

Về phân typ mô bệnh học, chúng tôi gặp týp 
ung thư biểu mô tuyến chiếm chủ yếu với 78,4%, 
trong khi đó các týp mô bệnh học khác chiếm tỉ lệ 
thấp, ung thư biểu mô vảy là 4,2%, týp hỗn hợp 
tuyến - vảy chỉ chiếm 1,9%, không có bệnh nhân nào 
typ biểu mô tế bào lớn. Kết quả này tương tự với 
các nghiên cứu hiện nay, khi týp biểu mô tuyến đang 
ngày càng chiếm ưu thế ở bệnh nhân UTPKTBN. 
Nghiên cứu của Tamura và cs năm 2014 thấy týp 
biểu mô tuyến chiếm 74,5%, biểu mô vảy 22,2%[15], 
nghiên cứu của D.Mitra, tỉ lệ ung thư biểu mô tuyến 
là 85,1%[11].  

Đột biến gen EGFR dương tính gặp ở 27,2% 
bệnh nhân, chủ yếu đột biến xảy ra tại exon 19 với 
56,9%, exon 21 (L858R) là 39,7%. Tỉ lệ đột biến gen 
EGFR dương tính trong nghiên cứu của chúng tôi 
thấp hơn các nghiên cứu trước đây về tỉ lệ loại đột 
biến này ở bệnh nhân Châu Á. Các nghiên cứu về tỉ 
lệ đột biến gen EGFR hiện nay cho thấy, ở người 
châu Á có khoảng 30 - 50% bệnh nhân xuất hiện đột 
biến gen này[17],[18]. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước 
đây tập chung vào bệnh nhân giai đoạn tiến triển, di 
căn xa, trong khi đó, tỉ lệ đột biến gen EGFR ở bệnh 
nhân giai đoạn sớm hầu như ít được đề cập. Trong 
một nghiên cứu của Can Pi và cộng sự công bố về tỉ 
lệ đột biến gen EGFR ở 750 bệnh nhân UTPKTBN 
giai đoạn sớm và 949 bệnh nhân giai đoạn tiến triển 
của bệnh, kết quả cho thấy tỉ lệ đột biến gen EGFR 
dương tính ở 2 nhóm là tương đương nhau, lần lượt 
là 53,6% và 51,4% (p = 0,379)[19]. 

Chúng tôi tiến hành theo dõi dọc các bệnh nhân 
để phát hiện di căn xa với thời gian trung bình đến 
khi có di căn xa là 11,21 tháng, ngắn nhất là 2 tháng, 
dài nhất là 40 tháng. Đã có 88/213 bệnh nhân 
nghiên cứu xuất hiện di căn xa, chiếm 41,3%. Trong 
đó, di căn xương chiếm 33%, tiếp theo là di căn phổi 
đối diện với 26,1%, di căn não và di căn màng phổi 
cùng chiếm tỉ lệ 22,7%, còn tỉ lệ di căn gan và tuyến 
thượng thận thấp hơn, lần lượt là 11,4% và 6,8%. 
Tuy nhiên, khi so sánh tỉ lệ các vị trí di căn với đặc 
điểm đột biến gen EGFR, chúng tôi chỉ thấy sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về di căn não, với tỉ lệ di 
căn não ở bệnh nhân có đột biến gen EGFR dương 
tính là 37,5% cao hơn so với bệnh nhân không 
mang đột biến gen EGFR (p = 0,043). Trong khi đó, 
các vị trí di căn khác không thấy sự khác biệt này với 
p > 0,05. Gần đây nhất năm 2020, Carlos Galvez và 
cộng sự đã nghiên cứu về vai trò của đột biến gen 
EGFR trong tiên lượng sự tái phát ở bệnh nhân ung 
thư biểu mô tuyến của phổi giai đoạn sớm và giai 
đoạn tiến triển tại chỗ, kết quả cũng không thấy sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ các vị trí  

di căn xa với tình trạng đột biến gen EGFR, trong đó, 
tỉ lệ di căn não ở bệnh nhân có đột biến gen EGFR 
dương tính là 26%, so với nhóm không mang đột 
biến gen EGFR là 24%[16]. Tiếp tục đánh giá sâu hơn 
về mối liên quan giữa tình trạng di căn não với một 
số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chúng tôi thấy 
rằng, bệnh nhân mang đột biến gen EGFR có nguy 
cơ xuất hiện di căn não cao gấp 2,89 lần bệnh nhân 
không có đột biến gen EGFR (khoảng tin cậy 95%: 
1,011 - 8,270), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p = 0,048. Vấn đề di căn não và đột biến gen EGFR 
đã được không ít các nghiên cứu đề cập đến trong 
những năm gần đây. Kết quả của chúng tôi tương tự 
kết quả của các nghiên cứu tiến cứu khác. Devarati 
Mitra đã nghiên cứu 255 bệnh nhân UTPKTBN giai 
đoạn tiến triển tại chỗ, theo dõi cho đến khi xuất hiện 
di căn xa thì thấy, đột biến gen EGFR làm tăng nguy 
cơ di căn não lên 2,04 lần, p = 0,006[11]. Nghiên cứu 
của Shin và cộng sự cho kết quả trong nhóm 133 
bệnh nhân đã phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi, sau một 
thời gian theo dõi trung bình là 28,6 tháng, ở bệnh 
nhân có đột biến gen EGFR dương tính, tỉ lệ di căn 
não cao gấp 4,49 lần bệnh nhân không mang đột 
biến gen EGFR với p = 0,026[12]. Phân tích gộp của 
Lina Li và cộng sự về mối liên quan giữa đột biến 
gen EGFR với tình trạng di căn não ở bệnh nhân 
UTPKTBN, kết quả cho thấy, ở bệnh nhân mang đột 
biến gen EGFR có sự cao hơn có ý nghĩa thống kê 
về nguy cơ di căn não so với nhóm bệnh nhân 
không mang đột biến gen EGFR trong quá trình tiến 
triển của bệnh với OR là 2,01, p < 0,05. Trong khi 
đó, nếu bệnh nhân được chẩn đoán di căn não ngay 
từ đầu, tỉ lệ mang đột biến gen EGFR chỉ có xu 
hướng cao hơn, với OR 1,38, p =,066[20]. Kết quả từ 
một số nghiên cứu hồi cứu cho kết quả khác nhau. 
Trong khi nghiên cứu của Vijaya và công sự cho 
thấy ở thời điểm chẩn đoán di căn não, bệnh nhân 
có đột biến gen EGFR dương tính cao hơn 1,8 lần 
so với nhóm không có đột biến gen EGFR,  
p < 0,001[10], thì nghiên cứu của Tamura và cộng sự 
không thấy có mối liên quan nào đến khả năng di 
căn não ở bệnh nhân UTPKTBN[15], hay nghiên cứu 
của Kuijpers và cộng sự thấy ở bệnh nhân có đột 
biến gen EGFR, tỉ lệ di căn não thấp hơn nhóm 
không có đột biến gen EGFR (12,5% so với 22%, 
OR:0,53)[14]. Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng 
đánh giá mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng khác so với nguy cơ di căn não 
thì thấy rằng, bệnh nhân nữ giới, bệnh nhân không 
hút thuốc, bệnh nhân có khối u bên trái, bệnh nhân 
ung thư biểu mô tuyến có tỉ lệ di căn não xu hướng 
cao hơn so với các nhóm còn lại, tuy nhiên sự khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.  
Đặc biệt, chúng tôi thấy rằng bệnh nhân mang đột 
biến gen EGFR ở vị trí L858R của exon 21 có tỉ lệ di 
căn não 55,6% cao gấp 2 lần bệnh nhân có đột biến 
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gen EGFR xóa đoạn ở exon 19 với 28,6%. Kết quả 
này tương tự kết quả nghiên cứu của Fujita và cộng 
sự ở 266 bệnh nhân UTPKTBN theo dõi đến khi tiến 
triển di căn não, có 127 bệnh nhân chiếm 47,7% có 
đột biến gen EGFR dương tính, trong đó, tỉ lệ mang 
đột biến gen L858R ở exon 21 là 52,8% cao hơn 
nhóm có đột biến gen EGFR ở exon 19 với 
44,9%[21]. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu hiện nay 
cho rằng, tỉ lệ di căn não có xu hướng cao hơn với 
đột biến gen EGFR ở exon 19[9-12],[20]. 

KẾT LUẬN 

Tỉ lệ di căn não trong nghiên cứu là 22,7%, 
trong đó có 37,5 % bệnh nhân di căn não mang đột 
biến gen EGFR, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
bệnh nhân không mang đột biến gen EGFR. Đồng 
thời, đột biến gen EGFR là một yếu tố tiên lượng 
nguy cơ di căn não ở bệnh nhân ung thư phổi không 
tê bào nhỏ với OR: 2,89, p = 0,048. 
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ABSTRACT 

EGFR mutations as a prognosis factor of brain metastase in non-small lung cancer patients:  
The result from a prospective cohort study 

Background: Purpose: Evaluate the role of EGFR mutations in prognosis of brain metastasis rick in non-
small cell lung cancer patients (NSCLC).  

Methods: Prospective cohort study and follow-up 213 NSCLC patients stage I - IIIB, who were examined 
EGFR mutations in the period of 6 years, from 2014 to 2020. The risk factors were analyzed mutivariate by 
logistic.  

Results: There was 41.3% of patients with metastasis, in which, brain metastase acounted for 22.7%.  
The ratio of EGFR mutations were 27.2%. 37.5% brain metastase have EGFR mutations, OR 2.89 (CI 95%: 
1.011 - 8.270), p = 0.048). 55.6% brain metastase patients have L858R of exon 21 was trend to higher than 
deletion mutations in exon 19, but this difference was not statistically significant (p > 0.05). There were not the 
other factors relate to brain metastasis. 

Conclusion: EGFR mutations as a prognosis of risk brain metastasis in non - small cell lung cancer. 

Keyword: EGFR mutation, non-small cell lung cancer metastase brain. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 1999, Nicholson và cộng sự là những 
người đầu tiên báo cáo hai trường hợp bệnh hiếm, 
sau đó được phân loại là một ung thư dạng niêm 
grad thấp[7]. Jeon và cộng sự, sau đó đã thực hiện 
phân tích mô bệnh học của 17 trường hợp sarcoma 
phổi dạng niêm nguyên phát và kết luận rằng 
sarcoma là bệnh ung thư trung mô và có thể bắt 
nguồn từ các tế bào trung mô trải qua quá trình xơ 
hóa hoặc tăng sinh sợi cơ, có thể có sự hiện diện 
của di căn xa[11]. Chúng tôi đã gặp một trường hợp 
sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm với khối u nằm 
trong nội phế quản thùy trên phổi trái và không có 
bất kỳ sự xâm lấn nhu mô nào. 

Sarcôm phổi nguyên phát cực kỳ hiếm gặp với 
tỷ lệ khoảng 0,2%[3]. Chúng bao gồm một nhóm 
sarcôm không đồng nhất về hình thái tương tự như 
các mô mềm tương ứng. Trong số các loại sarcôm 
hiếm gặp này, sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm 
thậm chí còn hiếm hơn. Sarcôm phổi nguyên phát 

dạng niêm là một sarcôm phổi được mô tả phổ biến 
hơn ở phụ nữ trẻ với sự kết hợp EWSR1-CREB1 di 
truyền đặc trưng trong hầu hết các trường hợp[4],[5]. 
Mặc dù không được đánh giá về mặt di truyền phân 
tử, trường hợp sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm 
chúng tôi bắt gặp đã được điều trị đúng mức và ghi 
nhận không tái phát trong quá trình theo dõi. 

TÓM LƯỢC BỆNH ÁN 

Một bệnh nhân nam 56 tuổi đến bệnh viện của 
chúng tôi với bệnh sử ho khan, khó thở 2 tuần, một 
đám mờ ở nền trong vùng giữa phổi trái được phát 
hiện bằng X-quang ngực kiểm tra (Hình 1a), chụp 
cắt lớp vi tính ngực (CT scan) cho thấy đông đặc 
nhu mô thùy trên và lưỡi trái nghĩ u phế quản - phổi 
(Hình 1b-c), nội soi phế quản ghi nhận phế quản 
thùy trên trái có bướu sùi hẹp bít lòng hoàn toàn 
cách carina 3cm (Hình 1b). Bệnh nhân có tiền căn 
hút thuốc lá, viêm phế quản mạn và COPD 10 năm. 
Khám sức khỏe tổng quát và xét nghiệm ghi nhận 
chức năng hô hấp hạn chế nhẹ. Trên nội soi phế 
quản ghi nhận bướu sùi lòng kèm hoại tử tăng sinh 

TÓM TẮT 

Sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm là một sarcôm phổi cực kì hiếm gặp. Thông thường sarcôm được 
phát hiện ở phổi là sarcôm di căn phổi[1],[2]. Chẩn đoán thường được thực hiện sau phẫu thuật cắt bỏ khối 
u. Chúng tôi mô tả trường hợp của một bệnh nhân nam 56 tuổi với tiền căn hút thuốc lá, viêm phế quản 
mạn và COPD, có hình ảnh X quang ngực cho thấy tổn thương đông đặc nền trong ½ trên phổi trái, với 
xẹp phổi và tràn dịch màng phổi trái lượng mỏng. Khối u đã được đánh giá thêm khi chụp cắt lớp vi tính, 
trong đó đông đặc nhu mô thùy trên trái, không ghi nhận phì đại hạch rốn phổi hay trung thất. Sau phẫu 
thuật, bệnh nhân được làm giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch chẩn đoán sarcôm nội phế quản nguyên 
phát dạng niêm. Kiểu miễn dịch tế bào khối u dương tính với vimentin và âm tính với S-100, SMA, desmin, 
CD34, Ki67 (5%). Trong suốt 6 tháng theo dõi, bệnh nhân ổn định mà không có bằng chứng lâm sàng 
hoặc CT scan về sự tái phát hoặc di căn. So với những trường hợp được ghi nhận và báo cáo trước, ca 
bệnh mà chúng tôi gặp đã bổ sung vào tài liệu về bệnh lý hiếm gặp này một trường hợp mới mà hiện nay 
trên thế giới chỉ ghi nhận 26 trường hợp trong báo cáo tổng hợp năm 2020 của Zhenwei Chen[6]. 
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mạch máu cách carina 3cm gây bít hoàn toàn phổi 
trái, tế bào học bình thường. Kết quả xét nghiệm 
máu và nồng độ chất chỉ điểm khối u là bình thường. 
Chúng tôi đã lên kế hoạch phẫu thuật cắt bỏ vì 
không thể loại trừ bệnh ác tính. Trong quá trình phẫu 
thuật, ghi nhận thùy trên phổi trái xẹp hoàn toàn, 
bướu lổn nhổn nhiều khối trong thùy trên phổi trái 
dọc theo hướng các nhánh phế quản, gây nhũn phế 
quản gốc cách carina 3cm, không có sự xâm lấn của 

mô bướu ra màng phổi. Bệnh nhân đã được cắt thùy 
trên phổi trái kèm nạo hạch rốn phổi. Về mặt đại thể, 
khối u gồm rất nhiều bướu từ 0,5 đến 2cm lan dọc 
trong lòng các nhánh phế quản thùy- phân thùy, mô 
sượng, chắc, trắng ngà, không xâm lấn ra nhu mô 
phổi. Các hạch rốn phổi 5 - 8mm mềm dẹt. Do diện 
cắt phế quản sát chỗ chia phế quản thùy dưới, phẫu 
thuật ghi nhận có sự thông khí yếu thùy dưới phổi 
trái sau khi khâu đóng mỏm cụt.  

 

a b 

c  d 

Hình 1. Kết quả chụp X quang (a) tổn thương đám mờ nền trong 1/3 giữa phổi trái.  
Nội soi phế quản (b) phế quản thùy trên trái có bướu sùi hẹp bít lòng hoàn toàn.  

Chụp cắt lớp vi tính ngực cho thấy đông đặc nhu mô thùy trên và lưỡi trái (c),  
bướu lan vào phế quản gốc trái (d). 

Về mặt vi thể, khối u có hình dạng hoàn toàn là dạng sarcôm với sự đan xen của các tế bào nhỏ đồng 
nhất, tròn hoặc hình thoi nằm trong một mô đệm dạng niêm (Hình 2a-b). Có những hình ảnh phân bào hiếm 
gặp và sự thâm nhiễm tế bào lymphô (Hình 2c). Khối bướu nằm hoàn toàn trong nội phế quản và không có 
bằng chứng xâm lấn nhu mô phổi. Về mặt kiểu hình miễn dịch, khối u âm tính với CD34 (Hình 2d), desmin 
(Hình 2e), chỉ số phân bào Ki67 thấp (Hình 2f), S-100 (Hình 2g), SMA (Hình 2h) và dương tính lan tỏa với 
Vimentin (Hình 2i). 
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a  b 

c  d 

e  f 

g  h 

i 

Hình 2. a và b. Khối u có nhiều chất nền dạng niêm và kiến trúc đan xen của các tế bào nhỏ đồng nhất, tròn 
hoặc hơi dài ở độ phóng đại thấp (a: độ phóng đại × 100 và b: độ phóng đại × 200).  

c. Thâm nhiễm tế bào lympho trong khối u (độ phóng đại × 400).  
d. Biểu hiện hóa mô miễn dịch âm tính của khối u với CD34 (độ phóng đại × 200).  

e. Biểu hiện hóa mô miễn dịch âm tính của khối u với Desmin (độ phóng đại × 200). 
f. Biểu hiện hóa mô miễn dịch âm tính của tế bào khối u với Ki67 (độ phóng đại × 200). 
h. Biểu hiện hóa mô miễn dịch âm tính của tế bào khối u với SMA (độ phóng đại × 200). 
i. Biểu hiện hóa mô miễn dịch dương tính của khối u với vimentin (độ phóng đại × 200). 

Trong suốt 6 tháng theo dõi, bệnh nhân ổn định với kết quả nội soi phế quản cho thấy mỏm cụt trơn láng, 
các lỗ phế quản thùy dưới trái không hẹp. Kết quả CT scan ghi nhận thùy trên phổi trái đã phẫu, không còn tổn 
thương mô bướu, thùy dưới phổi trái nở tốt, nhu mô bình thường. 
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BÀN LUẬN 

Sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm được 
Nicholson và cộng sự lần đầu tiên mô tả vào năm 
1999 như một loại ung thư hiếm gặp với độ ác tính 
thấp[7]. Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy khối u này 
có đặc trưng bởi tổ hợp gen gây ung thư EWSR1-
CREB1[4],[8]. Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận đã có 
26 trường hợp sarcôm này đã được mô tả trong tài 
liệu tiếng Anh[4,5,7,9,10,11,12,13,14,15]. Về di truyền của 
sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm, nghiên cứu di 
truyền không được thực hiện ở 2 trong số 26 trường 
hợp. Trong số 24 trường hợp còn lại, 18 trường cho 
thấy sự dung hợp gen EWSR1-CREB1, 1 trường 
hợp cho thấy sự sắp xếp lại EWSR1 nhưng không 
hợp nhất với CREB1[10], và 5 trường hợp âm tính với 
sự dung hợp gen ESWR1-CREB1. Đáng tiếc, 
trường hợp của chúng tôi không có nghiên cứu di 
truyền phân tử.  

Trong một phân tích tổng hợp của Zhenwei 
Chen và cộng sự đã ghi nhận: Các bệnh nhân có độ 
tuổi rộng từ 21 đến 80 tuổi (trung bình 43 tuổi), với 
ưu thế nữ (nữ: nam, 1,5: 1). Các biểu hiện lâm sàng 
tương đối không đặc hiệu và bao gồm ho, ho ra máu 
và sụt cân. Nhìn chung, được báo cáo chủ yếu là 
tăng trưởng nội phế quản liên quan đến cây phế 
quản với bề mặt cắt nhạt màu, sáng lấp lánh. Về mặt 
vi thể, các tính năng đặc trưng của hầu hết các 
trường hợp là kiến trúc phân thùy với các dây tế bào 
hình trứng, hình thoi hoặc hình sao được nhúng 
trong một nền dạng niêm nổi bật. Hầu hết các 
trường hợp có một nền thấm nhập của các tế bào 
viêm chủ yếu là tế bào lymphô và tương bào[6].  
Về mặt đại thể cũng như vi thể, khối u trong trường 
hợp chúng tôi ghi nhận được cũng có sự tương 
đồng: bướu lan dọc trong lòng các nhánh phế quản 
thùy- phân thùy, mô sượng, chắc, trắng ngà, không 
xâm lấn ra nhu mô phổi, mô bướu với sự đan xen 
của các tế bào nhỏ đồng nhất, tròn hoặc bầu dục 
nằm trong một mô đệm dạng niêm. Sự thâm nhiễm 
viêm trong trường hợp của chúng tôi cũng được  
ghi nhận. 

Mặc dù hầu hết bệnh nhân được điều trị bằng 
phương pháp phẫu thuật thích hợp không có tái phát 
tại chỗ, ba bệnh nhân đã phát triển di căn trong thời 
gian theo dõi từ 4 tháng đến 15 năm. Các vị trí di 
căn bao gồm phổi bên[11], thận trái và não[4].  
Bệnh nhân bị di căn não qua đời sau phẫu thuật vài 
tháng. Bệnh nhân di căn thận trái vẫn sống khỏe 
mạnh[4]. Bệnh nhân bị di căn đến phổi bên xảy ra 
sau phẫu thuật 7 tháng[11]. Mặc dù sarcôm phổi 
nguyên phát dạng niêm được coi là một sarcôm grad 
thấp, có vẻ như không có đặc điểm mô học hoặc lâm 
sàng đáng tin cậy để dự đoán tiên lượng và kết quả 
của nó. Một số trường hợp về mặt mô học cho thấy 

nhân bị teo, hoại tử và số liệu phân bào cao, với chỉ 
số tăng sinh Ki-67 tăng lên không làm tiên lượng xấu 
hơn[4]. Mặt khác, vị trí nội phế quản, xơ hóa dạng 
nang, không có cấu trúc vững chắc và không có hoại 
tử có thể dự báo kết quả thuận lợi hơn, mặc dù sự 
hiện diện của thành phần nội phế quản và các đặc 
điểm giống nang cũng đã được quan sát thấy trong 
các trường hợp di căn[4]. Dấu ấn phân tử có thể 
đóng một vai trò tiên lượng, vì những bệnh nhân có 
sự sắp xếp lại EWSR1[15] hoặc hợp nhất gen 
EWSR1-CREB1[4,11] có thể có tiên lượng thuận lợi 
hơn, trong khi những bệnh nhân không hợp nhất 
EWSR1-CREB1 có thể dẫn đến kết quả lâm sàng 
xấu[4,15]. 

KẾT LUẬN 

Sarcôm phổi nguyên phát dạng niêm là một loại 
sarcôm grad thấp hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở phụ 
nữ tuổi trung niên với hầu hết các gen kết hợp 
EWSR1-CREB1 đặc trưng. Trường hợp của chúng 
tôi đã bổ sung vào tài liệu về khối u hiếm gặp này và 
làm phong phú thêm phổ hình thái của nó với sự 
xuất hiện của các tế bào khối u xuất phát từ nội phế 
quản. Việc phẫu thuật triệt để đem lại cái nhìn khả 
quan về tiên lượng bệnh. Tuy nhiên diễn tiến lâm 
sàng của khối u này vẫn chưa chắc chắn do tính 
hiếm gặp và việc theo dõi các trường hợp được báo 
cáo còn hạn chế.  
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SUMMARY 

Primary pulmonary myxoid sarcoma: A case report 

Primary pulmonary myxoid sarcoma is an extremely rare pulmonary sarcoma. Most often, the sarcoma 
detected in the lung is metastatic pulmonary sarcoma[1],[2]. Diagnosis is usually made after surgery to remove 
the tumor. We describe the case of a 56-year-old male patient with a history of smoking, chronic bronchitis, and 
COPD, whose chest radiograph showing basal solid lesions in ½ on left lung, with atelectasis and thin volume 
left pleural effusion. Tumor was further evaluated on computed tomography, in which the parenchyma of the left 
upper lobe was solidified, with no sign of pulmonary or mediastinal lymphadenopathy. After surgery, pathology 
and immunohistochemistry revealed a diagnosis of primary endobronchial myxoid sarcoma. The tumor cell 
immunity was positive for vimentin and negative for S-100, SMA, desmin, CD34, Ki67 (5%). During the 6-month 
follow-up, the patient stabilized without clinical evidence or CT scan of recurrence or metastasis. Compared to 
the previously recorded and reported cases, the case we encountered has added to this rare pathology a new 
case that currently only 26 worldwide reported in the report. the 2020 synthesis by Zhenwei Chen[6]. 

Keywords: Primary pulmonary myxoid sarcoma. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư phổi (UTP) là bệnh có tỷ lệ mắc và tỷ lệ 
tử vong cao trên thế giới, theo GLOBOCAN 2018, 
UTP là một trong những bệnh đứng thứ 2 về tỷ lệ 
mắc mới với gần 2,1 triệu ca mới được chẩn đoán ở 
cả hai giới, đứng đầu ở nam giới và đứng hàng thứ 
3 ở nữ giới1. 

UTP có độ ác tính cao, tiến triển nhanh, tiên 
lượng xấu, tỷ lệ sống thêm sau 5 năm thấp khoảng 
15% ở cả 2 giới2. Tuy nhiên đa số các bệnh nhân 
được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn IIIb, IV. Trong 
những năm gần đây, liệu pháp trúng đích, miễn dịch 
là một trong những phương pháp điều trị chủ yếu 
được chỉ định cho các bệnh nhân UTP giai đoạn IIIb, 
IV. Xét nghiệm xác định tình trạng đột biến gen 

EGFR và mức độ bộc lộ PD - L1 được khuyến cáo 
tiến hành thường quy cho các bệnh nhân UTPKTBN 
nhằm lựa chọn chiến lược điều trị cho bệnh nhân. 
PET/CT là kĩ thuật chẩn đoán y học hạt nhân giúp 
chẩn đoán sớm và cung cấp thông tin chính xác  
về giai đoạn bệnh, có giá trị tiên lượng ở bệnh nhân 
UTPKTBN. Con đường chết theo chương trình  
PD - 1 được lập trình là một điểm kiểm tra miễn dịch 
chính. Sự gắn kết của phổi tử PD-1 (PD-L1) với  
PD-1 gây ra quá trình chết tế bào hoặc cạn kiệt  
tế bào lympho T, các tác nhân chặn tín hiệu ức chế 
này đã được chứng minh có thể tăng cường hoạt 
động của tế bào T3. Các nghiên cứu đã chỉ ra sự bộc 
lộ PD - L1 tăng lên ở các khối u đặc như phổi4,  
ung thư vú5, ung thư đại trực tràng6, ung thư gan7, 
ung thư dạ dày8.  

TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mối liên quan giữa chuyển hóa FDG PET/CT và mức độ bộc lộ PD L1 

ở bệnh nhân ung thư phổi biểu mô tuyến. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 114 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi giai đoạn 

IIIb, IV được chụp FDG PET/CT, xét nghiệm PD L1 trước điều trị từ 11/2018 đến 07/2020. 
Kết quả: Độ tuổi trung bình 62,3 ± 8,4, tỷ lệ nam (63,2%), nữ (36,8%), giai đoạn IIIb (42,98%) và giai 

đoạn IV (57,0%). Tỉ lệ đột biến gen EGFR và tỷ lệ không có đột biến tương ứng 55,3% và 44,7%. Có 
43,0% bệnh nhân nghiên cứu không bộc lộ PD L1, 57,0% BN nghiên cứu có kết quả xét nghiệm PD L1 
dương tính mức độ yếu và mạnh. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm PD L1 âm tính và dương 
tính theo các đặc điểm giới tính (p = 0,006), đặc điểm khối u nguyên phát (p = 0,03), giai đoạn bệnh (p = 
0,02), tình trạng đột biến gen EGFR (p = 0,03). Giá trị SUVmax tại u nguyên phát ở nhóm PD L1 dương 
tính cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm âm tính (p = 0,04). Diện tích dưới đường cong (AUC) của 
SUV max trong dự đoán PD L1 dương tính là 0,614 (p < 0,05). Kết hợp 4 yếu tố SUV max, giới, tình trạng 
hút thuốc, tình trạng đột biến gen EGFR AUC của 4 yếu tố là 0,676. 

Kết luận: Đặc điểm FDG PET/CT có mối liên quan và có giá trị dự đoán tình trạng bộc lộ PD L1 ở 
bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi. 

Từ khóa: Ung thư phổi, biểu mô tuyến, FDG PET/CT, PD L1. 
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Trên thế giới, đã có nghiên cứu chỉ ra mối liên 
quan giữa giá trị SUVmax và mức độ bộc lộ PD-L1. 
Các nghiên cứu về mối liên quan giữa mức độ bộc lộ 
PD-L1 ở BN UTPKTBN và giá trị SUVmax vẫn chưa 
có sự đồng thuận giữa kết quả nghiên cứu của các 
tác giả9,10,11. Tại Việt Nam, còn rất ít các nghiên cứu 
về mức độ bộc lộ PD-L1 ở BN UTPKTBN, đặc biệt là 
chưa có nghiên cứu nào chỉ ra mối liên quan giữa 
PET/CT và tình trạng đột biến gen EGFR, mức độ 
bộc lộ PD-L1. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
với mục tiêu “Đánh giá mối liên quan giữa FDG 
PET/CT và mức độ bộc lộ PD L1 ở bệnh nhân 
ung thư phổi biểu mô tuyến”. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang. 

Đối tượng nghiên cứu 

114 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi 
giai đoạn IIIb, IV. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 
BN chẩn đoán ung thư phổi biểu mô tuyến. 

BN được chụp FDG PET/CT, xét nghiệm đột 
biến gen EGFR, PD-L1 trước điều trị. 

BN có chức năng gan thận, tủy xương bình 
thường. 

BN tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

BN có hồ sơ bệnh án đầy đủ. 

Tiêu chẩn loại trừ bệnh nhân 
BN UTP tế bào nhỏ, UTP không phải loại UTBM 

tuyến. 

Bệnh phẩm xét nghiệm mô bệnh học được lấy 
không phải tại u nguyên phát. 

Bệnh nhân không xác định được khối u nguyên 
phát trên PET/CT. 

BN có các mẫu bệnh phẩm sinh thiết không đủ 
để thực hiện các xét nghiệm EGFR, PD-L1. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2018-07/2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Y học hạt nhân và 
Ung Bướu Bệnh viện Bạch Mai. 
 
 
 
 

Nội nghiên cứu 

Ghi nhận đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân: 
Tuổi, giới tính, mô bệnh học, tiền sử hút thuốc lá, 
tình trạng đột biến gen EGFR. 

FDG PET/CT: Mỗi bệnh nhân được tiêm tĩnh 
mạch FDG liều 0,15mCi/kg sau khi nhịn đói ít nhất  
4 giờ. Tiến hành ghi hình sau tiêm thuốc phóng xạ 
45 phút. Bệnh nhân được ghi hình từ 1/3 trên đùi 
đến đỉnh đầu. thiết bị sử dụng là PET/CT Scanners 
của Siemens. Hình ảnh được xử lý bằng phần mềm 
Syngo Via. Kết quả hình ảnh FDG PET/CT được 
phân tích bởi 2 bác sỹ chuyên ngành y học hạt nhân 
có kinh nghiệm. Phân tích đặc điểm PET/CT: kích 
thước u phổi nguyên phát, giai đoạn T trên PET/CT, 
giá trị SUVmax tại u phổi nguyên phát, đặc điểm 
hạch di căn (N) trên PET/CT, giai đoạn bệnh đánh 
giá trên PET/CT. 

Xét nghiệm PD L1: Tiến hành xét nghiệm PD L1 
tại Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học, bệnh 
viện Bạch Mai. Mẫu bệnh phẩm sinh thiết (bệnh 
phẩm sinh thiết tại u phổi nguyên phát) được bảo 
quản bằng hỗn hợp formalin - parafin. Đánh giá kết 
quả: bệnh phẩm đủ tiêu chuẩn yêu cầu phải có ít 
nhất 100 tế bào ung thư, tính phần trăm bằng số 
lượng tế bào u bắt màu SP263 dương tính sau đó 
chia cho tổng số tế bào u. Kết quả phân tích mức độ 
biểu lộ PD L1 < 1% được xem là âm tính, 1% - 49% 
là dương tính yếu,  50% là dương tính mạnh. 

Số liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 
16.0. 

Các thuật toán thống kê 
Các tham số mẫu: Trung bình, độ lệch chuẩn, 

giá trị min, max. 

So sánh các tỉ lệ: Sử dụng test so sánh 2, các 
so sánh có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. Trong 
trường hợp cỡ mẫu nhỏ hơn 5 thì sử dụng test 2 có 
hiệu chỉnh Fisher.  

So sánh các giá trị trung bình: Sử dụng test 
Fisher Snedecor. 

So sánh các giá trị trước và sau điều trị: Sử 
dụng test Student. 

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được cho phép 
của Hội đồng xét duyệt đề cương Bộ môn Y học hạt 
nhân Đại học Y Hà Nội, chấp thuận nghiên cứu của 
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu, bệnh viện 
Bạch Mai. 
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KẾT QUẢ 
Bảng 1. Đặc điểm chung của bn nghiên cứu (n = 114) 

Đặc điểm n Tỷ lệ % 

Tuổi ( X sd) 62,3 ± 8,5 

Giới 
Nam 72 63,2 

Nữ 42 36,8 

Hút thuốc 
Có 54 47,4 

Không 60 52,6 

Đột biến gen EGFR 
Có đột biến 63 55,3 

Không có đột biến 51 44,7 

Mức độ bộ lộ PDL1 

Âm tính 49 43,0 

1 - 49% 36 31,6 

≥ 50% 29 25,4 

Giai đoạn T trên PET/CT 

T1 14 12,3 

T2 21 18,4 

T3 35 30,7 

T4 44 38,6 

Giai đoạn N trên PET/CT 

N0 15 13,2 

N1 17 14,9 

N2 52 45,6 

N3 30 26,3 

Giai đoạn sau chụp PET/CT 
IIIb 49 43,0 

IV 65 57,0 

Nhận xét: Độ tuổi trung bình của BN nghiên cứu là 62,32 ± 8,48, trong đó tỷ lệ nam nhiều hơn nữ với 
63,2%, Các BN trong nghiên cứu thuộc giai đoạn tiến xa IIIb, IV trong đó giai đoạn IV chiếm ưu thế (57,0%).  
Tỉ lệ đột biến gen EGFR (55,3%) cao hơn tỷ lệ không có đột biến (44,7%). Phần lớn BN nghiên cứu có kết quả 
xét nghiệm PD L1 dương tính mức độ yếu và mạnh (57,0%). 

 

Biểu đồ 1. Giá trị dự báo mức độ bộc lộ PD L1 của SUVmax và SUVmax kết hợp các đặc điểm giới tính,  
tiền sử hút thuốc, tình trạng đột biến EGFR 

SUV max (AUC=0.614) 

4 yếu tố (AUC=0.676) 

Đ
ộ 

nh
ạy

 

Độ đặc hiệu 
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Nhận xét: Sử dụng biểu đồ ROC cho thấy, diện tích dưới đường cong (AUC) của SUVmax trong chẩn 
đoán PD L1 dương tính là 0,614 (p < 0,05). Kết hợp 4 yếu tố SUVmax, giới, tiền sử lá hút thuốc, tình trạng đột 
biến gen EGFR cho kết quả chẩn đoán PD L1 dương tính tốt hơn, cụ thể diện tích dưới đường cong (AUC) 
của 4 yếu tố là 0,676 (p < 0,05). 

 

Biểu đồ 2. So sánh giá trị SUVmax tại u phổi nguyên phát với mức độ bộc lộ PD L1 
(âm tính, dương tính yếu, dương tính mạnh) 

Nhận xét: Không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giá trị SUVmax của u phổi nguyên phát ở 3 nhóm 
bộc lộ PD L1âm tính, dương tính yếu, dương tính mạnh (p = 0,11).  

 

Biểu đồ 3. So sánh giá trị SUVmax tại u phổi nguyên phát với mức độ bộc lộ PD L1 (âm tính, dương tính) 

Nhận xét: Giá trị SUVmax tại khối u phổi nguyên phát ở nhóm PD L1 dương tính cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm PD L1 âm tính. 

Bảng 2. Đặc điểm BN nghiên cứu liên quan đến mức độ bộc lộ PD L1 âm tính, dương tính 

Đặc điểm PD L1 âm tính Dương tính p 

Tuổi ( X sd) 61,8 ± 7,8 62,7 ± 8,9 0,36 

Giới 
Nam 38 (52,8%) 34 (47,2%) 

0,006 
Nữ 11 (26,2%) 31 (73,8%) 

Hút thuốc 
Có 23 (42,6%) 31 (57,4%) 

0,9 
Không 26 (43,3%) 34 (56,7%) 

Kích thước u trên PET/CT ( X  sd) 8,6 ± 8,8 7,3 ± 5,0 0,92 

Giai đoạn T trên PET/CT 

T1 11 (78,6%) 3 (21,4%) 

0,03 T2 10 (47,6%) 11 (52,4%) 

T3 12 (34,3%) 23 (65,7%) 

p=0.11 

p=0.04 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 196 

T4 16 (36,4%) 28 (63,6%) 

Giai đoạn N trên PET/CT  

0 7 (46,7%) 8 (53,3%) 

0,24 
1 5 (29,4%) 12 (70,6%) 

2 27 (51,9%) 25 (48,1%) 

3 10 (33,3%) 20 (66,7%) 

Giai đoạn sau khi chụp PET/CT  
IIIb 22 (33,8%) 43 (66,2%) 

0,02 
IV 27 (55,1%) 22 (44,9%) 

Tình trạng đột biến gen EGFR 
Âm tính 33 (52,4%) 30 (47,6%) 

0,03 
Dương tính 16 (31,4%) 35 (68,6%) 

SUVmax tại u nguyên phát ( X  sd) 12,7 ± 7,4 15,7 ± 8,6 0,04 

Nhận xét: Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về mức độ bộc lộ PD L1 ở các nhóm Giới tính, giai đoạn 
T (khối u nguyên phát), giai đoạn bệnh, tình trạng đột biến gen EGFR, trong đó tỷ lệ PD L1 dương tính cao hơn 
ở nữ (p = 0,006), tỷ lệ PD L1 dương tính cao hơn ở nhóm có đột biến gen EGFR (p = 0,03) và giá trị SUVmax 
ở nhóm có PD L1 dương tính cao hơn có ý nghĩa so với nhóm PD L1 âm tính (p = 0,04). 

Bảng 3. Đặc điểm BN nghiên cứu liên quan đến mức độ bộc lộ PD L1 theo nhóm âm tính, dương tính yếu  
(1 - 49%), dương tính mạnh ( 50%) 

Đặc điểm PD L1 âm tính 1< PD L1 ≤ 49% PD L1 ≥ 50% p 

Tuổi ( X sd) 61,8 ± 7,8 63,1 ± 9,3 62,1 ± 8,7 0,48 

Giới 
Nam 38 (52,8%) 20 (27,8%) 14 (19,4%) 

0,02 
Nữ 11 (26,2%) 16 (38,1%) 15 (35,7%) 

Kích thước u trên PET/CT ( X sd) 8,6 ± 8,8 7,6 ± 4,8 7,0 ± 5,4 0,64 

Giai đoạn T trên PET/CT 

T1 11 (78,6%) 0 (0%) 3 (21,4%) 

0,08 
T2 10 (47,6%) 7 (33,3%) 4 (19,1%) 

T3 12 (34,3%) 14 (40,0%) 9 (25,7%) 

T4 16 (36,4%) 15 (34,1%) 13 (29,6%) 

Giai đoạn N 

Trên PET/CT 

0 7 (46,7%) 4 (26,7%) 4 (26,6%) 

0,59 
1 5 (29,4%) 7 (41,2%) 5 (29,4%) 

2 27 (51,9%) 13 (25,0%) 12 (23,1%) 

3 10 (33,3%) 12 (40,0%) 8 (26,7%) 

Giai đoạn sau khi chụp PET/CT IIIb 34 (59,7%) 14 (24,6%) 9 (15,7%) 
0,08 

IV 22 (26,8%) 32 (39,1%) 28 (34,1%) 

Tình trạng đột biến gen EGFR 
Âm tính 33 (52,4%) 16 (25,4%) 14 (22,2%) 

0.075 Dương 
tính 16 (31,4%) 20 (39,2%) 15 (29,4%) 

Tiền sử hút thuốc 
Có 23 (42,6%) 19 (35,2%) 12 (22,2%) 

0.65 
Không 26 (43,3%) 17 (28,3%) 17 (28,4%) 

SUVmax tại u nguyên phát ( X sd) 12,7 ± 7,4 15,7 ± 8,3 15,7 ± 9,2 0.11 

Nhận xét: Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về mức độ bộc lộ PD L1 ở các nhóm giai đoạn T 
(khối u nguyên phát), giá trị SUVmax, giai đoạn bệnh, tình trạng đột biến gen EGFR (p >0,05). 
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BÀN LUẬN 

Nghiên cứu 114 bệnh nhân ung thư biểu mô 
tuyến của phổi giai đoạn IIIB, IV từ tháng 11 năm 
2018 đến tháng 8 năm 2020. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy độ tuổi trung bình của BN nghiên cứu là 
62,3 ± 8,5, trong đó độ tuổi thường gặp là từ 50 - 70 
tuổi. Tỉ lệ nam nhiều hơn nữ tương ứng là 63,2% và 
36,8%. Kết quả này cũng phù hợp với đặc điểm 
bệnh nhân nghiên cứu của các tác giả khác như 
Phạm Văn Thái (2014) và Đinh Thị Nguyệt 
(2018)11,12. Các bệnh nhân nghiên cứu thuộc giai 
đoạn IIIb và giai đoạn IV tương ứng chiếm. 43,0% và 
57,0%, với đặc điểm khối u nguyên phát tương ứng 
T1, T2, T3, T4 lần lượt là 12,3%, 18,4%, 30,7% và 
38,6%. Trong khi đó Đinh Thị Nguyệt (2018) T1 là 
10,9%, T2 là 23,6% T3 là 17,8%, T4 là 47,7%.  
Do nghiên cứu của chúng tôi chỉ tiến hành trên nhóm 
bệnh nhân giai đoạn IIIb, IV do đó giai đoạn T3 và 
T4 đánh giá trên PET/CT chiếm ưu thế trong nghiên 
cứu của chúng tôi12. Tỷ lệ đột biến gen EGFR dương 
tính (55,26%) cũng cao hơn so với nhóm âm tính 
(44,74%) cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu 
của Mai Trọng Khoa và cộng sự trong nghiên cứu 
PIONEER (2014) có tỉ lệ đột biến gen EGFR là 
62,5% ở BN Việt Nam13. 

Tỷ lệ bệnh nhân có bộc lộ PD L1 là 77,0% trong 
đó có 31,6% bên nhân dương tính yếu (1 - 49%) và 
25,4% dương tính mạnh (50%). Khi so sánh mối 
liên quan giữa mức độ bộc lộ PD L1 giữa các nhóm 
đối tượng theo các đặc điểm giới tính, tiền sử hút 
thuốc lá, giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u nguyên 
phát (T) đánh giá trên PET/CT, đặc điểm hạch vùng 
(N) đánh giá trên PET/CT, tình trạng đột biến gen 
EGFR, tìm thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa nhóm PD L1 âm tính và dương tính theo các 
đặc điểm giới tính (p = 0,006), đặc điểm khối u 
nguyên phát (p = 0,03), giai đoạn bệnh (p = 0,02), 
tình trạng đột biến gen EGFR (p = 0,03) trong đó tỷ 
lệ bộc lộ PD L1 ở nữ cao hơn nam, giai đoạn T càng 
cao thì tỷ lệ dương tính với PD L1 càng cao. Tỷ lệ 
PD L1 dương tính cao hơn ở nhóm có đột biến gen 
EGFR. Giá trị SUVmax ở nhóm PD L1 dương tính 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm PD L1 âm 
tính. Tuy nhiên khi phân tích dưới nhóm mức độ bộc 
lộ PD L1 theo ba phân nhóm âm tính, dương tính 
yếu (1 - 49%), dương tính mạnh (≥ 50%) thì chỉ có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ bộc lộ 
PD L1 theo đặc điểm giới tính. Nghiên cứu của 
Tazuki Takada (2017) trên 579 bệnh nhân ung thư 
phổi được phẫu thuật cho thấy tiền sử hút thuốc, 
tình trạng xâm lấn màng phổi, mức độ hấp thu FDG 
tại khối u nguyên phát (SUVmax) có mối liên quan 
đến mức độ bộc lộ PD L114.  

Khi so sánh mức độ hấp thu FDG tại khối u phổi 
nguyên phát (SUVmax), giá trị SUVmax ở nhóm 
bệnh nhân PD L1 dương tính cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm PD L1 âm tính (p = 0,04). Khi 
chia mức độ bộc lộ PD L1 thành các phân nhóm âm 
tính, dương tính yếu (1 - 49%), dương tính mạnh (≥ 
50%) thì không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê khi so sánh mức độ hấp thụ FDG tại khối u phổi 
nguyên phát (p = 0,11). Trong nghiên cứu của 
Tazuki Takada (2017) trên các bệnh nhân được 
phẫu thuât, trong đó phần lớn bệnh nhân ung thư 
biểu mô tuyến (441/579) cho thấy SUVmax tại khối u 
phổi nguyên phát ở nhóm PD L1 dương tính cao 
hơn có ý nghĩa so với nhóm âm tính, kết quả của 
nghiên cứu này cũng chỉ ra mức độ bộc lộ PD L1 
cao và SUVmax cao liên quan âm tính với kết quả 
phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư biểu mô vảy trong 
nghiên cứu14. Một nghiên cứu khác trên nhóm BN 
ung thư phổi biểu mô vảy được phẫu thuật không 
cho thấy sự khác biệt rõ rệt giá trị SUVmax tại khối u 
nguyên phát giữa nhóm PD L1 âm tính và dương 
tính. Mức độ bộc lộ PD L1 và giá trị SUVmax tại u 
nguyên phát có liên quan với độ biệt hóa của mô 
bệnh học, tình trạng hạch di căn (N). Tuy nhiên 
nghiên cứu này được thực hiện trên số lượng BN ít 
hơn so với nghiên cứu của Tazuki Takada15. Kết quả 
nghiên cứu của Yan Cui và cộng sự cũng cho thấy 
sự khác biệt có ý nghĩa giữa giá trị SUVmax, TLG 
(total lesion glycolysis), GLUT 1 ở nhóm PD L1 âm 
tính (< 5%) và dương tính trong khi MTV (metabolic 
tumor volume) tại u nguyên phát không cho thất sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm PD L1 âm 
tính và dương tính16. Nghiên cứu trên 763 bệnh 
nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, Yang Wang và 
cộng sự cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa giữa 
SUVmax và mức độ bộc lộ PD 1 (p = 0,003) và  
PD L1. (p = 0,012). Giai đoạn bệnh, SUVmax, MTV, 
TLG, PD L1 cũng cho thấy mối liên quan với thời 
gian sống toàn bộ (OS: overall survival)17. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
SUVmax tại u phổi nguyên phát có giá trị dự báo tình 
trạng bộc lộ PD L1, diện tích dưới đường cong AUC 
= 0,614 (p < 0,05). Khi kết hợp với các đặc điểm giới 
tính, tiền sử hút thuốc lá, tình trạng đột biến gen 
EGFR cho giá trị dự đoán mức độ bộc lộ PD L1 cao 
hơn với AUC = 0,676 (p < 0,05). Nghiên cứu trên  
73 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi, kết 
quả củaYan Cui và cộng sự cũng cho thấy SUVmax 
có giá trị dự báo mức độ bộc lộ PD L1 (AUV = 0.855 
(95% CI, 0.764 - 0.947, P < 0.0001), cho giá trị  
cut off SUVmax là 9,5 cho giá trị dự báo với độ nhạy 
là 76,7% và độ đặc hiệu là 88,4%16.  
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu 114 bệnh nhan ung thư biểu mô 
tuyến của phổi giai đoạn IIIb, IV được chụp FDG 
PET/CT, xét nghiệm PD L1 trước điều trị từ 11/2018 
đến 07/2020 tại trung tâm Y học hạt nhân và Ung 
Bướu, bệnh viện Bạch Mai chúng tôi có một số kết 
luận sau:  

Độ tuổi trung bình 62,3 ± 8,4, tỷ lệ nam (63,2%) 
nữ (36,8%), giai đoạn IIIb (42,98%) và giai đoạn IV 
(57,0%). Tỉ lệ đột biến gen EGFR và tỷ lệ không có 
đột biến tương ứng 55,3% và 44,7%. Có 43,0% 
bệnh nhân nghiên cứu không bộc lộ PD L1, 57,0% 
BN nghiên cứu có kết quả xét nghiệm PD L1 dương 
tính mức độ yếu và mạnh.  

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm 
PD L1 âm tính và dương tính theo các đặc điểm  
giới tính (p = 0,006), đặc điểm khối u nguyên phát  
(p = 0,03), giai đoạn bệnh (p = 0,02), tình trạng đột 
biến gen EGFR (p = 0,03). Giá trị SUVmax tại u 
nguyên phát ở nhóm PD L1 dương tính cao hơn có 
ý nghĩa thống kê so với nhóm âm tính (p = 0,04). 

Diện tích dưới đường cong (AUC) của SUV 
max trong dự đoán PD L1 dương tính là 0,614  
(p < 0,05). Kết hợp 4 yếu tố SUV max, giới, tình 
trạng hút thuốc, tình trạng đột biến gen EGFR AUC 
của 4 yếu tố là 0,676 (p <0,05). 
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ABSTRACT 
The role of positron emission tomography (PET)/ computed tomography (CT) in the expression of 

tumor programmed death Ligand-1 (PD-L1) in patients with adenocarcinoma lung cancer. 
Objective(s): To evaluate the prognostic significance of FDG PET/CT at different PD-L1 status level 

expressions in patients with adenocarcinoma lung cancer. 
Subjects and research methods: 114 patients with stage IIIb, IV of adenocarcinoma lung cancer were 

scanned with FDG PET/ CT and tested for PD L1 before treatment from November 2018 to July 2020. 
Results: Average age 62.3 ± 8.4, sex (male/female: 63,2%/ 36,8%), stage IIIb (42.98%) and stage IV 

(57.0%). The rate of EGFR gene mutation and the rate without mutation was 55.3% and 44.7%, respectively. 
There were 43.0% of study patients do not reveal PD L1, 57.0% of study patients had positive results of PD L1. 
There was a statistically significant difference between the negative PD L1 group and positive PD L1 group by 
sex characteristics (p = 0.006), primary tumor trait (p = 0.03), stage of disease (p = 0.02), EGFR gene mutation  
(p = 0.03). The value of SUVmax at the primary tumor in the positive PD L1 group was statistically significantly 
higher than the negative group (p = 0.04). The area under the curve (AUC) of the SUVmax in the prediction of 
positive PD L1 was calculated as 0.614 (p < 0.05), while a combination of 4 factors, SUV max, sex, smoking 
status, and EGFR gene mutation were better independent prognostic indicator with AUC = 0.676. 

Conclusion: The FDG PET/CT results were valuable in predicting PD L1 status expression in patients with 
adenocarcinoma lung cancer. 

Keyword: Lung cancer, Adenocarcinoma, FDG PET/CT, PD L1. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư gan nguyên phát là bệnh ung thư  
khá phổ biến, trong đó ung thư biểu mô tế bào gan 
(UTBMTBG) chiếm tỉ lệ từ 85 - 90%. Trên thế giới, 
năm 2018 ung thư gan có tỉ lệ mới mắc đứng hàng 
thứ 7 trong các bệnh lý ác tính nhưng tỉ lệ tử vong 
đứng hàng thứ 3 sau ung thư phổi và dạ dày,  
bệnh chiếm tỉ lệ cao ở các nước Châu Á. Tại  
Việt Nam, ung thư gan có tỉ lệ mới mắc và tỉ lệ  
tử vong là cao nhất với tỉ lệ lần lượt là 15,4% và 
22,1% trong các bệnh lý ác tính[12]. Bệnh diễn biến 

nhanh và có tiên lượng xấu nếu không được phát 
hiện và điều trị sớm.  

Có nhiều phương pháp điều trị UTBMTBG, lựa 
chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn 
bệnh. Hiện nay phương pháp can thiệp phẫu thuật 
bằng vi sóng (đốt nhiệt vi sóng MWA - MicroWave 
Ablation) được coi là một trong những phương pháp 
điều trị có hiệu quả được nhiều bệnh viện trong và 
ngoài nước áp dụng[1,8,9,11,13].  

Tại Việt Nam, năm 2012 Bộ Y tế đã  hướng dẫn 
cho áp dụng và MWA phá hủy u tại chỗ được xem là 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Tại Việt Nam theo Globocan 2018 ung thư biểu mô tế bào gan có tỉ lệ tử vong và tỉ lệ mới 
mắc là cao nhất. Đốt nhiệt bằng vi sóng đã được áp dụng tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm đánh giá 
kết quả và tính an toàn của đốt nhiệt bằng vi sóng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca thực hiện ở bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.  
58 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (kích thước trung bình 2,8 ± 0,95cm; 1,2 - 5,0cm). 74 khối u 
được điều trị bằng phương pháp đốt vi sóng dưới siêu âm hướng dẫn. Đánh giá kết quả thủ thuật, tính an 
toàn, tái phát tại chỗ và xuất hiện tổn thương mới trong gan được ghi nhận. 

Kết quả 

Phá hủy u hoàn toàn đạt 66 u (89,2%) sau MWA lần 1 và 71 u (95,9%) sau MWA lần 2 (8 u được thực 
hiện đốt lần 2) có 4 trường hợp biến chứng nhẹ (6,89%), không có biến chứng nặng. Tái phát tại chỗ có 2 
trường hợp (3,45), có 2 trường hợp xuất hiện tổn thương mới (3,45%).  

Kết luận 

Đốt nhiệt bằng vi sóng an toàn và hiệu quả. Kỹ thuật này chứng tỏ hiệu quả rất tốt trong phá hủy khối u  
tại chỗ. 

Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan, đốt nhiệt bằng vi sóng. 
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một trong các phương pháp điều trị triệt để[10]. 
Phương pháp MWA được triển khai tại bệnh viện 
Chợ Rẫy từ năm 2012[9]. Tại bệnh viện Ung Bướu 
Thành phố Hồ Chí Minh, phương pháp này đã được 
thực hiện từ năm 2017 góp phần điều trị hiệu quả 
cho nhiều bệnh nhân UTBMTBG.  

Chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu 
nhằm đánh giá kết quả và tính an toàn (tác dụng phụ 
và biến chứng) của MWA khi điều trị UTBMTBG.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu gồm 58 bệnh nhân (với 
74 khối u) được chẩn đoán xác định là UTBMTBG 
tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh (từ 
01/2019 đến 01/2020): 

- Bệnh nhân (BN) được chẩn đoán ung thư biểu 
mô tế bào gan dựa vào Hướng dẫn chẩn đoán của 
Bộ Y tế Việt Nam năm 2012[10] và hướng dẫn của 
APASL 2017[8]. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn điều trị bằng MWA dựa 
theo hướng dẫn của APASL 2017[8]. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Có rối loạn đông máu nặng: TC < 50G/l;  

PT < 50%. 

Huyết khối tĩnh mạch cửa. 

Chèn ép ống mật chính trong gan. 

Di căn: Tĩnh mạch trên gan, di căn hạch và các 
cơ quan khác. 

Xâm lấn các cơ quan cạnh gan (thành ngực, cơ 
hoành, thành bụng, dạ dày, đại tràng). 

Phụ nữ có thai. 

Mắc các bệnh lý nội khoa nặng (suy thận, suy tim). 

Vị trí khối u gan: Khó quan sát, khó chọn đường 
chọc kim, hoặc nguy cơ biến chứng (chống chỉ định 
tương đối). 

Không đầy đủ hồ sơ, bệnh án. 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô tả loạt ca. 

Xử lý số liệu 

Bằng phần mềm SPSS 16.0. 

Kiểm định T với mẫu cặp (paired sample T test) 
được sử dụng để đánh giá thay đổi các thông số 
trước và sau điều trị. 

 

Phương tiện nghiên cứu 

Máy đốt vi sóng AveCure do hãng Medwave 
của Mỹ sản xuất. Sử dụng kim đốt 14G hay 16G có 
anten dài 2cm, 3cm và 4cm. 

Quy trình thực hiện 

Thực hiện thủ thuật 
Thủ thuật được thực hiện tại phòng thủ thuật. 

Đo kích thước khối u dưới siêu âm (có tham 
khảo thêm kích thước trên CT scanner) để lựa chọn 
kim. Với các BN có nhiều u thì chọn kim theo kích 
thước từng khối. 

Xác định hướng tiếp cận khối u sao cho an toàn 
và dễ dàng nhất. Tiến hành chọc kim vào khối u 
dưới hướng dẫn của siêu âm. 

Cài đặt thông số máy: Tương ứng với kim sử 
dụng. 

Thời gian đốt: Tùy thuộc kích thước kim, thông 
thường qui trình đốt sóng kéo dài 7,5 phút/ một lần 
đốt. Hết thời gian máy tự động ngắt. 

Sau khi rút kim quan sát lại khối u trên siêu âm, 
kiểm tra cả tại gan và xung quanh gan. 

Các tình huống ngưng thủ thuật 
Biến chứng tại chỗ: bệnh nhân quá đau, không 

kiểm soát được bằng Fentanyl/ Paracetamol.  

Biến chứng toàn thân. 

Theo dõi 
Theo dõi BN trong vòng 6 giờ đầu: mạch, huyết 

áp, nhiệt độ, mức độ đau và tình trạng bụng.  
Lâm sàng ổn định bệnh nhân sẽ được chuyển về 
theo dõi tiếp. 

Sau 24h bệnh nhân được kiểm tra sinh hóa và 
lâm sàng, nếu ổn bệnh nhân sẽ được xuất viện và 
hẹn tái khám sau 1 tháng. 

Sau 1 tháng đánh giá lại bằng CT scanner hoặc 
MRI bụng. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm bệnh nhân 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân 

Tuổi 58,5 ± 11,3 (27 - 89) tuổi 

    Số bệnh nhân 
(n = 58) 

Tỉ lệ% 

Giới 
Nam 41 70,7 

Nữ 17 29,3 

Tiền căn viêm Virút B 37 63,8 
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gan Virút C 9 15,5 

Virus B + C 2 3,5 

Không 10 17,2 

Child-Pugh 
A 53 91,4 

B 5 8,6 

Giai đoạn BCLC 
O 1 1,7 

A 57 98,3 

Kết quả trong bảng 1 cho thấy nam giới chiếm 
đa số với 70,7%, tỉ lệ nam/nữ là 2,4/1 phù hợp với 
các tài liệu về UTTBBMG. Tiền căn có viêm gan B 
chiếm tỉ lệ cao với 63,8% cho thấy virus viêm gan B 
là yếu tố gây nguy cơ ung thư gan. 91,4% bệnh 
nhân có Child Pugh A nên có tiên lượng khá tốt.  
Hầu hết bệnh nhân được điều trị ở giai đoạn sớm 
(giai đoạn A) theo phân loại BCLC với 98,3%. 

Đặc điểm khối u gan 

Bảng 2. Vị trí và kích thước u 

Kích thước u (mm) 

Lớn nhất 50  

Nhỏ nhất 12  

Trung bình 28,1 ± 9,5  

Số bệnh nhân 
1 u 48 82,8% 

Từ 2 u 10 17,2% 

Vị trí u 

Gan phải 49 84,5% 

Gan trái 6 10,3% 

Cả 2 thùy 3 5,2% 

Kết quả bảng 2 cho thấy u trong UTTBBMG có 
kích thước khác nhau, tùy thuộc thời điểm phát hiện 
ra bệnh cũng như khi gan có nhiều khối u. Trong 
nghiên cứu này u có kích thước trung bình khoảng 
28,1mm, có thể nói là phát hiện khá sớm. Có 84,5% 
u ở gan phải, phù hợp với các báo cáo nghiên cứu 
và cũng tương ứng là gan phải có kích thước lớn 
hơn gan trái nhiều. Có 5,2% u gan có cả ở 2 thùy. 

Bảng 3. Đặc điểm khối u 

Kích thước u (mm) Số u (n = 74) Tỉ lệ % 

< 20 10 13,5 

20 - 30 39 52,7 

>30 - 40 17 23 

>40 8 10,8 

Tổng 74 100 

Theo vị trí   

Phải 65 87,8 

Trái 9 12,2 

Vị trí nguy cơ Số ca Tỉ lệ % 

Gần bề mặt gan 13 29,5 

Sát vòm hoành 10 22,7 

Gần mạch máu lớn 9 20,5 

Gần ống tiêu hóa 7 15,9 

Gần túi mật 5 11,4 

Tổng số 44 100 

Kết quả trên bảng 3 cho biết kết quả thực hiện 
MWA cho 74 khối u ở 58 bệnh nhân. Kích thước 
trung bình là 28,09mm trong đó nhóm kích thước  
20 - 30mm chiếm đa số với 52,7%. Đây là kích 
thước lý tưởng cho thực hiện thủ thuật MWA. Đa số 
bệnh nhân có 1 khối u chiếm 82,8% và chủ yếu là ở 
gan phải chiếm 84,5%. Nhóm u ở vị trí nguy cơ 
chiếm tỉ lệ khá cao với 75,8% trong đó thường gặp 
là vị trí sát bề mặt gan với 29,5% và sát vòm hoành 
chiếm 22,7%. Những u ở vị trí nguy cơ có thể ảnh 
hưởng đến tỉ lệ thành công cũng như sự an toàn của 
thủ thuật. 

Kết quả sinh thiết gan  

Bảng 4. Kết quả sinh thiết gan 

Kết quả Số bệnh nhân Tỉ lệ 

Ung thư 14 24,1 

Nghi ngờ 13 22,4 

Viêm 5 8,6 

Không sinh thiết 26 44,8 

Tổng 58 100 

 
Kết quả trên bảng 4 cho thấy trong 58 trường 

hợp nghiên cứu thì sinh thiết 32 trường hợp và thấy 
14 trường hợp chẩn đoán tế bào là UTBMTB chiếm 
24,1%. 13 trường hợp thấy tế bào ác tính tuy nhiên 
không phân loại được mô học, chiếm 22,4%. Có 5 
bệnh nhân (chiếm 8,6%) kết quả sinh thiết thấy tế 
bào viêm, đã xét nghiệm thêm AFP L3 và PIVKA II 
rồi áp dụng hướng dẫn của APASL 2017 để cho 
chẩn đoán xác định.  
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Đặc điểm lâm sàng trong khi thực hiện can thiệp 
MWA 

Bảng 5. Đặc điểm lâm sàng trong khi làm MWA 

Triệu chứng Số ca Tỉ lệ % 

Đau bụng   

Ít 31 53,45 

Vừa 27 46,5 

Đau vai phải 25 43,10 

Mệt 11 17,24 

Khó thở 2 3,45 

Buồn nôn, nôn 5 8,62 

Sốt nhẹ 4 6,89 

Kết quả trong bảng 5 cho thấy trong quá trình 
làm thủ thuật can thiệp đốt u bằng vi sóng có thể gặp 
các triệu chứng bất thường trên lâm sàng. Đau là 
triệu chứng nổi bật trong đó chủ yếu là đau ít với 
53,45%, đau vai phải chiếm 43,1%. Tuy nhiên do thủ 
thuật chúng tôi triển khai tại phòng mổ, với điều kiện 
giảm đau tiền mê rất tốt, bên cạnh đó chúng tôi lựa 
chọn sử dụng các kim nhỏ phù hợp cho các các tổn 
thương ở nông sát bao gan giúp cải thiện đáng kể 
triệu chứng đau của bệnh nhân. Một số trường hợp 
thấy mệt, buồn nôn, khó thở hay sốt nhẹ nhưng theo 
dõi thấy hầu hết các triệu chứng trên đều ổn định 
sau 6h và 100% được xuất viện sau 24h. 

 

 

 

Biến chứng 

Bảng 6. Biến chứng của MWA 
Nhóm nghiên cứu Biến chứng 

nhẹ 
Biến chứng 

nặng 

Livraghi (2011) 

1037 u 

7,3% 2,9% 

Tau Wang (2016) 

314 u 

6,6% 3,8% 

Võ Hội Trung Trực (2014) 

64u 

15,6% 0 

Chúng tôi (2020) 

74 u 

6,89% % 

 

Dấu hiệu Số trường hợp % 

Tụ máu bao gan  2 3,45 

Bỏng da thành bụng 1 1,72 

Tràn dịch màng phổi (P) nhẹ 1 1,72 

Số liệu nghiên cứu trình bày trong bảng 6 có 4 
trường hợp biến chứng nhẹ chiếm tỉ lệ 6,89% trong 
đó tụ máu bao gan 2 trường hợp chiếm 3,45%.  
Tất cả 4 trường hợp lâm sàng đều ổn định sau 12h 
theo dõi. Không có biến chứng nặng xảy ra. Một số 
nghiên cứu cho biết tỉ lệ biến chứng nhẹ tương tự 
chúng tôi như Livraghi[7] gặp 7,3%; TauWang 
6,6%[11]; kết quả của Võ Hội Trung Trực[9] là 15,6% 
có cao hơn của chúng tôi. Chúng tôi không gặp 
trường hợp biến chứng nặng trong khi Livraghi gặp 
2,9%, TauWang gặp 3,8%. Chúng tôi chưa ghi nhận 
biến chứng nặng có thể do cỡ mẫu của chúng tôi 
còn nhỏ so với các nghiên cứu đa trung tâm trong 
nhiều năm. 

Kết quả phá hủy u  
Bảng 7. Phá hủy u hoàn toàn sau MWA 

Nghiên cứu Theo kích thước u (cm) Tỉ lệ phá hủy u hoàn toàn (%) 

Xu ( 2004) 112u/ 97bn  92.6 

Theo kích thước 

≤ 2cm 93.1 

2.1 - 3.9cm 93.8 

 4cm 86.4 

Tau Wang (2016) 314u/ 221bn  94.6 

Theo kích thước 

≤ 3cm 98.7 

3 - 5cm 96.6 

> 5cm 85.4 

Võ Hội Trung Trực (2014) 64u/ 56bn 3,34 ± 1,23 (1,19 - 6,13) 95.3 (92.2 sau lần 1) 

Xu Yun(2017) 354u/ 301bn 1.7 ± 0.3 98.3 
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Chúng tôi (2020) 74u/ 58bn 2.80 ± 0.95 (1.2 - 5) 95.9 (89.2 sau lần 1) 

Tiêu chuẩn đánh giá phá hủy hoàn toàn khối u sau điều trị bằng các phương pháp phá hủy MWA là không 
có vùng tăng đậm độ ở thì động mạch trên CT scan bụng và/ hoặc không có vùng tăng tín hiệu thì động mạch 
ở T1 của MRI. Tại thời điểm tái khám sau 1 tháng, nếu đạt tiêu chuẩn trên thì được xem là thành công về mặt 
kỹ thuật. Trong tổng số 74 khối u trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ phá hủy u hoàn toàn sau 1 lần đốt là 
89,2% và sau 2 lần đốt là 95,9%. Trong 8 khối u thực hiện lại lần 2 cách lần MWA1 là 1 tháng (thành công  
5 trường hợp) đều nằm ở các vị trí nguy cơ. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của thủ thuật. 
Tỉ lệ thành công của chúng tôi khá cao, tương đồng với các nghiên cứu khác như Xu và cs phá hủy u hoàn 
toàn 92,6%[14], TauWang đạt 94,6%[11] và Võ Hội Trung Trực đạt 95,3%[9] và Xu Yun đạt 98.3%[13]. 

Chúng tôi ghi nhận 3 trường hợp sau 2 lần thực hiện MWA nhưng không thành công. Các trường hợp này 
đều ở vị trí không thể tiếp cận lại MWA lần 3 nên chúng tôi chọn phương pháp điều trị khác. 

 

Bảng 8. Tái phát tại chỗ và xuất hiện tổn thương mới 

 Tỉ lệ tái phát(%) 

Xu Yun[13] 2017 (354u) 9.6 

Tau Wang[11] 2016 (314u) 6.4 

Truc V.H.T[9] 2014 (64u) 6.7 (3.2 tại chỗ) 

Chúng tôi 2020 (74u) 6.9(3.45 tại chỗ) 

 

 Số bn Tỉ lệ Thời gian xuất hiện 

Xuất hiện nốt mới 2 3,45 Sau 1; 3 tháng 

Tái phát tại chỗ 2 3,45 Sau 4; 6 tháng 

Kết quả trong bảng 8 cho thấy trong nghiên cứu 
chúng tôi ghi nhận có 2 trường hợp tái phát tại chỗ 
với thời gian xuất hiện tổn thương là 4 tháng và  
6 tháng. Chúng tôi cũng ghi nhận 2 trường hợp xuất 
hiện tổn thương mới với thời gian xuất hiện tổn 
thương là 1 tháng và 3 tháng. Cả 4 tổn thương này 
đều có kích thước khá nhỏ (≤ 20mm) chúng tôi đã 
thực hiện MWA lần 2 và tỉ lệ thành công là 100%.  
Tỉ lệ tái phát tại chỗ và xuất hiện tổn thương mới 
trong nghiên cứu của chúng tôi khá thấp, tương 
đồng với các nghiên cứu khác của Xu[13], Tau 
Wang[11], Truc V.H.T[9]. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ban đầu can thiệp đốt u bằng vi 
sóng MWA 74 khối u gan có kích thước trung bình 
28,09mm ở 58 bệnh nhân trong thời gian theo dõi 
trung bình 3 tháng chúng tôi có một số nhận xét: 

- Thực hiện thủ thuật can thiệp đốt u ở bệnh 
nhân UTTBBMG đạt kết quả tốt, với tỉ lệ phá hủy 
khối u hoàn toàn đạt 95,9%. 

- Kỹ thuật thực hiện an toàn, chỉ có 6,68% có 
biến chứng nhẹ như tụ máu bao gan hay có dịch 
màng phổi. 
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ABSTRACT 

Effect and safety of microwave ablation on treatment in hepatocellular carcinoma  
at Oncology Hospital Ho Chi Minh City 

Background: In Vietnam follow Globocan 2018 Hepatocellular carcinoma is the first causes of death for 
cancer also new cases. Microwave ablation applied for HCC in Vietnam. This study to evaluate therapeutic 
effect and the safety of microwave ablation (MWA) to treat hepatocellular carcinoma (HCC). 

Methods: Fifty eight patients with HCC (2.80 +/- 0.95cm, range 1.2 - 5.0cm) were enrolled. Seventy four 
tumors were treated under ultrasonographic guidance by percutaneous microwave ablation with Medwave 
probes. Technical effect, local progression and intrahepatic recurrence were determined. 

Results: Technical effectiveness was achieved in 66 of 74 tumors (89.2%) after the first MWA and 71 of 74 
tumors (95.9%) after second MWA (8 tumors was ablated 2 times). There were 4 minor complication (6.89%) 
but no major complications. Local tumor progression occurred in 2 of 71 completely ablated lesion (3.45%). 
Two cases (3.45%) had new lesions. 

Conclusion: MWA is efficient and safe. This method showed the excellent locally destroying effectiveness 
on treatment of HCC. 

Key words: Hepatocellular carcinoma, microwave ablation. 
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1 Bệnh viện Bình Dân 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư trực tràng là một bệnh lí ác tính rất 
thường gặp của đường tiêu hóa. Hiện nay, tỉ lệ ung 
thư đại trực tràng chiếm hàng thứ 3 ở nam và thứ 2 
ở nữ. Trong năm 2012, thế giới có khoảng 
1.361.000 trường hợp mới và 694.000 trường hợp 
tử vong[3]. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chủ 
yếu của bệnh lí này. Các phương pháp phẫu thuật 
đã phát triển dần từ phương pháp mổ mở đến các 
phương pháp xâm lấn tối thiểu. Từ khi phẫu thuật 
cắt trực tràng qua nội soi đầu tiên được báo cáo vào 
những năm 1990, nó dần dần được thực hiện tại 
nhiều trung tâm trên toàn thế giới bởi vì phương 
pháp này đã được chứng minh là có lợi cho bệnh 
nhân và an toàn về mặt ung thư học với các kết quả 

ngắn và dài hạn so với phẫu thuật mổ mở[2],[13],[14]. 
Tuy nhiên, phẫu thuật nội soi cắt trực tràng do ung 
thư còn tồn tại một khó khăn nhất định trong không 
gian hẹp của xương chậu do dụng cụ nội soi giới 
hạn phạm vi chuyển động, dụng cụ nội soi kém linh 
động trong không gian chật hẹp làm giảm đi khác 
năng bóc tách các hạch di căn cũng như bảo tồn các 
đám rối thần kinh hạ vị dưới, sự run tay của phẫu 
thuật viên chính, camera hai chiều (2D) và cần 
người phụ mổ chuyên nghiệp. Ngày nay, phẫu thuật 
robot là một sự chọn lựa mới để điều trị ung thư trực 
tràng. Hệ thống Robot da Vinci® được sử dụng 
trong nghiên cứu này có tầm nhìn ba chiều (3D), độ 
chi tiết được phóng đại lên 10 lần, hệ thống 
EndoWrist® (hình 3) cung cấp cho phẫu thuật viên 
có thao tác tự nhiên và một loạt các chuyển động xa 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Ung thư trực tràng là một bệnh lý ác tính thường gặp ở đường tiêu hóa. Phẫu thuật robot là 
một lựa chọn mới trong điều trị ung thư trực tràng. Pigazzi[12] và cộng sự đã thực hiện phẫu thuật TME 
trong điều trị ung thư trực tràng thấp bằng robot vào năm 2006. Bệnh viện Bình Dân bắt đầu sử dụng 
robot trong phẫu thuật ung thư trực tràng từ tháng 11/2016. Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu tính an toàn 
trong việc sử dụng robot để điều trị ung thư trực tràng. 

Thiết kế: Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca: 82 trường hợp ung thư trực tràng được phẫu thuật 
bằng robot da Vinci thế hệ Si tại bệnh viện Bình Dân trong (03 năm) từ 11/2016 đến 11/2019. 

Kết quả: Tỉ lệ nam: nữ là 2,5. Tuổi trung bình là 62 tuổi (21 - 85). Phương pháp điều trị: 10 trường 
hợp (TH) cắt trước, 46 TH cắt trước thấp, 8 TH cắt trước cực thấp, 18 TH phẫu thuật Miles. Giai đoạn giải 
phẫu bệnh sau mổ: 2 TH giai đoạn I (2,4%), 15 TH giai đoạn IIA (18,3%), 42 TH giai đoạn IIB (51,2%), 10 
TH giai đoạn IIIA (12,2%), 13 TH giai đoạn IIIB (15,9%). Thời gian phẫu thuật chung trung bình là 201 
phút. 2 TH biến chứng chảy máu trong lúc phẫu thuật. Sau phẫu thuật có 6 TH nhiễm trùng vết mổ, 1 TH 
bí tiểu do u xơ tuyến tiền liệt, 1 TH liệt ruột sau mổ kéo dài, 3 TH xì miệng nối được điều trị nội khoa thành 
công 2 TH và 1 TH phải mổ lại. Thời gian nằm viện trung bình 8,1 ngày (6 - 16 ngày). 1 TH tái phát vùng 
chậu. 

Kết luận: Phẫu thuật robot trong điều trị ung thư trực tràng là an toàn và khả thi. Phẫu thuật có thể áp 
dụng rộng rãi cho những bệnh nhân có ung thư trực tràng chưa di căn. 

Từ khóa: Ung thư trực tràng, phẫu thuật robot, cắt trước thấp, phẫu thuật Miles. 
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lớn hơn so với bàn tay con người đặc biệt tỏ ra vô 
cũng hữu dụng trong không gian chật hẹp của vùng 
chậu. Pigazzi và cộng sự đã lần đầu tiên thực hiện 
phẫu thuật TME trong điều trị ung thư trực tràng thấp 
bằng robot vào năm 2006[12]. Sau đó, nhiều trung 
tâm trên thế giới đã có báo cáo cho thấy kết quả đều 
thuận lợi[6]. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tính an 
toàn và khả thi của phẫu thuật robot trong điều trị 
ung thư đại trực tràng hiện chưa có vì đây là 
phương pháp điều trị mới. Mục tiêu của chúng tôi là 
tìm hiểu tính an toàn trong việc sử dụng robot để 
điều trị ung thư trực tràng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư 
trực tràng qua nội soi tiêu hóa và có giải phẫu bệnh 
trước mổ, được phẫu thuật nội soi dùng hệ thống 
Robot da Vinci tại bệnh viện Bình Dân trong thời 
gian (03 năm) từ tháng 11/2016 - tháng 11/2018. 

Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn lâm sàng và bệnh 
học theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (AJCC) phiên bản 
lần thứ 8[1]. 

Đánh giá giai đoạn TNM trước và sau mổ dựa 
vào: siêu âm qua nội soi trực tràng, MRI chậu cản 
từ, CT Scan ngực + bụng có cản quang[1],[9]. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 
mô tả hàng loạt ca. 

Một số định nghĩa 

Mổ robot lai (hybrid robotic techniques): là sự 
phối hợp giữa phẫu thuật robot và phẫu thuật nội soi 
truyền thống. Phẫu thuật nội soi truyền thống sẽ cắt 
bó mạch mạc treo tràng dưới và di động góc lách. 
Sau đó, robot sẽ phẫu tích vùng chậu theo tiêu 
chuẩn TME. 

Mổ robot hoàn toàn (totally robotic techniques): 
toàn bộ phẫu thuật sẽ được thực hiện bằng robot.  

Mổ robot một lần docking: vị trí robot không thay 
đổi so với bệnh nhân trong suốt cuộc mổ. 

Mổ robot nhiều lần docking: vị trí robot thay đổi 
so với bệnh nhân khi làm ở thì đại tràng và thì chậu 
(thường phải 2 lần setup các cánh tay robot). 

Tất cả những bệnh nhân trong nghiên cứu của 
chúng tôi đều mổ robot hoàn toàn và một lần 
docking. 

 

Hình 1. Hệ thống Robot da Vinci và cách bố trí 
phòng mổ trong ung thư trực tràng  

(Nguồn: https://www.intuitive.com/en/products-and-
services/da-vinci) 

KẾT QUẢ 

Tỉ lệ nam/nữ là 2,5.  

Tuổi trung bình: 62 ± 11,3 (nhỏ nhất là 21 và 
lớn nhất là 85). 

Phương pháp phẫu thuật: Trong 82 trường hợp 
ung thư trực tràng đã được phẫu thuật robot 

Cắt trước: 10 trường hợp. 

Cắt trước thấp: 46 trường hợp. 

Cắt trước cực thấp: 8 trường hợp. 

Phẫu thuật Miles: 18 trường hợp. 

Tổng số hạch lấy được trung bình: 14,2 ± 7,4  
(ít nhất là 5 hạch và nhiều nhất 25 hạch). 

Tổng số hạch di căn trung bình: 1,6 ± 2,1 hạch 
(nhiều nhất là 14 hạch di căn và ít nhất là không có 
hạch nào). Tỉ lệ hạch di căn dương tính là 10,3%. 

Diện cắt vòng quanh (CRM: Circumferential 
resection margin) dương tính 4/72 (5,5%) TH ung 
thư trực tràng giữa và thấp. 
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Thời gian docking (là khoảng thời gian từ lúc 
bệnh nhân bắt đầu mê đến lúc đặt xong các trocars 
và bắt đầu phẫu thuật trên bàn điều khiển (console)): 
13,1 ± 9,5 phút (nhanh nhất là 6 phút và chậm nhất 
là 45 phút). 

Thời gian phẫu thuật trên Robot (là thời gian 
phẫu thuật viên chính mổ trên bàn điều khiển):  
155,5 ± 69,2 phút (nhanh nhất là 90 phút và chậm 
nhất là 300 phút). 

Thời gian phẫu thuật chung (là khoảng thời gian 
từ lúc bệnh nhân được gây mê đến lúc hoàn thành 
cuộc phẫu thuật): 201,6 ± 68,6 phút (nhanh nhất là 
126 phút và chậm nhất là 380 phút). 

Có 2 trường hợp chảy máu mạc treo trực tràng 
trong lúc phẫu thuật, lượng máu mất khoảng 200ml, 
không truyền máu cũng như không chuyển phương 
pháp phẫu thuật 

Lượng máu mất trung bình: 43,2 ± 53,6ml  
(ít nhất là 30ml và nhiều nhất là 200ml). 

Thời gian bệnh nhân trung tiện được: 2,8 ± 0,9 
ngày (nhanh nhất là 1 ngày và chậm nhất là 4 ngày). 

Thời gian cho bệnh nhân ăn lại: 2,4 ± 1,4 ngày 
(nhanh nhất là 1 ngày và chậm nhất là 4 ngày). 

Sau phẫu thuật có 6 trường hợp nhiễm trùng 
vết mổ (chỗ lấy bệnh phẩm, thay băng tại địa 
phương), 1 trường hợp liệt ruột kéo dài (được mổ 
thám sát lại loại trừ tắc ruột vào ngày hậu phẫu  
thứ 5), 1 trường hợp bí tiểu (do bệnh nhân có bướu 
lành tuyến tiền liệt kèm theo điều trị nội khoa, bệnh 
nhân tiểu lại được sau 10 ngày và xuất viện).  
Đặc biệt có 3 trường hợp xì miệng nối phát hiện 
bằng các dấu hiệu lâm sàng: mạch nhanh >100 
lần/phút, sốt từ 380C trở lên, ống dẫn lưu ra dịch tiêu 
hóa, công thức máu bạch cầu tăng, siêu âm bụng có 
dịch lượng ít đến vừa, CT Scan có bơm thuốc cản 
quang tan trong nước vào lòng trực tràng thấy thuốc 
cản quang thoát vào vùng chậu, 2 TH xì miệng nối 
được điều trị nội khoa thành công bằng kháng sinh 
mạnh Imipenem 0,5g, nuôi ăn tĩnh mạch và 1 TH 
phải mổ lại rã miệng nối, làm hậu môn nhân tạo hố 
chậu trái, sau đó hóa trị 8 đợt và đã đóng lại hậu 
môn nhân tạo sau mổ 8 tháng, hiện tại bệnh nhân ổn 
định. 1 TH (ung thư trực tràng thấp đã làm phẫu 
thuật Miles với giai đoạn ung thư sau phẫu thuật 
pT4aN2aMo) tái phát vùng chậu sau phẫu thuật 1 
năm, hiện tại quá chỉ định phẫu thuật lại do ung thư 
tái phát xâm lấn xương cùng và đang hóa + xạ trị. 

Thời gian nằm viện sau mổ trung bình: 8,1 ± 2,9 
ngày (nhanh nhất là 6 ngày và chậm nhất là  
16 ngày). 

Bảng 1. Giai đoạn ung thư sau mổ  
(AJCC phiên bản lần thứ 8) 

Giai đoạn pTMN Số ca Tỉ lệ % 

I T2N0M0 2 2,4% 

IIA T3N0M0 15 18,3% 

IIB T4aN0M0 42 52,2% 

IIIA T2 (N1/N1c)M0 10 12,2% 

IIIB T3 (N1/N1c/N2a)M0,  
T4a (N1/N1c)M0 13 15,9% 

 
BÀN LUẬN 

Vai trò của mổ bụng qua nội soi (laparoscopic 
surgery) đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên 
cứu trong y văn. Tuy nhiên phương pháp này vẫn có 
hạn chế riêng, nhất là khi mổ vùng chậu do các dụng 
cụ nội soi đa số thẳng, khó xoay trở trong không 
gian hẹp. Phẫu thuật viên chính không cảm nhận 
được về chiều sâu qua màn hình 2D, tay mổ lâu có 
thể bị rung và họ cần người phụ mổ chuyên 
nghiệp[2]. 

Phẫu thuật robot giúp tránh các hạn chế trên. 
Khi thông qua robot, bác sĩ được nhiều thuận lợi 
như: các chi tiết trong phẫu trường được thể hiện 
sắc nét hơn, có độ sâu qua màn hình 3D; người mổ 
chính tự điều chỉnh camera theo ý mình, dụng cụ mổ 
linh hoạt tương tự tay người trong một không gian 
hẹp giúp các thao tác phẫu tích, khâu nối chính xác 
và tinh tế hơn. Vì vậy, phẫu thuật robot có thể áp 
dụng cho nhiều chuyên khoa như Ngoại niệu, Ngoại 
tiêu hóa và Phụ khoa. Đặc biệt, phẫu thuật robot 
phát huy ưu điểm của mình trên bệnh nhân nam có 
khung chậu hẹp, bệnh nhân béo phì hoặc bệnh nhân 
đã được hóa trị tân hỗ trợ trong bệnh lý ung thư trực 
tràng[10]. 

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy kết quả 
ung thư ngắn hạn tương tự như mổ qua nội soi ổ 
bụng. Về kết quả ung thư lâu dài, hiện nay nhiều 
nghiên cứu đang được thực hiện. Các năm gần đây 
số nghiên cứu về mổ với robot tăng đều và chủ yếu 
áp dụng trong ung thư trực tràng[4],[10],[11].  

Kinh nghiệm của Ferrara[4] cho thấy so với mổ 
nội soi, mổ qua robot lợi hơn nhiều mặt, đặc biệt 
trong việc nạo hạch. Số hạch phẫu tích ít nhất là 12 
hạch, phù hợp với hướng dẫn của National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN)[9]. 
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Bảng 2. Một số nghiên cứu về phẫu thuật trực tràng sử dụng robot 

Tác giả Năm Quốc gia Số bệnh nhân 

Ng và cộng sự[8] 2009 Singapore 8 

Nozawa và cộng sự[10] 2014 Nhật Bản 63 

Huang và cộng sự[5] 2015 Cao Hùng, Đài Loan 40 

Chúng tôi 2016 TP.HCM, Việt Nam 82 

 

Bảng 3. Đặc điểm nhóm nghiên cứu so với một số tác giả khác 

Tác giả Huang và cộng sự[5] Ng và cộng sự[8] Chúng tôi 

Số lượng bệnh nhân 40 8 82 

Tỉ lệ nam/nữ 1/1 5/3 2,5 

Tuổi 60 (32 - 89) 55 (42 - 80) 62 (21 - 85) 

Tổng thời gian mổ chung (phút) 264 (109 - 527) 192 (145 - 250) 201 (126 - 380) 

Máu mất (ml) 150 (20 - 500) Không đáng kể 43,2 (5 - 200) 

Tỉ lệ biến chứng chung 35% 12,5% 15.9% 

Tổng số hạch phẫu tích 9 (0 - 22) 17 (2 - 26) 14,2 (2 - 23) 

Số hạch di căn 1,3 (0 - 6) 0,3 (0 - 2) 2,1 (0 - 14) 

Thời gian nằm viện (ngày) 7 (5 - 32) 5 (4 - 30) 8,1 (5 - 15) 

Khi mổ qua robot, phẫu thuật viên nhìn các cơ quan giải phẫu rõ hơn mổ qua nội soi, các thao tác của 
dụng cụ robot tương tự của tay người nhờ vào hệ thống EndoWrist®. Do đó, phẫu thuật viên có thể tránh gây 
tổn thương các đám rối thần kinh hạ vị, niệu quản phải và trái, bó mạch sinh dục và có thể phẫu tích, khâu nối 
chính xác hơn. Vì vậy, chức năng niệu và sinh dục của bệnh nhân sau mổ được bảo toàn, giúp bệnh nhân có 
chất lượng sống tốt hơn sau phẫu thuật[10].  

    

Hình 2. Vị trí cánh tay robot phía ngoài và trong ổ bụng - Nguồn BV. Bình Dân 2018 

 

Thời gian mổ robot thường kéo dài hơn so với 
mổ nội soi ổ bụng. Nguyên nhân là phẫu thuật viên 
cần thời gian tính toán vị trí các trocar, docking robot 
vào bệnh nhân và chuẩn bị các dụng cụ chuyên biệt 
của robot. Khi phẫu thuật viên quen dần với các thao 
tác này, thời gian mổ giảm rõ rệt. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi, thời gian docking robot những trường 
hợp đầu tiên thường kéo dài khoảng 30 đến 40 phút 
do chưa quen với dụng cụ và cách đặt vị trí các 

trocars. Tuy nhiên, sau khoảng 10 trường hợp đầu 
tiên, thời gian này được rút ngắn đáng kể còn 
khoảng 6 - 12 phút. Thời gian setup robot còn rút 
ngắn đáng kể với thế hệ robot mới Xi, chúng ta 
không cần tính toán các vị trí các cánh tay robot vì ở 
thế hệ robot này đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo 
(AI: Artificial Intelligence) sẽ tính toán sẵn các vị trí 
cánh tay sau khi chúng ta nhập liệu vị trí chính xác 
khối ung thư. Hiện nay thế hệ robot da Vinci Xi này 
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đã ứng dụng tại nhiều nước phát triển trên thế giới 
và mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh 
nhân[5],[6],[10]. 

Chúng tôi, 2 TH chảy máu trong quá phẫu 
thuật, lượng máu mất khoảng 200ml, không phải 
truyền máu cũng như chuyển phương pháp phẫu 
thuật, nguyên nhân trong thời gian đầu chúng tôi 
chưa thật sự quen với các dụng cụ robot, đặc biệt là 
khả năng cầm nắm nên lực cầm nắm mạc treo trực 
tràng quá mạnh làm rách mạc treo trực tràng. Sau 
đó chúng tôi học hỏi qua từng TH và cải thiện dần 
khả năng bóc tách, cầm nắm cũng như các chuyển 
động các cánh tay robot. Theo nghiên cứu của tác 
giả Nasir M (2016)[7], đường cong học tập phẫu thuật 
robot với ung thư trực tràng dao động từ 15 TH phẫu 
thuật viên sẽ quen với các thao tác dụng cụ robot 
trong ổ bụng đến 44 TH thì sẽ hoàn toàn làm chủ 
được công nghệ cũng như khả năng thuần thục để 
phát huy tối qua hiệu quả của robot trong phẫu thuật. 

Thời gian bệnh nhân nằm viện sau mổ từ 6 đến 
16 ngày, trung bình là 8,1 ngày tương đồng với 
nhiều tác giả khác trên thế giới. Trong đó, 6 trường 
hợp nhiễm trùng vết mổ (chỗ lấy bệnh phẩm, thay 
băng tại địa phương), 1 trường hợp liệt ruột kéo dài 
(được mổ thám sát lại loại trừ tắc ruột vào ngày hậu 
phẫu thứ 5 do bụng chướng nhiều, X quang bụng 
đứng rất nhiều hơi ruột non chưa lại trừ tắc ruột tuy 
nhiên khi phẫu thuật không phát hiện xì miệng nối, 
không tắc ruột cơ học mà chỉ liệt ruột). Đặc biệt có 3 
trường hợp xì miệng nối phát hiện bằng các dấu 
hiệu lâm sàng: mạch nhanh >100 lần/phút, sốt từ 
380C trở lên, ống dẫn lưu ra dịch tiêu hóa, công thức 
máu bạch cầu tăng, siêu âm bụng có dịch lượng ít 
đến vừa, CT Scan có bơm thuốc cản quang tan 
trong nước vào lòng trực tràng thấy thuốc cản quang 
thoát vào vùng chậu, 2 TH xì miệng nối được điều trị 
nội khoa thành công bằng kháng sinh mạnh 
Imipenem 0,5g, nuôi ăn tĩnh mạch và 1 TH phải mổ 
lại rã miệng nối, làm hậu môn nhân tạo hố chậu trái, 
sau đó hóa trị 8 đợt và đã đóng lại hậu môn nhân tạo 
sau mổ 8 tháng, hiện tại bệnh nhân ổn định. Tác giả 
Ng[8] phẫu thuật 8 trường hợp bệnh nhân ung thư 
trực tràng giữa và trực tràng thấp thời gian xuất viện 
vào khoảng 4 - 5 ngày, có một trường hợp bệnh 
nhân bị viêm phổi do có bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính kèm theo, và xuất viện sau 10 ngày. Tác giả 
Huang[5] qua 40 trường hợp cắt ung thư đại trực 
tràng có thời gian xuất viện sau phẫu thuật từ 5 - 32 
ngày, ghi nhận 14/40 trường hợp có biến chứng 
trong và sau phẫu thuật bao gồm: chảy máu  
hậu phẫu, áp xe tồn lưu, xì + hẹp miệng nối, tổn 
thương niệu quản + bí tiểu, nhiễm trùng vết mổ và 
viêm phổi. 

Tổng số hạch trung bình lấy được của chúng tôi 
là 14 hạch, ít hơn tác giả Ng[8] và nhiều hơn tác giả 
Huang[5], tuy nhiên số hạch có di căn của chúng tôi 
cao hơn tác giả Ng[8] (bảng 3), do đa số bệnh nhân 
của chúng ta thường đến bệnh viện muộn giai đoạn 
ung thư muộn. 

Tất cả những trường hợp phẫu thuật của chúng 
tôi đều có hai mặt cắt trên và dưới an toàn về mặt 
ung thư học (R0). Chúng tôi có 1 TH (ung thư trực 
tràng thấp đã làm phẫu thuật Miles với giai đoạn ung 
thư sau phẫu thuật pT4aN2aMo) tái phát vùng chậu 
sau phẫu thuật 1 năm, hiện tại quá chỉ định phẫu 
thuật lại do ung thư tái phát xâm lấn xương cùng và 
đang hóa + xạ trị  

Một lợi điểm nữa của phẫu thuật robot trong 
ung thư trực tràng là khả năng chuyển mổ mở cũng 
như diện cắt vòng quanh (CRM: circumferential 
resection margin) thấp hơn so với phẫu thuật nội soi. 
Trong nghiên cứu chúng tôi tất cả 82 TH đều không 
chuyển mổ mở, CRM (+) 4/72 (5,5%) TH ung thư 
trực tràng giữa và thấp. Theo tác giả David Jayne[6] 
năm 2017 tổng kết 471 bệnh nhân ung thư trực 
tràng bao gồm 237 bệnh nhân mổ robot và 234 bệnh 
nhân mổ nội soi thì tỷ lệ chuyển mổ mở nhóm mổ 
robot là 8,1% trong khi nhóm mổ nội soi là 12,2%,  
tỷ lệ CRM (+) nhóm mổ robot là 5,1%, nhóm mổ nội 
soi là 6,3%. 

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật ung thư trực tràng bằng robot cho 
thấy sự an toàn, khả thi và bước đầu mang lại kết 
quả tốt cho bệnh nhân với khả năng mổ tốt hơn 
trong không gian chật hẹp, thêm một lựa chọn tốt 
cho bệnh nhân cũng như phẫu thuật viên. Trong 
tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu với cỡ 
mẫu lớn hơn và so sánh với phẫu thuật nội soi về 
tính an toàn, khả năng nạo vét hạch và kết quả ung 
thư ngắn hạn cũng như dài hạn. 
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ABSTRACT 

Robotic surgery for rectal cancer at Binh Dan Hospital: Outcomes of three years application 

Introduction: Rectal cancer is a common malignant disease of the alimentary tract. Pigazzi et al performed 
a first robotic TME for low rectal cancer in 2006. Binh Dan hospital started to use robotics in colorectal cancer 
surgery in November 2016. Our aim was elvaluated the safety of robotic surgery in management of rectal 
cancer. 

Materials and methods: Prospective case series study: 82 rectal cancer cases were operated by robotic 
da Vinci Surgical System (Si version) in (03 years) from November 2016 to November 2019 at Binh Dan 
hospital. 

Results: Men/ Women ratio: 2,5. Average age: 62 yrs (21 - 85). Treatment: 10 cases of anterior resection, 
46 cases of low anterior resection, 8 cases of ultra-low anterior resection, 18 cases of abdominal perineal 
resection. Post - operative pathology staging: stage I: 2 cases (2,4%), stage IIA: 15 cases (18,3%), stage IIB: 
42 cases (51,2%), stage IIIA: 10 cases (12,2%), stage IIIB: 13 cases (15,9%). Complications: Intra-operative, 
there were 2 cases bleeding. Post - operative, there were: 6 cases of wound infection, 1 case of urine retention, 
1 case of ileus, 3 cases of anastomotic leak with 2 cases were successfull internal treatment and 1 case was 
reoperated. Average length of stay after the operation is 8,1 days (6 - 16). 1 case was pelvic recurrence. 

Conclusion: The use of robotic surgery in rectal cancer treatment is a safe and feasible procedure. We 
can perform widespread for rectal cancer patients without metastasis. 

Key words: Rectal cancer, robotic surgery, low anterior resection (LAR), abdominoperineal resection 
(APR). 
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1 Khoa Hóa trị ung thư - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM 

GIỚI THIỆU 

Ung thư dạ dày vẫn là vấn đề sức khỏe toàn 
cầu trong nhiều năm qua. Theo thống kê mới nhất từ 
Globocan 2018, ung thư dạ dày đứng hàng thứ 5 
sau ung thư phổi, vú, đại trực tràng và tiền liệt tuyến, 
tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân gây tử vong do ung 
thư đứng hàng thứ 3. Đặc biệt, ung thư dạ dày vẫn 
có tần suất cao tại các nước Đông Á[1]. Ung thư dạ 
dày ở giai đoạn tiến xa, di căn là bệnh lý không thể 
điều trị khỏi. Mục tiêu điều trị lúc này là giảm nhẹ 
triệu chứng và kéo dài sống còn. Điều trị toàn thân là 
phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Môt số hóa chất 
đã được dùng trong điều trị ung thư dạ dày, bao 
gồm fluoropyrimidine, platinum (cisplatin, oxaliplatin), 
taxane, và irinotecan. Mặc dù đã có rất nhiều thử 

nghiệm lâm sàng được tiến hành, hiện tại không có 
phác đồ nào được xem là tiêu chuẩn trong điều trị 
bước 1 ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa, di căn có 
thụ thể HER2 âm tính[2].  

Fluoropyrimidine là một biểu tượng của thuốc trị 
ung thư, và trong số đó, 5-FU đã trở thành loại được 
sử dụng phổ biến nhất. Các nghiên cứu tiền lâm 
sàng về hóa dược đã đưa đến S-1, là sự kết hợp 
của tegafur và 2 loại chất điều hòa 5-FU là gimeracil 
(CDHP), và oteracil (oxonate), với tỷ lệ phân tử 
1:0,4:1, giúp tăng hoạt tính kháng bướu và giảm độc 
tính đường tiêu hóa của 5-FU[3].  

Trong các nghiên cứu tại Nhật Bản, S-1 giúp cải 
thiện tỷ lệ đáp ứng lên tới 48%, và còn cho thấy là 
một điều trị phù hợp cho bệnh nhân ngoại trú vì có ít 

TÓM TẮT  

Tổng quan: Ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa và di căn có tỷ lệ tử vong cao. Chúng tôi đã ứng dụng 
phác đồ docetaxel, cisplatin và S-1 trong điều trị bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa di căn chưa 
từng hóa trị tại khoa Hóa trị ung thư bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.  

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 38 bệnh nhân ung thư dạ dày thỏa các tiêu chí: Ung thư dạ 
dày mới chẩn đoán, chưa từng điều trị trước đó; Có giải phẫu bệnh là carcinom tuyến; Giai đoạn tiến xa 
hoặc di căn không thể phẫu thuật; Đã hóa trị với phác đồ DC-S (docetaxel - cisplatin + S-1) ít nhất 1 chu 
kỳ; Có thể trạng tốt (ECOG 0-2).  

Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng: Không có trường hợp nào đạt đáp ứng hoàn toàn. 34,21% bệnh nhân có đáp 
ứng một phần, 50% trường hợp bệnh ổn định, và có 15,79% trường hợp bệnh tiến triển. Tỷ lệ sống còn 
không bệnh tiến triển 1 năm là 25,06% (KTC 95%: 10,86 - 42,21%), trung vị PFS là 7,7 tháng (dao động  
2 - 13,57 tháng). Phân tích đơn biến cho thấy nhóm có đáp ứng hóa trị sẽ có sống còn tốt hơn so với 
nhóm bệnh tiến triển. Về độc tính của hóa trị: tỷ lệ giảm bạch cầu hạt là 73,68%, 23,68% trường hợp bị 
giảm bạch cầu hạt độ 3 - 4. Tỷ lệ tăng men gan (AST/ALT) là 23,68%. 10,52% trường hợp có tăng 
creatinine máu độ 1 - 2. Các biến cố bất lợi khác được ghi nhận trong nghiên cứu gồm chán ăn, viêm 
miệng, buồn nôn/ nôn và tiêu chảy, đều ở mức độ 1 - 2.  

Kết luận: DC-S là phác đồ hóa trị đem lại tỷ lệ đáp ứng cao và dung nạp được đối với bệnh nhân ung 
thư dạ dày giai đoạn tiến xa và/hoặc di căn.  
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tác dụng phụ. Sau nghiên cứu đơn trị, các nghiên 
cứu bắt đầu tăng cường hiệu quả của S-1 bằng kết 
hợp với các thuốc hóa trị khác với cơ chế hoạt động 
khác. Nghiên cứu pha I/II cho thấy việc kết hợp S-1 
với cisplatin cho tỷ lệ đáp ứng lên tới 74% và OS đạt 
383 ngày, với độc tính chấp nhận được[6]. Và sau 
đó, nghiên cứu pha III so sánh giữa phác đồ phối 
hợp với đơn trị (nghiên cứu SPIRITS), cho thấy phối 
hợp S-1 và cisplatin cải thiện tỷ lệ đáp ứng (54% so 
với 31%), kéo dài PFS (6 tháng so với 4 tháng) và 
OS (13 tháng so với 11 tháng) so với S-1 đơn thuần 
trong ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển, và đây trở 
thành phác đồ điều trị tiêu chuẩn tại Nhật Bản[5].  
Tuy nhiên, kinh nghiệm sử dụng S-1 ở các nước 
khác ngoài Nhật Bản còn khá hạn chế. Một nghiên 
cứu pha III cũng được tiến hành để xác định hiệu 
quả thì cho thấy phác đồ S-1 và cisplatin không khác 
biệt với phác đồ 5-FU kết hợp cisplatin về tỷ lệ đáp 
ứng, PFS, và OS (nghiên cứu FLAGS)[6].  

Việc phối hợp thêm Docetaxel vào phác đồ S-1 
và cisplatin (phác đồ DC-S) đã đem lại nhiều kết quả 
đáng mong đợi. Các nghiên cứu pha I và pha II đã 
cho kết quả tỷ lệ đáp ứng với phác đồ DC-S từ  
76,9 - 87,1%. Tiếp theo đó, nghiên cứu hồi cứu của 
Kinoshita (2015) thực hiện trên 57 bệnh nhân ung 
thư dạ dày giai đoạn IV điều trị với phác đồ DCS. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng một phần 
đạt 73,7%, 14% bệnh ổn định, chỉ có 5,3% bệnh tiến 
triển. Hơn nữa, có 34 trường hợp (59,6%) được 
thực hiện phẫu thuật đảo ngược sau hóa trị, với gần 
80% đạt diện cắt R0. Nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ sống 
còn toàn bộ 1 năm và 2 năm đạt lần lượt là 70,6%, 
và 49,6%[8]. Tại bệnh viện Đại học Y Dược  
TP. HCM, chúng tôi đã áp dụng phác đồ DC-S trong 
hóa trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa - di căn từ 
vài năm nay. Nghiên cứu được tiến hành với các 
mục tiêu: đánh giá tỷ lệ đáp ứng, và tỷ lệ sống còn 
không bệnh tiến triển 1 năm.  

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu trên 38 
bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị tại khoa Hóa trị ung 
thư - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM từ 
01/01/2018 đến hết 31/12/2018, thỏa các tiêu chí sau: 

- Ung thư dạ dày mới chẩn đoán, chưa từng 
điều trị trước đó. 

- Có giải phẫu bệnh là carcinom tuyến. 

- Giai đoạn tiến xa hoặc di căn không thể phẫu 
thuật: 

   + Bướu lớn, xâm lấn các tạng lân cận. 

   + Di căn gan, phúc mạc, hoặc các tạng trong 
ổ bụng. 

   + Di căn hạch cạnh động mạch chủ bụng 
nhóm 16a2 và 16b1 ≥1cm trên CT-scan bụng. 

- Có thể được phẫu thuật không triệt để (nối vị - 
tràng, mở nuôi ăn, nội soi ổ bụng) trước hóa trị, hoặc 
không. 

- Đã hóa trị với phác đồ docetaxel - cisplatin + 
S-1 ít nhất 1 chu kỳ. 

- Có thể trạng tốt (ECOG 0-2). 

- Có chức năng tủy xương trong giới hạn cho 
phép để hóa trị: bạch cầu hạt >2G/L, tiểu cầu  
>100G/L.  

- Có chức năng gan - thận trong giới hạn cho 
phép để hóa trị: AST, ALT < 1,5 lần giới hạn bình 
thường cao, ure, creatinine trong giới hạn bình 
thường. 

Những bệnh nhân có những tiêu chí sau sẽ bị 
loại khỏi nghiên cứu: 

- Đã từng hóa trị - xạ trị trước đó vì bệnh lý ung 
thư khác. 

- Ung thư dạ dày đã điều trị tái phát/ tiến triển. 

Phác đồ dùng trong nghiên cứu  

Trong nghiên cứu sử dụng phác đồ DC-S,  
trong đó: 

- Docetaxel 35mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 
và ngày 15, chu kỳ 28 ngày.  

- Cisplatin 35mg/m2 truyền tĩnh mạch ngày 1 và 
ngày 15, chu kỳ 28 ngày. 

- S-1 80mg/m2/ngày, chia 2 lần uống mỗi ngày, 
trong 14 ngày, chu kỳ 28 ngày. 

Đánh giá đáp ứng theo tiêu chuẩn RECIST 1.1. 
Độc tính của hóa trị sẽ được đánh giá theo tiêu 
chuẩn CT-CAE 4.0.  

Các phép kiểm được sử dụng gồm Chi bình 
phương đối với biến định tính, phép kiểm t-student 
với biến định lượng. Biến sống còn được ước tính 
theo phương pháp Kaplan-Meier, và phân tích đơn 
biến bằng phép kiểm Log-rank, phân tích đa biến 
bằng hồi qui Cox, với giá trị p < 0,05 được xem là có 
ý nghĩa thống kê.  

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  

Chúng tôi ghi nhận có 38 trường hợp thỏa tiêu 
chí nghiên cứu. Giới nam chiếm phần lớn trong 
nghiên cứu, với 24 trường hợp, chiếm 63,16%.  
Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu là 51,68 ± 12,53 
tuổi, với trung vị tuổi là 54 tuổi. Giai đoạn T trong 
nghiên cứu được đánh giá theo phân loại TNM của 
AJCC/UICC phiên bản 8. Chúng tôi ghi nhận có 
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55,56% là bướu T4a, xâm lấn đến thanh mạc dạ 
dày, và 44,44% bướu T4b. Trong 38 trường hợp 
được nghiên cứu, thì có 4 trường hợp không ghi 
nhận di căn xa trước mổ (chiếm 10,53%), còn lại 34 
trường hợp di căn xa (chiếm 89,47%). Vị trí di căn 
thường được ghi nhận nhất là di căn phúc mạc, di 
căn hạch cạnh động mạch chủ bụng và gan.  

Có 37 trường hợp ghi nhận được vị trí bướu 
trước điều trị, trong đó có 3 trường hợp bướu ở tâm 
vị (chiếm 8,11%), 9 trường hợp bướu ở thân vị 
(24,32%), bướu ở hang môn vị chiếm phần lớn với 
20 trường hợp (54,05%), và 5 trường hợp bướu 
dạng lan tỏa chiếm toàn bộ dạ dày (litinis plastica) 
(13,51%). Các đặc điểm của dân số nghiên cứu trên 
đây cũng khá phù hợp với các nghiên cứu trước đây 
trên thế giới về ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa.  

Trong 38 trường hợp, chúng tôi ghi nhận có 19 
trường hợp được phẫu thuật trước, chiếm 50%. 
Trong các phẫu thuật trước hóa trị này, thì chỉ có 5 
trường hợp là được cắt bán phần hoặc toàn phần  
dạ dày làm sạch kèm nạo hạch D2, chiếm 26,32%. 
Lý do của các phẫu thuật làm sạch này phần lớn vì 
biến chứng của ung thư dạ dày (thủng, xuất huyết 
tiêu hóa, hoặc hẹp môn vị nặng). Còn lại là phần lớn 
là phẫu thuật nối tắt (nối vị tràng) hoặc phẫu thuật 
mở dạ dày / hỗng tràng ra da nuôi ăn, hoặc chỉ nội 
soi ổ bụng thám sát kèm sinh thiết.  

Tỷ lệ đáp ứng  

Dựa trên tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng của 
RECIST và theo đánh giá của bác sĩ chẩn đoán hình 
ảnh kết hợp với bác sĩ điều trị, chúng tôi ghi nhận 
không có trường hợp nào đạt đáp ứng hoàn toàn, có 
13 trường hợp đạt đáp ứng một phần (34,21%),  
19 trường hợp bệnh ổn định (50%) và 6 trường hợp 
bệnh tiến triển (15,79%).  

Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Đinh Thị 
Hải Duyên công bố năm 2017 với phác đồ TCX 
(paclitaxel-carboplatin-capecitabine) trên 30 trường 
hợp ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa-di căn, thì tỷ lệ 
đáp ứng hoàn toàn là 3,3%, 40% đáp ứng một phần, 
và 46,7% bệnh ổn định[9]. Tỷ lệ này cũng khá tương 
đồng với chúng tôi, trên cùng một cỡ mẫu tương đối 
nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn 
Hùng với phác đồ docetaxel-cisplatin, không có sự 
kết hợp của S-1, cho thấy tỷ lệ bệnh tiến triển lên tới 
29,1%, điều này có thể gợi ý tính hiệu quả khi kết 
hợp thêm S-1 trong điều trị. Tác giả ghi nhận yếu tố 
có liên quan đến đáp ứng điều trị là liều điều trị đạt 
100%[10]. 

Nghiên cứu của Kinoshita trên 57 trường hợp 
ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa - di căn, điều trị với 
phác đồ DC-S giống với chúng tôi, cũng có kết quả 
tốt hơn nghiên cứu của chúng tôi: không có trường 
hợp nào đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng một phần 
chiếm 73,7%, bệnh ổn định chiếm 14%. Chỉ có 3 
trường hợp bệnh tiến triển, chiếm 5,3%[8].  

Nghiên cứu hồi cứu của Ohnuma trên 111 
trường hợp ung thư dạ dày tiến xa - di căn hóa trị 
với phác đồ DC-S, cho kết quả tốt hơn so với chúng 
tôi rất nhiều, với tỷ lệ đáp ứng toàn bộ (ORR) là 
83,3% ở nhóm không di căn phúc mạc và 82,4% ở 
nhóm di căn phúc mạc nhẹ, 80% ở nhóm di căn 
phúc mạc nhiều[11]. Một nghiên cứu khác tại Nhật 
Bản với 259 bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn  
di căn, được hóa trị với nhiều phác đồ khác nhau, 
gồm cisplatin-S1, docetaxel-cisplatin-S1, cisplatin-
capecitabine, irinotecan-S1, cisplatin-paclitaxel, 
nghiên cứu này cho thấy phần lớn bệnh nhân đạt 
đáp ứng ở mức bệnh ổn định (49,8%), với tỷ lệ đáp 
ứng toàn bộ là 36,3% và tỷ lệ kiểm soát bệnh là 
86,1%[12]. Kết quả này tương tự như trong nghiên 
cứu của chúng tôi. Gợi ý rằng phác đồ DC-S tại dân 
số Việt Nam trên đối tượng ung thư dạ dày giai đoạn 
trễ cũng đạt đáp ứng tương tự như các phác đồ hóa 
trị khác. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi cũng ghi nhận 
những trường hợp đạt đáp ứng một phần có thể 
chuyển phẫu thuật đảo ngược (conversion surgery): 
6/38 trường hợp có thể phẫu thuật cắt dạ dày (bán 
phần/ toàn phần) kèm nạo hạch D2, và đạt diện cắt 
R0 sau phẫu thuật, chiếm 15,79%. Những trường 
hợp này đều được làm rửa dịch ổ bụng làm tế bào 
học để xác định tình trạng di căn phúc mạc, và đều 
có kết quả âm tính. Phẫu thuật đảo ngược được 
định nghĩa là phẫu thuật nhắm tới đạt diện cắt R0 
cho những trường hợp trước đó không thể phẫu 
thuật sau khi đã đạt đáp ứng tố với hóa trị[12]. Phẫu 
thuật đảo ngược với diện cắt R0 giúp cải thiện sống 
còn, trong đó hóa trị trước là phương pháp có nhiều 
tiềm năng nhất. Nghiên cứu của Mieno và 
Yamaguchi cho thấy phẫu thuật đạt R0 có tỷ lệ sống 
còn cao hơn đáng kể so với nhóm còn bướu R1/R2, 
và những trường hợp có phẫu thuật đảo ngược 
cũng tốt hơn những trường hợp không thể phẫu 
thuật[13],[12]. Nghiên cứu của Yamguchi trên 259 bệnh 
nhân ung thư dạ dày di căn, được hóa trị nhiều phác 
đồ khác nhau, thì ghi nhận tỷ lệ phẫu thuật đảo 
ngược cũng ở mức 32,4%, cao hơn so với nghiên 
cứu của chúng tôi[12].  
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Tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển 1 năm 

 

Biểu đồ 1. Biểu đồ Kaplan-Meier về sống còn không bệnh tiến triển  

Qua 38 trường hợp nghiên cứu, với thời gian theo dõi trung vị là 9,2 tháng, có 26/38 biến cố PFS xảy ra 
(chiếm 68,42%). Chúng tôi ghi nhận trung vị thời gian sống còn không bệnh tiến triển là 7,7 tháng, trung bình 
7,59 ± 3,25 tháng (2 - 13,57 tháng). Tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển 1 năm là 25,06% (khoảng tin cậy 
95%: 10,86 - 42,21%). 

Phân tích sống còn bằng phép kiểm Log-rank, chúng tôi ghi nhận yếu tố lớn tuổi và có đáp ứng với điều trị 
thì có liên quan với sống còn không bệnh tiến triển tốt hơn. Phân tích này cũng thực hiện với nhiều yếu tố khác 
tuy nhiên không phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa trong các phân nhóm. Điều này có thể thấy, việc phẫu thuật 
cắt dạ dày làm sạch trước hóa trị đối với những trường hợp đã tiến xa hoặc di căn có thể không đem lại lợi ích 
gì về mặt sống còn. Phẫu thuật đảo ngược sau hóa trị giúp cải thiện tiên lượng sống còn, tuy nhiên không đạt 
ý nghĩa thống kê, điều này có thể do phân phối không đều trong các phân nhóm và do cỡ mẫu nhỏ.  

Bảng 1. Phân tích dưới nhóm về PFS 1 năm 

Phân nhóm Tỷ lệ PFS 1 năm (%) Giá trị p 

Nhóm tuổi: ≤ 60/ >60 18/50 0,0385 

Giai đoạn T: T4a/T4b 30, 0/22, 50 0,523 

Giai đoạn N: N1/N2/N3 33, 33/11, 76/43, 08 0,586 

Giai đoạn M: M0/M1 10/28, 11 0,121 

Di căn gan: có/không 14, 29/27, 96 0,544 

Di căn phúc mạc: có/không 37, 88/15, 63 0,109 

Di căn hạch dọc động mạch chủ bụng: có/ không 19, 23/33, 33 0,55 

Cắt dạ dày trước hóa trị: có/ không 20, 0/45, 71 0,159 

Đáp ứng hóa trị: PR/ SD/ PD 27, 69/31, 58/0 0,00 

Phẫu thuật đảo ngược sau hóa trị: có/ không 55, 56/18, 75 0,0519 

 

So sánh với các nghiên cứu tại Nhật, thì có 
nghiên cứu hồi cứu của Ohnuma trên 111 trường 
hợp được điều trị với phác đồ DCS trong ung thư dạ 
dày tiến xa, di căn, trong thời gian theo dõi dài hơn 
chúng tôi (23,7 tháng), thì ghi nhận thời gian trung vị 
PFS là 7,6 tháng và tỷ lệ PFS-1 năm là 33,9%, 
tương tự với chúng tôi. Và tác giả cũng phân tích 
các yếu tố như vị trí di căn phúc mạc thì có ảnh 

hưởng đến PFS không và cũng không thấy khác biệt 
có ý nghĩa giữa các nhóm. Tác giả chỉ ghi nhận một 
yếu tố tiên lượng độc lập với PFS là thể trạng tốt 
(PS=0)[11].   

Độc tính của phác đồ DC-S 

Có 28/38 trường hợp bị giảm bạch cầu hạt tất 
cả các mức độ (chiếm 73,68%), trong đó giảm bạch 
cầu hạt độ 3 và độ 4 có 9 trường hợp, chiếm 
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23,68%. Chúng tôi ghi nhận có 1 trường hợp bị  
sốt giảm bạch cầu hạt độ 4 cần nhập viện nội trú để 
điều trị.  

Phần lớn các trường hợp bị thiếu máu độ 1 và 
độ 2 (chiếm 86,84%), chỉ có 2 trường hợp ở độ 3 trở 
lên (chiếm 5,26%).  

Giảm tiểu cầu ít gặp với phác đồ DC-S với 
26,32% trường hợp bị giảm tiểu cầu độ 1, không gặp 
trường hợp nào giảm nặng độ 3 - 4.  

Kết quả này của chúng tôi cũng thống nhất với 
kết quả của nghiên cứu của tác giả Kinoshita tại 
Nhật, với phác đồ DC-S giống với chúng tôi (giống 
về liều lượng và thời gian sử dụng). Tác giả cho thấy 
tỷ lệ giảm bạch cầu hạt độ 3 - 4 là 31,6%, tỷ lệ thiếu 
máu độ 3-4 là 7%, còn tỷ lệ giảm tiểu cầu độ 3 - 4 là 
1,8%[8].  

Nghiên cứu hồi cứu của Ohnuma cũng sử dụng 
phác đồ DC-S thì cho thấy độc tính giảm bạch cầu 
hạt độ 3 - 4 lên tới 73%, và 85,1% bị giảm bạch cầu 
hạt mọi mức độ. Tỷ lệ sốt giảm bạch cầu hạt độ 3 - 4 
là 14,9%. Thiếu máu thì gặp với tỷ lệ thấp hơn là 
28,4%, và giảm tiểu cầu chỉ gặp ở 21,6%. Sự khác 
biệt có thể do khác biệt về liều dùng của docetaxel 
và cisplatin trong nghiên cứu này so với chúng tôi[11].   

Trong 38 trường hợp, chỉ có 9 trường hợp tăng 
men gan AST/ALT, trong đó phần lớn là tăng độ 1 
(chiếm 15,79%), 1 trường hợp tăng độ 4, cần hoãn 
điều trị (tương ứng 2,63%).  

Có 3 trường hợp bị tăng creatinine máu độ 1, 
và 1 trường hợp tăng độ 2, tương ứng là 7,89% và 
2,63%.  

Các biến cố bất lợi trên đường tiêu hóa được 
ghi nhận trong nghiên cứu gồm có chán ăn, viêm 
miệng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, đều ghi nhận ở 
tần suất thấp, và chủ yếu ở độ 1. Trong đó cao nhất 
là độc tính chán ăn và nôn ói, chiếm tương ứng 
21,05% và 18,42%.  

Nghiên cứu hồi cứu của Ohnuma và Sato với 
phác đồ DC-S cũng cho kết quả khá tương đồng với 
chúng tôi, là phần lớn bệnh nhân bị chán ăn và buồn 
nôn, tuy nhiên tần suất ghi nhận được cao hơn 
nhiều so với chúng tôi[11].  

KẾT LUẬN 

Phác đồ DC-S đem lại hiệu quả trong điều trị 
ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa, di căn, và với độc 
tính chấp nhận được, có thể xử trí được. Tuy nhiên, 
cần thêm nhiều nghiên cứu tiến cứu với cỡ mẫu lớn 
để khẳng định thêm về hiệu quả của phác đồ này.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, 
Torre LA, Jemal A (2018), “Global cancer 
statistics 2018: GLOBOCAN estimates of 
incidence and mortality worldwide for 36 cancers 
in 185 countries”, CA Cancer J Clin, 68(6):  
394-424.  

2. Avital I, Nissan A, Golan T, Lawrence YR, 
Stojadinovic A (2019), “Chapter 53: Cancer of 
the Stomach”. In: DeVita VT, Lawrence TS, 
Rosenberg SA, DeVita, Hellman, and 
Rosenberg’s cancer: principles & practice of 
oncology, 11th edition, Wolters Kluwer. 

3. Krasniqi E, Pellicori S, Formica V (2015). 
“Emerging role of S-1 in gastric cancer”, Indian J 
Med Paediatr Oncol; 36(4): 219-228. 

4. Mahlberg R, Lorenzen S, Thuss-Patience P, 
Heinemann V, Pfeiffer P, Möhler M (2017), “New 
Perspectives in the Treatment of Advanced 
Gastric Cancer: S-1 as a Novel Oral 5-FU 
Therapy in Combination with Cisplatin”, 
Chemotherapy, 62: 62-70. 

5. Koizumi W, Narahara H, Hara T, Takagane A, 
Akiya T, Takagi M, et al (2008). “S-1 plus 
cisplatin versus S-1 alone for first-line treatment 
of advanced gastric cancer (SPIRITS trial): A 
phase III trial”, Lancet Oncol; 9:215-21. 

6. Krasniqi E, Pellicori S, Formica V (2015). 
“Emerging role of S-1 in gastric cancer”, Indian J 
Med Paediatr Oncol; 36(4): 219-228. 

7. Mahlberg R, Lorenzen S, Thuss-Patience P, 
Heinemann V, Pfeiffer P, Möhler M (2017), “New 
Perspectives in the Treatment of Advanced 
Gastric Cancer: S-1 as a Novel Oral 5-FU 
Therapy in Combination with Cisplatin”, 
Chemotherapy, 62: 62-70. 

8. Kinoshita J, Fushida S, Tsukada T, Oyama K, 
Okamoto K, Makino I, Nakamura K, Miyashita T, 
Tajima H, Takamura H, Ninomiya I, Ohta T 
(2015), “Efficacy of conversion gastrectomy 
following docetaxel, cisplatin, and S-1 therapy in 
potentially resectable stage IV gastric cancer”, 
EJSO; 41: 1354-1360. 

9. Đinh Thị Hải Duyên, Nguyễn Trọng Hiếu, Trần 
Đăng Khoa (2017), “Đánh giá kết quả điều trị 
phác đồ TCX trên bệnh nhân ung thư dạ dày giai 
đoạn tiến xa và di căn tại bệnh viện Ung bướu 
Hà Nội”, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 4:  
207-217.  



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 220 

10. Nguyễn Văn Hùng, Vũ Hồng Thăng, Lê Văn 
Thành, Vũ Văn Thế (2016), “Đáp ứng phác đồ 
hóa chất Docetaxel – Cisplatin trong ung thư dạ 
dày giai đoạn muộn”, Tạp chí Ung thư học Việt 
Nam, 3: 412 - 419.  

11. Ohnuma H, Sato Y, Hirakawa M, et al. (2018), 
“Docetaxel, cisplatin and S-1 (DCS) combination 
chemotherapy for gastric cancer patients with 
peritoneal metastasis: a retrospective study”, 
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 
https://doi.org/10.1007/s00280-018-3523-x.  

12. Yamaguchi K, Yoshida K, Tanahashi T, 
Takahashi T, Matsuhashi N, Tanaka Y, Tanabe 
K, Ohdan H (2018), “The long-term survival of 
stage IV gastric cancer patients with conversion 
therapy”, Gastric Cancer, 21:315-323 

13. Mieno H, Yamashita K, Hosoda K, et al. (2017), 
“Conversion surgery after combination 
chemotherapy of docetaxel, cisplatin and S-1 
(DCS) for far-advanced gastric cancer”, Surg 
Today, DOI 10.1007/s00595-017-1512-z. 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 221 

ABSTRACT 

Background: The advanced and metastatic stage of gastric cancer still have high mortality rate. We 
applied the DC-S regimen (docetaxel, cisplatin and S - 1) in treatment for newly diagnosed advanced and 
metastatic gastric cancer in Chemotherapy Department of University Medical Center at Ho Chi Minh city.  

Method: We did a retrospective study in 38 gastric cancer patients with these criteria: newly diagnosed 
gastric cancer, adenocarcinoma of the gastric, avanced stage or metastatic stage, treated with chemotherapy 
with DC-S regimen at least 1 cycle, with good performance status (ECOG 0 - 2).  

Results: The response rate: there was no case of complete response. 34.21% of cases had partial 
response, stable disease in 50% and disease progression in 15.79%. 1 - year progression free survival was 
25.06% (95% CI: 10.86 - 42.21%), median PFS was 7.7 months (range from 2-13.57 months). Univariate 
analysis revealed that response with chemotherapy correlated with better survival. Chemotherapy toxicities: the 
neutropenia rate was 73.68%, with 23.68% of cases were grad 3 - 4 neutropenia. Rate of elevated 
transaminase (AST/ALT) was 23.68%. Increased creatinine grad 1 - 2 in 10.52% of cases. Other adverse 
events were anorexia, stomatitis, nausea/vomit and diarrhea, all was in grad 1 - 2.  

Conclusion: Chemotherapy with DC-S regimen had high response rate and well-tolerant in patients with 
advanced stage and/or metastatic gastric cancer. 

Keywords: Gastric cancer, DC-S, S1, advanced stage, metastatic.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nguyên tắc điều trị UTTT là sự phối hợp của 
phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và miễn dịch trị liệu, nhưng 
trong đó, phẫu thuật đóng vai trò quyết định. Ngày 
nay, phẫu thuật nội soi điều trị UTTT đã đạt được 
nhiều tiến bộ vượt bậc. Các NC gần đây cho thấy, 
phẫu thuật nội soi đem lại nhiều lợi ích cho BN như: 
Bảo tồn tối đa được các cấu trúc giải phẫu vùng tiểu 
khung, sớm phục hồi chức năng ruột, giảm mất máu, 
ít đau sau mổ và thời gian nằm viện khi so sánh với 
phẫu thuật mở. Kết quả về mặt ung thư, thời gian 
sống thêm sau mổ, chất lượng cuộc sống sau mổ 
cũng cho kết quả tốt, đặc biệt với những khối u có 
chỉ định hóa xạ trị trước mổ.  

Việc quyết định phẫu thuật UTTT, ngoài dựa 
vào giai đoạn bệnh còn dựa vào vị trí khối u. Với 
những tiến bộ về đánh giá giai đoạn UTTT và tiến bộ 

về phẫu thuật như khâu nối máy, chỉ định điều trị 
UTTT thấp ngày càng được mở rộng. Phẫu thuật nội 
soi điều trị UTTT bao gồm cắt đoạn trực tràng, bảo 
tồn cơ thắt, cắt toàn bộ mạc treo trực tràng đồng 
thời bảo tồn thần kinh tự động vùng chậu, khâu 
miệng nối trực tràng ở thấp. Theo y văn, xu hướng 
trên thế giới hiện nay là lựa chọn hóa xạ trị tiền phẫu 
đối với các khối u vị trí 2/3 dưới trực tràng nhằm bảo 
tồn tối đa cơ thắt hậu môn, cải thiện chất lượng cuộc 
sống sau mổ, đồng thời cũng đạt được kết quả tốt 
về tỷ lệ sống thêm[1],[2]. Tại bệnh viện của chúng tôi, 
hệ thống xạ trị UTTT chính thức được đưa vào sử 
dụng thường quy từ tháng 5/2019, góp phần hoàn 
chỉnh các phương pháp điều trị UTTT. Chính vì vậy 
chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm nghiên 
cứu chỉ định điều trị UTTT bằng phẫu thuật nội soi 
tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Ung thư trực tràng (UTTT) là một bệnh lý ác tính thường gặp của đường tiêu hóa, điều trị 
UTTT là điều trị đa mô thức bao gồm phẫu thuật, hóa xạ trị và điều trị giảm nhẹ, trong đó phẫu thuật đóng 
vai trò quyết định.  

Mục tiêu: Nghiên cứu (NC) chỉ định điều trị UTTT bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Ung Bướu 
Nghệ An.  

Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế (NC) mô tả cắt ngang các trường hợp UTTT được phẫu thuật nội soi 
tại khoa Ngoại - Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2020. 

Kết quả: Có 38 bệnh nhân UTTT được phẫu thuật nội soi, trong đó có 20 nam và 18 nữ. Tuổi trung 
bình của nhóm NC là 50,4 ± 11,8. Khối u ở giai đoạn T1 là 15,7%, T2 là 47,4%, T3 là 28,9% và T4 là 
9,0%. Có 28,9% bệnh nhân (BN) được phẫu thuật cắt trước, 47,4% BN cắt trước thấp và 23,7% BN cắt 
cụt. Tỷ lệ chuyển mở là 0%. Thời gian phẫu thuật trung bình cho từng phương pháp tương ứng là: Cắt 
trước 130,6 ± 32,4 phút, cắt trước thấp 145,3 ± 26,3 phút và cắt cụt 160,5 ± 30,8 phút. Tai biến trong mổ 
và biến chứng sớm sau mổ là 6/38 BN (chiếm 15,7%), không có tử vong trong phẫu thuật. Thời gian nằm 
viện trung bình là 7,4 ± 3,6 ngày.  

Kết luận: Phẫu thuật nội soi là một kỹ thuật an toàn và hiệu quả trong điều trị UTTT. 

Từ khóa: Ung thư trực tràng, phẫu thuật nội soi. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 

Cỡ mẫu: Bao gồm tất cả bệnh nhân thỏa mãn 
tiêu chuẩn lựa chọn. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định UTTT: 
chẩn đoán qua nội soi trực tràng và xác định qua kết 
quả giải phẫu bệnh. 

Chẩn đoán giai đoạn UTTT 2/3 dưới: giai đoạn 
T0,T1,T2. Đối với các khối u giai đoạn III, IV hoặc 
T3, T4 sẽ được hóa xạ trị tiền phẫu. 

Được phẫu thuật điều trị UTTT bằng phương 
pháp nội soi. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

UTTT tái phát. 

UTTT có biến chứng: Xuất huyết, tắc ruột, được 
phẫu thuật nội soi điều trị triệu chứng. 

Nguyên tắc phẫu thuật 

Phẫu thuật cắt trước áp dụng cho khối u trực 
tràng ở 1/3 trên, miệng nối trực tràng nằm trên 
ngách trực tràng - bàng quang. 

Phẫu thuật cắt trước thấp áp dụng cho khối u 
trực tràng 1/3 giữa và dưới, miệng nối trực tràng 
dưới ngách trực tràng - bàng quang. 

Cắt cụt áp dụng cho các khối u trực tràng 1/3 
dưới trở xuống và đã xâm lấn cơ thắt hoặc cách rìa 
hậu môn ≤ 4cm. 

 

 

Phương pháp phẫu thuật 

Bệnh nhân được gây mê nội khí quản. 

Đặt 04 trocar: 1 trocar ở rốn, 2 trocar ở 2 hố 
chậu và 1 trocar trên xương mu. 

Phẫu tích và nạo vét hạch dọc bó mạch mạc 
treo tràng dưới, thắt bó mạch sát gốc. 

Di động, giải phóng đại tràng góc lách, đại tràng 
xuống, đại tràng sigma và trực tràng. Sau đó mở nhỏ 
ở đường trắng giữa trên xương mu, đưa đại tràng ra 
ngoài, cắt đoạn trực tràng có u. 

Miệng nối đại - trực tràng được nối máy hoặc tay. 

Đối với kỹ thuật cắt trước thấp thì thực hiện kỹ 
thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng. 

Đối với kỹ thuật nối đại tràng với ống hậu môn 
bảo tồn cơ thắt hậu môn (phẫu thuật pull- through): 
Chỉ định cho trường hợp u trực tràng thấp, cách rìa 
hậu môn 5 - 6cm, giai đoạn T1 - 3, và chưa có bằng 
chứng xâm lấn cơ thắt hậu môn. 

Đối với cắt cụt trực tràng, thì khối u được cắt và 
lấy qua đường hậu môn và làm hậu môn nhân tạo 
vĩnh viễn ở hố chậu trái. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 

Tuổi trung bình của BN: 50,4 ± 11,8 (tuổi), cao 
nhất 83 tuổi, thấp nhất 21 tuổi, nhóm tuổi hay gặp 
nhất 50 - 70 tuổi, chiếm tỷ lệ 83,2%. Tỷ lệ nam/nữ là 
1,1/1. 

Thời gian mắc bệnh trung bình là 4,5 ± 2,6 
tháng, lý do chính khiến người bệnh vào viện là  
đại tiện phân nhầy máu (86,7%), rối loạn đại tiện 
(77,5%). 

Đặc điểm khối u trực tràng qua nội soi 

Bảng 1. Đặc điểm khối u qua nội soi đại trực tràng 

Ghi nhận Nội soi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Vị trí U 

1/3 dưới (cách RHM < 6cm) 11 28,9 

1/3 giữa (cách RHM từ 6 - 10cm) 19 50,0 

1/3 trên (cách RHM ≥10cm) 8 21,1 

KT u so với lòng TT 

< 1/4 7 18,4 

1/4 - 1/2 15 39,5 

1/2 - 3/4 11 28,9 

≥3/4 5 13,2 

Đại thể khối U 

Sùi 21 55,3 

Loét 8 21,1 

Nhiễm cứng 9 23,6 
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Trong NC, các bệnh UTTT 2/3 dưới thuộc giai đoạn III, IV hoặc giai đoạn T3, T4 theo CLVT hoặc MRI đều 
được hóa xạ trị tiền phẫu. Có 20/38 (52,6%) BN được hóa xạ trị tiền phẫu. 

Một số kết quả phẫu thuật 

Bảng 2. Các phương pháp phẫu thuật 

Phương pháp phẫu thuật Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Cắt đoạn đại trực tràng (cắt trước và cắt trước thấp) 21 55,3 

Cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt, nối đại tràng - OHM 8 21,0 

Cắt cụt trực tràng (Phẫu thuật Miles nội soi) 9 23,7 

Tỷ lệ bảo tồn cơ thắt chung đạt 76,3%. 

Bảng 3. Thời gian phẫu thuật 

Loại phẫu thuật Thời gian mổ (phút) 

Cắt đoạn đại trực tràng (cắt trước và cắt trước thấp) 141,6 ± 31,8 

Cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt, nối đại tràng - OHM 174,6 ± 40,1 

Cắt cụt trực tràng (Phẫu thuật Miles nội soi) 160,5 ± 30,8 

Trung bình chung 156,4 ± 36,2 

 

Bảng 4. Tai biến và biến chứng của phẫu thuật 

Loại tai biến Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Chảy máu trong mổ 1 2,6 

Tổn thương tạng (niệu đạo, bàng quang, âm đạo) 0 0 

Nhiễm trùng vết mổ 3 7,9 

Xì rò miệng nối 2 5,2 

Bí đái sau mổ 3 7,9 

Bán tắc ruột 0 0 

Không tai biến 29 76,4 

Thời gian nằm viện trung bình: 8,4 ± 3,6 (ngày), ngắn nhất 6 ngày, dài nhất 16 ngày. Không có bệnh nhân 
tử vong sau mổ. 

Bảng 5. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ 

 Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Đặc điểm vi thể 
Ung thư biểu mô tuyến 36 94,7 

Ung thư biểu mô vảy 2 5,3 

Độ biệt hóa 

Cao 10 26,3 

Vừa 19 50,0 

Kém 9 23,7 

Giai đoạn 

Giai đoạn I 7 18,4 

Giai đoạn II 21 55,3 

Giai đoạn III 8 21,1 

Giai đoạn IV 2 5,2 
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BÀN LUẬN 

Đặc điểm tuổi, giới 

Trong 38 BN, số BN nam 20, chiến 52,6%, số 
BN nữ 18 chiếm 47,4%. Tỷ lệ nam/nữ là 1,1, tỷ lệ 
này cũng tương tự một số tác giả khác trong và 
ngoài nước[2]. Trong NC của chúng tôi, BN tuổi cao 
nhất là 83, thấp nhất là 21, tuổi trung bình của cả 
nhóm nghiên cứu là 50,4 (tuổi), độ tuổi hay gặp nhất 
là từ 50 đến 70, chiếm 83,2%. 

Theo tác giả Marusch F., trong nghiên cứu tác 
động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến kết 
quả sớm sau điều trị phẫu thuật UTTT ở 19.080. 
trong đó có 2938 BN >80 tuổi. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, không có sự khác biệt về tai biến và biến 
chứng sớm sau phẫu thuật, tỷ lệ tử vong sau phẫu 
thuật ở nhóm < 80 tuổi là 2,6% so với 8,0% ở nhóm 
>80 tuổi, NC cũng cho thấy sự gia tăng tỷ lệ tử vong 
sau phẫu thuật liên quan chủ yếu đến các bệnh lý 
lão khoa, đặc biệt là viêm phổi và các biến chứng tim 
mạch. Tác giả cho rằng tuổi không phải là yếu tố cho 
chống chỉ định phẫu thuật điều trị UTTT, kết quả 
ngắn hạn và chất lượng cuộc sống là quan trọng đối 
với các BN cao tuổi[3]. 

Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh khối u 

Soi trực tràng cho đến nay vẫn là phương pháp 
quan trọng để chẩn đoán UTTT. Phương pháp này 
có ưu điểm là rẻ tiền, kỹ thuật đơn giản, nhưng lại 
cho biết chính xác u về hình dạng, kích thước và vị 
trí u cách rìa hậu môn để quyết định phương pháp 
điều trị. Qua nội soi, thực hiện bấm sinh thiết để 
chẩn đoán giải phẫu bệnh. 100% BN trong NC của 
chúng tôi đều được soi trực tràng, sinh thiết và xác 
định được vị trí tổn thương. Qua hình ảnh nội soi, 
chúng tôi nhận thấy u thể sùi gặp nhiều nhất chiếm 
55,3%, nhiễm cứng 23,6% và thể loét 21,1%, u ở 1/3 
giữa chiếm đa số với 19 BN (50%). 

Tất cả BN đều được thăm trực tràng và chụp 
CT scanner hoặc MRI để đánh giá mức độ xâm lấm 
cũng như di căn của khối u. Qua đó, chúng tôi đánh 
giá được có 11 BN chiếm 28,9% u trực tràng xâm 
lấn hết lớp cơ tới thanh mạc hoặc tổ chức xung 
quanh trực tràng (giai đoạn T3), có 18BN chiếm 
47,4% ở giai đoạn T2, 6BN (15,7%) ở T1, 3BN 
(7,9%) ở T4 và không có BN nào có khối u ở giai 
đoạn T0. 

Vai trò hóa xạ trị tiền phẫu 

Xạ trị được chỉ định trong các trường hợp ung 
thư trực tràng giữa và thấp, khi tổn thương chiếm 
trên 1/2 chu vi hoặc dính và xâm lấn tổ chức xung 
quanh. Xạ trị tiền phẫu chỉ định cho các trường hợp 
u lớn, ít di động để làm giảm thể tích khối u và tăng 

mức độ di động, tạo thuận lợi cho phẫu thuật và làm 
tăng tỷ lệ bảo tồn cơ thắt hậu môn[4]. Theo dõi lâu 
dài của Tổ chức điều trị ung thư châu Âu (EORTC) 
thấy rằng xạ trị tiền phẫu làm giảm tỷ lệ tái phát tại 
chỗ một cách có ý nghĩa. Hóa chất bổ trợ được chỉ 
định cho các ung thư trực tràng giai đoạn II (có các 
yếu tố nguy cơ), giai đoạn III, và hóa trị triệu chứng 
cho giai đoạn IV. Phác đồ hóa trị chuẩn là phác đồ 
phối hợp có nền tảng 5-Fluorouracil (5-FU) đã làm 
tăng một cách có ý nghĩa tỷ lệ sống thêm 5-năm. 
Các phác đồ đa hóa trị thường được áp dụng trong 
điều trị bổ trợ ung thư trực tràng bao gồm:  
5-FU+Leucovorin, FOLFIRI (Irinotecan, Leucovorin, 
5-FU), FOLFOX (Oxaliplatin, Leucovorin, 5-FU),  
5-FU+Levamisol. Một trong những hướng nghiên 
cứu mới hiện nay là hóa trị phối hợp với kháng thể 
đơn dòng, hóa trị phối hợp với xạ trị[5]. Tại cơ sở của 
chúng tôi, đối với các UTTT vị trí 2/3 dưới thuộc giai 
đoạn III, IV hoặc giai đoạn T3 - T4 đều được hóa xạ 
trị tiền phẫu, qua theo dõi đánh giá bước đầu, đa số 
các bệnh nhân cho đáp ứng tốt, đặc biệt có 20/38 
BN (52,6%) sau hóa xạ trị tiền phẫu đều giảm  
giai đoạn của khối u, nâng cao tỉ lệ phẫu thuật  
triệt căn khối u, giúp bảo tồn cơ thắt hậu môn được 
tối đa[3],[5]. 

Kết quả phẫu thuật nội soi điều trị UTTT 

Đối với UTTT, do đặc điểm giải phẫu trực tràng 
nằm trong chậu hông bé, phẫu trường sâu và hẹp 
nên khó thao tác khi phẫu thuật mở. Trong phẫu 
thuật nội soi, nhờ camera nội soi khuếch đại hình 
ảnh lên 4 - 6 lần, nguồn sáng tốt nên phẫu thuật viên 
có thể quan sát rõ ràng, phẫu thuật chính xác ở mọi 
vị trí sâu trong tiểu khung. Các cấu trúc giải phẫu 
được nhận định rõ ràng hơn tạo điều kiện thực hiện 
các kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo trực tràng, bảo tồn 
thần kinh tự động vùng chậu, thực hiện miệng nối 
trực tràng ở thấp. Ngày nay, loại trừ những trường 
hợp có chống chỉ định của gây mê, bơm hơi ổ bụng, 
thì hẫu hết các BN UTTT có chỉ định phẫu thuật triệt 
căn đều có thể thực hiện được bằng phẫu thuật nội 
soi và cho kết quả tốt[4],[6]. 

Trong NC này, chúng tôi có 21 BN (55,3%) thực 
hiện phẫu thuật cắt trước và cắt trước thấp, những 
BN này đều có khối u cách rìa hậu môn trên 6cm và 
khối u chỉ ở giai đoạn T1 và T2. Có 8 BN (21%) thực 
hiện miệng nối đại tràng với ống hậu môn, bảo tồn 
cơ thắt hậu môn cho người bệnh, có 1 số BN khối u 
lúc vào viện xâm lấn cơ thắt nhưng được hóa xạ trị 
tiền phẫu giúp nâng cao tỉ lệ bảo tồn cơ thắt, với các 
BN này chúng tôi cũng không làm hậu môn nhân tạo 
bảo vệ, hậu phẫu đều cho kết quả tốt, có 2BN 
(5,3%) có biểu hiện xì rò miệng nối khi làm miệng nối 
cắt trước thấp được phát hiện vào ngày thứ 7 sau 
mổ nên hút liên tục qua dẫn lưu ổ bụng và nuôi 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 226 

dưỡng tĩnh mạch, sau 10 ngày miệng nối liền hoàn 
toàn. Trong NC của Nguyễn Hoàng Bắc và cộng sự 
có 53 trường hợp cắt trước thấp nội soi và nối máy, 
tác giả có 6 trường hợp (11,3%) bị bục xì miệng nối, 
trong 53 trường hợp này, có một số trường hợp 
được mở thông hỗng tràng nếu xét thấy nguy cơ bục 
miệng nối[7]. Như vậy, trong cắt trực tràng trước 
thấp, để bảo vệ miệng nối trực tràng - ống hậu môn, 
mở thông hỗng tràng nên được thực hiện. 

Chỉ định phẫu thuật bảo tồn cơ thắt: Theo các 
tài liệu kinh điển việc chỉ định phẫu thuật cắt trực 
tràng và bảo tồn cơ thắt đã được các tác giả thống 
nhất từ lâu, trong NC này chúng tôi phân tích làm rõ 
hơn chỉ định phẫu thuật nội soi cắt trực tràng bảo tồn 
cơ thắt trên nhóm đối tượng NC và cập nhật những 
quan điểm mới của 1 số tác giả khác. Vấn đề chỉ 
định phẫu thuật bảo tồn cơ thắt phụ thuộc vào 
những yếu tố: mô học khối u, kích thước, vị trí, giai 
đoạn khối u, sự thành thạo của phẫu thuật viên, và 
hiệu quả bước đầu của các phương pháp điều trị 
ban đầu mang lại. Sự lựa chọn kỹ các yếu tố trên là 
chìa khóa kết quả điều trị mà người bệnh được 
hưởng lợi. 

Thời gian trung bình cho từng phương pháp 
phẫu thuật trong NC của chúng tôi là cắt trước và 
cắt trước thấp: 141,6 ± 31,8 phút, cắt trực tràng bảo 
tồn cơ thắt, nối đại tràng - OHM: 174,6 ± 40,1 (phút), 
cắt cụt trực tràng (phẫu thuật Miles nội soi):  
160,5 ± 30,8 (phút), thời gian phẫu thuật trung bình 
chung của cả NC: 156,4 ± 36,2 (phút). Thời gian 
trung bình của phương pháp cắt cụt trực tràng trong 
NC của Phạm Văn Bình và cộng sự là: 160 phút[9]. 
Trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng thì phẫu 
thuật cắt trước thực hiện thường thuận lợi nhất, mất 
ít thời gian hơn so với cắt cụt và cắt trước thấp. Cắt 
trước thấp cần phải lấy mạc treo trực tràng và bảo 
tồn cơ thắt hậu môn nên kỹ thuật khó hơn, cần nhiều 
thời gian hơn. Chúng tôi có 3 BN nhiễm trùng vết 
mổ, 1 BN chảy máu trong mổ do tổn thương đám rối 
tĩnh mạch trước xương cùng được đốt cầm máu 
bằng bipolar. Một số tác giả có BN bị bí đái sau mổ 
nhưng không rõ ở nam hay nữ và độ tuổi như thế 
nào. Trong NC của chúng tôi, 3BN bí đái sau mổ đều 
là BN nam nhiều tuổi, có kèm theo phì đại ít nhiều 
tiền liệt tuyến. Không có trường hợp nào tử vong 
trong NC của chúng tôi. 

Thời gian nằm viện trung bình của cả nhóm 
nghiên cứu là 8,4 ngày. 

KẾT LUẬN 

Điều trị UTTT là sự kết hợp của nhiều phương 
pháp, trong đó phẫu thuật nội soi là phẫu thuật có 

vai trò chủ đạo, phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc 
treo trực tràng, bảo tồn cơ thắt hậu môn, cho kết quả 
tốt về mặt ung thư học đối với khối u cách rìa hậu 
môn ≥6cm, các yếu tố giai đoạn bệnh, kích thước 
khối u với rìa hậu môn liên quan chặt chẽ tới chỉ định 
điều trị UTTT. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Park IJ, Kim JC (2010) “Adequate length of the 
distal resection margin in rectal cancer: from the 
oncological point of view” J Gastrointest Surg. 
Aug, 14 (8):1331 - 7. 

2. Võ Quốc Hưng (2004), Nhận xét một số đặc 
điểm lâm sàng, mô bệnh học và đánh giá kết 
quả đáp ứng xạ trị trước mổ của UTTT tại Bệnh 
viện K, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học 
Y Hà Nội. 

3. Marusch F,: Koch A, Schmidt U (2002)”Impact of 
age on outcome after colorectal cancer surgery 
in the elderly - a developing country 
perspective.” Dis Colon Rectum. May, 17 (3): 
177 - 84 

4. Jean-Pierre Gerard, Yousri Rostom, Jocelyn Gal, 
et al (2012), “Can we increase the chance of 
sphincter saving surgery in rectal cancer with 
neoadjuvant treatments: Lessons from a 
systematic review of recent randomizes trial”, 
Critical reviews in Oncology/Hematology, 
Elsevier, (81), pp. 21 - 28. 

5. Nguyễn Bá Đức (2000), “Ung thư đại tràng-trực 
tràng”, Hóa chất điều trị bệnh ung thư, NXB Y 
học, tr. 87 - 95. 

6. Park IJ, Kim JC (2010) “Adequate length of the 
distal resection margin in rectal cancer: from the 
oncological point of view”J Gastrointest Surg. 
Aug, 14 (8) :1331 - 7. 

7. Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh và 
Nguyễn Quốc Thái. Tai biến và biến chứng phẫu 
thuật nội soi cắt nối máy điều trị ung thư trực 
tràng. Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2010;  
14, phụ bản của Số1:119 - 23. 

8. Phạm Văn Bình* Nguyễn Văn Hiếu*, Nguyễn 
Văn Xuyên**, Hoàng Mạnh Thắng*, Nguyễn 
Hoàng Minh*, Trịnh Lê Huy*. Kết quả bước đầu 
phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng 
tầng sinh môn điều trị ung thư trực tràng thấp tại 
bệnh viện K. Tạp chí Y Học thực hành. 2010; 5: 
37 - 43. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 227 

SUMMARY 

Review results of laparoscopy surgery for rectal cancer at Nghe An Oncology Hospital 

Background: Rectal cancer is a common disease. The quantity of rectal cancer patients is increasing. 
Surgical treatment is the main treatment. 

Objects: To evaluate the value of technics of laparoscopic assisted colorectal excision for cololorectal 
cancers. 

Methods: Cross - sectional study on rectal cancer patients who underwent laparoscopic surgery from 
5/2019 - 8/2020 at Nghe An Oncology Hospital. 

Results: Total 38 patients, 20 males and 18 female. Mean age 50,4 ± 11,8. T1 rate 15,7%, T2 rate 47,4%, 
T3 rate 28,9% and T4 rate 9%. Laparoscopic anterior resection for 28,9% patients, laparoscopic low anterior 
resection for 47,4% patients and Miles procedure for 23,7% patients. Conversional rate 0%. Mean operating 
time was 90,6 ± 32,4 minutes for laparoscopic anterior resection, 115,3 ± 26,3 minutes for laparoscopic low 
anterior resection and 120,5 ± 30,8 minutes for Miles procedure, had complications during surgery and early 
postoperative complications was 4/38 patients (representing 10.5%). Death rate 0%. Mean hospital stay  
8,4 ± 3,6. 

Conclusion: Laparoscopy surgery is effectively and safety on rectal cancer. 

Keywords: Rectal cancer, laparoscopic. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Globocan năm 2018, ung thư (UT) dạ dày 
loại carcinôm tuyến là UT thường gặp hàng thứ ba 
tại Việt Nam với 17.527 ca mới[10]. Theo kết quả ghi 
nhận UT quần thể tại TPHCM năm 2016, UT dạ dày 
là UT thường gặp đứng hàng thứ tư ở nam và thứ 
chín ở nữ với xuất độ chuẩn theo tuổi lần lượt là 
10,0 và 3,5/100.000 dân[15]. 

Tần xuất mắc bệnh UT dạ dày có xu hướng 
giảm dần trong vài thập niên qua, đặc biệt là các 
bệnh nhân trẻ với bướu nguyên phát ở vùng hang vị 
tại Nhật[4]. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ lại ghi nhận 
gia tăng đáng kể của UT dạ dày ở người trẻ với các 
bướu vùng thân vị trong giai đoạn 1999 - 2007[16]. 

Điều trị UT dạ dày cần phải phối hợp đa mô 
thức, trong đó phẫu thuật giữ vai trò quan trọng giúp 
điều trị khỏi UT dạ dày[5,17].  

Ghi nhận trong một nghiên cứu thực hiện tại 
bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 01/2000 - 12/2004[7]: 
tuổi mắc bệnh thường gặp là 50 - 69 với bướu 
nguyên phát thường gặp ở 1/3 dưới dạ dày và tỉ lệ 
cắt được dạ dày chỉ là 47%. Mười lăm năm đã trôi 
qua (2004 - 2019), đặc điểm lâm sàng và điều trị 
phẫu thuật bệnh nhân UT dạ dày tại bệnh viện Ung 
Bướu TPHCM có gì thay đổi? 

Chúng tôi thực hiện công trình này nhằm  
mục tiêu: Phân tích các thay đổi về đặc điểm lâm 
sàng và điều trị phẫu thuật bệnh nhân UT dạ dày tại 

TÓM TẮT 

Mục đích: Phân tích các thay đổi về đặc điểm lâm sàng và điều trị phẫu thuật của các bệnh nhân ung 
thư (UT) dạ dày tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM trong 15 năm qua (2004 - 2019). 

Bệnh nhân và phương pháp: Hồi cứu các trường hợp UT dạ dày loại carcinôm tuyến được điều trị 
tại Khoa Ngoại 2, bệnh viện Ung Bướu TP HCM trong năm 2019. So sánh với các bệnh nhân UT dạ dày 
được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM 01/2000 - 12/2004 (nhóm 2004). 

Kết quả: So với nhóm 2004, không có sự khác biệt về giới tính, vị trí bướu nguyên phát và grad  
mô học của các bệnh nhân (p >0,05); tuy nhiên, tỉ lệ mổ cắt dạ dày cao hơn đáng kể (83% so với 47%,  
p < 0,001).  

Có 98% bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn I - III và 39,5% bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV được mổ 
cắt dạ dày, cao hơn đáng kể so với 68% và 12% của các bệnh nhân nhóm 2004 (p <0,001). 

Kết luận: Trong 15 năm qua (2004 - 2019), tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM: 

- Không ghi nhận sự gia tăng của nhóm tuổi trẻ < 40, cũng như sự gia tăng tần xuất của UT dạ dày 
1/3 trên.  

- Tỉ lệ mổ cắt dạ dày cao hơn hẳn ở mọi giai đoạn bệnh của UT dạ dày, từ giai đoạn I đến giai đoạn IV. 
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bệnh viện Ung Bướu TPHCM trong 15 năm qua 
(2004 - 2019). 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân UT dạ dày loại carcinôm tuyến 
điều trị phẫu thuật tại Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung 
Bướu TPHCM trong năm 2019. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, mô tả cắt ngang. 

Theo dõi bệnh nhân dựa vào hồ sơ bệnh án. 

Các biến số chính 
Giai đoạn bệnh: Được xác định theo hệ thống 

xếp giai đoạn pTNM của AJCC phiên bản 8, năm 
2017[2]. 

Grad mô học của bướu: Grad 3 bao gồm các 
loại giải phẫu bệnh như carcinôm tuyến grad 3, 
carcinôm tế bào nhẫn (gần đây có tên gọi khác là 
carcinôm kém kết dính: Poorly cohesive carcinoma), 
carcinôm tiết nhày, carcinôm hỗn hợp.  

Các loại phẫu thuật cắt dạ dày: 

- Cắt phần xa dạ dày (distal gastrectomy). 

- Cắt phần gần dạ dày (proximal gastrectomy). 

- Cắt toàn phần dạ dày (total gastrectomy).  

Số liệu được ghi nhận vào bảng thu thập số 
liệu. Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 
20.0 for Windows và Minitab 16.  

So sánh số liệu từng cặp giữa các bệnh nhân 
trong nghiên cứu này và các bệnh nhân UT dạ dày 
được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Bướu 
TPHCM năm 2000 - 2004[7]. 

Giá trị p < 0,05 được chọn là có ý nghĩa thống 
kê, với độ tin cậy 95%.  

Mối tương quan giữa hai biến số định lượng 
được kiểm định bằng phép kiểm t. 

Mối tương quan giữa hai biến số định tính được 
kiểm định bằng phép kiểm Chi bình phương (2). 

Bàn luận và so sánh với y văn. 

 
KẾT QUẢ 

Các đặc điểm của các bệnh nhân trong nghiên cứu này và các bệnh nhân UT dạ dày được điều trị tại 
bệnh viện Ung Bướu TPHCM 2000 - 2004 (nhóm 2004) được trình bày trong bảng 1: 

Bảng 1. Các đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng 

Đặc điểm Nghiên cứu này Nghiên cứu 2000 - 2004[7] p 

Thời gian nghiên cứu 1 năm (2019) 5 năm (2000 - 2004)  

Số bệnh nhân 153 358  

Tuổi Tuổi trung bình 59  10  
(nhỏ nhất 33, lớn nhất 83 tuổi) 

Tuổi trung bình 57  13  
(nhỏ nhất 20, lớn nhất 86 tuổi) 

0,171 

< 40 6 (4%) 38 (11%) 0,015 

≥ 40 147 320  

Giới tính  0,055 

Nam 109  222   

Nữ 44 (29%) 136 (38%)  

Vị trí bướu nguyên phát  0,828 

1/3 trên 14 (9%) 28 (8%)  

1/3 giữa 25 (16%) 64 (18%)  

1/3 dưới 114 (75%) 266 (74%)  

Grad mô học của bướu  0,189 

Grad 1 5 26  

Grad 2 58 121  

Grad 3 90 (59%) 211 (59%)  

Giai đoạn bệnh  0,044 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 230 

I 23 (15%) 41 (11%)  

II 37 (24%) 75 (21%)  

III 55 (36%) 107 (30%)  

IV 38 (25%) 135 (38%)  

Phẫu thuật  < 0,001 

Cắt phần xa/ gần dạ dày 110 (72%) 163 (46%)  

Cắt toàn phần dạ dày 18 (12%) 4 (1%)  

Nối vị - tràng 14  122   

Mở thông dạ dày/ hỗng tràng 3  30   

Mở bụng thăm dò ± Sinh thiết 8 39  

+ Không có sự khác biệt về giới tính, vị trí bướu nguyên phát, grad mô học của các bệnh nhân giữa hai 
nhóm nghiên cứu (p >0,05).  

+ Các bệnh nhân trong nghiên cứu này có các bệnh nhân trẻ <40 tuổi ít hơn (4% so với 11%, p = 0,015) 
và giai đoạn bệnh sớm hơn (15% giai đoạn I so với 11%, p = 0,044). Đặc biệt, tỉ lệ mổ cắt dạ dày trong nhóm 
nghiên cứu này cao hơn đáng kể (84% so với 47%, p < 0,001). 

Chi tiết giai đoạn bệnh của các bệnh nhân UT dạ dày được mổ cắt dạ dày được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Giai đoạn bệnh và phẫu thuật cắt dạ dày 

 Nghiên cứu này Nghiên cứu 2000 - 2004[7] 

 Không cắt dạ dày Cắt dạ dày p Không cắt dạ dày Cắt dạ dày p 

Giai đoạn I 0 23 (100%) < 0,001 1 40 (98%) < 0,001 

Giai đoạn II 0 37 (100%) 12 63 (81%) 

Giai đoạn III 2 53 (96,4%) 59 48 (45%) 

Giai đoạn IV 23 15 (39,5%) 119 16 (12%) 

Tổng cộng 25 128 (84%) 191 167 (47%) 

Có sự khác biệt đáng kể về giai đoạn bệnh và phẫu thuật cắt dạ dày (p < 0,001). 

Tỉ lệ mổ cắt dạ dày các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn I - III là 98% cao hơn đáng kể so với 68% của 
nhóm 2004 (p < 0,001). 

Có 39,5% các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV được mổ cắt dạ dày, cao hơn đáng kể so với 12% của 
các bệnh nhân nhóm 2004 (p < 0,001). 

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm lâm sàng các bệnh nhân UT dạ dày 

Về tuổi và giới 
UT dạ dày thường gặp ở tuổi 60 - 80, nam 

thường mắc bệnh nhiều hơn nữ 2 lần[16]. Theo một 
nghiên cứu mới công bố năm 2019 của Bergquist[3], 
các bệnh nhân UT dạ dày tuổi trẻ ≤ 40 chiếm tỉ lệ 
3,5%. 

Tại Hoa Kỳ[4], tần xuất UT dạ dày có xu hướng 
giảm ở người 40 tuổi trở lên nhưng lại tăng ở người 
dưới 40 tuổi. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 1): 

+ Tuổi trung bình của bệnh nhân là 59, hơi 
thấp hơn so với tuổi thường gặp tại các nước Âu Mỹ 
(p < 0,001); nhưng nhóm tuổi trẻ < 40 là 4%, không 
khác so với y văn. 

+ Tỉ lệ nam/nữ là 2,5 (109/44), không khác 
với y văn (p = 0,232). 

So với nhóm 2004, bệnh nhân trong nghiên cứu 
này không có sự gia tăng của nhóm tuổi trẻ < 40, 
thậm chí còn giảm đi (4% so với 11%, p = 0,015). 

Về vị trí bướu nguyên phát 
Sự khác biệt về vị trí bướu nguyên phát ở các 

bệnh nhân UT dạ dày ở châu Á và các nước Âu - Mỹ 
đã được ghi nhận từ lâu. Đa số UT dạ dày ở châu Á 
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nằm ở phần xa của dạ dày (hang - môn vị), trong khi 
đó tại các nước Âu - Mỹ lại ở phần gần của dạ dày 
(tâm - đáy vị)[8]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng tỉ lệ 
của các UT tâm vị và giảm các UT hang - môn vị 
trong vài thập niên qua[1].  

Theo Honda[11], tại Nhật, tỉ lệ bướu nguyên phát 
ở vùng hang - môn vị giảm rõ (từ > 70% xuống còn 
30%), trong khi tỉ lệ bướu thân vị lại gia tăng.  
Tại Hoa Kỳ, bướu nguyên phát ở 1/3 trên dạ dày 
thường gặp hơn ở 1/3 dưới dạ dày; trong khi nhóm 
dân gốc châu Á tại Hoa Kỳ lại có bướu nguyên phát 
ở hang-môn vị cao hơn. 

Tại Hàn Quốc[8], tỉ lệ UT hang - môn vị giảm từ 
58% trong năm 1999 xuống còn 50,6% trong năm 
2014. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 1), đa số 
bệnh nhân có bướu nguyên phát ở 1/3 dưới dạ dày 
(75%), tương tự với các bệnh nhân UT dạ dày tại 
các nước châu Á. 

So với nhóm 2004, không ghi nhận có sự gia 
tăng tần xuất của UT dạ dày 1/3 trên như y văn đã 
nêu. 

Về grad mô học của bướu 
Tỉ lệ bệnh nhân UT dạ dày có grad mô học là 

grad 3 trong một nghiên cứu trên 3.818 bệnh nhân 
tại Nhật là 46%[12], trong một nghiên cứu trên 78.625 
bệnh nhân tại Hoa Kỳ là 43%[11]. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 1), grad mô 
học của bướu là grad 3 chiếm tỉ lệ 59%, không khác 
so với nhóm 2004, nhưng cao hơn đáng kể so với 
các nghiên cứu trên (lần lượt, p = 0,01 và p < 0,001). 

Về giai đoạn bệnh 
Ở hầu hết các quốc gia, bệnh nhân UT dạ dày 

thường nhập viện ở giai đoạn tiến xa (giai đoạn  
III - IV), trừ các quốc gia có chương trình tầm soát 
UT dạ dày như Nhật, Hàn Quốc[5]. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 1), đa số 
bệnh nhân ở giai đoạn tiến xa (61% giai đoạn III - 
IV), hơi ít hơn so với nhóm 2004, nhưng không khác 
so với y văn. 

Phẫu thuật cắt dạ dày các bệnh nhân UT dạ dày 
theo các giai đoạn bệnh 

Phẫu thuật giữ vai trò quan trọng giúp điều trị 
khỏi UT dạ dày. Phẫu trị nên bao gồm cắt dạ dày với 
diện cắt thích hợp và nạo hạch hợp lý. Tuy nhiên, 
các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn từ IB trở lên 
thường hay tái phát sau mổ, nên hóa trị có thể kết 

hợp xạ trị (hoặc không) cần phải dùng thêm trước 
hoặc sau mổ các bệnh nhân giai đoạn IB - III[5]. 

Theo các hướng dẫn điều trị[17], cắt dạ dày kết 
hợp nạo hạch là điều trị lựa chọn cho bệnh nhân UT 
dạ dày giai đoạn I - III.  

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 2), 100% các 
bệnh nhân giai đoạn I - II và 96,4% các bệnh nhân 
giai đoạn III được mổ cắt dạ dày và nạo hạch, tương 
tự với y văn. 

Tỉ lệ mổ cắt dạ dày các bệnh nhân UT dạ dày 
giai đoạn I - III cao hơn đáng kể so với nhóm 2004 
(98% so với 68%, p < 0,001). 

Khi UT dạ dày đã di căn xa (giai đoạn IV), hóa 
trị nên được dùng trước tiên, phẫu thuật chỉ nên giới 
hạn trong việc điều trị triệu chứng các khối u gây tắc 
nghẽn hoặc chảy máu. Phẫu thuật không triệt để 
không giúp bệnh nhân sống còn lâu hơn mà có thể 
còn làm giảm chất lượng sống của bệnh nhân[5]. 

Theo Isobe[12], khảo sát 3.818 bệnh nhân UT dạ 
dày từ 1997 - 2006 tại Nhật với 3.563 ca mổ cắt dạ 
dày, số ca mổ cắt dạ dày không triệt để chiếm 20%. 
Cắt dạ dày được xem là không triệt để khi diện cắt 
còn tế bào UT hoặc khi bướu đã di căn xa (M1). 

Trước năm 2016, y văn vẫn còn tranh cãi về chỉ 
định cắt dạ dày trên bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV. 

Mahar[14] xem xét lại 59 nghiên cứu, trong đó đa 
số là hồi cứu. Kết quả cho thấy chỉ 1/5 trường hợp 
chỉ định mổ do có triệu chứng (hẹp môn vị, xuất 
huyết tiêu hóa nặng hoặc thủng dạ dày), tỉ lệ biến 
chứng và tử vong khá cao, trung vị thời gian sống 
còn kém (5 - 24 tháng). Kết luận rút ra là: Sống còn 
không cải thiện rõ khi cắt dạ dày không triệt để. 

Sun[18] thực hiện phân tích hậu kiểm 14 nghiên 
cứu với 3.003 bệnh nhân (T4 hoặc N3 hoặc M1), tất 
cả là hồi cứu. Kết luận rút ra là: Cắt dạ dày không 
triệt để giúp cải thiện sống còn các bn UT dạ dày 
tiến xa, ngay cả khi đã di căn xa (giai đoạn IV), đặc 
biệt là di căn gan. 

Lasithiotakis[13] thực hiện phân tích hậu kiểm 19 
nghiên cứu với 2.911 bệnh nhân (M1), trong đó 18 là 
hồi cứu. Tỉ lệ biến chứng và tử vong sau mổ lần lượt 
là 27% và 14%. Kết luận rút ra là: Cắt dạ dày các 
bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV giúp cải thiện 
sống còn và chất lượng sống. Tuy nhiên, cần phải 
xác định thêm bằng những nghiên cứu đối chứng 
ngẫu nhiên. 

Năm 2016 đã công bố kết quả của một nghiên 
cứu đối chứng ngẫu nhiên là thử nghiệm 
REGATTA[9]. Thử nghiệm này được thực hiện tại ba 
quốc gia châu Á là Hàn Quốc, Nhật và Singapore từ 
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2/2008 đến 9/2013 trên 175 bệnh nhân UT dạ dày 
giai đoạn IV với di căn ở một vị trí (gan hoặc hạch 
cạnh động mạch chủ bụng hoặc phúc mạc). Kết quả 
ghi nhận: trung vị sống còn toàn bộ của các bệnh 
nhân hóa trị đơn thuần là 16,6 tháng cao hơn 14,3 
tháng của các bệnh nhân được cắt dạ dày và hóa trị. 
Kết luận rút ra là: Không nên cắt dạ dày và hóa trị 
các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV, ngay cả khi 
chỉ di căn một vị trí. Hóa trị đơn thuần vẫn là điều trị 
chuẩn những bệnh nhân này. 

Sau thử nghiệm REGATTA, tưởng rằng mọi 
tranh cãi về cắt dạ dày ở bệnh nhân UT dạ dày giai 
đoạn IV đã chấm dứt. Nhưng mới đây, năm 2019, 
Choi tại Hàn Quốc đã trở lại đề tài này với một công 
trình hồi cứu trên 689 bệnh nhân UT dạ dày có di 
căn xa[6]. 131 bệnh nhân (89 di căn xa ngay từ đầu 
và 42 tái phát di căn) được phẫu thuật với: 75 cắt dạ 
dày, 42 cắt bướu di căn và 14 cắt dạ dày và cắt 
bướu di căn. Kết quả ghi nhận: trung vị thời gian 
sống còn toàn bộ của các bệnh nhân được phẫu 
thuật cao hơn hẳn so với các bệnh nhân chỉ hóa trị 
(18 tháng so với 9 tháng, p < 0,0001), các bệnh 
nhân có thể cắt bỏ hoàn toàn bướu về đại thể có 
trung vị thời gian sống còn toàn bộ còn tốt hơn nữa  
(30 tháng so với 15 tháng, p = 0,002). Kết luận rút ra 
là: Nên cân nhắc phẫu thuật các bệnh nhân UT dạ 
dày có di căn xa trước khi hóa trị, đặc biệt khi có thể 
cắt bỏ hoàn toàn bướu về đại thể. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 2), tỉ lệ cắt dạ 
dày ở các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV là 
39,5%, cao hơn đáng kể so với 12% của các bệnh 
nhân nhóm 2004 (p < 0,001). 

Tất cả các bệnh nhân giai đoạn IV được cắt dạ 
dày đều là cắt dạ dày triệu chứng. Các bệnh nhân 
được chỉ định mổ khi đã có các triệu chứng đe doạ 
hoặc rõ hẹp môn vị (bướu tiền môn vị lớn không thể 
đưa ống soi qua môn vị vào tá tràng, hoặc có đọng 
thức ăn trong dạ dày khi soi, hoặc ói muộn sau ăn), 
hoặc xuất huyết tiêu hóa nặng phải truyền máu 
thường xuyên. Cắt dạ dày là phương pháp điều trị 
triệu chứng nhanh và hiệu quả nhất. 

Do nghiên cứu này không có thời gian theo dõi 
kết quả lâu dài, nên chúng tôi xem xét kết quả sống 
còn toàn bộ của các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn 
IV được cắt dạ dày của nhóm 2004.  

Trong nhóm 2004 có 135 bệnh nhân UT dạ dày 
giai đoạn IV, trong đó 16 bệnh nhân được mổ cắt dạ 
dày (12%). Trong thời gian theo dõi, có 28 ca tử 
vong với 26 ca không mổ cắt dạ dày (22%) và 2 ca 
có mổ cắt dạ dày (12%)[7]. 

 

 

Biểu đồ 1. Đường biểu diễn thời gian sống còn toàn 
bộ theo yếu tố mổ cắt dạ dày ở các bệnh nhân UT 

dạ dày giai đoạn IV[7] 

Từ Biểu đồ 1 và các số liệu đã nêu, có thể thấy 
các bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn IV nếu cắt dạ 
dày được sẽ có trung bình thời gian sống còn toàn 
bộ tốt hơn (38 tháng so với 16 tháng), dù chưa đạt 
ngưỡng có ý nghĩa thống kê (p >0,05). 

KẾT LUẬN 

Trong 15 năm qua (2004 - 2019), tại bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM: 

- Không ghi nhận sự gia tăng của nhóm tuổi trẻ 
< 40, cũng như sự gia tăng tần xuất của UT dạ dày 
1/3 trên.  

- Tỉ lệ mổ cắt dạ dày cao hơn hẳn ở mọi giai 
đoạn bệnh của UT dạ dày, từ giai đoạn I đến giai 
đoạn IV. 
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SUMMARY 

Clinicopathological features of and surgical treatment on patients  
with gastric cancer at HCMC Oncology Hospital 

Purpose: To analyse changes in clinicopathological features of and surgical treatment on patients with 
gastric cancer (GC) at HCMC Oncology Hospital in the last 15 years (2004 - 2019). 

Patients and methods: Medical records of patients with gastric carcinoma operated on 2019 at Surgery 
Department No 2, HCMC Oncology Hospital were studied retrospectively. Data will be compared to that of 
cases with gastric carcinoma also operated on at HCMC Oncology Hospital from January, 2000 through 
December, 2004 (2004 group).  

Results: Compared with 2004 group, there was no difference in terms of gender, tumor location in stomach 
and tumor grade (p > 0.05); especially, the rate of gastrectomy for patients with GC significantly increased  
(83% vs 47%, p < 0.001). 

Gastrectomy procedures were performed for 98% stage I-III and 39.5% stage IV GC patients, the rate of 
them was significant higher than 68% and 12%, respectively in 2004 group (p < 0.001). 

Conclusion: There was no increasing in prevalence of GC among younger adults (aged less than 40 
years) as well as of GC with tumors located in the upper third of stomach at HCMC Oncology Hospital in the 
last 15 years (2004 - 2019). The proportion of gastrectomy for patients with GC significantly increased in all of 
stages, from localized to metastatic stage. 

Keywords: Clinicopathological features, gastric cancer, gastrectomy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Globocan năm 2018, ung thư (UT) dạ dày 
loại carcinôm tuyến là UT thường gặp hàng thứ ba 
tại Việt Nam với 17.527 ca mới[4]. Theo kết quả ghi 
nhận UT quần thể tại TP. HCM năm 2016, UT dạ 
dày là UT thường gặp đứng hàng thứ tư ở nam và 
thứ chín ở nữ với xuất độ chuẩn theo tuổi lần lượt là 
10,0 và 3,5/100.000 dân[12]. 

Điều trị UT dạ dày cần phải phối hợp đa mô 
thức, trong đó phẫu thuật giữ vai trò quan trọng giúp 
điều trị khỏi UT dạ dày[13].  

Mổ hở cắt dạ dày - nạo hạch đã và đang là 
phẫu thuật tiêu chuẩn trong điều trị UT dạ dày, phẫu 
thuật nội soi cắt dạ dày - nạo hạch chưa được coi là 
chọn lựa có thể thay thế hoàn toàn mổ hở[2,6,8,13]. 
Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày - nạo hạch đang được 
thực hiện ngày một nhiều tại Việt Nam, bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM cũng đã thực hiện kỹ thuật mổ 
này từ năm 2017. 

Chúng tôi thực hiện công trình này nhằm mục 
tiêu: Nhận định về phẫu thuật nội soi cắt dạ dày - 
nạo hạch trong điều trị UT dạ dày tại bệnh viện Ung 
Bướu TP. HCM. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân UT dạ dày loại carcinôm tuyến 
điều trị phẫu thuật cắt dạ dày - nạo hạch tại Khoa 
Ngoại 2, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM trong năm 
2019. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, mô tả cắt ngang. 

Theo dõi bệnh nhân dựa vào hồ sơ bệnh án. 

 

 

 

TÓM TẮT 

Mục đích: Nhận định về phẫu thuật nội soi cắt dạ dày-nạo hạch trong điều trị UT dạ dày tại bệnh viện 
Ung Bướu TPHCM. 

Bệnh nhân và phương pháp: Hồi cứu các trường hợp UT dạ dày loại carcinôm tuyến điều trị phẫu 
thuật cắt dạ dày - nạo hạch tại Khoa Ngoại 2, bệnh viện Ung Bướu TP. HCM trong năm 2019. 

Kết quả: 

+ Tỉ lệ mổ nội soi điều trị UT dạ dày tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM năm 2019 là 10%. 

+ Các loại phẫu thuật cắt dạ dày đều thực hiện được bằng mổ nội soi, gồm cả phẫu thuật cắt phần 
gần dạ dày và cắt toàn phần dạ dày. 

+ So với mổ mở, mổ nội soi tuy mất nhiều thời gian hơn; nhưng số lượng hạch nạo được nhiều hơn, 
không có khác biệt về thời gian hậu phẫu và không có biến chứng sau mổ. 

Kết luận: Mổ nội soi cắt dạ dày-nạo hạch điều trị UT dạ dày tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tuy 
chưa nhiều, nhưng bước đầu cho thấy an toàn và hiệu quả. 
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Các biến số chính 
Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn bệnh được xác định theo hệ thống 
xếp giai đoạn pTNM của AJCC phiên bản 8, năm 
2017[1]. 

Các loại phẫu thuật cắt dạ dày 
- Cắt phần xa dạ dày (distal gastrectomy). 

- Cắt phần gần dạ dày (proximal gastrectomy). 

- Cắt toàn phần dạ dày (total gastrectomy).  

Số liệu được ghi nhận vào bảng thu thập số 
liệu. Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 
20.0 for Windows và Minitab 16.  

So sánh số liệu từng cặp giữa các bệnh nhân 
UT dạ dày được mổ mở và mổ nội soi. 

Giá trị p < 0,05 được chọn là có ý nghĩa thống 
kê, với độ tin cậy 95%.  

Mối tương quan giữa hai biến số định lượng 
được kiểm định bằng phép kiểm t. 

Mối tương quan giữa hai biến số định tính được 
kiểm định bằng phép kiểm Chi bình phương (2). 

Bàn luận và so sánh với y văn. 

KẾT QUẢ 

Trong năm 2019 đã có 128 bệnh nhân UT dạ dày được mổ cắt dạ dày - nạo hạch, trong số đó có 13 bệnh 
nhân được mổ nội soi, chiếm tỉ lệ 10%. 

Đặc điểm của các bệnh nhân trong nghiên cứu này được trình bày trong Bảng 1.    

Bảng 1. Các đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng 

Đặc điểm Mổ hở Mổ nội soi p 

Số bệnh nhân 115 13 (10%)  

Tuổi Tuổi trung bình 59,6  9,9  
(nhỏ nhất 33, lớn nhất 83 tuổi) 

Tuổi trung bình 55,5  8,4  
(nhỏ nhất 39, lớn nhất 68 tuổi) 

0,119 

Giới tính  0,001 

Nam 91 4  

Nữ 24 (21%) 9 (69%)  

Vị trí bướu nguyên phát  0,737 

1/3 trên 10  1   

1/3 giữa 17  3   

1/3 dưới 88 (77%) 9 (69%)  

Grad mô học  0,089 

Grad 1 7 0  

Grad 2 48 3  

Grad 3 60 (52%) 10 (77%)  

Giai đoạn bệnh  0,076 

I 18 (16%) 5 (38%)  

II 32 (28%) 5 (38%)  

III 51 (44%) 2 (15%)  

IV 14 (12%) 1 (8%)  

Phẫu thuật  0,267 

Cắt phần xa dạ dày 97 (84%) 11 (84%)  

Cắt phần gần dạ dày 1 (1%) 1 (8%)  

Cắt toàn phần dạ dày 17 (15%) 1 (8%)  
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Không có sự khác biệt về tuổi, vị trí bướu nguyên phát, grad mô học, giai đoạn bệnh và phương pháp mổ 
của các bệnh nhân mổ hở và mổ nội soi (p >0,05).  

Các bệnh nhân mổ nội soi phần lớn là nữ (69% so với 21%, p = 0,001).  

Các thông số kỹ thuật liên quan đến hai cách mổ của các bệnh nhân trong nghiên cứu được trình bày 
trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các thông số kỹ thuật liên quan đến hai cách mổ 

Thông số Mổ hở Mổ nội soi p 

Thời gian mổ (phút) 121 ± 27 (60 - 210) 183 ± 42 (135 - 270) < 0,001 

Số lượng hạch nạo được  9 ± 6 (0 - 32) 16 ± 6 (8-31) 0,002 

Thời gian hậu phẫu (ngày) 7 ± 1 (6 - 12) 7 ± 1 (6 - 8) 0,777 

Biến chứng sau mổ 0 0  

So với mổ mở, mổ nội soi mất nhiều thời gian hơn (trung bình 183 so với 127 phút, p < 0,001), số lượng 
hạch nạo được nhiều hơn (trung bình 16 so với 9 hạch, p = 0,002), không có khác biệt về thời gian hậu phẫu 
(p >0,05) và cũng không có biến chứng sau mổ. 

 

BÀN LUẬN 

Chỉ định mổ nội soi điều trị UT dạ dày 

Từ năm 1991, ca mổ nội soi điều trị UT dạ dày 
sớm thực hiện đầu tiên tại Nhật; đến nay mổ nội soi 
điều trị UT dạ dày đã được thực hiện phổ biến trên 
toàn thế giới[3].  

Bảng 3. Tỉ lệ mổ nội soi điều trị UT dạ dày  
tại một số quốc gia 

Quốc gia Tỉ lệ mổ nội soi (tổng số bệnh nhân) 

Nhật[11] 2011 - 2012, mổ nội soi cắt phần xa dạ dày 
58% (65.906) 

Nhật[10] 2012 - 2013, mổ nội soi cắt toàn phần dạ dày 
18% (32.144) 

Hàn Quốc[9,14] 

2004, mổ nội soi 6,6% (11.212) 

2009, mổ nội soi 25,8% (14.658) 

2014, mổ nội soi 48% (15.613) 

Trung Quốc[15] 2014 - 2016, mổ nội soi 52% (94.277) 

Hoa Kỳ[5] 2010 - 2012, mổ nội soi 23,1% (6.427) 

Tuy mổ nội soi đã được dùng phổ biến trong 
điều trị UT dạ dày tại nhiều quốc gia, nhưng vẫn 
chưa được coi là chọn lựa có thể thay thế hoàn toàn 
mổ hở trong các hướng dẫn điều trị UT dạ dày.  

Theo NCCN[2], 2020, mổ nội soi có nhiều ưu 
điểm hơn mổ hở trong điều trị UT dạ dày như: ít mất 
máu trong lúc mổ, ít đau sau mổ, mau hồi phục hoạt 
động của ruột sau mổ, giảm thời gian nằm viện sau 
mổ. Nhưng vẫn cần phải đánh giá thêm trước khi 
công nhận có vai trò trong điều trị UT dạ dày. 

Theo ESMO[13], 2016, mổ nội soi nên thực hiện 
ở những bệnh nhân UT dạ dày chưa di căn hạch, 
nếu đã di căn hạch cần mổ mở. 

Các hướng dẫn điều trị UT dạ dày của các 
nước Á châu có chỉ định rõ ràng hơn. 

Tại Nhật[8], 2018, mổ nội soi cắt phần xa dạ dày 
có thể là một chọn lựa trong điều trị UT dạ dày giai 
đoạn I (T1N0-1 hoặc T2N0). Mổ nội soi cắt toàn 
phần dạ dày vẫn cần phải được đánh giá thêm. 

Tại Hàn Quốc[6], 2018, mổ nội soi được khuyến 
cáo dùng trong điều trị UT dạ dày sớm (giai đoạn IA: 
T1N0) (mức độ khuyến cáo mạnh). Đối với UT  
dạ dày giai đoạn trễ, mổ nội soi có thể thực hiện 
(mức độ khuyến cáo yếu).  

Mổ nội soi không được khuyến cáo dùng điều trị 
UT dạ dày giai đoạn trễ, vì chưa có các thử nghiệm 
lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) đủ lớn chứng minh mổ 
nội soi có các kết quả về ung thư học (sống còn 
không bệnh (DFS), sống còn toàn bộ (OS) 3 năm 
hoặc 5 năm) tương đương với mổ mở. 

Cho đến năm 2017[3], có 3 thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên lớn nhằm đánh giá kết quả dài hạn của 
mổ nội soi trong điều trị UT dạ dày giai đoạn trễ còn 
đang tiến hành. Đó là thử nghiệm JLSSG0901 của 
Nhật, thử nghiệm KLASS-02 của Hàn Quốc và thử 
nghiệm CLASS-01 của Trung Quốc. 

Năm 2019 kết quả chính thức của thử nghiệm 
CLASS-01 đã được công bố[16]. Đây là một nghiên 
cứu nhãn mở, ngẫu nhiên thực hiện tại 14 trung tâm 
ở Trung Quốc. Tổng cộng có 1039 bệnh nhân UT  
dạ dày T2 - 4a, không có hạch lớn hoặc di căn xa, 
phân ngẫu nhiên hai nhóm: mổ nội soi (519) và mổ 
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hở (520) cắt phần xa dạ dày. Kết quả ghi nhận: tỉ lệ 
DFS 3 năm ở nhóm mổ nội soi là 76,5% và của 
nhóm mổ mở là 77,8%, tỉ lệ OS 3 năm của nhóm mổ 
nội soi là 83,1% so với 85,2% của nhóm mổ mở.  
Kết luận rút ra là: Các bệnh nhân UT dạ dày giai 
đoạn tiến xa tại chỗ được mổ nội soi cắt phần xa  
dạ dày có sống còn không bệnh 3 năm không kém 
hơn các bệnh nhân được mổ mở. 

Mới đây, tháng 8 năm 2020, kết quả của thử 
nghiệm KLASS - 02 cũng đã được công bố[7]. Đây là 
một nghiên cứu nhãn mở, ngẫu nhiên thực hiện tại 
13 bệnh viện ở Hàn Quốc. Tổng cộng có 974 bệnh 
nhân UT dạ dày T2 - 4a, không có hạch lớn hoặc di 
căn xa, phân ngẫu nhiên hai nhóm: mổ nội soi (492) 
và mổ hở (482) cắt phần xa dạ dày. Kết quả ghi 
nhận: tỉ lệ RFS 3 năm ở nhóm mổ nội soi là 80,3% 
và của nhóm mổ mở là 81,3%, tỉ lệ OS 3 năm của 
nhóm mổ nội soi là 90,6% so với 90,3% của nhóm 
mổ mở. Kết luận rút ra là: Mổ nội soi cắt phần xa dạ 
dày và nạo hạch D2 có thể là một lựa chọn trong 
điều trị UT dạ dày giai đoạn tiến triển tại vùng (locally 
advanced). 

Trong tương lai gần, chắc chắn chỉ định mổ nội 
soi điều trị UT dạ dày theo các hướng dẫn điều trị sẽ 
thay đổi. 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 1): 

- Tỉ lệ mổ nội soi điều trị UT dạ dày tại bệnh 
viện Ung Bướu TPHCM năm 2019 là 10%, còn thấp 
hơn một số các bệnh viện tại TPHCM, do thời gian 
triển khai kỹ thuật mổ này chưa lâu (3 năm). Chúng 
tôi chỉ định mổ nội soi cắt dạ dày - nạo hạch khi:  

+ Chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, không 
hoặc ít hạch di căn trên phim chụp CT bụng.  

+ Bệnh nhân đồng ý chi trả chi phí dụng cụ cầm 
máu và khâu nối, do bảo hiểm y tế chưa chi trả cho 
các vật tư tiêu hao này. 

- Các loại phẫu thuật cắt dạ dày đều thực hiện 
được bằng mổ nội soi, gồm cả phẫu thuật cắt phần 
gần dạ dày và cắt toàn phần dạ dày. 

- Mổ nội soi cắt dạ dày-nạo hạch thực hiện ở 
mọi giai đoạn bệnh, từ giai đoạn I đến giai đoạn IV. 
Chúng tôi không chủ trương mổ nội soi điều trị các 
bệnh nhân UT dạ dày giai đoạn trễ; tuy nhiên do 
chẩn đoán giai đoạn bệnh trước mổ không chính 
xác, nên khi phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ lúc mổ 
nhưng tình trạng hạch và di căn phúc mạc không 
nhiều, chúng tôi vẫn tiến hành mổ nội soi cắt dạ dày 
- nạo hạch. 

 

 

Tính an toàn và khả thi của mổ nội soi cắt dạ dày 
- nạo hạch 

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên KLASS-01 
tiến hành tại Hàn Quốc đã chứng minh tính an toàn 
của mổ nội soi điều trị UT dạ dày sớm[6]: 

- Tỉ lệ biến chứng chung thấp hơn so với mổ 
mở (13% so với 19,9%, p = 0,001). 

- Tỉ lệ tử vong không khác biệt (0,6% so với 
0,3%, p = 0,687).  

Đối với mổ nội soi điều trị UT dạ dày giai đoạn 
trễ[6]: 

- Các phân tích hậu kiểm ghi nhận: mổ nội soi 
mất nhiều thời gian hơn so với mổ mở; nhưng ít mất 
máu hơn, có nhu động ruột sau mổ sớm hơn và thời 
gian nằm viện sau mổ ngắn hơn. Tỉ lệ biến chứng và 
tử vong sau mổ thấp hơn hoặc tương đương.  
Số lượng hạch nạo được không khác biệt so với  
mổ mở. 

- Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên JLSSG 
0901 của Nhật đã ghi nhận mổ nội soi cắt dạ dày - 
nạo hạch an toàn, với tỉ lệ rò tụy 4,7% (trong mức  
dự kiến). 

- Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên CLASS-01 
của Trung Quốc cho thấy: không có khác biệt về 
biến chứng sau mổ giữa mổ nội soi và mổ mở 
(15,2% so với 12,9%, p = 0,285), nhưng mổ nội soi 
có thời gian nằm viện sau mổ ngắn hơn (10,8 so với 
11,3 ngày, p < 0,001). 

Trong nghiên cứu này (theo Bảng 2), chúng tôi 
cũng ghi nhận: So với mổ mở, mổ nội soi tuy mất 
nhiều thời gian hơn; nhưng số lượng hạch nạo được 
nhiều hơn, không có khác biệt về thời gian hậu phẫu 
và không có biến chứng sau mổ. 

KẾT LUẬN 

Mổ nội soi cắt dạ dày-nạo hạch điều trị UT  
dạ dày tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tuy chưa 
nhiều, nhưng bước đầu cho thấy an toàn và hiệu 
quả. 
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SUMMARY 

Laparoscopic gastrectomy at HCMC Oncology hospital 

Purpose: To assess the use of laparoscopic approaches to operate on patients with gastric cancer at 
HCMC Oncology hospital. 

Patients and methods: Medical records of patients with gastric carcinoma operated on 2019 at Surgery 
Department No 2, HCMC Oncology Hospital were studied retrospectively.  

Results: 

+ The proportion of laparoscopic gastrectomy at HCMC Oncology hospital on 2019 was 10%. 

+ All of main types of gastrectomy were performed by laparoscopic surgery, proximal gastrectomy and total 
gastrectomy included. 

+ Compared to open surgery, laparoscopic gastrectomy required longer operating time; but had more 
lymph nodes harvested, similar hospital stay and no post-op complication. 

Conclusion: Although laparoscopic gastrectomy at HCMC Oncology hospital had not high proportion yet, 
but this approach initially demonstrated safety and short-term effectiveness. 

Keywords: Laparoscopic gastrectomy, gastric cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phẫu thuật điều trị ung thư (UT) trực tràng có 
một quá trình phát triển lâu dài và hiệu quả của 
phương pháp mổ mở đã hoàn toàn được xác lập. 
Trong vài thập niên gần đây sự phát triển mạnh mẽ 
của phẫu thuật nội soi ổ bụng đã làm cho phẫu thuật 
đại-trực tràng có thêm một cách tiếp cận mới.  
Tuy nhiên điều làm bác sĩ lâm sàng e ngại là liệu mổ 
nội soi có đảm bảo về mặt ung thư học được như 
mổ mở hay không do vị trí giải phẫu học đặc biệt của 
trực tràng. 

Tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, các phẫu 
thuật viên tại đây đã có nhiều kinh nghiệm về mổ mở 
điều trị UT trực tràng nhưng mổ nội soi đại - trực 
tràng mới được triển khai từ năm 2009. Nghiên cứu 
về độ an toàn của phẫu thuật nội soi UT trực tràng 

có so sánh với phẫu thuật mở được thực hiện vào 
năm 2013 cho thấy không có sự khác biệt về tỉ lệ 
biến chứng chung, tỉ lệ mở hồi tràng bảo vệ, lượng 
máu mất, kết quả UT học của bệnh phẩm và thời 
gian hậu phẫu[13]. 

Chúng tôi thực hiện công trình này nhằm mục 
tiêu: Xác định tỉ lệ tái phát, tỉ lệ sống còn và các yếu 
tố ảnh hưởng đến sống còn của bệnh nhân UT trực 
tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh 
viện Ung Bướu TP.HCM. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân UT trực tràng loại carcinôm 
tuyến, ở giai đoạn I đến giai đoạn III (theo hệ thống 
TNM của AJCC phiên bản thứ 8) được phẫu thuật 

TÓM TẮT 

Mục đích: Xác định tỉ lệ tái phát, tỉ lệ sống còn và các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn của bệnh 
nhân ung thư (UT) trực tràng được điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. 

Bệnh nhân và phương pháp: Hồi cứu hồ sơ 54 trường hợp UT trực tràng loại carcinôm tuyến, giai 
đoạn I - III (theo hệ thống TNM của AJCC phiên bản thứ 8) được phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Ung 
Bướu TPHCM từ 01/01/2016 đến 31/12/2017. Tỉ lệ sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ 3 năm 
được ước tính bằng phương pháp Kaplan-Meier. 

Kết quả: 

Tỉ lệ tái phát là 12,2%. Trong đó, tỉ lệ tái phát tại chỗ-tại vùng là 4,1% và tỉ lệ di căn xa là 8,1%. 

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm là 77,8% với thời gian sống còn không bệnh trung bình là 43,3 ± 
2,3 tháng. 

Tỉ lệ sống còn toàn bộ 3 năm là 81,1% với thời gian sống còn toàn bộ trung bình là 47,2 ± 2,1 tháng. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn bao gồm: loại mô học, độ xâm lấn của bướu, tình trạng di căn 
hạch và nồng độ CEA. Trong đó, độ xâm lấn của bướu là yếu tố tiên lượng độc lập. 

Kết luận: Mổ nội soi có thể là một chọn lựa thay thế mổ hở trong điều trị UT trực tràng tại bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM. 
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nội soi tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM từ tháng 
01/2016 đến tháng 12/2017. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Hồi cứu, mô tả loạt ca. 

Phương pháp thu thập số liệu: Tiến hành thu thập 
số liệu qua hồ sơ bệnh án, cơ sở dữ liệu tại khoa 
Ngoại 2, thông tin các lần tái khám được lưu trên 
phần mềm E-hospital, gọi điện thoại trực tiếp với 
bệnh nhân hoặc thân nhân bệnh nhân với các nhóm 
nội dung: 

 Đặc điểm nhóm nghiên cứu: Tuổi, lâm 
sàng và chẩn đoán. 

 Phương pháp điều trị. 

 Đánh giá kết quả điều trị, thời gian sống còn. 

Xử lí số liệu 
Số liệu được nhập và xử lí bằng phần mềm 

SPSS 20.0 (dùng cho Window). 

Ước lượng tỉ lệ sống còn toàn bộ, sống còn 
không bệnh bằng phương pháp Kaplan - Meier. 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn 
bằng phép hiểm Log - rank; giá trị có ý nghĩa thống 
kê khi p ≤ 0,05 với độ tin cậy 95%. 

Các biến số được xác định có ý nghĩa thống kê 
qua phân tích đơn biến sẽ được đưa vào phân tích 
đa biến với phương pháp hồi quy Cox để tìm ra các 
biến số có giá trị tiên lượng độc lập. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm dịch tễ, bệnh học của nhóm bệnh nhân 
được khảo sát 

Tỉ lệ nam/nữ là 1,5/1. Độ tuổi trung bình lúc 
chẩn đoán là 57,7 ± 11,4 tuổi, nhỏ nhất là 29 tuổi và 
lớn nhất là 78 tuổi. 

Thời gian khởi bệnh trung bình là 3,6 tháng; 
ngắn nhất là 1 tháng và dài nhất là 12 tháng; phần 
lớn các trường hợp có thời gian khởi bệnh ≤ 3 tháng 
(72,2%). 

Vị trí bướu được xác định bằng khoảng cách từ 
bờ hậu môn đến bướu dựa trên nội soi đại - trực 
tràng ống mềm và phân chia thành 3 đoạn bao gồm 
UT trực tràng thấp (bướu nằm trong khoảng 0 - 5cm) 

16 ca (29,6%), UT trực tràng giữa (bướu nằm trong 
khoảng > 5 - 10cm) 11 ca (20,4%) và UT trực tràng 
cao ( bướu nằm trong khoảng > 10 - 15cm) 27 ca 
(50%). 

Kết quả giải phẫu bệnh 
Carcinôm tuyến 44 ca (81,5%), carcinôm tuyến 

dạng nhầy 10 ca (18,5%). 

Grad mô học: Grad 1, 7 ca (13%); grad 2, 42 ca 
(77,8%); grad 3, 5 ca (9,2%). 

Giai đoạn bệnh: Giai đoạn I, 5 ca (9,3%); giai đoạn 
II, 16 ca (29,6%); giai đoạn III, 33 ca (61,1%). 
Đặc điểm về điều trị của nhóm bệnh nhân được 
khảo sát 

Các loại phẫu thuật cắt trực tràng tận gốc được 
thực hiện bằng phẫu thuật nội soi gồm có: Phẫu 
thuật cắt trước hoặc cắt trước thấp, 40 ca (74,1%); 
phẫu thuật Miles, 6 ca (11,1%); phẫu thuật cắt gian 
cơ thắt, 8 ca (14,8%). 

Số hạch trung bình thu được là 8,2 ± 3,8 hạch. 
Có 1 trường hợp có diện cắt dương tính (diện cắt 
vòng), chiếm 1,9%. 

Hóa - xạ trị đồng thời trước mổ được thực hiện 
trong 22 ca (40,7%); riêng trong nhóm bệnh nhân có 
bướu nằm ở 1/3 giữa hoặc 1/3 dưới, tỉ lệ hóa - xạ trị 
đồng thời trước mổ là 81,5%. Xạ trị sau mổ được 
thực hiện trong 22 ca (40,7%), 21 được thực hiện 
hóa-xạ trị đồng thời và 1 ca được xạ trị đơn thuần.  
Tỉ lệ hóa trị hỗ trợ sau phẫu thuật là 59,3%. 

Tỉ lệ tái phát 

Nghiên cứu của chúng tôi có thời gian theo dõi 
trung bình là 34,9 tháng và trung vị thời gian theo dõi 
là 36 tháng. 

Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu có 5 trường 
hợp mất dấu và 5 trường hợp tử vong (chiếm 9,3%). 
Trong đó 01 trường hợp tử vong do biến chứng 
trong thời gian hậu phẫu và 04 trường hợp tử vong 
do bệnh tái phát, tiến triển. 

Tỉ lệ tái phát tính chung là 12,2%. Có 2 trường 
hợp tái phát tại chỗ - tại vùng (chiếm 4,1%), trong đó 
có 1 trường hợp tái phát tại miệng nối và 1 trường 
hợp tái phát tại vùng chậu. Có 4 trường hợp di căn 
xa (chiếm 8,1%). 

Sống còn không bệnh 

Thời gian sống còn không bệnh (SCKB) trung bình đến khi kết thúc nghiên cứu là 43,3 ± 2,3 tháng. Tỉ lệ 
sống còn không bệnh 3 năm là 77,8% (Biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1. Sống còn không bệnh 3 năm tính chung 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn không bệnh được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Tỉ lệ sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ theo các yếu tố ảnh hưởng 

Đặc điểm Số bệnh nhân Tỉ lệ SCKB 3 năm (%) p Tỉ lệ SCTB 3 năm (%) p 

Loại mô học      

Carcinôm tuyến 44 84,1% 0,014 88,2% 0,003 

Carcinôm tuyến dạng nhầy 10 50%  50%  

Độ xâm lấn của bướu      

T2 6 83,3% 0,002 83,3% 0,000 

T3 17 88,2%  94,1%  

T4a 26 80,8%  83,3%  

T4b 5 20%  20%  

Di căn hạch      

N0 21 90,5% 0,001 95,2%  

N1 16 93,8%  93,8%  

N2 17 47,1%  52,9% 0,001 

CEA   0,006  0,005 

≤ 5ng/ml 32 90,6%  93,8%  

> 5ng/ml 22 59,1%  62,9%  

 

Khi phân tích đơn biến, các yếu tố ảnh hưởng 
đến sống còn không bệnh bao gồm: loại mô học,  
độ xâm lấn của bướu, tình trạng di căn hạch và nồng 
độ CEA. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
về sống còn không bệnh 3 năm theo nhóm tuổi,  
giới tính, thời gian khởi bệnh, vị trí bướu, giai đoạn 
bệnh, độ mô học, nồng độ CA 19.9 và số hạch thu 
thập được. 

Bốn biến số loại mô học, độ xâm lấn của bướu, 
tình trạng di căn hạch và nồng độ CEA được đưa 
vào tính toán hồi quy Cox. Kết quả phân tích đa biến 
từng bước cho thấy chỉ có biến số độ xâm lấn của 

bướu là yếu tố tiên lượng độc lập khả năng sống 
còn không bệnh (p = 0,028). 

Sống còn toàn bộ 

Thời gian sống còn toàn bộ (SCTB) trung bình 
đến khi kết thúc nghiên cứu là 47,2 ± 2,1 tháng. Tỉ lệ 
sống còn toàn bộ 3 năm là 81,1% (Biểu đồ 2). 
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Biểu đồ 2. Sống còn toàn bộ 3 năm tính chung 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn toàn bộ 
cũng chính là những yếu tố ảnh hưởng đến sống 
còn không bệnh, cả khi phân tích đơn biến (Bảng 1) 
cũng như khi phân tích đa biến. 

BÀN LUẬN 

Tỉ lệ tái phát 

Những nghiên cứu ở thập niên đầu tiên của thế 
kỷ XXI đã cho thấy phẫu thuật nội soi trong điều trị 
UT trực tràng có tỉ lệ tái phát tại chỗ - tại vùng trong 
khoảng 6-7% và tỉ lệ di căn xa trong khoảng  
13 - 14%[1],[20]. 

Đối với các thử nghiệm lâm sàng pha III bao 
gồm COREAN, ACOSOG Z6051 và ALaCaRT, với 
trung vị thời gian theo dõi từ 38,4 tháng đến 47,7 
tháng, tỉ lệ tái phát tại chỗ - tại vùng lần lượt là 2,4%; 
4,6% và 6,7%. Tỉ lệ di căn xa lần lượt là 17%; 14,6% 
và 19,5%[10],[15],[25]. 

Theo một nghiên cứu tại bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 trong thời gian 2011 - 2015, với thời 
gian theo dõi trung bình là 36 tháng, tỉ lệ tái phát là 
21,4% trong những trường hợp UT trực tràng thấp 
(vị trí bướu cách bờ hậu môn dưới 6cm dựa trên 
hình ảnh chụp cắt lớp vi tính) được phẫu thuật  
nội soi cắt cụt trực tràng hoặc bảo tồn cơ thắt  
hậu môn[26]. 

Một nghiên cứu khác của tác giả Lê Hùng và 
cộng sự tại bệnh viện Bình Dân trong thời gian 
12/2009 - 01/2016 về phẫu thuật nội soi cắt trước 
thấp đối với UT trực tràng 1/3 giữa và 1/3 dưới, tỉ lệ 
tái phát tại chỗ-tại vùng là 11,4% với thời gian theo 
dõi trung bình là 62 tháng. Tỉ lệ di căn xa là 20% với 
thời gian theo dõi tối đa là 96 tháng[19].  

Qua khảo sát này, sau thời gian theo dõi trung 
bình là 34,9 tháng và trung vị thời gian theo dõi là 36 

tháng, chúng tôi ghi nhận tỉ lệ tái phát chung là 
12,2%. Trong đó, tỉ lệ tái phát tại chỗ-tại vùng là 
4,1% và tỉ lệ di căn xa là 8,1%. 

Sự khác biệt về tỉ lệ tái phát-tại chỗ tại vùng có 
thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm điều 
trị hỗ trợ hoặc tân hỗ trợ, độ tuổi, độ xâm lấn của 
bướu, số lượng hạch di căn, tình trạng diện cắt vòng 
và chất lượng bệnh phẩm sau phẫu thuật TME.  
Bên cạnh đó, các nghiên cứu đều ghi nhận tỉ lệ di 
căn xa vẫn còn cao 

Tỉ lệ sống còn 

Mặc dù sự kết hợp giữa xạ trị hoặc hóa-xạ trị 
đồng thời trước mổ với phẫu thuật TME đã làm giảm 
đáng kể tỉ lệ tái phát tại chỗ-tại vùng nhưng tỉ lệ di 
căn xa vẫn còn cao dẫn đến tỉ lệ sống còn không 
bệnh cũng như sống còn toàn bộ không được cải 
thiện và di căn xa vẫn là nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu ở bệnh nhân UT trực tràng[6],[29]. 

Đối với các thử nghiệm lâm sàng pha III bao 
gồm COLOR II, COREAN, tại thời điểm 3 năm sau 
phẫu thuật, tỉ lệ sống còn không bệnh là 74,8% và 
79,2%; tỉ lệ sống còn toàn bộ là 86,7% và 
91,7%[5],[15]. Riêng với hai thử nghiệm lâm sàng 
ALaCaRT và ACOSOG Z6051 chỉ mới có các báo 
cáo tại thời điểm 2 năm sau phẫu thuật, tỉ lệ sống 
còn không bệnh là 80% và 79,5%; tỉ lệ sống còn 
toàn bộ là 94% và 80,6%[10],[25]. 

Trong nghiên cứu tại bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, với thời gian theo dõi trung bình là 36 
tháng, tỉ lệ sống còn chung sau phẫu thuật là 79,8%; 
78,3% (phẫu thuật Miles) và 83,8% (phẫu thuật bảo 
tồn cơ thắt)[26]. 

Trong nghiên cứu của tác giả Lê Hùng và cộng 
sự, tỉ lệ sống còn toàn bộ tại thời điểm 60 tháng là 
72,8% và và tỉ lệ sống còn không bệnh tại thời điểm 
36 tháng là 71,3%[19]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tại thời điểm 3 
năm, tỉ lệ sống còn không bệnh là 77,8% và tỉ lệ 
sống còn toàn bộ là 81,1%. 

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng sự khác biệt về 
kết quả giữa các nghiên cứu: tỉ lệ bệnh nhân đáp 
ứng với hóa - xạ trị đồng thời trước mổ, tỉ lệ bệnh 
nhân được hóa trị hỗ trợ, đặc điểm tái phát, di căn 
xa và cách thức điều trị cũng như khả năng dung 
nạp với điều trị của bệnh nhân sau khi bệnh tái phát, 
di căn, cỡ mẫu và thời gian theo dõi cũng như tỉ lệ 
mất dấu theo dõi. 

Các yếu tố ảnh hưởng 

Phân tích gộp của Gunderson L.L và cộng sự 
bao gồm 35 829 bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu ghi 
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nhận dịch tễ học ung thư và các bệnh khác của  
Hoa Kỳ (SEER) và cho thấy bệnh nhân ở giai đoạn 
T1-2N2 có tiên lượng tốt hơn T3-4N2. Bên cạnh đó, 
những giai đoạn có tiên lượng tương tự với nhau 
gồm có: T4N1 với T3-T4N2; T1-2N1 với T2-3N0;  
T1-2N2a với T2-T3N0; T2N2a với T4aN0[11]. Dựa 
vào kết quả của nghiên cứu trên cũng như một phân 
tích gộp khác cũng của Gunderson L.L cùng cộng 
sự[12] và nghiên cứu của Smalley S.R[24], hệ thống 
phân chia giai đoạn TNM phiên bản thứ 7 của AJCC 
đã có những thay đổi về các phân nhóm thuộc giai 
đoạn III bao gồm: giai đoạn T1-2N2 từ phân nhóm 
IIIC trở thành IIIA hoặc IIIB, trong khi đó giai đoạn 
T4bN1 từ phân nhóm IIIB trở thành IIIC[9].  
Một nghiên cứu khác của tác giả Ben Huang và cộng 
sự cũng dựa trên dữ liệu của SEER cho thấy yếu tố 
T có giá trị tiên lượng nhiều hơn yếu tố N, cụ thể 
bệnh nhân ở giai đoạn IIIA (T1-2) có thời gian sống 
còn liên quan đến UT trực tràng dài hơn so với 
những trường hợp ở giai đoạn IIA (T3), IIB (T4a) và 
IIC (T4b)[14]. 

Theo nghiên cứu của Vincenzo Valentini và 
cộng sự dựa trên 5 thử nghiệm lâm sàng về hóa - xạ 
trị đồng thời trước phẫu thuật ở châu Âu, yếu tố 
bướu (T) dựa trên lâm sàng, yếu tố T và yếu tố hạch 
(N) dựa trên kết quả mô bệnh học là một trong 
những yếu tố tiên lượng độc lập đối với tỉ lệ tái phát 
(tại chỗ hoặc di căn xa) và sống còn toàn bộ[28].  

Nghiên cứu của Gunderson L.L và cộng sự còn 
cho thấy bên cạnh vai trò tiên lượng của số hạch bị 
di căn, sự gia tăng của số lượng hạch được khảo 
sát liên quan đến kết cục tốt hơn đối với bệnh nhân 
có bướu T1-T3. Tuy nhiên, đối với các trường hợp 
có bướu T4a hoặc T4b, số lượng hạch được khảo 
sát dường như ít quan trọng hơn, điều này được giải 
thích có thể là do việc áp dụng xạ trị hoặc hóa - xạ trị 
đồng thời trước phẫu thuật[11]. Số hạch được khảo 
sát ít hơn có thể là một dấu hiệu cho thấy bướu có 
đáp ứng nhiều hơn và tiên lượng tốt hơn sau điều trị 
tân hỗ trợ[8],[18]. 

Theo tác giả Salvador Pita và cộng sự, đối với 
nhóm bệnh nhân UT trực tràng, thời gian từ lúc khởi 
phát triệu chứng đến khi nhập viện ngắn thì tiên 
lượng sẽ nặng hơn[23]. Tuy nhiên, nghiên cứu đa tác 
giả Arbman G và cộng sự cho thấy thời gian từ khi 
khởi phát triệu chứng đến lúc chẩn đoán ngắn dưới 
1 tháng cho giai đoạn bệnh tốt hơn[2]. 

Những nghiên cứu của tác giả Becerra AZ và 
tác giả Ozawa H cho thấy nồng độ CEA cao trước 
phẫu thuật làm tăng nguy cơ tử vong so với mức 
CEA bình thường[3],[21]. Tuy nhiên, một nghiên cứu 
gồm hai đoàn hệ UT đại - trực tràng giai đoạn Duke 
C (1990 - 2000 và 2001 - 2004) cho thấy giá trị dự 

báo của CEA không còn, có thể là do những cải 
thiện của các phác đồ hóa trị[17]. 

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, đã có những 
nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa grad mô học 
(đánh giá dựa trên mức độ biệt hóa của tế bào 
bướu) với tiên lượng của bệnh nhân UT đại - trực 
tràng[4],[7]. Một nghiên cứu khác của tác giả Hideki 
Ueno và cộng sự cho thấy bướu grad 3 có tỉ lệ sống 
còn 5 năm thấp nhất[27]. Bên cạnh grad mô học, loại 
mô học cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sống còn 
đối với bệnh nhân UT trực tràng. Những nghiên cứu 
của các tác giả Verhulst J, Hakjung Kang và Jong 
Seob Park cho thấy carcinôm tuyến dạng nhầy có 
tiên lượng xấu hơn so với không phải dạng 
nhầy[16],[22],[30]. 

Trong nghiên cứu tại bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, di căn hạch và giai đoạn bệnh là 
những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm 
sau phẫu thuật[26]. 

Qua khảo sát này, chúng tôi ghi nhận các yếu 
tố ảnh hưởng đến sống còn không bệnh cũng như 
sống còn toàn bộ bao gồm: loại mô học, độ xâm lấn 
của bướu, tình trạng di căn hạch và nồng độ CEA. 
Trong đó, độ xâm lấn của bướu là yếu tố tiên lượng 
độc lập đối với sống còn không bệnh cũng như sống 
còn toàn bộ. 

KẾT LUẬN 

Sau khi hồi cứu 54 trường hợp UT trực tràng 
được điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM từ 01/01/2016 đến 31/12/2017, 
chúng tôi ghi nhận: 

Tỉ lệ tái phát chung là 12,2%. Trong đó, tỉ lệ tái 
phát tại chỗ - tại vùng là 4,1% và tỉ lệ di căn xa là 
8,1%. 

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm là 77,8% với 
thời gian sống còn không bệnh trung bình là  
43,3 ± 2,3 tháng. 

Tỉ lệ sống còn toàn bộ 3 năm là 81,1% với thời 
gian sống còn toàn bộ trung bình là 47,2 ± 2,1 tháng. 

Các yếu tố ảnh hưởng đển sống còn bao gồm: 
Loại mô học, độ xâm lấn của bướu, tình trạng di căn 
hạch và nồng độ CEA. Trong đó, độ xâm lấn của 
bướu là yếu tố tiên lượng độc lập. 
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SUMMARY 

Laparoscopic surgery for rectal cancer: Long - term outcomes and prognostic factors 

Purpose: To determine the recurrence rate, survival rate and prognostic factors in patients with rectal 
cancer undergoing laparoscopic surgery at HCMC Oncology Hospital. 

Patients and methods: Records of 54 cases with stage I to stage III (According to 8th edition of AJCC's 
TNM classification system) rectal cancer treated by laparoscopic surgery from 01/2016 to 12/2017 in HCMC 
Oncology Hospital were studied retrospectively. 3 - year disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) 
rates were estimated by the Kaplan - Meier method. 

Results: 

The recurrence rate was 12.2%. In which, the rate of local recurrence was 4.1% and the distant metastasis 
rate was 8.1%. 

The 3 - year DFS rate was 77.8% with the mean DFS period of 43.3 ± 2.3 months. 

The 3 - year OS rate was 81.1% with the mean OS period of 47.2 ± 2.1 months. 

The prognostic factors were histological type, tumor invasion, lymph node metastasis and CEA 
concentration. In which, tumor invasion was an independent prognostic factor. 

Conclusion:  

Laparoscopic surgery for rectal cancer may be a good alternative method to open surgery at HCMC 
Oncology Hospital. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư đại - trực tràng (UTĐTT) là một trong 
những ung thư (UT) thường gặp nhất ở cả hai giới 
trên toàn cầu và tại Việt Nam. Khoảng 20% bệnh 
nhân UTĐTT có di căn xa ở thời điểm chẩn đoán và 
khoảng 20% bệnh nhân còn lại sẽ xuất hiện di căn 
xa trong thời gian theo dõi[2,5]. Các bệnh nhân 
UTĐTT di căn có thời gian sống còn toàn bộ 5 năm 
chỉ < 10%. Trong vài thập niên gần đây, các thuốc 
nhắm trúng đích kết hợp với hóa trị đã được dùng 
điều trị các bệnh nhân UTĐTT di căn ngay từ bước 
một vì đã giúp cải thiện khả năng sống còn rõ rệt. 
Các nghiên cứu cho thấy việc dùng thêm thuốc ức 
chế thụ thể yếu tố tăng trưởng nội mạch (VEGF) 

như bevacizumab luôn giúp cải thiện trung vị sống 
còn toàn bộ; tuy nhiên, hiệu quả của các thuốc ức 
chế thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) như 
cetuximab lại chỉ ghi nhận được ở các bệnh nhân 
không có đột biến gen RAS hoặc BRAF[5]. 

Tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM, xét nghiệm 
bộ gen KRAS, NRAS, BRAF đã được thực hiện 
trước khi điều trị các bệnh nhân UTĐTT di căn từ 
cuối năm 2016. Từ thời điểm đó, chưa có nghiên 
cứu nào khảo sát đặc điểm lâm sàng, cũng như 
đánh giá sống còn toàn bộ nhóm bệnh nhân UTĐTT 
di căn có đột biến gen RAS/BRAF tại bệnh viện Ung 
Bướu TPHCM. Do vậy, chúng tôi thực hiện công 
trình này nhằm mục tiêu: Khảo sát đặc điểm nhóm 

TÓM TẮT 

Mục đích: Khảo sát đặc điểm nhóm bệnh nhân ung thư đại - trực tràng di căn có đột biến RAS/BRAF 
tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Bệnh nhân và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca 63 bệnh nhân UT đại - trực tràng di căn 
được làm xét nghiệm đột biến gen KRAS; NRAS; BRAF tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Thời gian sống 
còn toàn bộ của các bệnh nhân được ước tính bằng phương pháp Kaplan-Meier. 

Kết quả:  

+ Tỉ lệ đột biến gen KRAS; NRAS; BRAF lần lượt là 36,5%; 4,8%; 1,6%. 

+ Các bệnh nhân có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF không khác so với các bệnh nhân không có 
đột biến về tuổi, giới, vị trí bướu nguyên phát, grad mô học, loại giải phẫu bệnh và cơ quan di căn xa. 

+ Các bệnh nhân UTĐTT di căn không có đột biến gen RAS/BRAF có thời gian sống còn toàn bộ 21-
33 tháng, lâu hơn đáng kể so với 2 - 17 tháng của các bệnh nhân có đột biến (p < 0,001).    

Kết luận: Các bướu có đột biến RAS/BRAF không có sự khác biệt về lâm sàng so với bướu không có 
đột biến. Tiên lượng của nhóm bệnh nhân UT đại - trực tràng di căn có đột biến gen RAS/BRAF xấu hơn 
so với nhóm bệnh nhân không có đột biến gen, không phụ thuộc vào việc có điều trị cetuximab hay 
không. 

Từ khóa: Ung thư đại trực tràng di căn; đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF. 
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bệnh nhân ung thư đại - trực tràng di căn có đột biến 
RAS/BRAF tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân UTĐTT di căn có kết quả giải 
phẫu bệnh carcinôm tuyến, carcinôm tiết nhầy hoặc 
carcinôm tế bào nhẫn có làm xét nghiệm đột biến 
gen KRAS, NRAS, BRAF tại khoa Giải phẫu bệnh và 
điều trị tại khoa Nội 4 - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM 
từ 01/01/2017 đến 31/12/2018. 

Tiêu chuẩn nhận bệnh 
Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên. 

Ung thư đại trực tràng di căn. 

Có kết quả xét nghiệm gen KRAS, NRAS, 
BRAF. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Mẫu bệnh phẩm không đủ số lượng DNA. 

Có ung thư khác đi kèm. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu mô tả loạt ca. 

Số liệu được ghi nhận vào phiếu thu thập số liệu. 
Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 25.0. 

Giá trị p < 0,05 được chọn là có ý nghĩa thống 
kê, với độ tin cậy 95%.  

Mối tương quan giữa hai biến số định tính được 
kiểm định bằng phép kiểm Chi bình phương (2). 

Thời gian sống còn toàn bộ được tính bằng 
phương pháp Kaplan - Meier. Dùng phép kiểm  
Log - rank để so sánh các kiểu phân bố thời gian 
sống còn theo các biến số. 

 
KẾT QUẢ 

Đặc điểm nhóm bệnh nhân khảo sát 

Mẫu nghiên cứu gồm 63 bệnh nhân. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân khảo sát được trình bày 
trong Bảng 1. 

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân khảo sát 

 Tổng (63) KRAS 12/13  
(22) 

KRAS 61/146 hoặc NRAS  
(4) 

BRAF  
(1) 

Không đột biến  
(36) 

p 

Tuổi      0,466 

< 50 23 9 2 1 11  

≥ 50 40 13 2 0 25  

Giới      0,778 

Nam 33 13 2 1 17  

Nữ 30 9 2 0 19  

Bướu nguyên phát      0,616 

Đại tràng bên P 13 5 (23%) 1 (25%) 0 7  

Đại tràng bên T 25 6 1 1 17  

Trực tràng 25 11 2 0 12  

Grad mô học      0,317 

Grad 1-2 52 18  2 1 31  

Grad 3 11 4  2 0 5  

Giải phẫu bệnh      1,000 

Carcinôm tuyến 59 20 4 1 34  

Carcinôm tuyến nhày 2 1 0 0 1  

Carcinôm tế bào nhẫn 2 1 0 0 1  

Di căn xa (*)      0,687 

Gan 36 13 (59%) 3 (75%) 0 20  

Phổi 17 6 (27%) 2 (50%) 0 9  



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 251 

Phúc mạc 16 8 (36%) 0 1 (100%) 7  

Hạch 31 7 (32%) 2 (50%) 1 (100%) 21  

Khác 12 2 1 0 9  

(*): Một bệnh nhân có thể di căn xa nhiều cơ quan. 

Đột biến gen KRAS xảy ra với tỉ lệ là 36,5%. Trong đó, vị trí đột biến chủ yếu xảy ra ở codon 12/13 
(95,6%) và 1 trường hợp đột biến tại codon 61 (4,4%). Tỉ lệ đột biến gen NRAS là 4,8%, với 2 trường hợp đột 
biến gen tại Q61X và 1 trường hợp đột biến gen ở G12X. Một trường hợp có đột biến gen BRAF tại 
V600E/E2D chiếm tỉ lệ 1,6%.  

Các bệnh nhân UTĐTT di căn có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF không khác so với các bệnh nhân 
không có đột biến về tuổi, giới, vị trí bướu nguyên phát, grad mô học, loại giải phẫu bệnh và cơ quan di căn xa 
(p > 0,05). 

Sống còn của nhóm bệnh nhân liên quan đến tình trạng đột biến gen 

Trong 63 trường hợp khảo sát có 27 trường hợp có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF. Trong thời gian 
theo dõi trung bình 11 (± 6) tháng, có 12 trường hợp tử vong và 15 trường hợp còn sống, không có trường hợp 
mất dấu nào.  

Các bệnh nhân UTĐTT di căn không có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF có thời gian sống còn toàn bộ 
21-33 tháng, lâu hơn đáng kể so với 2-17 tháng của các bệnh nhân có đột biến (p < 0,001) (Biểu đồ 1).  
Các bệnh nhân có đột biến KRAS 12/13 và KRAS 61/146 hoặc NRAS có thời gian sống còn toàn bộ không 
khác biệt, 11 - 17 tháng và 15 tháng. Bệnh nhân có đột biến BRAF có thời gian sống còn toàn bộ thấp nhất  
(2 tháng).  

 

Biểu đồ 1. Sống còn toàn bộ của nhóm nghiên cứu 

Do các bệnh nhân UTĐTT di căn không có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF đáp ứng tốt với điều trị bằng 
các thuốc ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) như cetuximab, nên chúng tôi chỉ khảo sát các 
bệnh nhân không điều trị với thuốc cetuximab nhằm đánh giá xem đột biến gen RAS/BRAF có phải là yếu tố 
tiên lượng sống còn của các bệnh nhân UTĐTT di căn hay không. Kết quả được trình bày trong Biểu đồ 2, các 
bệnh nhân UTĐTT di căn không có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF (không điều trị cetuximab) có thời gian 
sống còn toàn bộ 19 - 28 tháng, lâu hơn đáng kể so với 2 - 17 tháng của các bệnh nhân có đột biến (p < 0,001) 
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Biểu đồ 2. Sống còn toàn bộ của nhóm nghiên cứu (các bệnh nhân không điều trị cetuximab) 

 

BÀN LUẬN 

Tỉ lệ đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF 

KRAS và NRAS (và cả HRAS) là các protein 
thuộc họ RAS, BRAF (và cả ARAF và CRAF) là các 
protein thuộc họ RAF. RAS và RAF là các protein 
trong đường dẫn truyền tín hiệu của thụ thể yếu tố 
tăng trưởng EGFR. Kích hoạt các đường dẫn truyền 
tín hiệu từ EGFR theo đường 
RAS/RAF/MAP/MEK/ERK hoặc PTEN/PI3K/AKT có 
vai trò quan trọng trong quá trình sinh ung và tiến 
triển bệnh của UTĐTT. Các đột biến gen KRAS, 
NRAS và BRAF làm rối loạn đường dẫn truyền tín 
hiệu từ EGFR do vậy có vai trò quan trọng trong quá 
trình hình thành, di căn của UTĐTT; cũng như cả 
trong việc điều trị loại UT này[5,11]. Trong các đột biến 
RAS, đột biến KRAS thường gặp nhất (85%), đột 
biến NRAS có trong 15% trường hợp. Đột biến gen 
KRAS xảy ra trên 44% bệnh nhân UTĐTT di căn với 
đa số ở các codons 12 và 13, hiếm gặp hơn ở các 
codon 61 và 146. Tỉ lệ đột biến gen BRAF khoảng 
10%, chủ yếu là đột biến V600E (85%)[5]. 

Theo Morris[8], khảo sát trên 484 bệnh nhân 
UTĐTT di căn tại Hoa Kỳ, tỉ lệ đột biến gen KRAS 
thường xảy ra ở các codons 12 và 13 là 47,7%; tỉ lệ 
đột biến gen KRAS ở codons 61/146, đột biến gen 
NRAS và BRAF lần lượt là 3%, 4,1% và 7,4%. 

Theo Yokota[11], tại Nhật, tỉ lệ đột biến gen 
KRAS trên bệnh nhân UTĐTT là 30 - 42%, đột biến 
gen BRAF là 4,7%. Tác giả ghi nhận tỉ lệ đột biến 
gen BRAF tại các nước phương tây có cao hơn,  
10 - 20%.  

Trong nghiên cứu này, tỉ lệ đột biến gen KRAS, 
NRAS và BRAF trên các bệnh nhân UTĐTT di căn 
lần lượt là 36,5%, 4,8% và 1,6%. Kết quả này không 
khác biệt đáng kể so với y văn. Sự thay đổi về tỉ lệ 
đột biến gen KRAS, NRAS và BRAF trên các bệnh 
nhân UTĐTT thay đổi tuỳ theo dân tộc và tiêu chí 
chọn lựa mẫu[3,6]. 

Tình trạng đột biến gen RAS/BRAF trên bệnh 
nhân UTĐTT theo các nghiên cứu tại Việt Nam được 
trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3. Tình trạng đột biến gen RAS/BRAF trên 
bệnh nhân UTĐTT theo các nghiên cứu tại Việt Nam 

Tác giả KRAS 
12/13 

KRAS hiếm  NRAS BRAF 

LTN 
Sương[4] 

67 (31,9%)    

NTT Minh[7] 16 (33,3%) 1 KRAS 10 
(2,1%) 

 0% 

VD Linh[9] 15 (32,6%)    

NC này 22 (36,5%) 1 KRAS 61 
(1,6%) 

3 
(4,8%) 

1 
(1,6%) 

 
Đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân có đột 
biến KRAS, NRAS, BRAF  

Theo Morris[8], không có sự khác biệt về giới và 
tuổi giữa các bệnh nhân UTĐTT di căn có đột biến 
gen KRAS và không đột biến. Các bệnh nhân có đột 
biến gen KRAS và NRAS không có sự khác biệt về 
vị trí bướu nguyên phát, grad mô học và loại giải 
phẫu bệnh so với các bệnh nhân không đột biến; tuy 
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nhiên có di căn phổi nhiều hơn. Các bệnh nhân có 
đột biến gen BRAF thường gặp ở đại tràng bên phải 
và thường có loại giải phẫu bệnh là carcinôm tuyến 
nhày hơn. 

Theo Bylsma[2], phân tích tổng hợp 44 nghiên 
cứu trên 15.981 bệnh nhân UTĐTT di căn, các bướu 
có đột biến KRAS và BRAF thường gặp ở đại tràng 
bên phải hơn so với các bướu không có đột biến, lần 
lượt là 46,3% và 16,3% so với 15,8% và 3,4%. Các 
bướu có đột biến NRAS không ghi nhận có sự khác 
biệt về vị trí bướu nguyên phát. 

Theo Yokota[11], đột biến BRAF thường xảy ra ở 
các bướu ở đại tràng bên phải, thường có giải phẫu 
bệnh là carcinôm tuyến nhày (60%) và thường hay 
di căn phúc mạc (60%). Các bướu có đột biến KRAS 
lại không ghi nhận có sự khác biệt về lâm sàng so 
với bướu không có đột biến. 

Trong nghiên cứu này, ghi nhận các bệnh nhân 
UTĐTT di căn có đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF 
không khác so với các bệnh nhân không có đột biến 
về tuổi, giới, vị trí bướu nguyên phát, grad mô học, 
loại giải phẫu bệnh và cơ quan di căn xa. 

Theo các nghiên cứu tại Việt Nam, LTN 
Sương[4] cũng ghi nhận các bướu có đột biến KRAS 
không có sự khác biệt về lâm sàng so với bướu 
không có đột biến; nhưng NTT Minh[7] lại ghi nhận 
UTĐTT có đột biến KRAS thường gặp ở trực tràng 
hơn so với đại tràng (50% so với 18,2%, p = 0,022); 
VD Linh[9] ghi nhận bướu có đột biến KRAS thường 
gặp ở bệnh nhân trẻ ≤ 50 tuổi hơn bệnh nhân > 50 
tuổi (58,3% so với 23,5%, p = 0,038). 

Tiên lượng của các bệnh nhân có đột biến 
KRAS, NRAS, BRAF 

Theo Morris[8], các bệnh nhân UTĐTT di căn có 
đột biến gen KRAS 12/13 có sống còn toàn bộ thấp 
hơn đáng kể so với các bệnh nhân không có đột 
biến (trung bình 38,7 tháng so với 57,6 tháng,  
p = 0,006). Các bệnh nhân có đột biến gen KRAS 
hiếm và NRAS có tỉ lệ sống còn trung bình là 47,4 
tháng, không khác so với các bệnh nhân có đột biến 
gen KRAS 12/13 (p = 0,08). Các bệnh nhân có đột 
biến gen BRAF có thời gian sống còn thấp nhất, 
trung bình 24,3 tháng với p < 0,001. 

Theo Won[10], khảo sát trên 1.096 bệnh nhân 
UTĐTT tại Hàn Quốc với 14,3% bệnh nhân ở  
giai đoạn IV, các bệnh nhân có đột biến gen BRAF 
có thời gian sống còn không bệnh (DFS) và thời gian 
sống còn toàn bộ (OS) thấp hơn rõ rệt so với  
các bệnh nhân không có đột biến (p = 0,0252 và  
p < 0,001). Tuy nhiên ở các bệnh nhân UTĐTT giai 
đoạn IV lại không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. Các bệnh nhân có đột biến gen KRAS không ghi 

nhận có sự khác biệt về DFS và OS so với các bệnh 
nhân không có đột biến ở mọi giai đoạn bệnh. 

Theo Abubaker[1], nghiên cứu trên 285 trường 
hợp UTĐTT ở Malaysia năm 2009, ghi nhận đột biến 
gen KRAS ở codon 12 có tỉ lệ OS 5 năm thấp nhất 
(64,4%) so với nhóm có đột biến ở codon 13 
(75,8%) và nhóm không đột biến (78,2%) với  
p = 0,0025. 

Theo Yokota[11], giá trị tiên lượng của đột biến 
gen KRAS ở bệnh nhân UTĐTT vẫn là vấn đề còn 
tranh cãi. Nghiên cứu trên 229 bệnh nhân UTĐTT 
tiến triển và tái phát được hóa trị, tác giả ghi nhận 
OS của các bệnh nhân có đột biến KRAS 13 thấp 
hơn so với các bệnh nhân không có đột biến, nhưng 
lại không ghi nhận với các bệnh nhân có đột biến 
KRAS 12. Tuy nhiên, giá trị tiên lượng của đột biến 
gen BRAF ở bệnh nhân UTĐTT lại được xác nhận 
trong nhiều nghiên cứu. Theo các nghiên cứu 
CAIRO-2, CRYSTAL và OPUS các bệnh nhân 
UTĐTT di căn mang đột biến BRAF có DFS và OS 
thấp hơn các bệnh nhân không đột biến, cho dù có 
điều trị cetuximab hay không. 

Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân UTĐTT 
di căn có đột biến gen KRAS, NRAS có tiên lượng 
sống còn thấp hơn các bệnh nhân không có đột 
biến, các bệnh nhân có đột biến BRAF có tiên lượng 
sống còn thấp nhất, không phụ thuộc vào việc có 
điều trị cetuximab hay không. 

Chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam ghi nhận 
giá trị tiên lượng của đột biến gen RAS/BRAF trên 
bệnh nhân UTĐTT. 

KẾT LUẬN 

Các bướu có đột biến RAS/BRAF không có sự 
khác biệt về lâm sàng so với bướu không có đột 
biến. Tiên lượng của các bệnh nhân UTĐTT di căn 
có đột biến gen RAS/BRAF xấu hơn so với các bệnh 
nhân không có đột biến, không phụ thuộc vào việc 
có điều trị cetuximab hay không.  
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SUMMARY 

Clinicopathologic features and gene expression analyses  
of RAS, BRAF-mutated metastatic colorectal cancer 

Purpose: To identify clinicopathologic features of metastatic colorectal cancer (CRC) patients with 
RAS/BRAF mutations at HCMC Oncology Hospital. 

Patients and methods: Medical records of 63 patients with metastatic CRC tested for KRAS, NRAS, 
BRAF mutations at HCMC Oncology Hospital were studied retrospectively. Overall survival was estimated by 
Kaplan-Meier method. 

Results:  

+ The proportion of KRAS; NRAS and BRAF mutations was 36,5%; 4,8% and 1,6%, respectively.  

+ No differences was noted in the age of diagnosis, gender, primary tumor, pathological finding and 
metastatic sites with the development of a RAS/BRAF mutated tumors compared to those who have 
RAS/BRAF wild-type disease. 

+ Mean survival of patients with metastatic CRC having RAS/BRAF mutations was significantly shorter than 
that of RAS/BRAF wild-type patients (2 - 17 months vs 21 - 33 months, p <0,001). 

Conclusion: No significant differences have been observed in clinicopathological parameters 
based on the RAS/BRAF genotype. Overall survival of patients with metastatic CRC having RAS/BRAF 
mutations was worse than that of RAS/BRAF wild-type patients, independently of treatment with cetuximab. 

Keywords: Matastatic colorectal cancer; KRAS, NRAS, BRAF mutations. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư dạ dày vẫn còn là một trong các bệnh 
ác tính thường gặp của đường tiêu hóa. Theo 
GLOBOCAN 2018[8], nếu tính chung trên toàn thế 
giới thì ung thư dạ dày đứng hàng thứ 5 với tỷ lệ 
bệnh mới là 5,7% trong số tất cả các loại ung thư và 
tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 3 với tỷ lệ 8,2%.  

Ngày nay, theo sự cải thiện của kỹ thuật hình 
ảnh học, CT đa lát cắt (MDCT) đã trở thành một 
trong các kỹ thuật thông thường nhất cho phân giai 
đoạn TNM trước mổ ở bệnh nhân ung thư dạ dày. 
Tuy nhiên, việc đánh giá hạch chính xác là cả một 
sự thử thách rất lớn đối với các nhà hình ảnh học. 
Không có sự đồng thuận rộng rãi liên quan các 
phương pháp đo lường cho hạch bệnh lý. Các tiêu 
chuẩn chẩn đoán cho hạch tổn thương vẫn còn bàn 
cãi. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện khảo sát này 
nhằm đánh giá khả năng phát hiện di căn hạch (N) 
của CT trước mổ đối với các trường hợp ung thư dạ 

dày được mổ với mục đích điều trị triệt căn tại bệnh 
viện Ung Bướu. 

Đây là một nghiên cứu tiến cứu cắt ngang, 
dân số chọn mẫu gồm 359 bệnh nhân ung thư dạ 
dày (225 nam, 134 nữ từ 27 - 92 tuổi) được nhập 
vào khoa Ngoại II Bệnh viện Ung Bướu trong thời 
gian từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, có chẩn 
đoán mô học trước mổ là ung thư biểu mô tuyến dạ 
dày, được chụp CT đánh giá giai đoạn trước mổ và 
được mổ với mục đích chữa khỏi.  

Tiêu chuẩn loại trừ là các bệnh nhân không chụp 
được CT vì các chống chỉ định: Có thai, dị ứng với 
thuốc cản quang, suy thận nặng. Các trường hợp 
cắt được dạ dày nhưng có giải phẫu bệnh sau mổ 
không phải là carcinôm tuyến dạ dày và các bệnh 
nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.  
 
 
Một số vấn đề kỹ thuật  

TÓM TẮT  

Chụp cắt lớp điện toán bụng chậu vẫn là phương thức thường được sử dụng để đánh giá trước mổ 
ung thư dạ dày mặc dầu độ chính xác trong phát hiện hạch di căn vẫn chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. 
Qua khảo sát tình trạng di căn hạch bằng cách chụp CT trước mổ 359 bệnh nhân ung thư dạ dày, kết quả 
ghi nhận tỷ lệ di căn hạch thực sự trong nhóm ung thư giai đoạn sớm là 10,7%, trong nhóm ung thư giai 
đoạn tiến triển là 66,54%. Khả năng phát hiện hạch di căn bằng CT với độ nhạy 48,4% và độ chuyên là 
88,2%. Qua kết quả này cho thấy khả năng phát hiện di căn hạch trong loại bệnh lý này không cao đặc 
biệt dễ bỏ sót các hạch di căn nhưng có kích thước nhỏ.  
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Tất cả các bệnh nhân được chụp CT bụng chậu 
có tiêm thuốc cản quang để đánh giá giai đoạn bệnh 
trong vòng 3 tuần trước phẫu thuật. Trước khi  
khảo sát CT, bệnh nhân  sẽ được nhịn đói qua đêm 
hoặc ít nhất 5 giờ để làm trống dạ dày và các bệnh 
nhân được giải thích và chọn lựa về phương pháp 
làm căng dạ dày khi chụp CT. Nếu bệnh nhân nào 
đồng ý với phương pháp làm căng dạ dày bằng khí 
thì sẽ được đặt thông mũi dạ dày trước khi đưa 
xuống phòng chụp CT và tại phòng chụp CT, bệnh 
nhân sẽ được bơm qua thông mũi dạ dày khoảng 
500 - 600ml không khí, mỗi bệnh nhân được tiêm 
bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 20mg Scopolamine 
butylbromide (BUSCOPAN, Boehringer International, 
Ingelheim, Đức) 10 tới 15 phút trước khi chụp.  
Nếu bệnh nhân nào không đồng ý với phương pháp 
làm căng dạ dày bằng khí thì sẽ được làm căng  
dạ dày bằng cách uống khoảng 500ml nước.   

Xét nghiệm được thực hiện với một máy CT 64 
slices (GE Optima™ CT660). Phác đồ quét hình là: 
Chuẩn trực lát cắt 64 x 0.625mm, slices thickness 
0.5mm; khoảng cách 1mm theo trục u dạ dày, pitch 
1.25; 120kV, 150 - 270mAs.  

Hình ảnh CT được thực hiện 60 giây sau khi 
tiêm 70ml chất cản quang không ion hóa (Ultravist; 
Schering, Germany) với tốc độ 3 - 4ml/giây. 

Hình ảnh được lấy từ đỉnh của vòm hoành phải 
tới khung chậu với bệnh nhân trong tư thế nằm 
ngửa để đánh giá bướu và toàn thể xoang bụng. 
Sau đó chụp lặp lại từ phình vị tới phần thấp nhất 
của tụy trong thì tĩnh mạch để đánh giá chính xác 
hơn. Các kết quả CT sẽ được diễn giải một cách  
độc lập bởi hai Bác sỹ hình ảnh học có kinh nghiệm. 
Nếu có bất đồng trong việc diễn giải kết quả,  
kết luận cuối cùng sẽ có được sau khi thảo luận.  

N: Đánh giá hạch di căn trên CT được dựa trên 
các tiêu chuẩn sau đây[2] 

Trục ngắn của hạch ≥8mm. 

Nếu có một chùm ≥3 hạch quanh tổn thương 
bất kể kích thước.  

Hạch tăng quang mạnh (>100 HU). 

Hạch có vùng trung tâm hoại tử và thâm nhiễm 
quanh hạch, bất kể kích thước.  

Các bệnh nhân sau đó được mổ với mục đích 
cắt dạ dày triệt căn, các kết quả sau mổ và mô bệnh 
học sẽ được thu thập lại trong đó có tình trạng đại 
thể, kích thước của hạch, số lượng hạch gửi thử giải 
phẫu bệnh và số lượng hạch di căn.  

Phân tích kết quả  

Các kết quả được biểu hiện bằng độ nhạy,  
độ chuyên, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên 
đoán âm.  

Phân tích thống kê  

Các kết quả định lượng được biểu hiện bằng 
trung bình ± độ lệch chuẩn. các biến số thứ tự được 
so sánh bằng cách dùng t-test hoặc ANOVA với 
Tukey’s test, và các biến nhóm được so sánh bằng 
Fisher’s exact test. Phân tích hồi quy đa biến được 
dùng để quyết định yếu tố dẫn tới ước lượng thấp. 
tất cả phân tích thống kê được thực hiện bằng phần 
mềm thống kê SPSS 16.0 với giá trị p < 0,05 được 
coi như có ý nghĩa thống kê.  

KẾT QUẢ  

Trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 
12/2018, chúng tôi đã thực hiện khảo sát tại Khoa 
Ngoại 2 bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí 
Minh và ghi nhận được 359 bệnh nhân thỏa mãn các 
tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu.  

Trong số 359 bệnh nhân chúng tôi ghi nhận 
được một số đặc điểm dịch tễ như sau.  

Giới tính 
Nam  Nữ   

225 (62,7%) 134 (37,3%)   

Tuổi 
Nhỏ nhất Lớn nhất Trung 

bình  
Độ 

lệch  

27 92 57 11,8 

 
Các đặc điểm trên cận lâm sàng thu thập được 
trong mẫu khảo sát  

Phương thức làm căng dạ dày  Bệnh nhân Phần trăm 

Bơm khí  189 52,6 

Uống nước  170 47,4 

Ý nghĩa phẫu thuật Bệnh nhân  Phần trăm  

Triệt căn  286 79,7 

Tạm bợ  73 20,3 

Tổng số ca cắt dạ dày 306 100 

Như vậy trong số 306 bệnh nhân được cắt dạ 
dày thì có 286 bệnh nhân được cắt dạ dày với ý 
nghĩa triệt căn và 20 bệnh nhân được cắt dạ dày với 
ý nghĩa triệu chứng.  

Các trường hợp được cắt dạ dày với ý nghĩa 
điều trị triệu chứng gồm các loại sau.  

 
 Loại cắt dạ dày  
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 Cắt dạ dày toàn phần  Cắt phần xa dạ dày  

Nạo hạch 

D0 1  

D1  10 

D1+ 2 5 

D1 + N8  1 

D2  1 

Tổng số 3 17 

Trong số các bệnh nhân được cắt dạ dày, các loại phẫu thuật nạo hạch được ghi nhận.  
 

Cắt dạ dày toàn phần Loại nạo hạch Bệnh nhân Tỷ lệ % 

 D0 1 3,1 

 D1 4 12,5 

 D1+ 22 68,8 

 D1 + N8 3 9,4 

 Tổng số  32 100 

Cắt phần xa dạ dày Loại nạo hạch Bệnh nhân Tỷ lệ % 

 D1 33 12,5 

 D1+ 133 50,2 

 D1 + N8 29 10,9 

 D2 69 26 

 D2 + N14 1 0,4 

 Tổng số  265 100 

Cắt phần trên dạ dày Loại nạo hạch Bệnh nhân Tỷ lệ % 

 D0 1 16,7 

 D1 2 33,3 

 D1+ 3 50 

 Tổng số  6 100 

 

Số lượng hạch gửi thử thay đổi từ 0 tới 42 hạch 
(hai trường hợp nối vị tràng chỉ sinh thiết 1 hạch), số 
lượng hạch gửi đi thử và số lượng hạch di căn được 
liệt kê trong bảng  

 Nhỏ nhất  Lớn nhất  Trung bình  Trung vị  
Số hạch 
gửi GPB 0 42 11,6 9 

Số hạch 
di căn  

0 35 4 1 

Việc khảo sát di căn hạch được căn cứ vào các 
tiêu chuẩn cuối là hạch có kết quả giải phẫu bệnh 
dương tính sau khi mổ. Trong mẫu nghiên cứu có 
190 trường hợp có kết quả sau mổ là hạch ác tính. 
Trong số đó có 2 trường hợp chỉ nối vị tràng và sinh 
thiết hạch, 18 trường hợp cắt dạ dày mang ý nghĩa 
điều trị triệu chứng và 170 trường hợp cắt dạ dày có 

ý nghĩa triệt căn. Trong số 190 trường hợp có di căn 
hạch này ghi nhận các dữ kiện về số hạch gửi thử 
và số hạch di căn trong bảng dưới đây  

 Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình  Trung vị 
Số hạch 
gửi GPB 1 42 12,99 10 

Số hạch 
di căn  1 35 5,82 5 

Trong mẫu khảo sát, khi đánh giá kết quả giải 
phẫu bệnh của hạch, ghi nhận kết quả.  

 Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 
pN0 119 33,1 
pN1 63 17,5 
pN2 66 18,4 
pN3 61 17 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 259 

Không xác định  50 13,9 

Tổng số  359 100 

Kích thước trung bình của hạch lành tính là 
0,89cm và hạch di căn là 1,49mm và sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p < 0,001  

Nếu loại bỏ các trường hợp không xác định 
được tình trạng hạch sau mổ, sau đó so sánh kết 
quả của CT trong nhận định di căn hạch với kết quả 
giải phẫu bệnh sau mổ, kết quả được ghi nhận theo 
bảng sau.  

  Giải phẫu bệnh của hạch  Tổng số  

  Di căn  Lành  

CT đánh giá Di căn 92 14 106 

Lành 98 105 203 

Tổng số   190 119 309 

Như vậy khi kiểm định bằng Chi bình phương 
ghi nhận sự khác biệt giữa nhận định hạch di căn 
trên CT và kết quả GPB có ý nghĩa thống kê với giá 
trị Chi bình phương bằng 43,627 và p < 0,001.  

Độ nhạy của CT trong chẩn đoán hạch di căn là 
92/190 = 48,4% và độ chuyên là 105/119 = 88,2%.  

Nếu tính riêng khả năng đánh giá di căn hạch 
theo từng giai đoạn của bướu thì ghi nhận trong giai 
đoạn bướu pT1. 

  Giải phẫu bệnh hạch 
sau mổ Tổng số 

  Di căn  Lành    

CT đánh 
giá 

Di căn   0 1 1 

Lành   3 24 27 

Tổng số  3 25 28 

Như vậy trong nhóm ung thư dạ dày giai đoạn 
sớm, tỷ lệ di căn hạch là 3/28 = 10,7%. CT không 
phát hiện chính xác được trường hợp nào có di căn 
hạch.  

Đối với các trường hợp ung thư tiến triển, từ 
pT2 trở lên, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ có di căn hạch 
chung là 187/281 = 66,54%. Nếu phân chia kỹ hơn 
thì đối với các trường hợp bướu có giải phẫu bệnh 
là pT2.  

  Giải phẫu bệnh hạch 
sau mổ Tổng số 

Di căn  Lành  

CT đánh 
giá 

Di căn   5 2 7 

Lành   15 38 53 

Tổng số  20 40 60 

Theo kết quả này thì tỷ lệ di căn hạch trong giai 
đoạn pT2 sẽ là 20/60 = 33,3%. Độ nhạy của CT 

trong chẩn đoán di căn hạch là 05/20 = 20% và độ 
đặc hiệu là 38/40 = 95%. Nếu theo kiểm định Chi 
bình phương chỉ số Pearson = 5,175 và p = 0,023.  

Đối với các trường hợp pT3    
  Giải phẫu bệnh 

hạch sau mổ Tổng số 

  Di căn  Lành    

CT đánh giá 
Di căn   7 1 8 

Lành   13 8 21 

Tổng số  20 9 29 

Trong trường hợp này, tỷ lệ di căn hạch là 
20/29 = 68,96%, độ nhạy của CT đạt 7/20 = 35% và 
độ chuyên biệt đạt 8/9 = 88,9%, trị số Pearson là 
1,773 và p là 0,183. 

Trong các trường hợp bướu pT4a, có 1 trường 
hợp không đánh giá được tình trạng hạch sau mổ do 
bệnh đã gieo rắc phúc mạc nên bệnh nhân chỉ được 
phẫu thuật triệu chứng.  

  Giải phẫu bệnh hạch 
sau mổ 

Tổng số 

  Di căn  Lành  

CT đánh giá 
Di căn   51 3 54 

Lành   53 24 77 

Tổng số  104 27 131 

Như vậy trong giai đoạn này, tỷ lệ di căn hạch là 
104/131 = 79,4%, độ nhạy của CT trong đánh giá 
tình trạng di căn hạch là 51/104 = 49% và độ chuyên 
đạt 24/27 = là 24/27 = 88,89%, theo kiểm định Chi 
bình phương giá trị Pearson = 12,726 và p < 0,001.  

Trong trường hợp bướu pT4b, nếu loại bỏ các 
trường hợp không xác định được tình trạng hạch 
sau mổ, kết quả ghi nhận.   

  Giải phẫu bệnh hạch 
sau mổ Tổng số 

  Di căn  Lành    

CT đánh giá 
Di căn   29 6 35 

Lành   14 11 25 

Tổng số  43 17 60 

Theo kết quả này, tỷ lệ di căn hạch  
là 43/60 = 71,67%, độ nhạy của CT trong các trường 
hợp này là 29/43 = 67,44% và độ chuyên  
là 11/17 = 64,7%, nếu theo kiểm định Chi bình 
phương thì chỉ số Pearson là 5,18 và p là 0,023.  

BÀN LUẬN  

Xuất độ chung của di căn hạch trong EGC T1 là 
10% tới 20%[11][5]. Các đặc điểm của bướu chẳng 
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hạn kích thước, chiều sâu xâm nhập, loại mô học, và 
sự hiện diện của xâm nhập mạch bạch huyết dường 
như là các yếu tố quan trọng cho sự lan rộng[5][4][6]. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ di 
căn hạch cho các bướu giai đoạn T1 là 10,7% cũng 
phù hợp với Y văn.  

MDCT là phương tiện được dùng rộng rãi nhất 
để đánh giá giai đoạn hạch trên lâm sàng với kích 
thước và hình dạng hạch bạch huyết được dùng làm 
các tiêu chuẩn chẩn đoán[1][3]. Để làm tăng tính chính 
xác cho ước lượng sự hiện diện của di căn hạch, 
nhiều nghiên cứu đã gợi ý các tiêu chuẩn kích thước 
khác nhau[7][12]. Ahn và cộng sự[1] đã đặt tiêu chuẩn 
với trục ngắn (SA) >8mm, với một giá trị tiên đoán 
dương 95,2% và một tỷ lệ chính xác chung 87,3%. 
Một nghiên cứu khác đã định nghĩa kích thước như 
tiêu chuẩn >15mm với giá trị tiên đoán dương 98,6% 
và độ đặc hiệu 99,8%[7]. Nhìn chung, khi điểm chọn 
kích thước tăng, độ đặc hiệu tăng, tuy độ nhạy giảm. 
Vì vậy, một thách thức thật sự là thiết lập tiêu chuẩn 
kích thước lý tưởng cho việc quyết định tình trạng 
hạch trước mổ. Trong khảo sát này, chúng tôi  
đã chọn tiêu chuẩn kích thước là khi trục ngắn từ 
1cm trở lên. Với tiêu chuẩn này kết quả cho thấy độ 
nhạy thấp chỉ đạt gần 50% nhưng độ đặc hiệu cao 
khoảng 88%.  

Trong một phân tích gộp được thực hiện bởi 
Min Wang và cộng sự[9] thực hiện trên 30 nghiên 
cứu có độ tin cậy cao, nhằm đánh giá độ chính xác 
của phân giai đoạn hạch trong ung thư dạ dày bằng 
MDCT. Theo tổng kết này, mặc dù độ nhạy hợp nhất 
chỉ là 67%. Kết quả có vẻ chưa thỏa mãn và CT vẫn 
chưa có khả năng phát hiện vi di căn hạch mà chúng 
thường gặp trong ung thư dạ dày. Tuy nhiên, vẫn có 
đủ bằng chứng ủng hộ cho việc dùng MDCT để 
đánh giá khả năng di căn hạch trên bệnh nhân ung 
thư dạ dày. 

Trong một báo cáo của Kwee R.M. và Kwee 
T.C.[10] tổng hợp 10 nghiên cứu về giá trị của MDCT 
trong phân giai đoạn ung thư dạ dày khi so sánh với 
siêu âm bụng (AUS), siêu âm qua ngã nội soi (EUS), 
chụp cộng hưởng từ (MRI), PET và PET-CT, tác giả 
ghi nhận độ nhạy và độ đặc hiệu của MDCT thay đổi 
từ 62,5% đến 91,9% (trung vị 80%) và từ 50% đến 
87,9% (trung vị 77,8%). Qua tổng kết này tác giả cho 
rằng cho đến hiện tại, không có phương thức chẩn 
đoán hình ảnh nào đạt được độ nhạy và độ chuyên 
cao trong phát hiện di căn hạch trong ung thư dạ 
dày. Đa số các nghiên cứu về MDCT sử dụng kích 
thước hạch, cùng mức độ bắt cản quang và hình 
dạng hạch như tiêu chuẩn định nghĩa ác tính. Mặc 
dù MDCT ít mang tính chủ quan của người đọc hơn 
so với siêu âm hoặc EUS, di căn ở những hạch có 
kích thước bình thường vẫn còn có thể bị bỏ sót.   

Tại Việt Nam, theo một khảo sát của tác giả Đỗ 
Thị Ngọc Hiếu[13] thực hiện trên 133 trường hợp ung 
thư dạ dày được chụp CT 64 lát cản quang với 
phương pháp làm căng dạ dày bằng nước từ tháng 
12/2011 tới tháng 3/2013. Chẩn đoán hạch di căn 
dựa vào kích thước cho thấy ngưỡng hạch càng lớn 
độ nhạy càng giảm, độ đặc hiệu càng tăng. Hạch 
đường kính trục ngang 8mm và 10mm có cùng độ 
chính xác 70%, độ nhạy 81,5% và 61%, độ đặc hiệu 
74% và 84%. Hình dạng hạch tua gai có độ đặc hiệu 
cao 92%, độ nhạy thấp 31,5%. Tiêu chuẩn kích 
thước hạch trong nghiên cứu này có hơi khác biệt so 
với khảo sát của chúng tôi nên kết quả độ nhạy và 
độ đặc hiệu có sự khác biệt.  

KẾT LUẬN 

Trong số 359 bệnh nhân ung thư dạ dày được 
khảo sát tình trạng di căn hạch bằng cách chụp CT 
trước mổ, kết quả ghi nhận tỷ lệ di căn hạch thực sự 
trong nhóm ung thư giai đoạn sớm là 10,7%, trong 
nhóm ung thư giai đoạn tiến triển là 66,54%. Khả 
năng phát hiện hạch di căn bằng CT với độ nhạy 
48,4% và độ chuyên là 88,2%. Qua kết quả này cho 
thấy khả năng phát hiện di căn hạch trong loại bệnh 
lý này không cao đặc biệt dễ bỏ sót các hạch di căn 
nhưng có kích thước nhỏ.  
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 Khoa Y học hạt nhân, Trung tâm CĐHA - Bệnh viện Quân Y 103 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là loại ung thư 
phổ biến trên thế giới, đứng thứ 3 về tỉ lệ mới mắc 
(10,2% với 1,8 triệu ca) và thứ 2 về tỉ lệ tử vong do 
ung thư (9,2% với 881.000 trường hợp) trong năm 
2018[1]. Theo thống kê của Globocan tại Việt Nam, 
UTĐTT đứng thứ 4 về tỷ lệ mới mắc ở nam giới 
(8,4%) và thứ 2 ở nữ giới (9,6%) trong các bệnh ung 
thư. Trong chẩn đoán bệnh UTĐTT, việc đánh giá 
chính xác giai đoạn bệnh giữ một vai trò quan trọng, 
giúp đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất cho bệnh 
nhân. Bệnh nhân UTĐTT nếu được chẩn đoán  
và mổ sớm thì tỷ lệ sống trên 5 năm có thể đạt đến 
60 - 80%[2]. Trước đây, UTĐTT được chẩn đoán xác 
định chủ yếu qua các phương pháp chẩn đoán 
thường quy như: nội soi đại trực tràng, chẩn đoán 
mô bệnh học bằng sinh thiết tổn thương, chụp cắt 
lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ tiểu khung, ổ bụng. 
Những năm gần đây, PET/CT đã chứng minh được 
giá trị trong chẩn đoán giai đoạn bệnh cho các bệnh 
nhân ung thư nói chung và các bệnh nhân UTĐTT 
nói riêng với độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn so với 
các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trước đây 
như CT, MRI. Tại Việt Nam, hiện nay có rất ít nghiên 
cứu đánh giá về đặc điểm hình ảnh cũng như vai trò 

của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn bệnh 
UTĐTT, đặc biệt là nhóm bệnh nhân UTĐTT trước 
điều trị đặc hiệu. Vì vậy, tôi tiến hành đề tài nhằm 
mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-
PET/CT trong chẩn đoán ung thư đại trực tràng 
trước điều trị. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

37 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung 
thư đại trực tràng bằng mô bệnh học, chưa điều trị 
đặc hiệu; có chỉ định chụp 18FDG-PET/CT đánh giá 
giai đoạn bệnh. 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp 
tiến cứu. 

Quy trình kĩ thuật chụp PET/CT[3] 

+ Thuốc phóng xạ: 18FDG (2-deoxy-2-[18F]-
fluoro-D-glucose), T1/2 = 110 phút, phát tia γ mức 
năng lượng 511 keV. Liều dùng: 0,14 - 0,15mCi/kg 
cân nặng. 

+ Chuẩn bị bệnh nhân:  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán ung thư đại trực tràng trước 
điều trị.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 37 bệnh nhân ung thư đại trực tràng chưa điều 
trị, được chụp 18FDG-PET/CT để chẩn đoán giai đoạn bệnh, tại khoa Y học hạt nhân, Trung tâm CĐHA - 
bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 07 năm 2020.  

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 65,8 ± 13,3. Tỉ lệ nam/nữ là 1,64/1. Vị trí u nguyên phát 
chủ yếu ở trực tràng, chiếm 59,5%. Loại mô bệnh học phổ biến là ung thư biểu mô tuyến (89,2%). 
SUVmax trung bình của u là 19,76 ± 7,2. Giai đoạn T3 chiếm tỉ lệ chủ yếu với 67,6%. Hạch vùng N1 gặp 
nhiều nhất với 51,4%. Giá trị SUVmax trung bình của hạch vùng là 5,14 ± 3,95. Di căn xa gặp ở 10/37 
bệnh nhân, vị trí nhiều nhất là gan (13,5%). 

Từ khóa: Ung thư đại trực tràng, 18FDG-PET/CT, SUVmax. 
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 Bệnh nhân nhịn ăn trước 4 - 6 giờ, được 
khám và đánh giá tổng trạng chung. 

 Đo các chỉ số cơ thể, mạch, huyết áp và 
đường máu mao mạch. 

 Sau tiêm thuốc phóng xạ, nằm nghỉ ngơi 
trong buồng riêng, hạn chế vận động và 
nói chuyện, uống 1-1,5 lít nước trước chụp 
18FDG-PET/CT. Bệnh nhân đi tiểu hết 
trước khi lên bàn chụp. 

+ Chụp 18FDG-PET/CT: Thực hiện sau tiêm 
thuốc phóng xạ 45-60 phút, chụp toàn thân từ nền 
sọ đến 1/3 trên xương đùi. 

+ Xử lý hình ảnh và phân tích kết quả: Phân 
tích hình ảnh PET/CT kết hợp với các dữ liệu lâm 
sàng và cận lâm sàng đã có, đo đạc và tính toán các 
chỉ số về kích thước khối u, giá trị hấp thu chuẩn 
SUV (Standardized Uptake Value) của tổn thương. 

Phân loại giai đoạn bệnh sau chụp PET/CT: Theo 
phân loại TNM của AJCC lần thứ 8 (2017)[4] 

T: U nguyên phát 
Tx: Khối u nguyên phát không xác định được. 

T0: K hông có bằng chứng của u nguyên phát. 

Tis: Ung thư tại chỗ, chưa phá vỡ màng đáy,  
khu trú ở niêm mạc. 

T1: U xâm lấn lớp dưới niêm mạc. 

T2: U xâm lấn lớp cơ. 

T3: Khối u xâm lấn qua lớp cơ tới sát thanh mạc. 

T4:  T4a: U thâm nhiễm bề mặt thanh mạc. 

T4b: U xâm lấn trực tiếp hoặc dính vào tổ chức  
xung quanh. 

N: Hạch vùng 
N0: Chưa di căn hạch vùng. 

N1: Di căn 1-3 hạch vùng. 

N2: Di căn 4 hạch vùng trở lên. 

M: Di căn xa 
M0: không có di căn xa. 

M1: Di căn xa. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 07 năm 2020, 
tại khoa YHHN, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, 
bệnh viện Quân Y 103. 

 

Xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm thống 
kê SPSS 22.0. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tuổi và giới 

Bảng 1. Phân bố nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số bệnh nhân Tỉ lệ % Tuổi trung bình  
(X ± SD) 

< 40 1 2,7 

65,8 ± 13,3 

40 - 50 4 10,8 

51 - 60 8 21,6 

≥ 60 24 64,9 

Tổng 37 100 

Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân 
nghiên cứu là 65,8 ± 13,3. Nhóm tuổi hay gặp là trên 
60 tuổi (64,9%). Có 1 bệnh nhân dưới 40 tuổi. 

Bảng 2. Phân bố về giới 

Giới Nam Nữ 

Số bệnh nhân 23 14 

Tỉ lệ % 62,2 37,8 

Tỉ lệ nam/nữ = 1,64/1 

Nhận xét: Tỉ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn 
(62,2%). Tỉ lệ nam/nữ là 1,64/1. 

Vị trí khối u và loại mô bệnh học 

Bảng 3. Vị trí và loại mô bệnh học của khối u  

Đặc điểm Số bệnh 
nhân 

Tỉ lệ % 

Vị trí u 

Đại tràng phải 5 13,5 

Đại tràng ngang 1 2,7 

Đại tràng trái 3 8,1 

Đại tràng sigma 6 16,2 

Trực tràng 22 59,5 

Loại mô 
bệnh học 

Ung thư biểu mô tuyến 33 89,2 

Ung thư biểu mô tuyến 
tiết nhầy 4 10,8 

Nhận xét: Ung thư trực tràng (59,5%) gặp nhiều 
hơn ung thư đại tràng. Trong số bệnh nhân ung thư 
đại tràng, gặp nhiều nhất là đại tràng sigma. Ung thư 
biểu mô tuyến gặp ở đa số bệnh nhân (89,2%). 

 

 

Đặc điểm tổn thương trên hình ảnh 18FDG-
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PET/CT 

Bảng 4. Kích thước khối u  

Kích thước Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

< 5cm 16 43,2 

5 - 10cm 20 54,1 

>10cm 1 2,7 

Tổng 37 100 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân có kích thước khối 
u từ 5cm trở lên (56,8%), trong đó có 1 bệnh nhân 
có khối u trên 10cm. 

Bảng 5. Giai đoạn T của khối u  

Giai đoạn Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

≤ T2 3 8,1 

T3 25 67,6 

T4 9 24,3 

Tổng 37 100 

Nhận xét: Đa số các bệnh nhân được chụp 
18FDG-PET/CT ở giai đoạn cao, trong đó khối u ở 
giai đoạn T3 gặp nhiều hơn cả, với tỉ lệ 67,6%. 

Bảng 6. Giai đoạn hạch (N)  

Giai đoạn N Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

N0 12 32,4 

N1 19 51,4 

N2 6 16,2 

Tổng 37 100 

Nhận xét: Hạch vùng N1 gặp nhiều nhất với 
51,4 %. Có 6/37 bệnh nhân có giai đoạn hạch là N2 
tại thời điểm chẩn đoán. 

Bảng 7. Giá trị SUVmax tại khối u và hạch 

SUVmax 
Giá trị 
nhỏ 
nhất 

Giá trị 
lớn 
nhất 

Trung bình 

(X ± SD) 

U nguyên phát (n = 37) 8,4 34,8 19,76 ± 7,2 

Hạch (N1, N2) (n = 25) 2,5 19,4 5,14 ± 3,95 

Nhận xét: Khối u đại trực tràng đều hấp thu 
FDG mạnh với giá trị trung bình SUVmax là 19,76 ± 
7,2, trong đó 1 bệnh nhân có khối u ở trực tràng hấp 
thu FDG rất mạnh với SUVmax = 34,8. Giá trị 
SUVmax nhỏ nhất của khối u nguyên phát ở đại trực 
tràng là 8,4. Giá trị SUVmax của hạch vùng FDG 
giao động từ 2,5 đến 19,4; giá trị trung bình là  
5,14 ± 3,95. 

Bảng 8. Vị trí, số lượng, giá trị SUVmax trung bình 
của tổn thương di căn xa 

Vị trí di căn Số lượng 
BN Tỉ lệ % SUVmax  

cao nhất 

Phổi - Màng phổi 4 10,8 11,1 

Gan 5 13,5 30,0 

Xương 2 5,4 12,7 

Phúc mạc 1 2,7 6,0 

≥ 2 vị trí 3 8,1  

Nhận xét: Gan là vị trí di căn hay gặp nhất ở 
nhóm bệnh nhân nghiên cứu (13,5%). Có 3 bệnh 
nhân có tổn thương di căn xa từ 2 vị trí trở lên. 
SUVmax lớn nhất của tổn thương di căn là 30,0 
(gan). 

BÀN LUẬN 

Đánh giá giai đoạn trong ung thư đại trực tràng 
có vai trò hết sức quan trọng, giúp bác sĩ điều trị đưa 
ra phương hướng và biện pháp điều trị cụ thể phù 
hợp cho mỗi bệnh nhân.  

Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành ở 37 
bệnh nhân nằm trong nhóm ung thư đại trực tràng 
chưa được điều trị đặc hiệu. Các bệnh nhân được 
chụp 18FDG-PET/CT nhằm đánh giá giai đoạn bệnh 
trước điều trị. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi 
nhận thấy nhóm lứa tuổi hay gặp ung thư đại trực 
tràng là trên 60 tuổi, chiếm tỉ lệ 64,9%. Bệnh nhân 
trẻ nhất là nam giới 38 tuổi, lớn nhất là 91 tuổi. Có 
23 bệnh nhân nam và 14 bệnh nhân nữ với tỉ lệ 
nam/nữ là 1,64/1. Các kết quả này hoàn toàn phù 
hợp với tác giả Koo H.Y[5].  

Tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu của 
chúng tôi đều đã đươc chẩn đoán xác định bệnh 
bằng mô bệnh học với 33/37 bệnh nhân ung thư 
biểu mô tuyến, chiếm 89,2%. Tác giả Maziar Khani 
cũng cho thấy kết quả tương tự[6]. Vị trí khối u gặp ở 
trực tràng chiếm tỉ lệ nhiều hơn ở đại tràng, với tỉ lệ 
59,5%. Trong số các bệnh nhân ung thư đại tràng, 
đại tràng sigma là vị trí hay gặp nhất. Kết quả này 
của chúng tôi tương tự tác giả Lê Duy Hòa: trên 50% 
những khối u đại trực tràng là nằm ở vị trí của trực 
tràng, 20% là ở đại tràng sigma, u đại tràng phải chỉ 
là 15%, đại tràng ngang là 6 - 8% và đại tràng xuống 
là 6 - 7% số trường hợp[7].  

Các khối u đại trực tràng ở nhóm bệnh nhân 
nghiên cứu của chúng tôi có kích thước chủ yếu từ 
5cm trở lên (56,8%), chỉ 1/37 bệnh nhân có khối u 
trên 10cm. Điều này phù hợp với kết quả của tác giả 
Mai Trọng Khoa, Phạm Cẩm Phương với 68,8% khối 
u trên 5cm[8]. Ung thư đại trực tràng cho thấy sự 
tăng hấp thu FDG mạnh, với SUVmax trung bình là 
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19,76 ± 7,2, giá trị lớn nhất của SUVmax ở khối u là 
34,8. Giai đoạn T của khối u đại trực tràng hay gặp 
nhất là T3 với tỉ lệ 67,6 % và có đến 24,3% khối u ở 
giai đoạn T4. Điều này có thể lý giải là do điều kiện 
kinh tế xã hội của nước ta còn hạn chế, khả năng 
sàng lọc và phát hiện ung thư đại trực tràng sớm là 
rất khó khăn, bệnh nhân thường đến viện khi khối u 
đã phát triển lớn, gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng 
và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. 
Hạch vùng N1 gặp nhiều nhất với tỉ lệ 51,4%. Có 
6/37 bệnh nhân có gai đoạn hạch là N2 tại thời điểm 
chẩn đoán. Giá trị SUVmax của hạch vùng FDG giao 
động từ 2,5 đến 19,4; giá trị trung bình là  
5,14 ± 3,95. 

Tổn thương di căn xa phát hiện ở 10/37 bệnh 
nhân, trong đó di căn gan chiếm tỉ lệ nhiều nhất với 
13,5% số bệnh nhân. Có 3 bệnh nhân có tổn thương 
di căn xa ở ít nhất 2 cơ quan. Tác giả Bùi Thị Hoài 
Thu, Vũ Thị Nhung, Phạm Cẩm Phương nghiên cứu 
trên 71 bệnh nhân ung thư đại trực tràng cho thấy có 
19,5 % bệnh nhân có tổn thương di căn gan. Di căn 
xương và phổi cũng thường gặp, sau di căn gan[9]. 
Nhìn chung, kết quả của chúng tôi tương tự với các 
tác giả này. 

Tóm lại, 18FDG-PET/CT có nhiều giá trị trong 
đánh giá tổn thương u nguyên phát và di căn xa ở 
bệnh nhân ung thư đại trực tràng trước điều trị, có 
thể giúp các bác sĩ lâm sàng nhận định đúng giai 
đoạn bệnh cũng như đưa ra được kế hoạch điều trị 
phù hợp. Cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn về 
vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư đại trực 
tràng nói chung và ung thư đại trực tràng trước điều 
trị nói riêng. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 37 bệnh nhân ung thư đại trực 
tràng được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học, 
chưa được điều trị đặc hiệu, được chụp 18FDG-
PET/CT tại khoa Y học hạt nhân, Trung tâm chẩn 
đoán hình ảnh - Bệnh viện Quân Y 103, chúng tôi 
đưa ra một số kết luận sau: 

Đặc điểm bệnh nhân: Tuổi trung bình: 65,8 ± 
13,3. Tỉ lệ nam/nữ = 1,64/1. Vị trí khối u gặp nhiều 
nhất ở trực tràng (59,5%), đại tràng sigma (16,2%). 
Ung thư biểu mô tuyến là tuýp mô bệnh học thường 
gặp nhất. 

Đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT: 56,8 % các 
khối u có kích thước từ 5cm trở lên. SUVmax trung 
bình của khối u là: 19,76 ± 7,2. Đa số các bệnh nhân 
được chụp PET/CT ở giai đoạn muộn, với 91,9% 
bệnh nhân có khối u ở giai đoạn T3 và T4. Hạch 
vùng N1 gặp nhiều nhất với 51,4%. Giá trị SUVmax 
trung bình của hạch vùng là 5,14 ± 3,95. Vị trí di căn 
hay gặp nhất ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng là 
gan, phổi và xương, trong đó tổn thương gan hay 
gặp hơn cả, với 5/37 bệnh nhân, chiếm tỉ lệ 13,5%. 
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SUMMARY 

Objective: To evaluate characteristics of 18FDG-PET/CT in untreated colorectal cancer 

Patients and methods: 37 untreated colorectal cancer patients were using 18FDG-PET/CT for diagnosis 
and staging at Nuclear Medicine Department, Diagnostic Imaging Center - Military Hospital 103 from 
February 2017 to July 2020. 

Results: The average age was 65,8 ± 13,3. Male/female: 1,64/1. The highest rate of primary tumor is 
rectal, 59,5%. Adenocarcinoma is the most common type of histopathology (89,2%). The average 
SUVmax of tumors is 19,76 ± 7,2. Mainly stage of tumors is T3, accounts for 67,6%. N1 regional node has 
highest rate with 51,4%. The average SUVmax of nodes is 5,14 ± 3,95. Distal metastases was found in 10/37 
patients and the most position was liver (13,5%). 

Keywords: Colorectal cancer, 18FDG-PET/CT, SUVmax. 
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TÓM LƯỢC  

Trong 5 năm 2017 - 2019 so với 2010 - 2013, ung thư dạ dày ở khoa TQ 1, có gì mới trong định bệnh, 
điều trị và kết quả. 

Cách nhau gần 5 năm, tổng số ung thư dạ dày năm 2017-2019 đến nhập viện là 617, năm 2010 - 
2013 là 1.191: Như vậy, năm 2017 - 2019 ít hơn, vì có khoa tổng hợp mới thành lập cũng nhận bệnh. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xem lại định bệnh, điều trị và kết quả trong trung hạn. 

Phương pháp: Hồi cứu 

- Tuổi: 
 2010 - 2013 2017 - 2019 

Nam/ Nữ 1,8 1,5 

Tuổi trung bình 57 62 

- Định bệnh:  
  2010 - 2013 2017 - 2019 

Triệu chứng 
Đau thượng vị 

(ói, nghẹn, phân đen) 

72% 80% 

ói 8%, mất ký 8%, phân đen 3% 

 Thời gian đau trung bình 5 tháng ở thượng vị 1 th 8%,2 th 9%,3 th 24%,4th 7% 

- CT scan, nội soi cho thấy giai đoại ung thư gần như nhau. 
2010 - 2013 2017 - 2019 

Giai đoạn Nội soi Mổ mở Giai đoạn Nội soi Mổ mở 

T1A 1 (1%) 0 (0%) T1A 4% 0% 

T2A 2 (2%) 1 (1%) T2A 8% 0% 

T2B 11 (11%) 2 (2%) T2B 12% 0% 

T3A 36 (36%) 22 (22%) T3A 60% 12% 

T3B 41 (41%) 63 (63%) T3B 52% 13% 

T4A 0 (0%) 12 (12%) T4A 8% 4% 

Tổng số 1191 trường hợp Tổng số 617 trường hợp 

Giai đoạn ung thư gần như nhau 
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TỔNG QUAN 

Sau gần 5 năm, có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày, chẳng hạn như định bệnh có MRI, có siêu 
âm-nội soi, có hóa mô miễn dịch; điều tri, có nội soi tiến bộ, có robot nội soi trong mổ và nạo hạch. 

Xem lại điều trị có triệt để, có bớt tai biến, biến chứng, hóa trị trước mổ, có tăng số trường hợp mổ hay 
khỏi mổ không. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Xem lại định bệnh với nhiều phương pháp mới. Số trường hợp mổ tích cực có tăng không. Theo dõi trung 
hạn có khá hơn không. 

Phương pháp 

Hồi cứu. 

Đối tượng và định bệnh 
  2010 - 2013 2017 - 2019 

Xuất xứ Hồ Chí Minh 32% 34% 

Tỉnh 68% 66% 

Tuổi trung bình  57 62 

Nam/Nữ  1,8 3/2 

Triệu chứng Đau thượng vị (ói, nghẹn, phân đen) 72% 80% ói 8%, mất ký 8%, phân đen 3% 

Thời gian đau trung bình 5 tháng ở thượng vị 1 th 8%,2 th 9%,3 th 24%,4th 7% 

Nhóm máu A 44 16 

 B 54 20 

Phẫu thuật 
  2010 - 2013 2017 - 2019 

  1.191  617  

Phẫu thuật tích cực   22%  36% 

 Nội soi 1/4  3/4  

 Cắt 1/2 hoặc toàn phần, nạo hạch, mổ N/S 1/4  3/4  

 Cắt hết 43 3.6% 54 8.5% 

Phẫu thuật tạm Nối V - T, ruột - ruột, ruột - ĐT, cắt ruột non, TS.ST… 460 43% 147 24% 

Nội khoa  370 35% 210 34% 

 
Như vậy, ở khoa TQ1, nhập viện sau gần 5 năm ít hơn vì từ năm 2015 có thêm khoa mới, chia sẻ bớt. 

Lâm sàng và cận lâm sàng cho biết giai đoạn ung thư sớm hơn, phẫu thuật tích cực nhóm sau nhiều hơn 
nhóm trước 36%/22%. Lý do là do định bệnh sớm hơn, kỹ thuật mổ tiến bộ hơn, đặc biệt là phẫu thuật nội 
soi 3/4 so với ¼ nhóm trước. Mổ cắt gần hết hay cắt hết nhóm sau nhiều hơn nhóm trước 8,5% so với 
3,6%. Vấn đề nạo hạch thì nhóm sau lấy được nhiều hạch hơn. Riêng mổ tạm thì nhóm sau so với nhóm 
trước ít hơn 24%/ 43%, như vậy là có sự tiến bộ do cắt dạ dày nhiều hơn. 

Bàn luận và kết luận: Mặc dù định bệnh khá hơn, phẫu thuật tích cực nhóm sau nhiều hơn, đặc biệt 
là nội soi, hóa trị và theo dõi cũng khá hơn. Trong 18 tháng, nhóm mổ tích cực: sống 40%, nhóm mổ tạm: 
sống 9% 

Từ khóa: Phẫu thuật ung thư dạ dày 2017 - 2019 so với năm 2010 - 2013 tại BV Bình Dân. 
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 O 73 6 

 AB 10 42 

Hct trung bình  37% 35% (25 - 43) 

Bạch cầu  8.000 8.000 (4 - 12) 

Nước tiểu Bất thường 20% 21% 

 Tiểu đường 2% 3% 

Tăng CEA  19% 6% 

Tăng CA 19.9  12% 4% 

Viêm gan B  9% 8%, viêm tụy 1 (đau bụng, amylase cao) 

Nội soi dạ dày 100% CA tuyến 98% 86% 

 Lympho 1%  

 GIST  10% 

 Viêm mạn  2% 

CTScan % 50% 100% 

 Thành dày 100% 98% 

 Di căn phổi  1% 

 Di căn gan  2% 

Siêu âm nội soi   Thành dày khu trú 

   Pylori test (+): 12% 

Vị trí Tâm vị 3 3 

 Bờ cong lớn 1 1 

 Bờ cong nhỏ 19 22 

 Hang vị 47  

 Thân vị 8 16 

 Tiền môn vị 7 12 

 GIST   5 

 

Giai đoạn 
Nhóm đầu: (bảng) Nhóm sau (bảng) 

2010 - 2013 2017 - 2019 

Giai đoạn Nội soi Mổ mở Giai đoạn Nội soi Mổ mở 

T1A 1 (1%) 0 (0%) T1A 4% 0% 

T2A 2 (2%) 1 (1%) T2A 8% 0% 

T2B 11 (11%) 2 (2%) T2B 12% 0% 

T3A 36 (36%) 22 (22%) T3A 60% 12% 

T3B 41 (41%) 63 (63%) T3B 52% 13% 

T4A 0 (0%) 12 (12%) T4A 8% 4% 
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Thời gian phẫu thuật trung bình 
  2010 - 2013 2017 - 2019 

Thời gian phẫu thuật trung bình Nội soi 181 phút 196’ (80 - 250) 

 Mổ mở 124 phút 125’ (90 - 200’) 

Máu mất Nội soi 94ml 102ml 

 Mổ mở 95ml 140ml 

Truyền máu  0 0 

Tai biến, biến chứng  6 8 

 Chảy máu 2 1 

 Nhiễm trùng vết mổ 1 3 

 Dò miệng nối 1 1 

 Nghẹt ruột 1 1 

 Tụ dịch  ổ bụng 1 2 

Tử vong phẫu thuật  1 0 

Nằm viện trung bình  9 (7 - 24 ngày) 8 ngày (4 -3 2 ngày) 

 

Xử trí 
  Nhóm đầu Nhóm sau 

  2010 - 2013 2017 - 2019 

  1.191  617  

Phẫu thuật tích cực   22%  36% 

 Nội soi 1/4  3/4  

 Cắt 1/2 hoặc toàn phần, nạo hạch, mổ N/S 1/4  3/4  

 Cắt hết 43 3.6% 54 8.5% 

Phẫu thuật tạm Nối V-T, ruột-ruột, ruột-ĐT, cắt ruột non, TS.ST… 460 43% 147 24% 

Nội khoa  370 35% 210 34% 

 

GPB sau mổ 
 2010 - 2013 2017 - 2019 

CA tuyến 91% 92% 

Nghịch sản 2% 1% 

Viêm mạn 4% 1% 

Mô đệm 1% 4% 

Biệt hóa 

Tốt 18% 10% 

Vừa 29% 4% 

Kém 43% 42% 

Mặt cắt 

R1 11% 3% 

Hạch di căn 14% 16% 

Nằm viện 
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Nội soi Trung bình 9,36 ngày (ngắn nhất 7 ngày, dài nhất 29 ngày) BN 
nằm 15 ngày do nhiễm trùng, BN 24 ngày do nghẹt miệng nối. 

Nằm viện TB (ngắn nhất, dài nhất 7 ngày  
(4 - 32 ngày) BN nằm 13 - 15 ngày  

do NT vết mổ, nằm 32 do xì dò miệng nối  

Mổ mở Nằm viện TB 8,63 ngày (ngắn nhất 7 ngày, dài nhất 14 ngày, 
Nằm viện trên 14, không rõ lý do 

Nằm viện TB 8 ngày (ngắn nhất 7 - 13 ngày,  
dài nhất). Nằm viện trên 14 ngày, 0 có 

 

Có 2 vấn đề mới đã thực hiện trong những TH 
mổ 2017 - 2019, đó là định bệnh thì có siêu âm-nội 
soi và hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh. Siêu 
âm nội soi cho biết các lớp của thành dạ dày và thấy 
hạch giai đoạn I. Khi bị bệnh, các lớp dày thêm rõ 
ràng, và thấy hạch kế cận như vậy có thể thay thế 
CT, tất nhiên những hạch ở xa thì không bằng CT. 
Nội soi-siêu âm, thử pylori test + 48%. Hóa mô miển 
dịch thì cho biết loại ung thư, xác định là ung thư loại 
nào, các hạch có tế bào ung thư không[3,4]. Phẫu 
thuật bằng robot [?] thì cho biết là mổ dễ, sâu, lấy 
hết hạch ung thư, và khâu nối bảo đảm không xì 
nhưng cần theo dõi, vì số liệu ít nên chưa có khuyến 
cáo. 1/3 phẫu thuật bằng robot, nạo hạch sâu, miệng 
nối rõ, ít bị xì.   

Nhiều vấn đề về định bệnh sớm (xem bảng) 
như siêu âm nội soi xác định giai đoạn bệnh, dinh 
dưỡng khá hơn bệnh nhân để tăng đề kháng, chuẩn 
bị bệnh nhân tốt trước mổ, hóa trị trước mổ, bệnh 
nhân được mổ sớm hơn, cải tiến phẫu thuật nội soi 
để bệnh nhân được mổ tích cực nhiều hơn: (36% so 
với 22%), sau 5 năm mổ nội soi cho hầu hết trường 
hợp mổ tích cực, nội soi thám sát trước mổ để loại 
một số bệnh nhân bị di căn sau phúc mạc. Mổ cắt 
gần hết dạ dày nhiều hơn (8,5% so với 3,6%). Biến 
chứng không thay đổi. Giải phẫu bệnh có thêm hóa 
mô miễn dịch phân biệt rõ các loại ung thư (Gist và 
ung thư tuyến) và ung thư với viêm mãn. Điều trị bổ 
túc sau mổ ngay trong bệnh viện khoa ung bướu 
theo dõi bệnh kỷ hơn.    

Tất cả có hóa trị với xeloda, cisplatin, 75% điều 
trị đủ liều, 10% bỏ nữa chừng vì phản ứng thuốc, 
15% không điều trị. 35% bệnh nhân có ói mửa, đau 
bụng hoặc ăn mất ngon. 

Trong các năm 2017 - 2019, phẫu thuật tích 
cực gồm cắt dạ dày, nạo hạch D2, R0 36% trong  
2010 - 2013 chỉ 22%. Hầu hết có hóa trị 5 FU (hay 
Xeloda) + Cisplatin, 6 chu kỳ. Biến chứng tức thời và 
lâu dài, tái phát. Sống trung bình sau 18 tháng 40%, 
so với nhóm 2010 - 2013 là 35%. 40% tái phát, có 
hóa trị đợt II với cetucimab cũng chỉ sống thêm được 
2 tháng[16,17]. 

Riêng các bệnh nhân phẫu thuật điều trị tạm 
24%, nội khoa 40% (BN không thể mổ hay từ chối 
mổ), đa số có hóa trị (Xeloda + Cisplatin) 3 đến 6 
chu kỳ. Biến chứng tức thời và lâu dài, di căn, sống 

trung bình sau 6 tháng 12% so với nhóm  
2010 - 2013 là 11%. 68%, 20% tử vong do viêm 
phúc mạc, suy kiệt và nhiễm trùng. Còn sống có hóa 
trị tiếp tục trong 32% số trên nhưng nhóm nầy hầu 
hết sống thêm được 35 ngày. Sau 18 tháng, nhóm 
nầy còn sống 9%, giống như nhóm trước. 

Những năm 2017 - 2019, có 1 số có hóa trị 
trước mổ. Các BS phẫu thuật chưa cho biết giai 
đoạn bệnh có giảm hay không, phẫu thuật dễ hay 
khó. Trong phẫu thuật tích cực, có một số đã cố 
gắng cắt rộng dạ dày và một số các bộ phận bị ăn 
lan các tạng và mổ mở, có trường hợp bị thủng dạ 
dày viêm phúc mạc vẫn mổ cắt dạ dày toàn phần 
nhưng mặt cắt còn R1. Những trường hợp nầy là 
T4bN2 hoặc hơn cũng chỉ sống không quá 8 tháng. 

Biến chứng: Đau, xuất huyết hay nghẹt miệng 
nối. Điều trị đau thì dùng thuốc, không bớt thì mổ lại, 
mổ để giảm đau như cắt lại dạ dày (linite plastica) 
nhưng chỉ được 30%. Xuất huyết thì nội soi chích xơ 
cầm máu hay làm nghẹt động mạch bằng coil, nếu 
không hết thì phải mổ để cầm máu tạm thời nhưng 
không phải trường hợp nào cũng làm được. Nghẹt 
dạ dày hay miệng nối thì phải nội soi nong, không 
hết thì phải mổ làm cho khỏi nghẹt tạm thời. 

Kết quả: Ngay sau mổ: Nhóm mổ tích cực: 
sống 100%, Nhóm mổ tạm: 90% còn sống. 

3 tháng: Nhóm mổ tích cực: Sống 90%, Nhóm 
mổ tạm: sống 50%. 

6 tháng: Nhóm mổ tích cực: Sống 75%, Nhóm 
mổ tạm: sống 12%. 

12 tháng: Nhóm mổ tích cực: Sống 50%, Nhóm 
mổ tạm: sống 11%.  

18 tháng: Nhóm mổ tích cực: Sống 40%, Nhóm 
mổ tạm: sống 9%. 

Nhận xét 

1- Về định bệnh (bảng GĐ), thấy có sớm hơn 
so với nhóm 010 - 013, nhờ siêu âm - nội soi, biết 
được rõ hơn vị trí thành dạ dày dày hơn, lại có hạch 
di căn kế cận, xâm lấn các tạng gần như tụy, lách, 
gan trái, do đó có thể xét lại phẫu thuật; nhờ hóa mô 
miển dịch, cho biết tế bào ung thư, viêm mãn, ung 
thư loại nào sarcom hay adenocarcinom[3,4]. 
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2- Về phẫu thuật, ¾ TH phẫu thuật nội soi  
(1/4 TH phẫu thuật N/S năm 010 - 013), sau 18 
tháng, nhóm mổ tích cực 35% còn sống. Năm 2017 -
2019 lại có thêm phẫu thuật robot, nạo hạch sâu 
hơn, khâu nối rõ ràng hơn, do đó kết quả khá hơn, 
đặc biệt, nhóm mổ tích cực còn sống 40%. 

3- Về điều trị tạm thì nhóm trước 43%, nhóm 
sau 24%, như vậy sự khác biệt gần 20% là phần lớn 
do mổ tích cực những trường hợp mà nhóm trước 
thường bỏ qua. 

Về điều trị bổ túc, hóa trị kinh điển, sau 3 - 6 
chu kỳ, nếu xảy ra biến chứng về tiêu hóa, về máu, 
về di ứng thì có thể xử dụng thuốc mới[2]. 

BÀN LUẬN 

Ung thư dạ dày ở Việt Nam đứng hàng thứ 6, ở 
nam và thứ 8 ở nữ, tử vong đứng hàng thứ 4 trong 
ung thư tiêu hóa[1]. Là ung thư nặng, phát hiện trễ, 
hầu hết phát hiện khi có triệu chứng đau thượng vị 
âm ỉ, có khi sau khi ăn. Thường người bệnh không 
lưu ý đến khi có khối u, gây xuất huyết vừa phải, hay 
hẹp dạ dày làm tiêu hóa khó, ăn không ngon, mất ký 
thì đã trễ, mới phát hiện. Lúc đó, mới đến bệnh viện 
nội soi, sinh thiết, chụp hình tìm thấy bệnh. 

Sau khi làm xét nghiệm, hình ảnh mới lên lịch 
mổ, hầu hết ở giai đoạn hoặc T3 hoặc T4. Phẫu 
thuật dầu nói là tích cực, cắt được dạ dày, nạo hạch 
cũng chỉ tạm thời. Ở giai đoạn này, phẫu thuật cố 
lắm cũng chỉ lấy được phần lớn khối u. Chúng ta 
cũng đã nối Roux en Y khá nhiều và đã làm phẫu 
thuật nội soi. 

Ở BV Bình Dân, phẫu thuật cắt khối dạ dày ở 
niêm hoặc dưới niêm mới được ứng dụng do khó 
định bệnh, cho nên ít trường hợp được thực hiện. 
Một số trường hợp được cắt ung thư ở niêm hoặc 
dưới niêm thấy kết quả tốt, nhưng theo dỏi chưa 
được lâu dài.  

Ở nước ngoài, phẫu thuật trừ căn R0 làm 
thuyên giảm triệu chứng được 70% trong vòng 2 
năm. 30% tái phát dù có hóa trị 3 thuốc (5FU, 
Cisplatin, Anthromycine) cũng chỉ sống được dưới 5 
tháng mà thôi vì ung thư di căn. Có nơi, người ta 
dùng Cetuximab hay Herceprin cũng may ra được 
khoảng 1 năm[13,16,17]. 

Các nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu 

Cắt toàn bộ dạ dày có khối u gồm cắt rộng các 
bộ phận ăn lan. Với hầu hết bệnh nhân chưa có di 
căn hay lan tràn đến các cấu trúc mạch máu như 
động mạch chủ, động mạch thân tạng, đầu động 
mạch gan hay đầu động mạch lách thì được mổ trừ 
căn. Cắt rộng tùy theo khối u T4, mọi tạng bị ăn lan 
cần phải cắt bỏ nguyên khối bằng mổ mở.  

Với khối u ở phần dưới dạ dày gồm có thân và 
hang vị thì phẫu thuật cắt phần cuối là đạt. Phần trên 
dạ dày cần cách khối u trên 4cm. Cần thử mô bướu 
bằng cắt lạnh trước khi khâu[6]. Phần cuối chỉ cần cắt 
ngang phần đầu tá tràng. Phẫu thuật Billroth II sẽ 
giúp cho khối u tái phát khỏi làm nghẹt miệng nối 
hay nối với hỗng tràng Roux Y sẽ giảm thiểu viêm 
thực quản trào ngược. 

Với khối u ở cardia hay phình vị, cắt dạ dày 
toàn phần với miệng nối Roux Y thực quản - hổng 
tràng hay cắt gần hết dạ dày đến R0 và nối với ruột 
vẫn được. Cần theo dõi xì dò miệng nối. 

Nội soi để cắt dạ dày cũng được ứng dụng. 
Nghiên cứu giữa 2 nhóm cho thấy mổ có dài hơn 
nhưng biến chứng và ngày nằm viện ít và ngắn hơn, 
nạo hạch cũng gần tương đương với D2 và bác sĩ 
phẫu thuật phải có kinh nghiệm[8]. 

Nội soi cắt khối u niêm mạc dạ dày ở Nhật và ở 
Nam Triều tiên 

Mổ nội soi, vào lòng dạ dày, cắt khối ở niêm 
mạc hay dưới niêm. Nghiên cứu ở Nhật cho thấy 
11% bệnh nhân khối u ở niêm mạc, không có hạch 
di căn. Chỉ có 0,36% có hạch di căn. Dựa trên 
nghiên cứu đó, nội soi cắt khối u niêm mạc dạ dày 
cần những điều kiện sau: 1- Khối u nằm giới hạn 
trên niêm mạc, 2- Không có bạch huyết xâm lấn, 3- 
Khối u nhỏ hơn 2cm, 4- Không loét và 5- Ung thư có 
độ biệt hóa tốt và vừa[7]. 

Kỹ thuật như sau: Dùng saline chích dưới khối 
u đế khối u nổi lên và dùng dao đốt giới hạn khối u 
và cắt khối u bằng dao điện. Thủng dạ dày thường 
hiếm và chảy máu khoảng 15%, ép gạc hay chích 
cấm máu nhẹ tự hết.  

Kết quả lâu dài trong số bệnh nhân chọn lọc 
thường tốt. Năm 2007, nghiên cứu đa trung tâm sau 
mổ với 516 TH ở Korea cho thấy cắt trọn khối u ở 
77% bệnh nhân, 6% tái phát tại chỗ trong số cắt 
trọn, không tử vong trong 33 tháng theo dõi trung 
bình. Nghiên cứu ở Nhật cũng có kết quả như 
vậy[8,9]. 

Một vài tác giả đưa tiêu chuẩn trên để nghiên 
cứu với số liệu lớn hơn. Ở Nhật, nghiên cứu hơn 
5000 bệnh nhân, cắt khối u dạ dày như trên, trong 
đó có ít hơn 500um dưới niêm. 

Chích dưới niêm epinephrine với indigo carmine 
hydrodissects tổn thương và dùng dao điện cắt khối 
u nguyên khối. Chảy máu được kiểm tra bằng dao 
điện[7]. 

Giới hạn ở cắt khối u dưới niêm. Với 1622 bệnh 
nhân đã được cắt khối u ở niêm hoặc dưới niêm cho 
thấy kết quả như nhau, tái phát thấp 0,9 và 1,1% 
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trong 32 tháng theo dõi. Tuy nhiên, cắt khối u dưới 
niêm có tỉ lệ cắt hết 83% so với 91% (p < 01), do bác 
sĩ có kinh nghiệm, nhưng ở Mỹ, bệnh nhân u ở niêm 
gặp rất ít. 

Quyết định dựa vào lâm sàng 

Điều trị qua nội soi thường được làm nhiều ở 
các nước phương đông. Kết quả rất tốt. 

Bóc tách lấy hạch: DI chỉ lấy hạch quanh dạ 
dày, lấy hạch vùng cuống mạch thân tạng hoặc có 
cắt lách, D2 mở rộng phẫu trường để cắt sạch hạch 
vùng cuống thân tạng và hạch quanh động mạch 
chủ như trong D3[11]. 

Nhiều nghiên cứu đối chứng giữa DI và D2 
(MRC và Dutch) không có ở Nhật, cho thấy nạo 
hạch D2 gặp nhiếu biến chứng và tử vong hơn. 

Tuy nhiên ở Nhật nghiên cứu cho thấy phẫu 
thuật D2 không gây thêm biến chứng và tử vong. 12 
nghiên cứu đối chứng, cho thấy phẫu thuật D2, giữ 
được lách sẽ không tái phát cho thấy sống tốt hơn. 
Nếu không thấy khối u ăn lan thì giữ lách trong phẫu 
thuật ung thư dạ dày và phẫu thuật D2 không gây 
thêm biến chứng trong lúc mổ. 

Năm 1997, AJCC thay đổi TNM và N được định 
nghĩa không phải vị trí của nó nhưng số lượng cần 
hạch phải lấy. Như vậy 15 hạch lấy được là đủ, 
quyết định đến tử vong. 

Điều trị phụ và điều trị trước mổ  

Ung thư dạ dày là ung thư tiến bộ sinh hóa 
nhanh, tái phát và tử vong cao. Xem lại 2000 bệnh 
nhân đã cắt dạ dày R0, tái phát 30% với hầu hết 
bệnh nhân tái phát trong 2 năm đầu (trung bình 21,8 
tháng). Với những bệnh nhân này, tiên lượng nguy 
cơ tử vong đến 94% và sống trung bình được 8,7 
tháng. Những nhóm bệnh nhân lớn khác cũng tương 
tự[6]. 

Điều trị hóa chất ít hiệu quả, cũng giống như chỉ 
mổ thôi. 

Nhóm ung thư phía nam nước Mỹ báo cáo 
nghiên cứu đối chứng 556 bệnh nhân đã chỉ cắt  
dạ dày trừ căn hay cắt dạ dày kết hợp với hóa trị 5 
FU và xạ trị. Báo cáo này cho thấy phẫu thuật kết 
hợp với hóa-xạ có lợi, sống (50%/ 41%) và tái phát 
(41%/ 64%). Như vậy điều trị kết hợp hóa - xạ sau 
mổ trừ căn được áp dụng tại Mỹ[10].  

Nhóm CLASSIC, nghiên cứu đối chứng 1035 
bệnh nhân được mổ với D2 hay chỉ mổ thôi hay mổ 
sau 3 chu kỳ capecitabine và oxiplatin. Nghiên cứu 
ngưng sớm vì sau khi bệnh nhân trong nhóm kết 
hợp điều trị thấy có tỉ lệ cao bệnh lý sống không 
bệnh (74% so với 59%, p < 0001) và sống tất cả 

(83% so với 78%, p < 0,5) trong thời gian trung bình 
3 năm. Trong nhóm điều trị hóa chất 67% bệnh nhân 
nhận 8 chu kỳ như trong protocol. Nghiên cứu đối 
chứng ARTIST xác thật rằng có xạ trị có lợi đối với 
bệnh nhân cắt dạ dày D2 và do hóa trị kết hợp với 
capecitabine và cisplatin. Không khác biệt trong 
nhóm sau điều trị giữa hóa trị kết hợp và hóa trị kết 
hợp với xạ trị, nhưng xạ trị giúp giảm bệnh trong số 
bệnh nhân có hạch di căn đã cắt bỏ. Nghiên cứu 
theo dõi thấy lợi ích của xạ trị chỉ đối với bệnh nhân 
dưới nhóm[12]. 

Ý nghĩa kết quả là của nghiên cứu đối chứng 
MAGIC, 503 bệnh nhân giai đoạn II hay cao hơn dạ 
dày ung thư so với hóa trị quanh mổ hay với chỉ mổ. 
Nhóm điều trị nhân 3 chu kỳ epirubicin, cisplatin và 
truyền tĩnh mạch liên tục 5FU trước mổ và 3 chu kỳ 
sau mổ. Hơn 90% bệnh nhân đã nhận hóa trị trước 
mổ trong khi chỉ 65% bệnh nhân nhận điều trị sau 
mổ và chỉ 50% đạt kết quả[13]. 

Nhóm điều trị có kết quả bệnh lý tốt hơn nên 
sống lâu. Nhóm điều trị hóa chất có tỉ lệ cao T1 và 
T2 trong mô bệnh cuối cùng, có tỉ lệ giới hạn (N0 và 
N1) so với toàn bộ. Tỉ lệ tái phát tại chỗ, di căn xa và 
sống 5 năm được khá hơn trong hóa trị so với chỉ 
phẫu thuật (14,4% so với 20,6%, 24,4% so với 
36,8% và 36,3% so với 23%)[14,15]. 

Điều trị tạm hay điều trị chung 

Bệnh nhân không thể cắt được hay ung thư dạ 
dày di căn khoảng 50% và sống từ 3 đến 5 tháng 
trung bình với điều trị nội khoa tốt. Nhiều bệnh nhân 
bị ung thư dạ dày nặng không có triệu chứng và điều 
trị tạm chỉ nhắm sống trung bình. Tuy nhiên, cần xét 
những bệnh nhân này có mổ xẻ được không.     

Hóa trị có thể làm cho bệnh nhân sống khá hơn. 
Năm 2006, nghiên cứu điều trị với 5FU, cisplatin, và 
anthracycline, nói chung epirubicin. Phản ứng điều 
trị thường xảy ra với 50% bệnh nhân bị thiếu bạch 
cầu nặng hay than phiền hệ tiêu hóa. Vì dùng hóa trị 
liều cao nên hoặc dùng 1 hay 2 liều đối với người 
già hay bệnh nhân không chịu thuốc hay yếu[10]. 

Mặc dù giảm liều, kết quả kém. Nghiên cứu sử 
dụng thuốc khác ít độc hơn. Đó là sử dụng 
cetuximab và trastuzimab (Hercepin), với dạ dày ung 
thư được sử dụng từ 6 đến 35%. Năm 2009, sử 
dụng cho 594 bệnh nhân với HER2 ung thư dạ dày. 
Những bệnh nhân nầy được sử dụng capecitabine, 
cisplatin hay cisplatin một mình. Nhóm hercepin 
được sống trung bình 13,8 tháng so với 11,1 tháng 
và tỉ lệ biến chứng nặng không khác nhóm không có 
hercepin[16,17]. 

Cetuximab được thử một mình ở pha II là một 
phần hóa trị kết hợp với FOLFIRI. Trong nghiên cứu, 
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có tăng đáp ứng và tăng sống còn. Pha III còn 
nghiên cứu[11]. 

Biến chứng ung thư dạ dày 

Biến chứng có thể đau nặng, nghẹt và xuất 
huyết. 

Biến chứng tại chỗ ung thư dạ dày 
Không cắt dạ dày vì ung thư ăn lan, đặc biệt là 

tụy và lách. Nghiên cứu cho thấy, cắt nhiều bộ phận 
thì tử vong càng cao, cho nên người ta bỏ. Tuy 
nhiên, ngày nay, người ta tuy cắt nhiều bộ phận, 
nhưng vẫn giữ được lách và tụy, và vẫn làm được 
phẫu thuật R0 trong ung thư T4 dạ dày. Trong xem 
lại nghiên cứu 1133 bệnh nhân ở trung tâm điều trị 
ung thư dạ dày Memorial Sloan Kettering Cancer. 
Trong nghiên cứu này, đàn ông ung thư đã ăn sâu 
và hạch đă cho biết là tiên lượng xấu trong cắt nhiều 
bộ phận. Trong 268 bệnh nhân được phẫu thuật cắt 
nhiều bộ phận và phẫu thuật R0, sống 5 năm 32% 
với sống trung bình 32 tháng[5]. 

Dựa vào nghiên cứu trên, mặc dù phải cắt 
nhiều bộ phận vì T4 nhưng R0, người ta vẫn làm vì 
hơn hẳn điều trị tạm hay chỉ hóa - xạ trị. 

Trong cố gắng tăng số bệnh nhân cắt nhiều bộ 
phận vẫn giữ được R0 sau hóa xạ. Năm 2009, 
nghiên cứu của Sym và CS điều trị như trên 49 bệnh 
nhân không thể cắt dạ dày được, nhưng sau khi điều 
trị bằng cisplatin, docetaxel và capacitabine cho thấy 
khi mổ thực được R0 63%. Đối với bệnh nhân, 
không xâm lấn phúc mạc, phẫu thuật thực hiện được 
R0 70%, sống qua 5 năm 54%. 

Nhưng khó là làm sao chọn được số bệnh nhân 
trên. CT scan cho thấy 50% thật sự T4. Trong khi 
đó, phẫu thuật thực hiện được 50% với R0. Tuy 
nhiên bệnh nhân trong khi nội soi hoặc mổ mở rõ 
ràng không thể cắt dạ dày và bệnh nhân không có 
lâm sàng mà họ muốn mổ, mổ tạm phải bỏ[3,4]. 

Biến chứng 

Có thể gặp đau, xuất huyết hay nghẹt miệng 
nối. Điều trị đau thì dùng thuốc, không bớt thì mổ lại, 
mổ để giảm đau như cắt lại dạ dày (linite plastica). 
Xuất huyết thì nội soi chích xơ cầm máu hay làm 
nghẹt động mạch bằng coil, nếu không hết thì phải 
mổ để cầm máu tạm thời. Nghẹt dạ dày hay miệng 
nối thì phải nội soi nong, không hết thì phải mổ làm 
khỏi nghẹt tạm thời. 

Theo dõi 

Sau 5 năm, chỉ còn chưa đầy 25% sống chưa 
tái phát. Nghiên cứu cho thấy khoảng 24 đến 57% 
sống qua thời gian 5 năm, trừ trường hợp khối u 
phát hiện sớm, gọi là u ở niêm hay dưới niêm, nhỏ, 

không loét thì có thể 80% sống qua 5 năm. Đối với 
bệnh nhân, đã di căn xa thì sống lâu chỉ 4%. Hơn 
63% bệnh nhân có tái phát tại chỗ hoặc ở xa. 

Tái phát 

Từ 40% đến 80% tái phát trong 3 năm đầu sau 
mổ, tùy theo nhóm. Tái phát vùng hay tại chỗ là từ 
38 đến 45%, trong khi viêm phúc mạc 54%, tùy 
nhóm. Di căn đường máu vào gan, phổi và 
xương[12]. 

Theo dõi tái phát: Thường trong vòng 3 năm 
sau mổ, theo dõi cần bệnh sử và khám lâm sàng 4 
tháng 1 lần, rồi 6 tháng, rồi hàng năm. Làm xét 
nghiệm máu, chức năng gan, chụp phỏi hay CT scan 
bụng và chậu. Nội soi dạ dày khi mổ cắt.  

KẾT LUẬN 

So với nhóm 2010 - 2013, số bệnh nhân nhập 
viện 1,191, điều trị phẫu thuật nội soi và mổ mở 
22%, nạo hạch D2, R0, điều trị hỗ trợ trước và sau 
mổ 5FU, cisplatin, biến chứng 3,2%. Điều trị tạm 
khâu chỗ thủng, nối vị tràng, thám sát - sinh thiết, 
biến chứng 2,2%. Kết quả trong thời gian 18 tháng, 
nhóm mổ tích cực, còn sống 35%, chưa thấy tái 
phát; 50% tái phát di căn. Nhóm mổ tạm, sau 18 
tháng, còn sống 11%, viêm phúc mạc, di căn gan, 
phổi, sau phúc mạc. 

Nhóm mổ 2017 - 2019, số BN nhập viện 617, 
hơn ½ nhóm trên do mới đây có thêm 1 khoa, điều 
trị phẫu thuật nội soi và mổ mở 36%, nạo hạch D2, 
R0, điều trị hỗ trợ trước và sau mổ 5FU, cisplatin, 
biến chứng 3,2%. Điều trị tạm khâu chỗ thủng, nối vị 
tràng, thám sát - sinh thiết, biến chứng 2,2%. Kết 
quả trong thới gian 18 tháng, nhóm mổ tích cực, còn 
sống 40%, chưa thấy tái phát; 45% tái phát di căn. 
Nhóm mổ tạm, sau 18 tháng, còn sống 9%, viêm 
phúc mạc, di căn gan, phổi, sau phúc mạc. 
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ABSTRACT 

Progressive of gastric cancer treatment in 2017 - 2019 

About 5 year ago, in the department No1, the cancer of stomach in 2017 - 2019 are smaller (617) in 
comparison of 2010 - 2012 (1.191), because there is a new department. 

Objective: A review of diagnosis, of treatment and of results in middle term. 

Method: Retrospective. 

Patients: 2000 - 2013, male/female 1,8. Average age: 57. 

- 2017 - 2019 male/ female 3/2. Average age 62, male 63, female 60.    

- First group: Douleur of epigastre 72% vomiting, dysphagia, melena;  

- Second group douleur of epigastre 80%. vomiting 8%, decrease of weight 8%, melena 3%.  

- Average pain of the first group: 5 months. 

- Pain of the second group: 1 month 8%, 2 month 9%,3 month 24%,4 month 7%. 

- CT scan, endoscopy showed the diagnosis  
2010 - 2013 2017 - 2019 

Grade Lapasos Open OP Grade Lapasos Open OP 

T1A 1 (1%) 0 (0%) T1A 4% 0% 

T2A 2 (2%) 1 (1%) T2A 8% 0% 

T2B 11 (11%) 2 (2%) T2B 12% 0% 

T3A 36 (36%) 22 (22%) T3A 60% 12% 

T3B 41 (41%) 63 (63%) T3B 52% 13% 

T4A 0 (0%) 12 (12%) T4A 8% 4% 

Operation: There are new techniques, the robot endoscopy, the EUS. 

- 2010 - 2012: gastrectomy (22%): ¼ laparoscopy, partial or totaL or subtotal, (3,6%) 43 cases.  

- 2017 - 2019: gastrectomy (36%): ¾ laparoscopy, partial or total or subtotal (8,5%) 54 cases.  

- 2010 - 2012: palliative surgery 460 (43%), gastroenteroscopy, entero-enteroscopy, entero-coloscopy, 
enterotomy, biopsy.  

- 2017 - 2019, palliative surgery 147 (24%): gastroenteroscopy, entero-enteroscopy, entero-coloscopy, 
enterotomy, biopsy. 

- 2010 - 2012, conservative 370, (35%).   

- 2017 - 2018 conservative 210 (34%). 

So, in the department of TQ1, admission after about 5 years the number is smaller because in the year 
2015 there is a new department. The grade of cancer has a progression. The curative operation is 36%/ 22%. 
Because the technique is more advanced, speciality laparoscopy is 3/4 in comparison 1/4. Subtotal 
gastrectomy or total gastrectomy is 8,5% in comparison 3,6%. In case of palliative operation is 24% in 
comparison 43% because in cases of curative operation increased. 

Discussion and conclusion: The diagnosis has a progression. The treatment is advanced, so the curative 
operation is more than first group, speciality, laparoscopy and chemotherapy are more. The follow up is better, 
after 18 months, the curative is still living 40%, the palliative 9%. 

Key word: Gastrectomy 2017 - 2019 in comparison with 2010 - 2013 at BD hospital. 
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MỞ ĐẦU 

Di căn gan thường gặp trong nhiều ung thư 
nguyên phát như: đường tiêu hóa, vú, phổi. Lựa 
chọn điều trị dựa trên số lượng bướu, vị trí, kích 
thước và tổng trạng bệnh nhân. Số ít bệnh nhân có 
thể phẫu thuật triệt để. Phần lớn không thể phẫu 
thuật. Khi đó các phương pháp phá hủy khối u tại 
chỗ là lựa chọn thích hợp bên cạnh hóa trị liệu. 
MWA bước đầu được thực hiện tại bệnh viện Ung 
Bướu từ năm 2017 đã cho thấy hiệu quả và an toàn 
trong điều trị ung thư gan nguyên phát. Sau đó bắt 
đầu được áp dụng trong điều trị di căn gan. Chúng 
tôi thực hiện đề tài này nhằm hai mục tiêu: Xác định 
tính hiệu quả (tỉ lệ phá hủy bướu) của bệnh nhân di 
căn gan điều trị bằng MWA và xác định tính an toàn 
(tác dụng phụ và biến chứng) của MWA khi điều trị 
di căn gan. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Gồm 36 bệnh nhân, được 
chẩn đoán di căn gan dựa theo kết quả giải phẫu 
bệnh tại khoa Ngoại 2 - BV Ung Bướu từ 01/2019 - 
06/2020. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Không có chỉ định MWA: Huyết khối tĩnh mạch 
cửa, di căn ngoài gan, bướu >5cm hay >3 bướu; 

Có máy tạo nhịp, kẹp phình mạch não, có cấy 
ghép các loại thiết bị điện tử hoặc các vật liệu bằng 
kim loại khác; 

Rối loạn đông máu nặng (tiểu cầu < 50.000/ml, 
PT dài >50% so với chứng); 

Đang có bệnh nhiễm trùng; 

Đang có thai hay cho con bú; 

Có bệnh mãn tính phối hợp nặng; 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Di căn gan thường gặp trong nhiều ung thư nguyên phát. Điều trị di căn gan bao gồm: phẫu 
thuật, hóa trị, xạ trị, đốt nhiệt (sóng cao tần hoặc vi sóng). Bệnh viện Ung Bướu bắt đầu áp dụng phương 
pháp phá hủy bướu bằng vi sóng để điều trị di căn gan. Chúng tôi làm nghiên cứu này để đánh giá hiệu 
quả điều trị và tính an toàn của phương pháp đốt vi sóng (MWA) đối với tổn thương di căn gan. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện ở BV Ung Bướu TP HCM, gồm 36 bệnh nhân 
di căn gan (kích thước bướu trung bình 2.5cm; nhỏ nhất 1cm và lớn nhất 5cm). 

Hiệu quả kỹ thuật, tai biến, tái phát tại chỗ được ghi nhận.  

Kết quả: Không có biến chứng nào nghiêm trọng được ghi nhận. Phá hủy u hoàn toàn đạt 72% sau 
MWA lần 1. 

Kết luận: MWA an toàn và hiệu quả. Kỹ thuật này chứng tỏ hiệu quả tốt trong phá hủy bướu tại chỗ.  

Từ khóa: Di căn gan, đốt bướu gan bằng vi sóng. 
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Thể trạng kém (PST >2).  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Số liệu được ghi nhận vào phiếu thu thập dữ 
liệu. 

Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 
16.0.  

Phương tiện nghiên cứu 

Máy phá hủy vi sóng AveCure do hãng 
Medwaves của Mỹ. Máy đốt bướu trực tiếp bằng vi 
sóng có tần số phát vi sóng từ 902 đến 928MHz.  
Sử dụng kim đốt 14G hay 16G có anten dài 1cm, 
2cm hay 4cm. 

Tiến hành 

Giảm đau bằng lidocain 2% kết hợp Fentanyl 
tiêm tĩnh mạch chậm. Lập lại nếu bệnh nhân còn 
đau.  

Chọn anten theo kích thước bướu: Chọn anten 
có đầu đốt 2cm cho bướu nhỏ hơn 3cm, chọn anten 
có đầu đốt 3cm cho bướu lớn hơn 3cm. 

Cài đặt thông số: Theo loại anten.  

Thực hiện Corebiposy bướu ngay trước khi đốt 
với các trường hợp chưa có kết quả GPB. 

Dưới hướng dẫn siêu âm, đưa điện cực vào 
mép xa của bướu và phá hủy phần xa trước, phần 
gần sau cho đến khi phá hủy toàn bộ bướu. Ghi 
nhận và điều trị các triệu chứng có thể xảy ra sau khi 
làm MWA như xuất huyết, đau bụng, sốt, mệt, buồn 
nôn, chóng mặt, khó thở. Khám lâm sàng và xét 
nghiệm AST, ALT, TPTTBM sau 1 ngày. Chụp CT 
Scan (MRI nếu cần) và xét nghiệm CEA sau 1 tháng 
để đánh giá hiệu quả phá hủy bướu. Nếu phá hủy 
hoàn toàn, sẽ hội chẩn xét chỉ định hóa trị hỗ trợ. 
Nếu phá hủy không hoàn toàn, xét chỉ định MWA  
lần 2. 

Ghi nhận và xử trí các biến chứng có thể xảy ra 
sau khi làm MWA. 

Tổng hợp, phân tích kết quả. 

 

 

 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân 

Thông số Giá trị 

Tuổi 

(Trung bình - thấp nhất - cao nhất) 
57 ± 11 (26 - 76) 

Giới tính (Nam/Nữ) 14/22 

ALT 36 ± 15 

AST 36 ± 22 

Child - Pugh (A/B/C) 36/0/0 

CEA 24 ± 32 

Tuổi trung bình của bệnh nhân là 57 tuổi, nữ 
nhiều gấp 1,5 lần nam. Đa số các bệnh nhân không 
tăng AST, ALT và tất cả đều có chức năng gan tốt. 
Phần lớn bệnh nhân ung thư đại trực tràng có CEA 
trong giới hạn bình thường. 

Bảng 2. Đặc điểm bướu 

Thông số Giá trị 

Kích thước (cm) 

Trung bình - thấp nhất - cao nhất 
2.5 ± 2 (1 - 5) 

Số lượng bướu (1/2/3) 

Trung bình - thấp nhất - cao nhất 
1.5 ± 1 ( 1 - 3) 

Vị trí: (Phải/ trái/ 2 bên) 28/5/3 

Số ca: ĐTT/ Vú/ khác 26/7/3 

Tất cả bệnh nhân chỉ có ≤ 3 u, mỗi u ≤ 5cm. 
Tổn thương di căn gặp nhiều hơn hẳn ở gan phải và 
gặp nhiều nhất ở nhóm bệnh nhân ung thư đại trực 
tràng. 

Bảng 3. Đặc điểm lâm sàng trong khi làm MWA 

Triệu chứng trong khi làm MWA Tỉ lệ (%) 

Đau vùng gan ít/ vừa 100 

Tất cả các bệnh nhân đều thấy đau trong và 
sau khi đốt. Mức độ đau tử nhẹ đến vừa.  

Bảng 4. Phá hủy bướu hoàn toàn sau MWA 

N: 36 ca Số lượng phá hủy bướu 
hoàn toàn 

Tỉ lệ phá hủy bướu 
hoàn toàn (%) 

Sau 1 lần 
MWA 26 72 

Khoảng 26% số ca đáp ứng hoàn toàn sau lần 
MWA đầu tiên. Thời gian thực hiện trung bình  
19 ± 8 phút (từ 7.5 - 37 phút). 

 

Bảng 5. Biến chứng của MWA 

Biến chứng Số bệnh nhân Tỉ lệ (%)



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 279 

Biến chứng nhẹ 

Tràn dịch màng phổi. 

Bỏng da thành bụng. 

Tụ máu bao gan 

1 

0 

0 

0.02 

0 

0 

Tổng số  1 0.02 

Chỉ một trường hợp có biến chứng, biến chứng 
tràn dịch màng phổi gặp phải là tràn dịch lượng ít và 
không cần can thiệp. 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm khối bướu gan 

Chúng tôi thực hiện MWA cho 36 bệnh nhân. 
Đa số bệnh nhân có 1 bướu (61%), 2 bướu là 30% 
chủ yếu phân bố ở gan phải (78%), cả hai bên (8%), 
kích thước từ 1 - 5cm (100%). Đặc điểm trên lý 
tưởng để chỉ định các phương pháp can thiệp tối 
thiểu như MWA. Tất cả bệnh nhân có Child Pugh A. 
Hầu hết bệnh nhân được chỉ định MWA có ung thư 
di căn từ đại trực tràng (72%) và vú (19%). 

Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều có kết 
quả giải phẫu bệnh là carcinoma di căn gan. Các 
trường hợp được chẩn đoán theo dõi di căn gan và 
thực hiện sinh thiết nhưng kết quả âm tính bị loại 
khỏi nghiên cứu, do đó chỉ có 36 trường hợp được 
khảo sát trong nghiên cứu này. 

Triệu chứng lâm sàng trong khi MWA 

Đau là triệu chứng nổi bật trong suốt quá trình 
điều trị. Mức độ đau từ nhẹ đến vừa. Đau nhiều hơn 
khi sử dụng điện cực lớn, mức năng lượng cao, mức 
nhiệt độ cao. Nhất là khi đốt bướu sát bề mặt gan 
hay cắm điện cực gần mạch máu lớn. 

Triệu chứng lâm sàng sau điều trị 

Diễn biến lâm sàng sau đốt có thể thay đổi từ 
nhẹ đến nặng tùy thuộc vào kích thước bướu, vị trí 
và biến chứng. Ở bệnh nhân không có biến chứng, 
thường gặp đau vùng gan, sốt nhẹ, mệt mỏi do hiện 
tượng hoại tử đông khởi phát hiện tượng viêm. 
MWA thường gây sốt nhẹ, kéo dài không quá 7 ngày 
do thể tích phá hủy tương đối nhỏ. Nếu bệnh nhân 
sốt cao, kéo dài hơn 7 ngày nên cảnh giác biến 
chứng như áp xe gan. MWA thường gây đau tại vị trí 
đưa điện cực qua da, đau vùng gan hay lan vai phải 
(bướu hạ phân thùy VII, VIII). Có thể đau nhiều nếu 
bướu nằm gần bao gan, thể tích nhu mô phá hủy 
lớn, có biến chứng xảy ra như tụ máu bao gan, tụ 
máu trong gan, viêm túi mật. Khi đau lan khỏi vùng 
gan và kéo dài nên nghĩ đến biến chứng. Buồn nôn, 
nôn chủ yếu do tác dụng phụ của fentanyl sử dụng 
trong đốt hay thuốc giảm đau sau đốt và sẽ giảm 
nhanh theo thời gian. 

Việc phá hủy bướu cũng làm tăng men gan sau 
đốt. Nghiên cứu ghi nhận AST, ALT tăng hơn 5 lần 
sau đốt. Tình trạng này chỉ thoáng qua và trở về 
bình thường sau 1 tháng mà không cần điều trị. 

Biến chứng 

Biến chứng thường gặp trong nghiên cứu của 
chúng tôi là đau, thường xảy ra khi bướu nằm gần 
bề mặt gan. Đau thường ở mức độ nhẹ hay vừa, 
thời gian từ 3 tới 5 ngày và được kiểm soát với 
thuốc giảm đau thông thường. Số ít bệnh nhân đau 
kéo dài 1 tháng. Biện pháp khắc phục là sử dụng 
power mode với mức năng lượng thấp và phủ bông 
tẩm cồn quanh chân điện cực. 

Chúng tôi chỉ ghi nhận 1 trường hợp tràn dịch 
màng phổi lượng ít, không cần can thiệp dẫn lưu. 

Phá hủy bướu hoàn toàn 

Tiêu chuẩn đánh giá phá hủy bướu hoàn toàn 
sau điều trị bằng phương pháp phá hủy MWA là 
không có vùng tăng sinh mạch máu ở thì động mạch 
trên CT scan bụng và/ hoặc không có vùng tăng tín 
hiệu thì động mạch ở T1 của MRI. Tại thời điểm tái 
khám sau 1 tháng, nếu đạt tiêu chuẩn trên thì được 
xem là thành công về mặt kỹ thuật. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi tỉ lệ phá hủy bướu hoàn toàn sau 
1 lần đốt là 72%.  

Phá hủy bướu không hoàn toàn 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 28% trường 
hợp thất bại kỹ thuật sau 1 lần đốt và 2 trường hợp 
phá hủy bướu không hoàn toàn sau 2 lần đốt. 
Các trường hợp phá hủy không hoàn toàn sau 2 hay 
3 đợt điều trị hoặc tiến triển nhiều tổn thương mới sẽ 
được chuyển qua hóa trị. 

Thay đổi CEA sau điều trị 

63% bệnh nhân ung thư đại trực tràng có CEA 
bình thường trước điều trị và CEA thay đổi không 
đáng kể sau điều trị. Do đó, CEA trong các trường 
hợp này không có giá trị trong theo dõi diễn tiến 
bệnh cũng như đánh giá hiệu quả phá hủy hoàn toàn 
bướu. Ở các bệnh nhân có hàm lượng CEA tăng 
trước khi điều trị, việc CEA giảm mạnh, nhất là giảm 
đến ngưỡng bình thường là dấu hiệu khẳng định 
hiệu quả phá hủy bướu hoàn toàn. Nếu CEA vẫn 
cao sau MWA thì đó là dấu hiệu xác định bướu vẫn 
còn tiến triển hay có tổn thương mới ở nơi khác. 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ban đầu điều trị 36 bệnh nhân di 
căn gan có kích thước bướu trung bình 2.5cm bằng 
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kỹ thuật MWA cho thấy MWA có hiệu quả và an toàn 
trong điều trị di căn gan. 

Tỉ lệ phá hủy u gan 72%. 

Tỉ lệ tai biến 0,02%. 
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ABSTRACT 

Efficaty of microwave ablation on treatment in liver metastasic  
at Ho Chi Minh City of Oncology Hospital 

Background: Liver metastases are a common manifestation of many primary cancers. Options for 
treatment include surgical resection, systemic chemotherapy, external beam radiotherapy, thermal ablation 
techniques (such as radiofrequency or microwave). For the first time, microwave ablation applied for liver 
metastases in HCM City Oncology Hospital. To evaluate therapeutic efficacy and the safety of microwave 
ablation (MWA) to treat liver metastases.  

Methods: In this Descriptive cross-sectional study, 36 patients with liver metastases (2.5cm; range, 1-5 
cm) were enrolled. Technical effectiveness, complication, local progression were determined.  

Results: There were no major complications. Technical effectiveness was achieved in of tumors (72%) 
after the first MWA.  

Conclusion: MWA is safe and efficient. This method showed the excelent locally detroying effectiveness 
on the treatment of liver metastases. 

Keywords: Liver metastases; microwave ablation. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư dạ dày (UTDD) là nguyên nhân phổ 
biến thứ 3 gây tử vong liên quan đến ung thư trên 
thế giới. Theo Globocan 2018, đây là bệnh ung thư 
thường gặp thứ 5 với 1.033.701 ca mới mắc trên 
toàn thế giới, ước tính chiếm khoảng 5,7%[2]. Tại 
Việt Nam, UTDD đứng thứ 2 sau ung thư phổi ở 
nam giới và đứng thứ 3 sau ung thư vú và cổ tử 
cung ở nữ giới. Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi ở nam là 
23,3; ở nữ là 10,2[4],[6].  

Đối với các bệnh nhân UTDD giai đoạn sớm, 
các phương pháp phẫu thuật, hóa chất, hóa xạ trị 
đồng thời được áp dụng với mục đích điều trị triệt 
căn. Các bệnh nhân tái phát, di căn với tổn thương 
đã xâm lấn, lan rộng không thể phẫu thuật thì mục 
đích điều trị chủ yếu là kiểm soát tốt triệu chứng, cải 
thiện chất lượng sống và kéo dài thời gian sống 
thêm. Hiện tại chưa có một phác đồ chuẩn ưu tiên 
áp dụng trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn 

muộn, việc lựa chọn điều trị tùy thuộc vào thực tế 
lâm sàng như thể trạng bệnh nhân, bệnh kèm theo, 
có hay không có triệu chứng, thể mô bệnh học, đặc 
điểm sinh học phân tử của khối u như Her2neu, MSI, 
PDL1[10]. Một số nghiên cứu cho thấy phác đồ điều 
trị phối hợp với 2 thuốc nền là fluropyrimidine và 
platinum cho kết quả tốt nhưng tỷ lệ tác dụng phụ 
cao, một số bệnh nhân không thể dung nạp được 
thuốc, trong khi đó nhiều nghiên cứu khác cũng 
chứng minh được đơn trị liệu cũng có ưu thế trong 
việc đạt được mục tiêu điều trị ở các bệnh nhân giai 
đoạn muộn. 

Được phát triển như hóa trị điều trị thay thế 
Fluorouracil đường truyền tĩnh mạch trong ung thư 
dạ dày, TS-1 là dẫn xuất đường uống của  
Fluorouracil có chứa tegafur (tiền chất được các tế 
bào hoạt động chuyển thành Fluorouracil) , gimeracil 
(chất ức chế Dihydropyrimidine dehydrogenase, do 
đó làm tăng nồng độ Fluorouracil) và oteracil 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng và độc tính của phác đồ hóa chất đơn trị TS-1 trong ung thư dạ dày giai 
đoạn muộn. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu kết hợp hồi cứu trên 51 bệnh 
nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn được điều trị hóa chất phác đồ TS-1 đơn trị tại bệnh viện K từ tháng 
5 - 2017 đến tháng 6 - 2020. 

Kết quả: Tỷ lệ kiểm soát bệnh là 43.1% (ĐƯMP là 17,6%, bệnh giữ nguyên là 25,5%, bệnh tiến triển 
là 45,1%, có 5 BN không được đánh giá đáp ứng). Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 
4,9 tháng. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ là 9,9 tháng. Độc tính trên hệ tạo huyết thấp chủ yếu gặp 
độ 1,2, có 4% bệnh nhân hạ huyết sắc tố độ 3,4, không có bệnh nhân hạ bạch cầu, bạch cầu trung tính và 
tiểu cầu, không có BN nào tăng men gan độ 3,4 phải chỉnh liều hay dừng điều trị. 

Kết luận: TS-1 là hóa chất an toàn và hiệu quả khi áp dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày 
giai đoạn muộn với tỷ lệ kiểm soát bệnh cao, kéo dài thời gian sống thêm bệnh không tiến triển và thời 
gian sống thêm toàn bộ. 
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potassium (chất ức chế sự phosphoryl hóa 
Fluorouracil trong đường tiêu hóa, vì vậy làm giảm 
tác dụng độc tính đường tiêu hóa của Fluorouracil) 
với tỷ lệ tương ứng 1:0,4:1. Dược động học của 
Fluorouracil có nguồn gốc từ TS-1 không bị ảnh 
hưởng trên các bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật 
dạ dày trước đó. 

Nhiều nghiên cứu khác chứng minh được tính 
an toàn và hiệu quả cũng như việc cải thiện PFS, 
OS khi điều trị TS1 trên bệnh nhân ung thư dạ dày 
giúp cho việc áp dụng điều trị rộng rãi của TS-1 trên 
bệnh nhân UTDD ở 7 quốc gia châu Á trong đó có 
Việt Nam và 15 quốc gia châu Âu. Tại Việt Nam,  
TS-1 đã được áp dụng trong thực hành lâm sàng 
điều trị UTDD giai đoạn tiến triển, tái phát, di căn từ 
vài năm gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có rất 
ít nghiên cứu đánh giá đầy đủ hiệu quả và tác dụng 
phụ của thuốc trên bệnh nhân ung thư dạ dày giai 
đoạn muộn vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm:  

Đánh giá kết quả và độc tính của phác đồ đơn 
trị TS1 trong ung thư dạ dày giai đoạn muộn tại 
Bệnh viện K. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

51 BN ung thư dạ dày giai đoạn muộn không 
còn khả năng điều trị triệt căn được điều trị hóa chất 
TS-1 đơn chất tại bệnh viện K từ tháng 5 - 2017 đến 
tháng 6 - 2020. Các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn lựa 
chọ gồm: Có chẩn đoán xác định là ung thư dạ dày 
bằng mô bệnh học, có Her2/neu âm tính hoặc không 
đủ điều kiện dùng thuốc kháng thể đơn dòng, thuốc 
miễn dịch do tình trạng sức khỏe hay kinh tế. Không 
có chống chỉ định với TS-1, chức năng gan, thận, tủy 
xương bình thường, đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Loại khỏi nghiên cứu các BN không đủ tiêu chuẩn. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu. 

Các bước tiến hành 
Thu thập thông tin: Vào các thời điểm ngay từ 

khi bệnh nhân mới vào viện, sau mỗi 3 đợt điều trị 
hóa chất. 

Quy trình điều trị: Sử dụng TS-1 (Liều lượng 
TS-1 tính theo diện tích bề mặt cơ thể bệnh nhân 
như sau: dưới 1,25m2: 40mg; 1,25 -1,5m2 : 50mg; 
>1,5m2: 60mg) được dùng bằng đường uống , 2 lần 
mỗi ngày trong 2 tuần liên tiếp. Chu kỳ 21 ngày, điều 
trị cho đến khi bệnh tiến triển hoặc xuất hiện tác 
dụng phụ không chấp nhận được. 

Đánh giá đáp ứng với điều trị hóa chất: dựa 
theo tiêu chuẩn của WHO. 

+ Đáp ứng chủ quan dựa trên triệu chứng khai 
thác từ bệnh nhân. 

+ Đáp ứng chủ quan theo tiêu chuẩn đánh giá 
đáp ứng ở các khối u đặc (RECIST) năm 2009 dựa 
trên các tổn thương đích. 

+ Đánh giá độc tính. 

Xử lý số liệu 
Các thông tin thu thập được mã hóa, phân tích 

số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Sử dụng 
phương pháp thống kê y học thông thường trong xử 
lý và phân tích kết quả. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng  
của bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng (n) Phần trăm 
(%) 

Tuổi trung bình 56,5 ± 8,8 (41 - 71)  

Giới 
Nam 32 62,7% 

Nữ 19 37,3% 

ECOG 
< 2 34 66,7% 

2 17 33,3% 

Vị trí u 

Tâm vị 19 37,3% 

Thân vị 19 37,3% 

Hang vị 13 25,4% 

Di căn xa 

Phúc 
mạc 29 56,9% 

Gan 10 19,6% 

Xương 5 9.8% 

Khác 10 19,6% 

Độ biệt hóa 
mô học 

Nhóm 1 23 45,1% 

Nhóm 2 28 54,9% 

Nhóm 1: Độ biệt hóa cao và biệt hóa vừa.  

Nhóm 2: Biệt hóa kém và không biệt hóa. 

Nhận xét: Tuổi trung bình của bệnh nhân tham 
gia nghiên cứu là 56,5. Nam giới chiếm 62,7%. Đa 
số các bệnh nhân di căn phúc mạc chiếm 56,9%. 

 

 

Kết quả điều trị 

Đánh giá đáp ứng 
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Tình trạng bệnh nhân đến thời điểm kết thúc nghiên 
cứu 

Bảng 2. Tình trạng bệnh nhân đến thời điểm  
kết thúc nghiên cứu 

Tình trạng bệnh nhân Số lượng  
bệnh nhân 

Phần 
trăm (%) 

Có đáp ứng 
Đáp ứng hoàn toàn 0/51 0,0% 

Đáp ứng một phần 9/51 17,6% 

Không  
đáp ứng 

Bệnh giữ nguyên 14/51 25,5% 

Bệnh tiến triển 23/51 45,1% 

Không đánh giá được  5/51 9,8% 

Tổng số 51 100,0% 

Nhận xét: Tỷ lệ kiểm soát bệnh là 43.1 % 
(ĐƯMP là 17,6 %, bệnh giữ nguyên là 25,5%, bệnh 
tiến triển là 45,1 %, có 5 BN không được đánh giá 
đáp ứng). 

Đáp ứng điều trị theo nhóm tuổi 

Bảng 3. Đáp ứng điều trị theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Có đáp ứng Không đáp ứng p 

< 60 tuổi 6 (22,2%) 21 (77,8%) 
0,275 

≥60 tuổi 3 (15,8%) 16 (84,2%) 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về đáp ứng 
bệnh liên quan tới nhóm trên và dưới 60 tuổi. 

Đáp ứng điều trị theo giới tính 

Bảng 4. Đáp ứng điều trị theo giới tính 

Giới tính Có đáp ứng Không đáp ứng p 

Nam  6 (21,4%) 22 (78,6%) 
0,501 

Nữ 3 (16,7%) 15 (82,3%) 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về đáp ứng 
bệnh liên quan tới giới tính bệnh nhân. 

Đáp ứng điều trị theo độ biệt hóa mô học 

Bảng 5. Đáp ứng điều trị theo độ biệt hóa mô học 

Độ biệt hóa  
mô học 

Có đáp 
ứng 

Không  
đáp ứng p 

Nhóm 1 8 (38,1%) 13 (61,9%) 
0,009 

Nhóm 2 1 (4,0%) 24 (96,0%) 

Nhận xét: Không có sự khác biệt về đáp ứng 
bệnh liên quan tới độ biệt hóa mô học. 

Thời gian sống thêm 

Tình trạng bệnh nhân đến thời điểm kết thúc nghiên 
cứu 

Bảng 6. Tình trạng bệnh nhân đến thời điểm  
kết thúc nghiên cứu 

Tình trạng bệnh nhân Số BN % 

Còn sống không tiền triển 2 3,9% 

Còn sống tiến triển 5 9,8% 

Đã tử vong 44 86,3% 

Tổng số 51 100,0% 

Nhận xét: Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu 2 
bệnh nhân vẫn đang tiếp tục điều trị, 5 bệnh nhân đã 
tiến triển đang điều trị bằng phương pháp khác và 
44 BN đã tử vong. 

Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 

Bảng 7. Sống thêm bệnh không tiến triển 

Thời gian 
theo dõi 

Số BN bệnh 
không tiến 

triển 

Số bệnh 
nhân tiến 

triển 

Tỷ lệ sống thêm 
bệnh không tiến 

triển 

3 tháng 31 15 47,8% 

6 tháng 13 33 21,7% 

9 tháng 4 42 6,5% 

12 tháng 1 45 2,2% 

15 tháng 0 46 0,0% 

Nhận xét: Thời gian sống thêm bệnh không tiến 
triển tại thời điểm 3, 6 và 12 tháng tương ứng 
47,8%, 21,7% và 2,2%. 

Tỷ
 lệ

 s
ốn

g 
kh

ôn
g 

bệ
nh

 ti
ến

 tr
iể

n

 

Biểu đồ 1. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 

Nhận xét: PFS Trung bình: 4,9 ± 2,6 tháng  
(2 - 11 tháng). 

 

 

 

Thời gian sống thêm toàn bộ 
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Bảng 8. Sống thêm toàn bộ 

Thời gian 
theo dõi 

Số BN 
chết 

Số BN còn 
sống 

Tỷ lệ số BN 
còn sống 

3 tháng 1 50 98,0% 

6 tháng 7 44 86,3% 

9 tháng 14 37 72,5% 

12 tháng 27 22 44,9% 

15 tháng 37 11 22,9% 

18 tháng 44 2 4,3% 

Nhận xét: Tại thời điểm theo dõi 18 tháng sau 
khi bắt đầu điều trị, 44 bệnh nhân đã tử vong, 2 bệnh 
nhân còn sống và 5 bệnh nhân chưa đạt đủ 18 tháng 
theo dõi khi kết thúc nghiên cứu. 

Tỷ
 lệ

 c
òn

 s
ốn

g

 

Biểu đồ 2. Thời gian sống thêm toàn bộ 

Nhận xét: OS trung bình: 9,9 ± 2,8 tháng  
(5 - 19 tháng). 

Phân tích đơn biến và đa biến 

Bảng 9. Kết quả phân tích hồi quy COX đơn biến và đa biến 

Yếu tố 
Phân tích đơn biến Phân tích đa biến 

HR (95% CI) p HR hiệu chỉnh (95% CI) p 

Tuổi ≥ 60 1,083 (0,592 - 1,982) 0,796 -  

Giới tính nam 1,187 (0,633 - 2,226) 0,592 -  

Vị trí u: 

Tâm vị 

Thân vị 

Hang vị 

 

1 

1,651 (0,745 - 3,655) 

2,124 (0,918 - 4,918) 

 

- 

0,217 

0,079 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Di căn gan 1,131 (0,471 - 2,715) 0,783 -  

ECOG ≥ 2 1,671 (0,818 - 3,414) 0,159 2,278 (1,069 - 4,855) 0,033 

Kém/ không biệt hóa 2,012 (1,065 - 3,800) 0,031 2,447 (1,260 - 4,754) 0,008 

Nhận xét: Trong mô hình đa biến có 2 yếu tố là chỉ số ECOG và độ biệt hóa mô học có ảnh hưởng đến 
thời gian sống thêm thể hiện qua HR. 

 

Tỷ
 lệ
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òn

 s
ốn

g

 

Biểu đồ 3. OS theo mức độ biệt hóa 

Nhận xét: Các bệnh nhân nhóm 1 có sự cải 
thiện về OS so với nhóm 2 tương ứng 10,8; 9,0 
tháng với P có ý nghĩa thống kê. 
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Nhóm EGOG<2: 10,8 ± 2,6 tháng
Nhóm ECOG  2:  7,8 ± 1,9 tháng
HR = 2,278 (1,069 – 4,855)
p = 0,033

 

Biểu đồ 4. OS theo ECOG  

Nhận xét: Các bệnh nhân có chỉ số toàn trạng 
tốt ECOG < 2 có OS kéo dài hơn so với các bệnh 
nhân có chỉ số ECOG 2, với P có ý nghĩa thống kê. 

 

Đánh giá độc tính 

Độc tính 

Phân độ tác dụng phụ 

Độ 0 Độ 1 Độ 2 Độ 3 - 4 Tổng số 

n % n % n % n % n % 

Bạch cầu (G/L)   46 90,2 5 9,8     

BC hạt (G/L)   46 90,2 5 9,8     

Huyết sắc tố (g/L)   29 56,9 20 39,2 1 2,0 1 2,0 

Tiểu cầu   48 94,1 3 5,9     

SGOT (U/L) 1  48 94,1 1 2,0     

SGPT (U/L) 2  49 96,1       

Nhận xét: Độc tính lên lệ tạo huyết thấp chủ yếu độ 1,2. Chỉ có 4% hạ huyết sắc tố độ 3, 4. 

 

BÀN LUẬN 

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có khả năng có 
khả năng áp dụng điều trị đa mô thức với mục đích 
triệt căn. Khi bệnh ở giai đoạn muộn hầu hết các 
bệnh nhân chỉ có thể áp dụng điều trị hóa chất nhằm 
mục đích kéo dài thời gian sống thêm, giảm nhẹ 
triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người bệnh. Phác đồ hóa chất kết hợp 5FU và 
Cisplatin được áp dụng trong điều trị ung thư dạ dày 
giai đoạn muộn tại Nhật Bản từ những năm 1990 với 
hiệu quả kháng u cao, độc tính thấp. Một nghiên cứu 
pha III tại Nhật Bản so sánh hiệu quả điều trị 5-FU 
đơn thuần so với phác đồ PF đã chỉ ra 5-FU đơn trị 
cho lợi ích sống còn tương đương phác đồ PF 
tương với trung vị PFS và OS là 1,9; 7,1 tháng và 
3,9; 7,3 tháng. Trong các nghiên cứu gần đây có chỉ 
ra hiệu quả khi điều trị TS-1 đơn trị trong ung thư dạ 
dày giai đoạn muộn khi cải thiện PFS và OS tương 
ứng 4.0 và 11.0 tháng, cao hơn các phác đồ được 
cho là điều trị chuẩn trước đây. Nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy trung vị PFS là 4,9 tháng, trụng vị 
OS 9,9 tháng, kết quả này tương ứng với một số các 
nghiên cứu đã thực hiện trước đây trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ kiểm soát 
bệnh đạt được là 43,1% trong đó đáp ứng một phần 
đạt 17,6% và bệnh giữ nguyên đạt 25,5%. Một 
nghiên cứu khác của Sung Ryol Lee và cộng sự 
đánh giá kết quả điều trị TS1 trên 51 bệnh nhân ung 
thư dạ dày giai đoạn tái phát di căn được thực hiện 
tại Hàn Quốc năm 2011, kết quả cho thấy tỷ lệ kiểm 
soát bệnh đạt 39,2% (tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, đáp 
ứng một phần, bệnh ổn định, bệnh tiến triển tương 
ứng: 0/51; 6/51; 14/51 bệnh nhân). Trung vị PFS là 4 
tháng, trung vị OS đạt 11 tháng. Độc tính trên hệ tạo 
huyết 5,9%. Cho đến thời điểm hiện tại chưa có một 
phác đồ phối hợp hóa chất nào cho kết quả nghiên 
cứu kéo dài trung vị OS qua 10 tháng. Khi so sánh 
các nghiên cứu trước đây có sử dụng hóa chất kết 
hợp như FAMTX (5-FU, doxorubicin, methotrexate), 
FAM (5-FU, doxorubicin, mitomycin C) và PF đều 
đưa ra kết quả tỷ lệ đáp ứng thấp mặc OS kéo dài 
hơn, nguyên nhân được nhận định là do các bệnh 
nhân có di căn phúc mạc khó đánh giá đáp ứng với 
CTscaner phương pháp soi ổ bụng được xem là hữu 
hiệu để đánh giá đáp ứng với các tổn thương phúc 
mạc nhưng khó khăn trong việc thực hiện thường 
quy bởi vậy, hầu hết các bệnh nhân này được đánh 
giá đáp ứng một phần. Nếu có biện pháp đánh giá 
đáp ứng chuẩn với các tổn thương phúc mạc thì tỷ 
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lệ đáp ứng một phần và bệnh ổn định trong nghiên 
cứu có thể thay đổi. Gần đây các phác đồ phối hợp 
TS-1 với hóa chất nhóm platin (Cisplatin và 
oxaliplatin ) cho kết quả cải thiện đáng kể thời gian 
PFS khoảng 5 tháng và thời gia OS 14 tháng tuy 
nhiên độc tính nhiều, khó áp dụng rộng rãi. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra các tác 
dụng không mong muốn trên hệ tạo huyết độ 3, 4 
thấp với 4% bệnh nhân có hạ huyết sắc tố, không có 
bệnh nhân nào hạ bạch cầu, bạch cầu trung tính và 
hạ tiểu cầu độ 3,4. So với các nghiên cứu trước đây 
thì tỷ lệ này cũng dưới 5%. Như vậy phác đồ hóa 
chất TS-1 cho thấy khả năng dung nạp tốt, gần như 
không có sự điều chỉnh liều hay ngưng điều trị do 
độc tính trong thời gian điều trị. 

KẾT LUẬN 

TS-1 đơn trị liệu trong ung thư dạ dày giai đoạn 
muộn là phác đồ an toàn, hiệu quả với tỷ lệ kiểm 
soát bệnh cao, kéo dài thời gian PFS và OS đồng 
thời ít tác dụng không mong muốn, thuốc sử dụng 
đường uống nên tiện lợi, giảm thời gian nằm viện 
cho bệnh nhân phù hợp có thể áp dụng điều trị rộng 
rãi trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên cần thực 
hiện các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn có so sánh 
đối chứng để khẳng định kết quả. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Robert Sitarz, Małgorzata Skierucha ,et al.(2018) 
Gastric cancer: epidemiology, prevention, 
classification, and treatment 

2. GLOBOCAN Cancer Fact Sheets: stomach 
Cancers. 
<http://globocan.iarc.fr/old/FactSheets/cancers/st
omach-new.asp> 

3. A. D. Wagner, W. Grothe, J. Haerting, et al. 
(2006). Chemotherapy in advanced gastric 
cancer: a systematic review and meta-analysis 
based on aggregate data. J Clin Oncol, 24(18), 
2903 - 2909. 

4. Đ. N. P. Nguyễn Bá Đức (2008). Lịch sử nghiên 
cứu và tình hình bệnh ung thư. Dịch tễ học bệnh 
ung thư, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

5. Annie On On Chan, MD ,Benjamin Wong, DSc, 
MD, PhD (2018 ) Epidemiology of gastric cancer  

6. N. V. Hiếu (2012). Ung thư dạ dày. Điều trị phẫu 
thuật bệnh ung thư. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
256 - 268. 

7. G. F. D’Elia L, và Strazzullo P (2014). Dietary 
salt intake and risk of gastric cancer. Cancer 
Treat Res, 159, 83 - 95 

8. Annie On On Chan, MD Benjamin Wong, DSc, 
MD, PhD (2018). Risk factors for gastric cancer 

9. Wu MS, Shun CT, Wu CC, et al (2000). Epstein-
Barr virus-associated gastric carcinomas: 
relation to H. pylori infection and genetic 
alterations  

10. Fukayama M, Chong JM, Uozaki H (2011) 
Pathology and molecular pathology of Epstein-
Barr virus-associated gastric carcinoma. 

11. P. D. Hiển (2007). Ung thư dạ dày. Nhà xuất bản 
y học, Hà Nội. 

12. Leung W.K., Ng E. K. W., Sung J. J. Y. (2009), 
“Tumors of the stomach”, Textbook of 
Gastroenterologyogy, 5th ed, Blackwell 
Publishing: pp. 1026 - 1053 

13. Tersmette A.C., Offerhaus G.J., Tersmette K.W., 
et al., (1990), “Meta analysis of the risk of gastric 
stump cancer: Detection of high risk patient 
subsets for stomach cancer after remote partial 
gastrectomy for benign conditions”, Cancer 
Research, 50: pp. 6486 - 6489. 

14. N. Boku , S. Yamamoto, K. Shirao, T. Doi , A. 
Sawaki , W. Koizumi .,(2016 ) “Randomized 
phase III study of 5-fluorouracil (5-FU) alone 
versus combination of irinotecan and cisplatin 
(CP) versus S-1 alone in advanced gastric 
cancer (JCOG9912)” 

15. Mi-Kyung Song, Mark L Unruh, Amita 
Manatunga ,Laura C. Plantinga ,Janice Lea, 
Manisha Jhamb,Abhijit V. Kshirsagar,and 
Sandra E. Ward,(2018) “SPIRIT Trial: A Phase 
III Pragmatic Trial of an Advance Care Planning 
Intervention in ESRD” 

16. Deans C., Yeo M.S., Soe M.Y., Shabbir A., Ti 
T.K., So J.B., (2011), “Cancer of the gastric 
cardia is rising in incidence in an Asian 
population and is associated with adverse 
outcome”, World Journal of Surgery, 35(3): pp. 
617 - 624 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 288 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the response and toxicity of single agent chemotherapy TS-1 in patients with 
advanced and recurrent gastric cancer 

Patients and methods: 51 cases with advanced and recurrent gastric cancer were investigated in this 
prospect and retrospect study, treated by single agent chemotherapy TS-1 at K Hospital from 2017 - 2020 

Results: The disease control rate was 41,3% (complete response, 0/51; partial response, 9/51; stable 
disease, 14/51; progressive disease, 23/51; not evaluable, 5/51). The median PFS was 4.9 months (95% 
confidence interval [CI], 2 to 11). The median OS was 9,9 months (95% CI, 5.0 to 19.0. Grade 3 or 4 
hematological toxicity occurred in four patients (4.0 %) with anemia occurred, and have no toxicity grade 3 or 4 
thrombocytopenia, neutropenia, leukopenia occurred  

Conclusions: TS-1 chemotherapy was safe and effective, with relatively long DCR, PFS and OS in 
patients with advanced and recurrent gastric cancers. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo GLOBOCAN năm 2018, ung thư đại tràng 
thường gặp đứng hàng thứ 7 tại Việt Nam. Dự đoán 
đến năm 2040, số trường hợp mắc mới tăng gấp 
đôi. Ung thư đại tràng giai đoạn II sau phẫu thuật 
triệt để có tỷ lệ sống còn toàn bộ 5 năm chỉ đạt 68% 
- 83%[11]. Hóa trị hỗ trợ giúp cải thiện sống còn 
không quá 5%[19]. Đây là giai đoạn không đồng nhất, 
không thể có điều trị hỗ trợ chung cho mọi trường 
hợp. 

Các yếu tố tắc ruột, thủng ruột, khảo sát dưới 
12 hạch, xâm lấn mạch máu hay khoang lympho hay 
quanh thần kinh, diện cắt dương tính,… giúp phân 
nhóm nguy cơ cho ung thư đại tràng giai đoạn II. 
Hiện nay, tình trạng MMR hay vi vệ tinh 
(microsatellite) được cho là có ý nghĩa tiên lượng 
sống còn và tiên đoán lợi ích của hóa trị hỗ trợ cho 
giai đoạn này[11],[19]. Các nghiên cứu ghi nhận nhóm 
dMMR có nguy cơ tái phát và tử vong thấp hơn 
nhóm pMMR. 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Sống còn 5 năm của ung thư đại tràng giai đoạn II sau phẫu thuật triệt để khoảng  
68% - 83%[11]. Hóa trị hỗ trợ cải thiện sống còn không quá 5%[19], cho thấy giai đoạn này có đặc điểm và 
kết cục không đồng nhất. Tình trạng sửa chữa bắt cặp sai (MMR - Mismatch Repair) được cho là yếu tố 
có khả năng tiên lượng sống còn cho giai đoạn này. 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 171 trường hợp ung thư đại tràng phẫu thuật triệt để 
từ 25/03/2017 đến 28/06/2019, xếp giai đoạn II sau phẫu thuật và được xét nghiệm tình trạng MMR tại 
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Đánh giá các yếu tố dịch tễ, bệnh học và sống còn 2 năm theo tình trạng 
MMR. 

Kết quả: dMMR chiếm 33,9%. Tuổi mắc bệnh sớm, tiền căn bản thân và gia đình mắc ung thư liên 
quan đến hội chứng Lynch, bướu đại tràng phải, bướn lớn và bướu grad 3 có liên quan với dMMR. Sống 
còn không bệnh 2 năm và sống còn toàn bộ 2 năm của nhóm dMMR cao hơn nhóm pMMR không có ý 
nghĩa thống kê. Với nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao, dMMR dù không hóa trị hỗ trợ vẫn có 
kết cục sống còn tốt hơn pMMR có hóa trị hỗ trợ. 

Kết luận: dMMR chiếm tỷ lệ không nhỏ trong ung thư đại tràng giai đoạn II và có ý nghĩa tiên lượng 
tốt với nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao. 

Từ khóa: sửa chữa bắt cặp sai khiếm khuyết, sửa chữa bắt cặp sai đầy đủ, ung thư đại tràng giai 
đoạn II, tiên lượng. 
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Các protein MMR giúp phát hiện lỗi bắt cặp sai 
trong quá trình nhân đôi DNA, dẫn đến quá trình sửa 
lỗi sau đó. Protein sửa chữa bắt cặp sai hoạt động 
đầy đủ (pMMR) đảm bảo vùng vi vệ tinh có trình tự 
nucleotid ổn định (MSS - microsatellite stable: Ổn 
định vi vệ tinh). Nếu hệ thống các protein này mất 
hay khiếm khuyết (dMMR) sẽ tích tụ đột biến trong 
vùng vi vệ tinh (MSI - microsatellite instability: Mất ổn 
định vi vệ tinh), gây sao mã sai các DNA khác thuộc 
cơ chế sinh ung của nhiều loại ung thư, gồm ung thư 
đại tràng[9]. 

Hóa mô miễn dịch đánh giá tình trạng MMR 
thông qua sự biểu hiện của bốn protein MMR 
(MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Mất biểu hiện MLH1 
thường kèm mất biểu hiện PMS2; mất biểu hiện 
MSH2 thường kèm mất biểu hiện MSH6[9]. 

Từ năm 2017, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 
xét nghiệm hóa mô miễn dịch khảo sát tình trạng 
MMR và chọn lựa điều trị hỗ trợ theo tình trạng này 
cho bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn II. 

Đề tài này khảo sát các yếu tố dịch tễ, bệnh học 
và sống còn 2 năm theo tình trạng MMR trong ung 
thư đại tràng giai đoạn II. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Tất cả bệnh nhân ung thư đại tràng được phẫu 
thuật triệt để từ 25/03/2017 đến 28/06/2019, kết quả 
sau mổ là carcinôm nguyên phát của đại tràng,  
xếp giai đoạn II và được xét nghiệm tình trạng MMR 
tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Tổng cộng là  
171 ca. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu mô tả loạt ca. 

Quy trình thực hiện 

Phẫu thuật triệt để 
Bệnh nhân ung thư đại tràng mới phát hiện 

được xét nghiệm: nội soi đại trực tràng, sinh thiết để 
khảo sát giải phẫu bệnh, Xquang ngực thẳng, CT 
bụng có cản quang, CEA, xét nghiệm tiền phẫu. 

Phẫu thuật triệt để gồm cắt rộng đoạn đại tràng 
chứa bướu và hệ thống dẫn lưu bạch huyết của 
đoạn đó. 

Xét nghiệm tình trạng MMR 
Các trường hợp carcinôm, giai đoạn II  

(pT3-4N0M0) được xét nghiệm hóa mô miễn dịch tự 
động bằng máy với bốn kháng thể anti-MLH1, anti-
MSH2, anti-MSH6, anti-PMS2: 

Dấu hiệu dương tính (biểu hiện bình thường): 
nhân tế bào bướu bắt màu ở bất kỳ đậm độ. Dấu 
hiệu âm tính (mất biểu hiện): Nhân tế bào bướu 
không bắt màu hay đổi màu thành xám nhạt,  
nâu nhạt. 

Kết luận là dMMR khi mất biểu hiện từ một 
trong bốn protein MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. 
pMMR khi cả bốn protein bắt màu đầy đủ. 

Điều trị hỗ trợ 
Từ các yếu tố lâm sàng nguy cơ cao, tình trạng 

MMR, bệnh lý đi kèm và nguyện vọng của bệnh 
nhân, sẽ chọn lựa điều trị hỗ trợ theo từng trường 
hợp. Các yếu tố lâm sàng nguy cơ cao ghi nhận 
được: tắc ruột, thủng ruột, khảo sát dưới 12 hạch, 
pT4. Trường hợp có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao sẽ 
được hóa trị hỗ trợ. Những trường hợp không có 
yếu tố lâm sàng nguy cơ cao, chọn lựa điều trị hỗ trợ 
theo tình trạng MMR: dMMR ưu tiên không hóa trị, 
pMMR có chỉ định hóa trị. Hóa trị ở bệnh nhân 
dMMR ưu tiên phác đồ CapeOx. 

Phác đồ Capecitabine: Capecitabine 
1000mg/m2/ngày từ ngày 1 đến ngày 14 của chu kỳ 
mỗi 3 tuần. Điều trị 8 chu kỳ. 

Phác đồ CapeOx: Capecitabine 
1000mg/m2/ngày từ ngày 1 đến ngày 14 và 
Oxaliplatin 130mg/m2 pha Glucose truyền tĩnh mạch 
ngày 1 của chu kỳ mỗi 3 tuần. Điều trị 8 chu kỳ. 

Theo dõi 
Hai năm đầu sau điều trị (tái khám mỗi 3 – 4 

tháng) và năm thứ ba, thứ tư sau điều trị (tái khám 
mỗi 6 tháng): khám lâm sàng, CEA, Xquang ngực 
thẳng, siêu âm bụng. 

Nội soi đại trực tràng trong vòng một năm sau 
phẫu thuật. 

Nếu có triệu chứng hay cận lâm sàng nghi ngờ, 
được khảo sát bằng phương tiện CT có cản quang, 
MRI có cản từ, sinh thiết (tùy theo vị trí) để chẩn 
đoán và điều trị tiếp theo. 

Phân tích và xử lý số liệu 

Thời gian sống còn không bệnh: Từ thời điểm 
phẫu thuật đến khi bệnh tiến triển/ tái phát hay thời 
điểm ghi nhận thông tin cuối. Thời gian sống còn 
toàn bộ: từ thời điểm phẫu thuật đến khi tử vong do 
nguyên nhân bất kỳ hoặc thời điểm ghi nhận thông 
tin cuối. 

Kết thúc nghiên cứu: 30/06/2020. 

Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0.  
Xét mối tương quan bằng kiểm định 2, Fisher hay 
T-student. Tính tỷ lệ sống còn không bệnh, sống còn 
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toàn bộ bằng phương pháp Kaplan – Meier và so 
sánh các giá trị này bằng kiểm định Log Rank. 

Ngưỡng có ý nghĩa thống kê khi p ≤ 0,05 với độ tin 
cậy 95%. 

KẾT QUẢ 

Tình trạng dMMR 

Có 58 trường hợp dMMR (33,9%) và 113 trường hợp pMMR (66,1%). 

Bảng 1. Đặc điểm của các kiểu mất biểu hiện protein MMR 

Đặc điểm Số bệnh nhân (N = 58) Độ tuổi trung bình mắc ung thư đại trực tràng 

Mất biểu hiện MLH1, PMS2 27 (46,6%) 52,63 ± 14,85 

Mất biểu hiện MSH2, MSH6 13 (22,4%) 43,38 ± 9,23 

Mất biểu hiện PMS2 11 (19,0%) 52,73 ± 14,10 

Mất biểu hiện MSH6 4 (6,9%) 48,75 ± 13,72 

Mất biểu hiện MSH2 2 (3,4%) 55,00 ± 8,49 

Mất biểu hiện MLH1, PMS2, MSH6  1 (1,7%) 53,00 

 
Liên quan giữa tình trạng MMR với các yếu tố dịch tễ và bệnh học 

Bảng 2. Liên quan giữa tình trạng MMR với các yếu tố 

Đặc điểm dMMR N (%) pMMR N (%)  

Tuổi (năm) 51,48 ± 13,18 58,04 ± 12,14 p = 0,001 

Giới 

Nam 

Nữ 

 

32 (55,2) 

26 (44,8) 

 

66 (58,4) 

47 (41,6) 

 

p = 0,686 

Tiền căn bản thân 

Mắc ung thư liên quan đến hội chứng Lynch 

Không mắc ung thư liên quan đến hội chứng 
Lynch 

 

5 (8,6) 

53 (91,4) 

 

1 (0,9) 

112 (99,1) 

 

p = 0,018 

Tiền căn gia đình 

Mắc ung thư liên quan đến hội chứng Lynch 

Không mắc ung thư liên quan đến hội chứng 
Lynch 

 

8 (13,8) 

50 (86,2) 

 

3 (2,7) 

110 (97,3) 

 

p = 0,008 

Tắc ruột 

Có 

Không 

 

4 (6,9) 

54 (93,1) 

 

10 (8,8) 

103 (91,2) 

 

p = 0,775 

Thủng ruột 

Có 

Không 

 

1 (1,7) 

57 (98,3) 

 

2 (1,8) 

111 (98,2) 

 

p = 1,000 

Số hạch khảo sát 

< 12 hạch 

≥12 hạch 

 

39 (67,2) 

19 (32,8) 

 

71 (62,8) 

42 (37,2) 

 

p = 0,569 

Vị trí bướu 

Manh tràng 

Đại tràng lên 

 

7 (12,1%) 

20 (34,5%) 

 

6 (5,3%) 

21 (18,6%) 

 

p < 0,001 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 292 

Đại tràng ngang 

Đại tràng xuống 

Đại tràng xích-ma 

12 (20,7%) 

11 (19,0%) 

8 (13,8%) 

7 (6,2%) 

18 (15,9%) 

61 (54,0%) 

Kích thước bướu (cm) 6,84 ± 2,90  5,55 ± 1,98 p = 0,002 

Giai đoạn bướu sau phẫu thuật  

pT3 

pT4 

 

23 (39,7%) 

35 (60,3%) 

 

42 (37,2%) 

71 (62,8%) 

 

p = 0,483 

Giải phẫu bệnh 

Carcinôm tuyến 

Carcinôm tuyến tiết nhầy 

 

50 (86,2%) 

8 (13,8%) 

 

104 (92,0%) 

9 (8,0%) 

 

p = 0,228 

Grad mô học 

Grad 1 

Grad 2 

Grad 3 

 

8 (13,8%) 

41 (70,7%) 

9 (15,5%) 

 

8 (7,1%) 

98 (86,7%) 

7 (6,2%) 

 

p = 0,037 

CEA 

< 5ng/mL 

≥ 5ng/mL 

 

31 (70,5%) 

13 (29,5%) 

 

59 (58,4%) 

42 (41,6%) 

 

p = 0,170 

Các ung thư liên quan đến hội chứng Lynch ghi nhận được trong nghiên cứu này: Ung thư đại trực tràng, 
nội mạc tử cung, dạ dày, ruột non. 

Đại tràng phải gồm: Manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang[17]. 

Tình trạng dMMR liên quan với các yếu tố: Tuổi mắc bệnh sớm, tiền căn bản thân và gia đình mắc ung 
thư liên quan đến hội chứng Lynch, bướu đại tràng phải, bướu lớn và bướu grad 3. 

Kết cục theo tình trạng MMR 

Tại thời điểm kết thúc nghiên cứu, có 8 trường hợp mất dấu (4,7%). Theo dõi trong khoảng 3 - 39 tháng, 
trung vị là 25 tháng. 

Sống còn theo tình trạng MMR 

 

Biểu đồ 1. Sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ theo tình trạng MMR 

Sống còn không bệnh 2 năm của nhóm dMMR là 92,4%, nhóm pMMR là 88,7%. Sống còn toàn bộ 2 năm 
của nhóm dMMR là 94,6%, nhóm pMMR là 94,2%. Thời điểm kết thúc nghiên cứu, sống còn không bệnh và 
sống còn toản bộ của nhóm dMMR cao hơn nhóm pMMR chưa có ý nghĩa thống kê (p lần lượt là 0,281 và 
0,683). 
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Vị trí tiến triển/ tái phát theo tình trạng MMR 

Bảng 3. Số trường hợp và vị trí tiến triển/ tái phát theo tình trạng MMR 

 Miệng nối Chậu/ Sau phúc mạc Gan Phổi Xương Buồng trứng Phúc mạc 

dMMR 2 2 0 0 0 0 0 

pMMR 0 4 7 1 1 2 1 

Tỷ lệ tiến triển tại chỗ - tại vùng của nhóm dMMR (6,9%) và pMMR (4,4%) khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p = 0,490). Tỷ lệ di căn xa của nhóm dMMR (0,0%) thấp hơn nhóm pMMR (8,0%) có ý nghĩa thống 
kê (p = 0,029). 

Sống còn của nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao điều trị hỗ trợ theo tình trạng MMR 
Trong nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao, có 8 trường hợp dMMR không hóa trị hỗ trợ và 36 

trường hợp pMMR được hóa trị hỗ trợ. 

 

Biểu đồ 2: Sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ của nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao  
điều trị hỗ trợ theo tình trạng MMR 

Nhóm pMMR có hóa trị có sống còn không bệnh 2 năm và sống còn toàn bộ 2 năm lần lượt là 94,4% và 
95,5%. Không thực hiện được phép kiểm Log Rank do không có trường hợp dMMR không hóa trị nào tái phát 
hay tử vong trong thời gian nghiên cứu. 

 

BÀN LUẬN 

Tình trạng MMR 

dMMR trong ung thư đại tràng giai đoạn II của 
nghiên cứu này chiếm 33,9%, cao hơn kết quả của 
các tác giả Hoa Kỳ và châu Âu là trong khoảng 
18,6% - 21,8%[5],[7],[8],[18], có thể do tỷ lệ dMMR khác 
nhau giữa các chủng tộc[23]. Nghiên cứu về ung thư 
đại trực tràng giai đoạn II của tác giả Trần Nguyên 
Hà cho thấy tỷ lệ dMMR là 30,4%[2]. Tác giả Thái 
Anh Tú ghi nhận dMMR trong ung thư đại trực tràng 
là 29,3%[1]. Do ung thư dMMR thường gặp ở giai 
đoạn sớm và ít gặp trong ung thư trực tràng nên có 
thể có sự gần tương đồng giữa nghiên cứu này với 
hai nghiên cứu vừa nêu. 

Mất biểu hiện MLH1/PMS2 thường gặp nhất 
trong nhóm dMMR (41,0% - 66,7%). Tuy nhiên tỷ lệ 
từng kiểu mất biểu hiện chênh lệch đáng kể giữa các 
nghiên cứu. Nghiên cứu của Chen thực hiện tại 
Trung Quốc có kết quả tương đồng với chúng tôi 
nhất so với các nghiên cứu thực hiện tại Hoa Kỳ, 
Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ[3],[6],[13],[14]. 

Tuổi trung bình mắc ung thư đại trực tràng mất 
biểu hiện MSH2/MSH6 (43,38 tuổi) giống phân bố 
tuổi thường gặp trong hội chứng Lynch MSH2  
(44 tuổi), khả năng có nhiều trường hợp mắc hội 
chứng Lynch MSH2  trong nghiên cứu này. Ung thư 
đại trực tràng mất biểu hiện MLH1 thường liên quan 
với sự tăng Methyl hóa vùng khởi động của gen 
MLH1 (dMMR thể đơn lẻ) hơn là đột biến gen MLH1 
của tế bào mầm (hội chứng Lynch). Các bệnh nhân 
có mất biểu hiện MLH1 trong nghiên cứu này mắc 
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ung thư đại trực tràng (52,63 tuổi) ở độ tuổi cao hơn 
so với hội chứng Lynch MLH1 (44 tuổi)[20]. Có thể 
phần lớn những bệnh nhân này thuộc nhóm ung thư 
thể đơn lẻ hơn là hội chứng Lynch. 

Các trường hợp mất biểu hiện MLH1/PMS2 nên 
được tiếp tục khảo sát đột biến gen BRAF V600E 
và/ hoặc tình trạng tăng methyl hóa để loại trừ 
dMMR thể đơn lẻ. Nếu không có đột biến gen BRAF 
V600E và không tăng methyl hóa hay các kiểu 
dMMR còn lại (không phải mất biểu hiện 
MLH1/PMS2) cần được xét nghiệm gen MMR dòng 
tế bào mầm để xác định hội chứng Lynch[20]. 

Liên quan giữa tình trạng MMR với các yếu tố 
dịch tễ và bệnh học 

Có 31,0% trường hợp dưới 50 tuổi trong nghiên 
cứu này. Đặc trưng của bệnh nhân ung thư đại tràng 
do hội chứng Lynch là khởi phát sớm. Bệnh nhân 
dMMR hay dưới 50 tuổi là một trong những trường 
hợp cần tầm soát hội chứng Lynch[20]. Trong nghiên 
cứu này, độ tuổi mắc của dMMR sớm hơn pMMR có 
thể do có những trường hợp mắc hội chứng Lynch 
chưa được xác định. 

Số trường hợp có tiền căn bản thân và gia đình 
mắc các ung thư liên quan đến hội chứng Lynch 
trong nhóm dMMR có khả năng cao mắc hội chứng 

Lynch. Tuy nhiên, các trường hợp có tiền căn bản 
thân hay gia đình nhưng thuộc nhóm pMMR cũng 
cần được đánh giá lại hay xét nghiệm thêm PCR để 
xác định tình trạng vi vệ tinh vì độ nhạy của hóa mô 
miễn dịch trong khảo sát MMR không đạt 100%. Nếu 
kết quả vẫn là pMMR/MSS thì có thể không liên 
quan đến hội chứng Lynch mà do (1) các ung thư 
xảy ra tình cờ, (2) có chung yếu tố nguy cơ hoặc (3) 
mắc hội chứng di truyền khác chưa được xác 
định[21]. 

Các tác giả đều ghi nhận bướu dMMR thường 
ở đại tràng phải hơn đại tràng trái. Kiểu phân bố 
dMMR ở từng đoạn đại tràng của nghiên cứu này 
giống nghiên cứu của Yamauchi: tỷ lệ dMMR tăng 
dần từ đại tràng xích-ma (4%) đến đại tràng lên 
(36% - 40%), rồi giảm ở manh tràng[16]. Ngoài ra, mối 
liên quan giữa kích thước bướu lớn, grad 3 (yếu tố 
tiên lượng xấu) với dMMR (yếu tố tiên lượng tốt) 
cũng được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu nhưng 
chưa lý giải được. 

Chúng tôi không ghi nhận mối liên quan giữa 
tình trạng MMR với các yếu tố giới, tắc ruột, thủng 
ruột, số hạch khảo sát, giai đoạn bướu sau phẫu 
thuật, loại giải phẫu bệnh và nồng độ CEA trước 
phẫu thuật (p > 0,05). 

 
Kết cục theo tình trạng MMR 

Sống còn theo tình trạng MMR 

Bảng 4. Tỷ lệ sống còn không bệnh theo tình trạng MMR 

Tác giả N Thời điểm dMMR/MSI pMMR/MSS p 

Nghiên cứu này 171 2 năm 92,4% 88,7% - 

Klingbiel[7] 395 2 năm 97% 87% - 

Kim[12] 860 5 năm 82,6% 0,415 

Bertagnolli[18] 935 5 năm 84% 75% 0,080 

Ribic[5] 570 (Giai đoạn II - III) 5 năm 75,3% 64,1% 0,040 

Sargent[8] 515 (Giai đoạn II - III) 5 năm 80% 56% 0,001 

 

Bảng 5. Tỷ lệ sống còn toàn bộ theo tình trạng MMR 

Tác giả N Thời điểm dMMR/MSI pMMR/MSS p 

Nghiên cứu này 171 2 năm 94,6% 94,2% - 

Klingbiel[7] 395 2 năm 100% 95% - 

Gryfe[24] 170 (≤ 50 tuổi) 2 năm 95,7% 94,5% - 

Gervaz[22] 88 (pT3N0) 

1 năm 

3 năm 

5 năm 

95% 

95% 

95% 

97% 

78% 

73% 

0,210 
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Kim[12] 860 5 năm 91,2% 0,326 

Bertagnolli[18] 935 5 năm 86% 84% 0,120 

Ribic[5] 570 (Giai đoạn II - III) 5 năm 78,4% 71,9% 0,070 

Sargent[8] 515 (Giai đoạn II - III) 5 năm 85% 66% 0,001 

 

Trong nghiên cứu này, tình trạng MMR không 
liên quan với sống còn trong ung thư đại tràng giai 
đoạn II, khác với các tác giả trước đây khi cho rằng 
tình trạng MMR là một yếu tố tiên lượng độc lập. 
Thời gian theo dõi ngắn (trong khoảng 3 - 39 tháng) 
là hạn chế rõ rệt nhất trong nghiên cứu này, có thể là 
nguyên nhân gây kết quả khác biệt. Dù DFS hay OS, 
nhóm dMMR đạt tỷ lệ ổn định gần như không đổi từ 
tháng 18 sau phẫu thuật, trong khi ở nhóm pMMR, 
cả hai tỷ lệ này giảm dần. Chúng tôi dự đoán sự 
khác biêt sống còn theo tình trạng MMR sẽ có ý 
nghĩa thống kê khi tiếp tục theo dõi nhóm bệnh nhân 
này với dMMR là yếu tố tiên lượng tốt. 

Bướu dMMR gây tích tụ đột biến gen, từ đó 
tăng tạo các protein lạ có vai trò như những kháng 
nguyên thu hút nhiều lymphô đến bướu. Từ đó tăng 
các phản ứng miễn dịch của cơ thể chống lại tế bào 
bướu[9]. Điều này giải thích một phần cơ chế ung thư 
đại tràng giai đoạn II dMMR tiên lượng tốt hơn 
pMMR. 

Vị trí tiến triển/ tái phát theo tình trạng MMR 
Tác giả Sinicrope kết luận tỷ lệ tái phát di căn 

xa trong 5 năm đầu của ung thư đại tràng giai đoạn 
II ở nhóm dMMR (12%) thấp hơn đáng kể so với 
pMMR (22%) (p < 0,001)[10]. Kết quả của chúng tôi 
cũng cho thấy nhóm dMMR ít diễn tiến đến di căn xa 
hơn pMMR. Sadahiro theo dõi các trường hợp ung 
thư đại tràng giai đoạn II hơn 10 năm và ghi nhận tái 
phát di căn gan (6%) cao hơn so với các cơ quan 
khác như phổi, phúc mạc và tại chỗ (lần lượt là 3%, 
1% và 4%)[25]. Trong trường hợp di căn sớm (trong 
vòng hai năm sau phẫu thuật), gan cũng chiếm tỷ lệ 
nhiều nhất, tương tự nghiên cứu này. dMMR là yếu 
tố giúp giảm tái phát ở cơ quan xa, đặc biệt là gan. 

Vị trí tại chỗ - tại vùng thường gặp trong tái phát 
sớm hơn là tái phát muộn[15]. Hai trường hợp tái phát 
tại miệng nối sau khi được phẫu thuật lại cắt đoạn 
đại tràng đều còn sống tại thời điểm kết thúc nghiên 
cứu. Trong khi sáu trường hợp tiến triển/ tái phát tại 
cơ sau phúc mạc hay vùng chậu đều có kích thước 
bướu lớn hơn 6cm và xâm lấn cơ quan xung quanh. 
Tất cả đều được cắt một phần cơ quan bị xâm lấn 
và hóa trị hỗ trợ nhưng vẫn tiến triển/ tái phát; năm 
trong số đó tử vong trong thời gian nghiên cứu.  
Vì vậy, những trường hợp bướu từ 6cm trở lên và 
có xâm lấn xung quanh nên được theo dõi bằng CT 

có cản quang hay MRI có cản từ hơn là siêu âm 
bụng để phát hiện sớm tiến triển/ tái phát tại chỗ - tại 
vùng và cân nhắc phẫu thuật thuật lại theo từng 
trường hợp. 

Hiện nay, không có hướng dẫn nào về việc có 
nên xét nghiệm lại tình trạng MMR ở mô tái phát hay 
di căn hay không đối với ung thư đại tràng đã có kết 
quả MMR ở bướu nguyên phát. Khi ung thư đại 
tràng tái phát di căn xa, có thể điều trị liệu pháp miễn 
dịch ngay từ bước 1[19]. 

Sống còn ở nhóm không có yếu tố lâm sàng 
nguy cơ cao điều trị hỗ trợ theo tình trạng MMR 

Phân tích gộp của Zhang cho thấy hóa trị hỗ trợ 
đem lại lợi ích sống còn cho ung thư đại tràng giai 
đoạn II có tắc ruột, thủng ruột, khảo sát dưới 12 
hạch hay pT4. Đối với trường hợp có xâm lấn mạch 
máu hay khoang lympho hay giải phẫu bệnh là loại 
biệt hóa kém, dù là yếu tố tiên lượng tái phát nhưng 
hóa trị hỗ trợ không cải thiện lợi ích sống còn[4]. Tại 
bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, tình trạng xâm lấn 
mạch máu hay khoang lympho hay quanh thần kinh 
chưa được đánh giá thường quy. Vì vậy, xét các yếu 
tố nguy cơ lâm sàng gồm tắc ruột, thủng ruột, khảo 
sát dưới 12 hạch hay pT4 để chọn lựa điều trị hỗ trợ 
cho các trường hợp trong nghiên cứu của chúng tôi 
là phù hợp với tình trạng thực tế. 

Đối với ung thư đại tràng giai đoạn II chỉ được 
phẫu thuật, nhóm dMMR có sống còn toàn bộ tốt 
hơn và tái phát muộn hơn so với pMMR[7]. Khi hóa trị 
hỗ trợ với 5-FU, kết cục ở nhóm pMMR được cải 
thiện. Ngược lại, đối với bệnh nhân dMMR, hóa trị 
đơn chất 5-FU không cải thiện sống còn mà còn có 
khuynh hướng làm kết cục xấu hơn, thậm chí giảm 
OS có ý nghĩa ở giai đoạn II[5],[8]. Vì vậy, với những 
trường hợp dMMR sẽ không ưu tiên hóa trị, trong khi 
nhóm pMMR được đề nghị hóa trị hỗ trợ. 

Tuy nhiên, kể cả khi dMMR không hóa trị hỗ trợ 
vẫn có sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ 
cao hơn nhóm pMMR được hóa trị hỗ trợ ở nhóm 
không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao trong nghiên 
cứu này. Điều này cho thấy dMMR là yếu tố tiên 
lượng tốt trong ung thư đại tràng giai đoạn II. 
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KẾT LUẬN 

Tỷ lệ dMMR trong ung thư đại tràng giai đoạn là 
33,9%. Kiểu mất biểu hiện MLH1/PMS2 thường gặp 
nhất (46,6%). 

dMMR có liên quan với các yếu tố: tuổi mắc 
bệnh sớm (p = 0,001), tiền căn bản thân và gia đình 
mắc ung thư liên quan đến hội chứng Lynch (p lần 
lượt là 0,018 và 0,008), bướu đại tràng phải  
(p < 0,001), bướu lớn (p = 0,002) và grad 3  
(p = 0,037). 

Tại thời điểm 2 năm, sống còn không bệnh và 
sống còn toàn bộ theo tình trạng MMR khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, tình trạng 
dMMR có kết cục tốt hơn pMMR là giảm khả năng 
tái phát di căn. Ngoài ra, vai trò tiên lượng cũng thể 
hiện ở nhóm không có yếu tố lâm sàng nguy cơ cao 
là nhóm dMMR dù không hóa trị vẫn có sống còn hai 
năm cao nhóm pMMR có hóa trị hỗ trợ. 
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ABSTRACT 

Prognostic role of MMR status in stage II colon cancer 

Introduction: 5-year survival rate after surgical resection alone is 68% – 83% for stage II colon cancer. 
The benefit of adjuvant chemotherapy does not improve survival by more than 5%. Stage II colon cancer is a 
heterogeneous group of cancers with different characteristics and outcome. MMR status is considered to be a 
potential prognostic factor for this stage. 

Materials, methods: A total of 171 patients with stage II colon cancer had undergone surgical resection 
from 25/03/2017 to 28/06/2019 and had done MMR tests at HCM City Oncology Hospital were included in this 
retrospective study. Epidemiological, pathological factors and 2-year survival rates by MMR status were 
evaluated. 

Result: dMMR accounted for 33,9%. Early onset cancer, personal and familial history with Lynch syndrome 
related cancer, right-sided tumor, large tumor and grade 3 tumor were frequently associated with dMMR. 
dMMR patients had higher 2-year DFS and 2-year OS than pMMR ones but no statistically significant 
differences. In low risk subgroup, dMMR patients who not received adjuvant chemotherapy still had better 
survival outcomes than pMMR patients who received adjuvant chemotherapy. 

Conclusion: dMMR accounted for about one-third of stage II colon cancers and was a positive prognostic 
factor in low risk subgroup. 

Key word: Deficient Mismatch Repair (dMMR), proficient Mismatch Repair (pMMR), stage II colon cancer, 
prognosis. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư trực tràng (UTTT) là một trong những 
bệnh ung thư phổ biến ở nước ta và các nước trên 
thế giới với tỷ lệ ngày càng tăng. Mỗi năm ước tính 
có khoảng 1.850.000 trường hợp mắc mới và 
881.000 bệnh nhân UTTT tử vong trên toàn thế giới. 
Tại Mỹ hàng năm có khoảng 54.611 trường hợp 
UTTT mới mắc trong đó có khoảng 6 - 13% bệnh 
nhân ở giai đoạn T4; khoảng 5 - 30% bệnh nhân 
UTTT được phẫu thuật trước đó sẽ tái phát tại chỗ. 

Tại Việt Nam theo Globocan 2018, UTĐTT 
đứng hàng thứ 4 ở nam và hàng thứ 2 ở nữ về tỉ lệ 
mắc, mỗi năm có khoảng 14.750 bệnh nhân mới 
mắc và 8.100 bệnh nhân chết do ung thư này[1]. 

Trong thực tế hiện nay, nhiều bệnh nhân đến 
khám bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh đã xâm lấn ra 
các cơ quan kế cận, ảnh hưởng đến quá trình điều 
trị: khả năng phẫu thuật triệt căn ngay từ đầu khó 
khăn và phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn thấp, 
làm ảnh hưởng đến thời gian sống thêm và chất 
lượng cuộc sống của người bệnh. Đã có nhiều cơ 
sở điều trị Ung bướu trong nước và ngoài nước đã 
nghiên cứu và áp dụng thành công phác đồ xạ trị 
đồng thời trước mổ cho những bệnh nhân ung thư 
trực tràng thấp và trung bình giai đoạn xâm lấn tổ 
chức xung quanh mà không có khả năng phẫu thuật 
ngay (T3, T4, N0-2) và cho thấy kết quả khả quan: 
giúp hạ thấp giai đoạn bệnh, tạo điều kiện cho phẫu 
thuật triệt căn, tăng tỉ lệ bảo tồn cơ thắt hậu môn và 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và độc tính của phác đồ điều trị hóa xạ trị trước mổ ung thư trực tràng. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 32 bệnh nhân ung thư trực 
tràng thấp và trung bình giai đoạn xâm lấn tại chỗ (giai đoạn T3 - 4, N0-2, M0) được điều trị hoá xạ trị 
đồng thời trước mổ tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An từ 06/2019 - 06/2020. 

Kết quả: Tuổi trung bình là 65,9, trong đó nhóm tuổi từ 51 - 80 chiếm tỷ lệ 84,4%, tỷ lệ nam/nữ: 
1,46/1. 100% bệnh nhân có đáp ứng cơ năng sau điều trị với 81,2% bệnh nhân giảm triệu chứng ≥50%. 
37,5% BN có khối u chiếm >3/4 chu vi trực tràng  giảm xuống sau điều trị còn 18,7%. Tỷ lệ CEA >5ng/ml 
trước điều trị là 46,9%, sau điều trị còn 28,1%. Đáp ứng trên MRI giai đoạn T4 trước điều trị là 37.5%, sau 
điều trị T4 chỉ còn 18,8%. 78,1% bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn; 53,1% được bảo tồn cơ thắt. 9,4% 
BN đáp ứng hoàn toàn, 68,8% đáp ứng một phần; 15.6% bệnh ổn định, tỷ lệ kiểm soát bệnh 93,8%. Đáp 
ứng hoàn toàn trên mô bệnh học 12%. Tác dụng phụ hay gặp nhất là đau rát tầng sinh môn, chiếm 78.1% 
chủ yếu là độ I, độ II. 

Kết luận: Điều trị xạ trị IMRT kết hợp Capecitabine trước mổ cho bệnh nhân ung thư trực tràng thấp 
và trung bình giai đoạn tiến triển tại chỗ giúp cải thiện triệu chứng cơ năng, hạ thấp giai đoạn bệnh, tăng 
tỷ lệ phẫu thuật triệt căn và phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn. 

Từ khóa: Ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ, hóa xạ trị đồng thời. 
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cải thiện thời gian sống thêm cho người bệnh. Tuy 
nhiên các nghiên cứu còn cho kết quả khác 
nhau[2],[3],[4],[5]. 

Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An là bệnh viện lớn 
điều trị các bệnh lý ung bướu ở khu vực miền trung, 
thời gian gần đây bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã 
áp dụng phác đồ điều trị xạ trị IMRT kết hợp 
Capecitabine trước mổ để điều trị bệnh nhân ung 
thư trực tràng với mục đích đem lại hiệu quả điều trị 
tốt nhất cho bệnh nhân. Để góp phần đánh giá sự 
ứng dụng điều trị tại cơ sở và đóng góp vào bức 
tranh điều trị ung thư trực tràng hiện nay chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu đề tài này với hai mục tiêu:  
Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung 
thư trực tràng T3 - T4, N0-N2 M0 tại bệnh viện Ung 
Bướu Nghệ An từ 06/2019 - 06/2020 và Đánh giá kết 
quả bước đầu và một số tác dụng không mong muốn 
của xạ trị IMRT kết hợp Capecitabine trước mổ cho 
nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 32 bệnh nhân 
ung thư trực tràng thấp và trung bình giai đoạn xâm 
lấn tại chỗ (giai đoạn T3-4, N0-2, M0) được điều trị 
hoá xạ trị đồng thời trước mổ tại bệnh viện Ung 
Bướu Nghệ An từ 06/2019 - 06/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 

- Bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư trực 
tràng thấp và trung bình (khối u cách rìa hậu môn ≤ 
6cm và 6 - 10cm): 

- Được điều trị hóa xạ trị đồng thời trước mổ: 
T3, T4 và/ hoặc N0-2 và M0 (theo UICC 2010), hoặc 
giai đoạn 3, 4 theo Y.Masson. 

- Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. 

Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 

- Hồ sơ bệnh án không đầy đủ. 

- Bệnh nhân không hoàn thành đủ liệu trình 
điều trị. 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp 
mô tả tiến cứu. 

Những bệnh nhân có đủ các tiêu chuẩn nghiên 
cứu được ghi nhận các đặc điểm lâm sàng; tuổi, 
giới, tiền sử bản thân, tiền sử gia đình, lý do vào 
viện, thời gian xuất hiện triệu chứng đến khi vào 
viện, triệu chứng cơ năng.Thăm trực tràng: khoảng 
cách u tới rìa hậu môn, đánh giá ranh giới, vị trí, 
mức độ di động Nội soi trực tràng, Chụp cộng 

hưởng từ tiểu khung, xét nghiệm CEA, xét nghiệm 
mô bệnh học trước điều trị. 

Bệnh nhân được điểu trị phác đồ Capecitabine 
825mg/m2 hai lần mỗi ngày (5ngày/tuần). xạ trị: tổng 
liều: 50,4Gy phân liều 1,8Gy/ngày, 5 ngày/tuần. 
Tổng thời gian điều trị hóa - xạ trị: 5 - 6 tuần. Sau 
hóa xạ bệnh nhân được phẫu thuật tại khoa ngoại 5 
bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. 

Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ 

Đánh giá đáp ứng chủ quan từ khi bắt đầu điều 
trị đến khi kết thúc hóa - xạ trị dựa vào các triệu 
chứng cơ năng của bệnh nhân: Đau, đi ngoài ra 
máu, số lần đi ngoài, cảm giác mót rặn,… Đánh giá 
đáp ứng khách quan sau khi kết thúc xạ trị 2 tuần 
dựa vào thăm khám lâm sàng, nội soi, cộng hưởng 
từ tiểu khung, mô bệnh học sau phẫu thuật. Đánh 
giá độc tính được thực hiện mỗi 2 tuần, trong quá 
trình điều trị ghi nhận độc tính nặng nhất, cách khắc 
phục, sự gián đoạn điều trị.  

Các thông tin được mã hoá và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 16.0. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1. Phân bố theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n % 

41 - 50 3 9,4 

51 - 60 4 12,5 

61 - 70 15 46,9 

71 - 80 8 25 

>80 2 6,2 

Tổng số 32 100 

 

Bảng 2. Lý do vào viện 

Lý do vào viện n % 

Đại tiện phân nhày máu 28 87,5 

Đại tiện phân lỏng 20 62,5 

Táo bón 12 37,5 

Đau bụng hạ vị 13 40,6 

Tắc ruột 1 13,9 
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Đánh giá đáp ứng 

Bảng 3. Tỉ lệ đáp ứng cơ năng 

Triệu chứng cơ năng Trước 
điều trị 

Sau 
điều trị Tỉ lệ % 

Đại tiện phân nhày máu 28 0 0 

Đau tức hậu môn 13 1 7,6 

Đại tiện phân lỏng 20 2 10 

Táo bón 14 1 7,1 

Đau bụng hạ vị 13 2 15,4 

Tổng số  6 18,8 

Nhận xét: Các triệu chứng cơ năng giảm nhiều 
hoặc mất hoàn toàn sau điều trị. 

 

 

Biểu đồ. Đánh giá thể tích khối u so với chu vi trực tràng 

 
Nhận xét: Thể tích khối u so với chu vi trực tràng giảm sau điều trị.  

Bảng 4. Đánh giá giai đoạn khối u qua thăm trực tràng 

Di động u 
Trước điều trị Sau điều trị 2 tuần 

n % n % 

Giai đoạn I 0 0 2 6,2 

Giai đoạn II 0 0 7 21,9 

Giai đoạn III 18 56,3 15 46,9 

Giai đoạn IV 14 43,7 8 25 

Nhận xét: Trước điều trị có 43,7% BN ở giai đoạn IV, sau điều trị giảm còn 25%. 

 

Bảng 5. Đánh Giá giai đoạn u và hạch trên MRI tiểu khung 

 Trước điều trị Sau đều trị 2 tuần 

n % n % 

U T1 0 0 3 9,3 

T2 0 0 12 37,5 

T3 20 62,5 11 34,4 

T4 12 37,5 6 18,8 

Tổng số 32 100 32 100 

P < 0,05 

3,1% 

34,4% 

59,4% 

46,9% 
37,5% 

18,7% 
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Hạch N0 07 21,9 11 34,3 

N1 14 43,8 14 41,5 

N2 11 34,3 07 21,9 

Tổng số 32 100 53 100 

P > 0,05 

Nhận xét: Sau điều trị, phần lớn khối u và hạch đều giảm giai đoạn. 

 

Biểu đồ. Thay đổi giai đoạn T sau điều trị 

Nhận xét: Tỉ lệ hạ thấp giai đoạn T3: 75% (15/20) Tỉ lệ hạ thấp giai đoạn T4: 50% (6/12). Tỉ lệ hạ thấp tính 
chung cả T3, T4: 65,6%. 

Bảng 6. Đánh giá đáp ứng trên CEA 

Nồng độ CEA (ng/ml) 
Trước điều trị Sau điều trị 2 tuần 

n % n % 

≤ 5 17 53,1 23 71,9 

5,1 - 10 4 12,5 3 9,4 

10,1 - 15 5 15,6 2 6,2 

>15 6 18,8 4 12,5 

Tổng số 32  32  

P < 0,05 

Nhận xét: Nồng độ CEA trong máu đã giảm hơn, sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05. 

Bảng 7. Đánh giá tỷ lệ bệnh nhân phẫu thuật sau điều trị 

Loại phẫu thuật n % 

Triệt căn 

Bảo tồn cơ thắt 17 53,1 

Phẫu thuật Miles 6 18,7 

Phẫu thuật Hartman 4 12,5 

Không triệt căn HMNT trên u 5 15,6 

Nhận xét: 78,1% BN được phẫu thuật triệt căn,53,1% được bảo tồn cơ thắt hậu môn. 

Bảng 8. Đáp ứng chung sau điều trị 

0% 0% 

62,5% 

37,5% 

9,3% 

37,5% 
34,4% 

18,8% 
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Đáp ứng n % 

Đáp ứng hoàn toàn 3 9,4 

Đáp ứng một phần 22 68,8 

Bệnh ổn định 05 15,6 

Bệnh tiến triển 02 6,2 

Tổng số 32 100 

Nhận xét: Có 3 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (9,4%), tỷ lệ kiểm soát bệnh 93,8%. Có 02 bệnh nhân 
không đáp ứng chiếm tỷ lệ 6,2%. 

Bảng 9. Đáp ứng trên mô bệnh học 

Mô bệnh học n % 

Có biến đổi xơ hóa 21/25 84% 

Có biến đổi tạo thành bể nhầy 8/25 32% 

Có hiện tượng đại thực bào ăn mỡ 3/25 12% 

Có hiện tượng đại thực bào ăn huyết sắc tố 2/25 8% 

Có biến đổi biểu mô phản ứng tái tạo 18/25 72% 

Có loét lớp biểu mô 22/25 88% 

Có trợt biểu mô 23/25 92% 

Có biến đổi thái hóa ở thành ruột 19/25 76% 

Có biến đổi thái hóa hạch lympho  4/4 100% 

Tổng 25 100 

Nhận xét: Đa số các bệnh nhân có phản ứng thái hóa và tái tạo mô xơ sau hóa xạ trị.  

Biểu đồ. Độc tính của phác đồ trên hệ huyết học 
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Biểu đồ. Các tác dụng phụ của xạ trị 

 

BÀN LUẬN 

Tuổi thấp nhất là 45, cao nhất là 86, tuổi trung 
bình là 65,9 ± 10,21. Nhóm tuổi từ 51 - 80 tuổi chiếm 
84,4%. Tỷ lệ nam/ nữ: 1,46/1. Lý do vào viện chủ 
yếu là đại tiện phân nhày máu, chiếm 87,5%, các 
trường hợp còn lại là do đại tiện phân lỏng chiếm 
62,5%, táo bón 37,5% hay đau tức hạ vị 40,6%. 
43,7% BN có vị trí  khối u cách rìa hậu môn ≤ 6cm, 
56,3% BN có khối u cách rìa hậu môn 6 - 10cm. 
Hình thái tổn thương hay gặp thể sùi chiếm 75%, 
các thể khác chiếm tỷ lệ nhỏ gồm: thể loét 18,8%, 
thể thâm nhiễm 6,2%. U di động một phần chiếm 
56,3%, giai đoạn T3 chiếm 72,2%, T4 chiếm 27,8%. 
U không di động chiếm tỷ lệ 43,7%, trong đó giai 
đoạn T3 chiếm 28,6%, T4 chiếm 71,4%; không có 
trường hợp nào u di động hoàn toàn. 

Sau điều trị 100% bệnh nhân có các triệu 
chứng được cải thiện nhiều sau điều trị, trong đó 
81,2% giảm các triệu chứng cơ năng ≥ 50%. 

Thể tích khối u so với chu vi trực tràng giảm sau 
điều trị. Trước điều trị có 37,5% bệnh nhân có khối u 
chiếm >3/4 chu vi trực tràng đã giảm xuống sau điều 
trị còn 18,7%; số bệnh nhân có u < 1/2 chu vi trực 
tràng tăng từ 3,1% lên 34,4% sau điều trị. Kết quả 
này cũng tương đương với kết quả Trần Thị 
Hương[2] sau điều trị số bệnh nhân khối u >¾ chu vi 
trực tràng giảm từ 28,3% xuống còn 17%. số bệnh 
nhân khối u < 1/2 chu vi trực tràng tăng từ 3,8% lên 
34,0%. 

BN có khối u di động hoàn toàn sau điều trị là 
28,1% trong đó giai đoạn I là 6,2%, giai đoạn II là 
21,9%, giai đoạn III là 46,9%, giai đoạn IV còn 25%. 
Trong nghiên cứu của tác giả Phạm Cẩm Phương 
(2013)[2], trước điều trị, tỷ lệ giai đoạn III là 70,1%, 
giai đoạn IV là 29,9%, kết quả này cao hơn so với 
nghiên cứu của chúng tôi ở giai đoạn III, thấp hơn ở 

giai đoạn IV; sau điều trị các tỷ lệ tương ứng là: 
không sờ thấy u: 2,3%, giai đoạn I: 4,6%, giai đoạn 
II: 20,6% , giai đoạn III: 60,9%, giai đoạn IV: 11,5%. 
Sở dĩ có sự khác biệt này có lẽ do trong mẫu nghiên 
cứu của chúng tôi, số lượng giai đoạn IV cao hơn, 
giai đoạn III thấp hơn. Khi so sánh sự khác biệt 
trước và sau điều trị về tỷ lệ hạ thấp giai đoạn IV cho 
thấy có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

Trước điều trị có 62,5% bệnh nhân ở giai đoạn 
T3, 37,5% giai đoạn T4, sau điều trị T4 chỉ còn 
18,8%, giai đoạn T1 là 9,3%; T2 là 37,5%. Tỷ lệ 
hạch thoái lui sau điều trị là 25,0%. Tỷ lệ hạ thấp giai 
đoạn chung là 65,6%. Kết quả này tương đương của 
tác giả Phạm Cẩm Phương (2013)[2] là T4: 14,8%, 
T1: 13,0%; T2 là 42,6%. 

Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ CEA > 5ng/ml ở 
nhóm bệnh nhân giai đoạn 4 cao hơn nhóm giai 
đoạn 3, với p < 0,05. Điều này cho thấy ở giai đoạn 
muộn hơn số bệnh nhân có nồng độ CEA tăng cao 
càng nhiều. tỷ lệ CEA >5ng/ml trước điều trị là 
46,9%, sau điều trị còn 28,1%. Điều này cho thấy có 
một phần đáp ứng với điều trị. 

Các bệnh nhân được đánh giá đáp ứng và phẫu 
thuật khoảng 4 tuần sau khi kết thúc HXT. Có 78,1% 
bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn; 53,1% bệnh 
nhân được phẫu thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn, 
18,8% BN được phẫu thuật Miles, 12,5% BN được 
phẫu thuật Hartman. Kết quả BN được phẫu thuật 
triệt căn tương đương với tác giả Phạm Cẩm 
Phương (2013)[2] 67,8%, và Trần Thị Hương 
(2017)[3] 64,2% nhưng có tỷ tệ bệnh nhân được 
phẫu thuật bảo tồn cơ thắt ở 2 nghiên cứu là 12,6% 
và 11,3%. Có sự khác nhau trên có lẽ trong nghiên 
cứu chúng tôi có 17 (56,6%) bệnh nhân ung thư trực 
tràng trung bình (cách u 6 - 10cm). Và trong số BN 
được phẫu thuật bảo tồn cơ thắt có 13/15 (86,7%) là 
Ung thư trực tràng trung bình. Kết quả này cũng 
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tương đương với nghiên cứu của tác giả Valentini V 
và cs (2009)[6] nghiên cứu 100 BN UTTT thấp và 
trung bình giai đoạn T4, M0 được điều trị bằng HXT 
trước mổ cho thấy tỷ lệ bảo tồn cơ thắt hậu môn là 
57%, chủ yếu là UTTT trung bình. 

25/32 (78,1%) BN đánh giá được tỷ lệ đáp ứng 
trên mô bệnh học sau mổ; trong đó 84% số BN có 
biến đổi xơ hóa sau điều trị. Xơ hóa là phản ứng của 
mô nhằm hàn gắn tổn thương thoái hóa, hoại tử mô 
và tế bào do hóa xạ trị gây ra. Ngoài tổn thương xơ 
hóa, cơ thể còn có nhiều phản ứng khác: 32% BN có 
biến đổi thoái hóa tạo thành bể nhày. Việc các tế 
bào u thoái hóa tạo thành bể nhày cho thấy bệnh có 
đáp ứng với điều trị. Nếu trong bể nhày có tế bào u 
hoặc gần đó có tế bào u thì đây là một trong những 
yếu tố thể hiện phương pháp điều trị đó ít tác dụng.  

Trong 25 BN được đánh giá mô bệnh học sau 
mổ thì có 4 BN có tổn thương di căn hạch, cả 4 BN 
đều có biến đổi thoái hóa tại hạch (100%). Điều này 
cho thấy hiệu quả của hóa xạ trị trên hạch lympho, 
tuy nhiên với số lượng hạch di căn được đánh giá 
sau điều trị không nhiều nên chưa thể đưa ra được 
kết luận chính xác. Tác giả Phạm Văn Bình cho thấy 
tỷ lệ di căn hạch ở nhóm điều trị xạ trị trước mổ là 
37,5% thấp hơn ở nhóm không xạ trị (65,5%)[8]. 

Có 3 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn (9,4%), 22 
bệnh nhân đáp ứng một phần chiếm tỷ lệ 68,8%; 
bệnh ổn định 05 bệnh nhân 15.6%, tỷ lệ kiểm soát 
bệnh 93,8%. Có 02 bệnh nhân không đáp ứng chiếm 
tỷ lệ 6,2%. Kết quả tương đương với nghiên cứu của 
Phạm Cẩm Phương (2013)[2] với tỷ lệ đáp ứng hoàn 
toàn 9,2%; đáp ứng một phần 81,6%, bệnh ổn định 
2,3% và tỷ lệ kiểm soát bệnh 93,1%. 

Các tác dụng phụ lên hệ tạo huyết ở mức độ 
nhẹ, có 1 bệnh nhân có lượng hemoglobin < 80g/l 
chiếm 3,1% điều này cho thấy quá trình điều trị gây 
ảnh hưởng đến tủy xương. Không có bệnh nhân nào 
hạ tiểu cầu độ 2, 3 ,4; chỉ có 12,5% bệnh nhân hạ 
tiểu cầu độ 1; không có bệnh nhân nào có triệu 
chứng xuất huyết và không có bệnh nhân nào phải 
truyền khối tiểu cầu. Hội chứng bàn tay bàn chân 
cũng ở mức độ nhẹ. 

Có 1 bệnh nhân suy thận độ 1 trước điều trị, và 
sau điều trị có 1 bệnh nhân suy thận độ 1 (3,1%). 
Trước điều trị có 2 bệnh nhân (6,3%) có tăng AST 
độ 1; sau điều trị tỷ lệ bệnh nhân tăng AST độ 1 đã 
tăng lên 15,6%; có 1 bệnh nhân tăng AST độ 2 
(3,1%). Nhìn chung độc tính trên hệ huyết học, gan, 
thận chủ yếu ở độ 1,2 và có thể khắc phục được. 

Các tác dụng phụ của xạ trị hầu hết gặp ở mức 
độ 1, 2; không gặp trường hợp nào độ 4 và tỷ lệ cao 
nhất là đau rát tầng sinh môn 84,4% (độ 1 là 78,1%, 

độ 2 là 6,3%), viêm bàng quang độ 1 là 25%, độ 2 là 
9,4%; loét da vùng tia độ 1 là 9,4%, độ 2 là 3,1%, 
viêm ruột non độ 1 là 9,4%. Trong số 12 bệnh nhân 
nữ, có 2 trường hợp có viêm âm đạo độ 1, không có 
trường hợp nào thủng ruột, tắc ruột trong quá trình 
điều trị. Các tác dụng phụ này được kiểm soát bằng 
thuốc. 

KẾT LUẬN 

Điều trị xạ trị IMRT liều 54Gy kết hợp 
Capecitabine trước mổ mổ cho bệnh nhân ung thư 
trực tràng thấp và trung bình giai đoạn tiến triển tại 
chỗ giúp cải thiện triệu chứng cơ năng, hạ thấp giai 
đoạn bệnh, tăng tỷ lệ phẫu thuật triệt căn và phẫu 
thuật bảo tồn cơ thắt hậu môn. 
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ABSTRACT 

Objective: Evaluation of effectiveness and toxicity of the neoadjuvant chemoradiation therapy in rectal 
cancer. 

Methods: Description prospective study in 32 patients with locally advanced low and medium rectal cancer 
(T3-4, N0-2, M0) treated with neoadjuvant chemoradiation therapy in Nghe An Oncology Hospital from June 
2019 to June 2020. 

Results: Mean age was 65.9, the 51-80 age group accounted for the highest percentage at 84.4%. The 
sex ratio was 1.46/1. All of the patients have improvement in symptoms in which representing more than 50% 
reduction have been recorded in 84.4% of patients. Percentage of patients with tumour size involved more than 
three fourth of rectal circumference has decreased from 37.5% to 18.7%. Patients with increased CEA level 
more than 5ng/ml accounted for 46,9% and dropped by 28.1%. MRI response rate was downstaging T4 from 
37.5% to 18.8%. 78.1% of patients that be able to receive curative surgery and the percentage of sphincter 
preservation was 18.8%. Completed response was 9.4%, partial response was 68.8%, stable disease was 15 
15.6% and the disease control rate reached at 93.8%. For pathology, completed response was 12% and all of 
the patients has The most common toxicxity was pain in perineum with 78.1%, majority at grade I and II. 

Conclusions: The major postoperative complications are temporary recurrent laryngeal nerve injury and 
parathyroid failure. The rate of these complications has increased in patients receiving total thyroidectomy and 
lymph nodes dissection. It is important to early diagnosis complications in these groups of patients and take 
appropriate treatment. 

Key word: Locally advanced rectal cancer, CRT, sphincter preservation. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư dạ dày (UTDD) là một trong những 
bệnh ung thư (UT) phổ biến nhất trên thế giới. Năm 
2018, ước tính trên thế giới có 1.033.700 trờng 
hợp ung thư dạ dày mắc mới và hơn 782.600 
trường hợp tử vong. Tại Việt Nam theo Globocan 
2018, UTDD đứng thứ 3 ở cả hai giới sau ung thư 
gan và ung thư phổi với tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 
11,38/100.000 dân. Trong đó, loại ung thư biểu mô 
tuyến chiếm chủ yếu (90 - 95%)[1]. 

Việc chẩn đoán ung thư dạ dày đã có nhiều tiến 
bộ nhờ sự phát triển của các phương tiện hiện đại 
như nội soi, CTscan… cũng như chuyên ngành giải 
phẫu bệnh. Tiên lượng bệnh ung thư dạ dày sẽ cải 
thiện đáng kể nếu được phát hiện và điều trị sớm[2]. 
Tại Nhật Bản Từ năm 1971 đến 2007 nghiên cứu tại 
Bệnh viện Đại học Kitasato cho thấy tỷ lệ phát hiện 
UTDD sớm tăng cao khi áp dụng các xét nghiệm 
sàng lọc, từ đó được chẩn đoán sớm, điều trị kịp 
thời, tỷ lệ sống ngày càng được cải thiện. Theo hiệp 
hội ung thư dạ dày Nhật Bản năm 2008 thì tỷ lệ sống 

sau 5 năm cắt dạ dày tại Nhật Bản là 83,5%[3]. Tại 
Hàn quốc, sau khi thực hiện chương trình sàng lọc 
quốc gia đã cải thiện được chẩn đoán ung thư dạ 
dày sớm tăng từ 24,8% lên 48,9%. 

Trong khi đó, phần lớn người bệnh ung thư dạ 
dày tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn tiến 
triển. Theo Nguyễn Quang Thái, khoảng 1/3 bệnh 
nhân (31%) ung thư còn khu trú trong thành dạ dày 
(giai đoạn T1, T2), số còn lại ở giai đoạn tiến xa: di 
căn hạch lympho hay di căn xa. Tương tự như vậy, 
theo Nguyễn Minh Hải bệnh nhân ung thư dạ dày 
còn được phẫu thuật triệt căn ở giai đoạn I là 22,5% 
(trong đó giai đoạn IA chỉ chiếm 2,4%), 17,8% ở giai 
đoạn II, 46,4% giai đoạn III và 13,1% ở giai đoạn IV. 

Trước đây, mổ mở cắt dạ dày kèm nạo hạch 
lympho là phương pháp điều trị tiêu chuẩn được lựa 
chọn, cải thiện thời gian sống còn cho người bệnh. 

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày được Kitano thực 
hiện lần đầu vào  năm 1994 tại Nhật Bản. Sau đó, 
nhiều tác giả khác đã ứng dụng và báo cáo kết quả 
ban đầu về điều trị ung thư dạ dày[3]. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu 

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt dạ dày triệt căn kèm nạo vét hạch trong điều trị ung thư dạ 
dày.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến cứu, gồm 40 bệnh nhân trong đó có 32 nam và 13 nữ được chẩn đoán và điều trị 
phẫu thuật cắt dạ dày triệt căn do ung thư từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2020 tại khoa Ngoại 1, Bệnh 
viện Ung Bướu Đà Nẵng. 

Kết quả: Tuổi trung bình 59,8 ± 11,6, giai đoạn I, II và III lần lượt là 51,2%, 24,4% và 24,4%. Có 44 
trường hợp cắt dạ dày bán phần chiếm 97,8%, 1 trường hợp cắt toàn bộ dạ dày chiếm 2,2%. Thời gian mổ 
trung bình 201,5 ± 41,0 phút, số hạch lấy được 16,7 ± 6,54 hạch.Thời gian hậu phẫu trung bình là  
8,67 ± 2,84 ngày. Có 5 trường hợp có biến chứng sau mổ gồm 04 trường hợp nhiễm trùng vết mổ và 01 
trường hợp tử vong trong vonhf 30 ngày sau mổ.  
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Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, PTNS 
phát triển mạnh, được ứng dụng cho nhiều loại phẫu 
thuật. Đối với ung thư dạ dày, đã có nhiều báo cáo 
của các tác giả. Tuy nhiên các nghiên cứu này chủ 
yếu thực hiện ở các bệnh viện lớn tuyến trung ương. 
Câu hỏi đặt ra là, phương pháp phẫu thuật nội soi 
kèm nạo vét hạch trong điều trị ung thư dạ dày có 
khả thi đối với các bệnh viện tuyến tỉnh hay không?. 
Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đã thực hiện phẫu 
thuật thuật triệt căn điều trị ung thư dạ dày một cách 
thường quy ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh 
viện và đến tháng 1 năm 2015, chúng tôi triển khai 
phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm nạo hạch. Tuy 
nhiên chưa có một tổng kết đánh giá về kết quả của 
phương pháp điều trị này. Vì vậy, chúng tôi thực 
hiện đề tài “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt 
dạ dày kèm nạo hạch lympho trong điều trị ung thư 
dạ dày” 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân ung thư dạ dày được phẫu 
thuật triệt căn tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng từ 
tháng 1 năm 2015 đến tháng 06 năm 2020.  

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Được chẩn đoán ung thư dạ dày qua lâm sàng, 

cận lâm sàng với giải phẫu bệnh sau phẫu thuật là 
ung thư. 

Có chỉ định và được phẫu thuật nội soi cắt dạ 
dày kèm nạo vét hạch 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Bệnh nhân có tiền sử cắt dạ dày bán phần, 

phẫu thuật cắt lại dạ dày do ung thư. 

Những trường hợp không đồng ý tham gia 
nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Hồi cứu, mô tả có theo dõi dọc. 

Cỡ mẫu 
Chúng tôi chọn mẫu thuận tiện; đưa vào nghiên 

cứu tất cả bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nội soi 
cắt dạ dày triệt căn kèm nạo hạch lympho từ tháng 1 
năm 2015 đến tháng 06 năm 2020.  

Các quy trình kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 
Chỉ định cắt dạ dày, nạo hạch theo hướng 

dẫn của hội ung thư dạ dày Nhật Bản, phiên bản 4, 
năm 2014 và phiên bản 5 năm 2018. Và theo Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày - Bộ Y tế. 
KẾT QUẢ 

Đặc điểm bệnh nhân 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có tổng cộng 
45 bệnh nhân. Chúng tôi bắt đầu thực hiện phẫu 
thuật nội soi điều trị UTDD từ tháng 1/2015. Số 
lượng tăng dần qua các năm.  
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Biểu đồ 1. Số lượng bệnh nhân PTNS cắt dạ dày qua các năm 
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Tuổi trung bình là 59,8 ± 11,6, lớn nhất là 79 
tuổi và nhỏ nhất là 33 tuổi. 

Có 32 nam và 13 nữ, tỉ lệ nam/nữ là: 2,5. 

Bảng 1. Giới tính 

 N Tỉ lệ % 

Nam 32 71,1 

Nữ 13 28,9 

Tổng 45 100 

 

Bảng 2. Lý do nhập viện 

Triệu chứng N Tỉ lệ % 

Đau thượng vị 35 77,8 

Buồn nôn - nôn 15 33,3 

Đi cầu phân đen 9 20,0 

Chướng bụng,khó tiêu 19 42,2 

Không triệu chứng 7 15,6 

Phần lớn bệnh nhân có triệu chứng đau tức 
thượng vị (chiếm 77,8%), kế đến là chướng bụng, 
khó tiêu, chiếm 42,2%, triệu chứng xuất huyết tiêu 
hóa với biểu hiện đi cầu phân đen chiếm 15,6%. Có 
15,6% bệnh nhân không có triệu chứng, phát hiện 
bệnh tình cờ khi đi nội soi dạ dày kiểm tra sức khỏe. 

Bảng 3. Bệnh kèm 

 N Tỉ lệ % 

Có bệnh kèm 19 42,2 

Không có bệnh kèm 26 57,8 

Tổng 45 100 

Bệnh nhân có các bệnh lý nội khoa đi kèm 
chiếm 42,2%. Các bệnh lý chủ yếu như cao huyết 
áp, tim mạch và đái tháo đường. 

Bảng 4. Vị trí khối u 
 

 N Tỉ lệ % 

Thân vị 3 6,7 

Hang vị 25 55,6 

Môn vị 4 8,9 

Góc bờ cong nhỏ 13 28,9 

Tổng 45 100 

Khối u ở vị trí hang vị chiếm phần lớn (55,6%), 
tiếp đến là khối u ở vị trí góc bờ cong nhỏ (28,9%). 

 

Bảng 5. Giai đoạn theo T 

T N Tỉ lệ % 

T1 9 20,0 

T2 19 42,2 

T3 17 37,8 

Tổng 45 100 

Khối u chủ yếu ở giai đoạn T2 và T3. 

Bảng 6. Phân loại theo N 

N N Tỉ lệ % 

N0 28 62,2 

N1 8 17,8 

N2 7 15,6 

N3a 1 2,2 

N3b 1 2,2 

Tổng 45 100 

Bảng phân loại giai đoạn cho thấy phần lớn 
bệnh nhân chưa có di căn hạch (62,2%), tỉ lệ di căn 
hạch chỉ khoảng 37,8%. 

Bảng 7. Giai đoạn bệnh theo UICC 7th 

Giai đoạn N Tỉ lệ % 

I   

IA 

23 

7 

51,2 

15,6 

IB 16 35,6 

II  

IIA 

11 

4 

24,4 

8,9 

IIB 7 15,6 

III  

IIIA 

11 

4 

24,4 

8,9 

IIIB 5 11,1 

IIIC 2 4,4 

Đa số bệnh nhân ở giai đoạn I, chiếm 51,2%. 

Bảng 8. Giải phẫu bệnh lý 

Loại tế bào N % 

Ung thư biểu mô tuyến 43 95,6 

Biệt hóa tốt 6 13,3 

Biệt hóa vừa 19 42,3 

Biệt hóa kém 18 40,0 

Tế bào nhẫn 2 4,4 

Tổng 45 100 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 311 

Ung thư biểu mô tuyến chiếm đa số (95,6%), 
trong đó loại biệt hóa vừa chiếm tỉ lệ cao nhất 
(42,3%). 

Tai biến và biến chứng  

Kết quả phẫu thuật 

Bảng 9. Kết quả phẫu thuật 

Đặc điểm N Tỉ lệ % 

Mức độ cắt dạ dày   

Bán phần xa 44 97,8 

Toàn bộ 1 2,2 

Phương pháp nạo hạch   

D1 18 40,0 

D2 25 55,6 

D1+ 2 4,4 

Rìa diện cắt   

R0 45 100 

R1 0 0 

R2 0 0 

Thời gian phẫu thuật (phút) 201,5 ± 41,0  

Số lượng hạch nạo được (hạch) 16,7 ± 6,54  

Thời gian hậu phẫu(ngày) 8,67 ± 2,84  

Chúng tôi chỉ định phẫu thuật nội trong trường 
hợp cắt bán phần xa dạ dày là chủ yếu, chỉ có 1 
trường hợp thực hiện cắt toàn bộ dạ dày. Mức độ 
nạo hạch tuân thủ theo khuyến cáo của Hiệp Hội 
ung thư dạ dày Nhật Bản và hướng dẫn của Bộ Y tế 
Việt Nam. Tất cả các trường hợp đều có kết quả rìa 
diện cắt âm tính.  

Bảng 10. Tai biến, biến chứng trong và sau mổ 

Tai biến,biến chứng  N % 

Chảy máu phải truyền máu 0 0 

Viêm phổi 0 0,0 

Nhiễm trùng vết mổ 4 8,9 

Xì rò mỏm tá tràng, miệng nối 0 0 

Tử vong 30 ngày sau mổ 1 2,2 

Tổng 5 11,1 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 5 trường 
hợp có biến chứng sau mổ. Trong đó có 4 trường 
hợp nhiễm trùng vết mổ. Các trường hợp này đều 
được cấy dịch vết mổ và điều trị theo kháng sinh đồ, 
vết mổ ổn định và lành trước khi xuất viện.  

Có 01 trường hợp bị tử vong sau mổ 30 ngày. 
Trường hợp này xuất hiện biến chứng chậm vơi dạ 

dày ở hậu phẫu ngày thứ 5 với biểu hiện buồn nôn 
và nôn ói. Bệnh nhân được đắt ống thông mũi - dạ 
dày. Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên và tử 
vong sau đó 3 tuần.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi không có các 
biến chứng xảy ra trong và sau mổ như chảy máu, xì 
rò mỏm tá tràng hoặc miệng nối. 

BÀN LUẬN 

Về đặc điểm bệnh nhân 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình 
là 59,8 ± 11,6, lớn nhất là 79 tuổi và nhỏ nhất là 33 
tuổi. Có 32 nam và 13 nữ, tỉ lệ nam/nữ là: 2,5. Kết 
quả này tương tự với một số tác giả khác. Nghiên 
cứu cả tác giả Võ Duy Long (2017), có độ tuổi trung 
bình là 55,3 ± 11.3, trong đó lớn tuổi nhất là 79 tuổi 
và nhỏ nhất là 29 tuổi[4]. Nghiên cứu của Hồ Chí 
Thanh và cộng sự (2019) tại bệnh viện Quân Y 103 
cho thấy tuổi trung bình là 56,1 ± 11,38, lớn nhất 81 
tuổi và nhỏ nhất là 26 tuổi, tỉ lệ nam/nữ là 2,17[5]. 
Nghiên cứ của Huawen Wu có tuổi trung bình là 62, 
lớn nhất 76 tuổi và nhỏ nhất là 38 tuổi, tỉ lệ nam/nữ 
là 2,5[6]. 

Bảng 2 cho thấy các triệu chứng thường gặp 
của ung thư dạ dày. Phần lớn bệnh nhân có triệu 
chứng đau tức thượng vị (chiếm 77,8%), kế đến là 
chướng bụng, khó tiêu, chiếm 42,2%, triệu chứng 
xuất huyết tiêu hóa với biểu hiện đi cầu phân đen 
chiếm 15,6%. Có 15,6% bệnh nhân không có triệu 
chứng, phát hiện bệnh tình cờ khi đi nội soi dạ dày 
kiểm tra sức khỏe. Kết quả này tương tự với nghiên 
cứu của tác giả Võ Duy Long[4]. 

Bảng 4 cho thấy phần lớn khối u nằm ở 1/3 
dưới của dạ dày, trong đó khối u ở vị trí hang vị 
chiếm (55,6%), tiếp đến là khối u ở vị trí góc bờ cong 
nhỏ (28,9%). Trong nghiên cứu của Hồ Chí Thanh, 
có 86,7% khối u nằm ở 1/3 dưới của dạ dày[5], 
nghiên cứu của Võ Duy Long có 66,1%[4]. 

Đặc điểm mô bệnh học cho thấy, phần lớn khối 
u là dạng ung thư biểu mô tuyến (95,6%), trong đó 
dạng biệt hóa vừa và biệt hóa kém chiếm lần lượt là 
42,3% và 40%. Kết quả này tương tự với các tác giả 
Triệu Triều Dương[7] và Hồ Chí Thanh[5]. 

Về giai đoạn bệnh, nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy, u chủ yếu ở giai đoạn T2, T3 và 62,2% 
chưa có di căn hạch. Có 51,2% bệnh nhân ở giai 
đoạn I. Chúng tôi thường chỉ định phẫu thuật nội soi 
cắt dạ dày cho những bệnh nhân có khối u ở giai 
đoạn sớm, u nhỏ và chưa có dấu hiệu xâm lấn trên 
hình ảnh CT trước mổ.  
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Về đặc điểm phẫu thuật 

Phần lớn ung thư dạ dày nằm ở vị trí 1/3 dưới 
nên có 44/45 trường hợp chúng tôi chỉ định cắt bán 
phần dưới dạ dày. Điều này cũng tương tự với các 
nghiên cứu khác. 

Chúng tôi tiến hành nạo hạch D1 đối với 18/45 
trường hợp, chiếm 40%, nạo hạch D2 là 25/45 
trường hợp chiếm 55,6% và nạo hạch D1+ đối với 
2/45 trường hợp, chiếm 4,4%. Mức độ nạo hạch 
thực hiện theo hướng dẫn của Hiệp hội ung thư dạ 
dày Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam như sau[1],[3]: 
Theo nguyên tắc chung là D1 hoặc D1+ chỉ định cho 
các khối u cT1N0; D2 cho các khối u cT2-4 hoặc cN+. 
Vì khả năng đánh giá di căn hạch trước và trong mổ 
vẫn còn chưa đáng tin cậy nên thực hiện nạo hạch 
D2 khi nghi ngờ di căn hạch. 

Nạo hạch D1: Được chỉ định cho khối u T1a 
không thõa mãn tiêu chuẩn cắt niêm mạc qua nội soi 
dạ dày(EMR)/ cắt dưới niêm mạc qua nội soi dạ 
dày(ESD), cho các khối u cT1bN0 loại có độ biệt hóa 
cao về mô học và u có đường kính ≤ 1.5cm. 

Nạo hạch D1+: Chỉ định cho các khối u cT1N0 
khác với  mục trên đây. 

Nạo hạch D2: Chỉ định cho các khối u T2-4 có 
khả năng cắt triệt để hoặc có cN+. Vai trò của cắt 
lách để nạo toàn bộ hạch số 10 và 11 hiện vẫn còn 
tranh cãi. Tuy nhiên, với các khối u xâm lấn phần 
trên bờ cong lớn nên cắt lách để lấy trọn hạch số 10. 

Số lượng hạch nạo được trung bình trong 
nghiên cứu của chúng tôi là 16,7 ± 6,54 hạch. Kết 
quả tương tự với nghiên cứu của Triệu Triều 
Dương[7] nhưng thấp hơn nghiên cứu của Hồ Chí 
Thanh[5], với số hạch nạo trung bình là 21,5 ± 6,09 
hạch. Điều này có thể giải thích là do trong nghiên 
cứu chúng tôi lựa bệnh nhân có khối u nhỏ và giai 
đoạn sớm. Theo tác giả Triệu Triều Dương, số 
lượng hạch lấy được không chỉ phụ thuộc vào kỹ 
thuật nạo hạch trong mổ mà còn phụ thuộc vào 
người phẫu tích bệnh phẩm để lấy hạch.Người phụ 
trách lấy hạch càng kiên trì và có kỹ năng thì số 
lượng hạch lấy được sẽ cao. 

Thời gian phẫu thuật trung bình trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 201,5 ± 41,0 phút, cao nhất là 
300 phút và thấp nhất là 150 phút. Trong giai đoạn 
đầu tiến hành PTNS cắt dạ dày, thời gian phẫu thuật 
của chúng tôi thường dài hơn so với giai đoạn sau 
này, khi kỹ thuật càng ngày càng được triển khai 
thường quy hơn. Thời gian phẫu thuật của chúng tôi 
cao hơn so với tác giả Triệu Triều Dương là  
162,0 ± 2,8 phút[7] ]và tương đương với nghiên cứu 
của tác giả Hồ Chí Thanh 205,7 ± 51,8 phút[5], của 

Huawen Wu là 230 phút[6], của tác giả Võ Duy Long 
là 195,7 ± 31,1 phút[4]. 

Về thời gian nằm viện sau mổ, trong nghiên cứu 
của chúng tôi, trung bình là 8,76 ngày. Dài nhất là 20 
ngày và ngắn nhất là 7 ngày. Nghiên cứu của 
Huawen Wu là 7 ngày[6]. 

Về tai biến, biến chứng tromng và sau mổ 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 5 trường 
hợp có biến chứng sau mổ. Trong đó có 4 trường 
hợp nhiễm trùng vết mổ. Các trường hợp này đều 
được cấy dịch vết mổ và điều trị theo kháng sinh đồ, 
vết mổ ổn định và lành trước khi xuất viện.  

Có 01 trường hợp bị tử vong sau mổ 30 ngày. 
Trường hợp này xuất hiện biến chứng chậm với dạ 
dày ở hậu phẫu ngày thứ 5 với biểu hiện buồn nôn 
và nôn ói. Bệnh nhân được đắt ống thông mũi - dạ 
dày. Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên và tử 
vong sau đó 3 tuần.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi không có các 
biến chứng xảy ra trong và sau mổ như chảy máu, xì 
rò mỏm tá tràng hoặc miệng nối. Chúng tôi sử dụng 
Stapler để cắt ngang tá tràng dưới môn vị 1cm, có 
hoặc không khâu vùi mỏm tá tràng. Chúng tôi 
thường kiểm tra nếu thấy mỏm cắt không chảy máu 
thì không cần khâu, nếu có chảy máu thì khâu tăng 
cường tại vị trí chảy máu. 
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ABSTRACT 

Outcome of the laparoscopy gastrectomy for gastric cancer at Danang Oncology Hospital 

Objectives: To evaluate the outcome of curative laparoscopy gastrectomy with lymphadenectomy for 
gastric cancer. 

Subjects and method: A prospective study, from 01/2015 to 06/2020, we performed curative laparoscopy 
gastrectomy with lymphadenectomy for 45 gastric cancer patients (32 male and 13 female) at the Department 1 
Surgery, Da Nang Oncology Hospital. 

Results: 

Mean age was 59,8 ± 11,6, stage I, II, III was 51,2%, 24,4% and 24,4% respectively distal gastrectomy 
performed in 44 cases (97,8%) and total gastrectomy were 01 cases (2,2%). 

The mean operating time was 201,5 ± 41,0 minutes. The mean number of dissected lymph nodes were 
16,7 ± 6,54. The mean hospital stay was 8,67 ± 2,84. Five cases with postoperative complication were 
recognized. 

Conclusion: Laparoscopic Gastrectomy with lymphadenectomy is safe and unsignificant complications. 
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1 BSCKII. Phó Giám đốc Trung tâm Ung Bướu, Trưởng Khoa U gan - Bệnh viện Chợ Rẫy 

MỞ ĐẦU  

Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) 
đứng thứ 5 trong các bệnh ung thư. Tại Việt Nam, 
theo ước tính của Tổ chức Ghi nhận Ung thư 
Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2018, UTBMTBG 
đứng đầu trong các bệnh ung thư và trong các 
nguyên nhân tử vong do ung thư(1). 

Nguyên nhân gây UTBMTBG tại Việt Nam 
chủ yếu là virus viêm gan B,C (gọi tắt là HBV và 

HCV). Các yếu tố khác như bệnh gan xơ hóa 
không do rượu (NAFLD), gan thoái hóa mỡ không 
do rượu (NASH), xơ gan, tiểu đường,… thường là 
yếu tố thuận lợi để UTBMTBG xuất hiện. 

Sự bùng phát UTBMTBG tại Việt Nam trong 
thời gian vừa qua khiến cho việc xác định thực 
trạng bệnh lý này tại từng khu vực là rất quan 
trọng để tìm cách dự phòng cũng như tầm soát 
UTBMTBG trên các nhóm bệnh nhân có nguy cơ 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát tình hình ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) tại khoa U gan bệnh viện 
Chợ Rẫy từ 2010 đến 2019 và mối liên quan đến nhiễm virus viêm gan B (HBV) và C (HCV). 

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu loạt ca đối với tất cả bệnh nhân UTBMTBG mới đến khám 
và điều trị tại khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy từ 2010 đến 2019, ghi nhận tuổi, giới tính, địa lý, các 
yếu tố liên quan đến bệnh lý UTBMTBG (nhiễm HBV và/ hoặc HCV, khả năng điều trị, giá trị của 
AFP trong chẩn đoán UTBMTBG). 

Kết quả: 36509 bệnh nhân UTBMTBG mới, 81.91% là nam giới, tỉ lệ nam/nữ là 4.53/1.  
Tuổi trung bình là 58.9, 91.78% từ 40 tuổi trở lên, phổ biến nhất là trong lứa tuổi 50 đến 70 tuổi.  
Hầu hết bệnh nhân đến từ miền Nam và khu vực phía Nam miền Trung Việt Nam (50.2 triệu dân), 
trong đó 41.80% từ đồng bằng sông Cửu Long (15255 bệnh nhân/17.3 triệu dân/13 tỉnh), 17.74% từ TP 
Hồ Chí Minh (5382 bệnh nhân/9 triệu dân), 16.80% từ miền Đông Nam bộ (6148 bệnh nhân/8.8 triệu 
dân/5 tỉnh), 16.08% từ miền Nam Trung bộ (5872 bệnh nhân/9.2 triệu dân/8 tỉnh), và 8.67% từ Tây 
Nguyên (3165 bệnh nhân/5.8 triệu dân/5 tỉnh). 61.17% có nhiễm HBV, 24.71% có nhiễm HCV, 2.72% 
đồng nhiễm HBV và HCV, và 11.40% không nhiễm HBV và HCV. Số lượng UTBMTBG vẫn ở mức độ 
cao liên tục trong 10 năm, với một số lượng lớn (18343 bệnh nhân / 50.24%) ngay từ khi mới phát hiện  
đã ở giai đoạn bệnh tiến xa, không thể điều trị tại chỗ hay phẫu thuật được, chỉ có thể điều trị triệu chứng, 
trong đó 16598 bệnh nhân (90.48%) từ 40 tuổi trở lên, phổ biến nhất là từ 50 đến 70 tuổi. AFP 20 - < 
400ng/ml trong 25.11% bệnh nhân,  400ng/ml trong 43.86%. 29.39% bệnh nhân có AFP < 20ng/ml. 

Kết luận: UTBMTBG là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đang bùng phát, và số lượng bệnh nhân 
tăng dần trong 10 năm qua (2010 - 2019). Hầu hết các trường hợp đều có nhiễm HBV hay HCV. Nên xác 
định và điều trị các trường hợp viêm gan virus mạn để giảm sự phát triển UTBMTBG. Các trường hợp 
viêm gan mạn hay xơ gan nên được tầm soát chặt chẽ bằng siêu âm và các dấu ấn sinh học (AFP, AFP-
L3 và PIVKA-II) mỗi 3-6 tháng để có thể phát hiện sớm và điều trị UTBMTBG. 

Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG), HBV, HCV, AFP. 
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cao. Về mặt chẩn đoán, hiện nay trên thế giới 
UTBMTBG được chẩn đoán chủ yếu dựa vào 
hình ảnh học. AFP (AlphaFeto Protein) hiện được 
xem là ít có giá trị chẩn đoán vì độ nhạy không 
cao, và do đó không còn được đưa vào tiêu chuẩn 
chẩn đoán trong các phác đồ trên thế giới.  
Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất lượng chẩn đoán 
hình ảnh còn hạn chế vì nhiều lý do, do đó AFP 
vẫn còn được sử dụng để góp phần vào chẩn 
đoán UTBMTBG(2). 

Khoa U gan bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 
các bệnh nhân UTBMTBG từ khu vực miền Trung 
và miền Nam Việt Nam. Do đó, chúng tôi thực 
hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu ghi nhận 
trong thời gian từ 2010 đến 2019:  

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
mỗi năm và phân bố theo tuổi, giới, nơi cư trú. 

Tỉ lệ bệnh nhân UTBMTBG có nhiễm HBV và/ 
hoặc HCV. 

Tỉ lệ bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
nhưng đã quá chỉ định điều trị. 

Giá trị AFP trong chẩn đoán UTBMTBG. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Tất cả bệnh nhân đến khám tại khoa U gan 

bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian từ 2010 đến 
2019, từ 15 tuổi trở lên, được chẩn đoán là 
UTBMTBG theo “Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị 
Ung thư biểu mô tế bào gan” của Bộ Y tế năm 2012. 

Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu hồi cứu, mô tả loạt ca. 

KẾT QUẢ 

Chúng tôi ghi nhận 36509 bệnh nhân được xác 
định chẩn đoán là UTBMTBG tại khoa U gan bệnh 
viện Chợ Rẫy trong thời gian từ 2010 đến 2019. 
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Tỉ lệ nam/nữ là 4.53/1 (sơ đồ 1). 

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
mỗi năm phân bố theo tuổi 

 
Tuổi trung bình là 58.9 (sơ đồ 2). 

91.78% bệnh nhân >40 tuổi, phổ biến nhất là 
trong độ tuổi 50 - 70 tuổi. 

 
Trong 10 năm qua, số lượng bệnh nhân từ  

50 đến 70 tuổi tăng dần, trong khi số lượng bệnh 
nhân từ 40 đến 50 tuổi tăng không nhiều, và số 
lượng bệnh nhân dưới 40 tuổi hầu như không tăng 
(sơ đồ 3). 

 

 

 

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
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mỗi năm phân bố theo nơi cư trú 
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Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 

hàng năm nhiều nhất là ở TP Hồ Chí Minh, kế đến là 
Tiền Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp,...(sơ đồ 4). 

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
mỗi năm phân bố theo vùng địa lý 
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Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 

hàng năm nhiều nhất là ở đồng bằng sông Cửu 
Long, kế đến là vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ 
và TPHCM (sơ đồ 5). 

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
mỗi năm phân bố theo khả năng điều trị 

 
18343 bệnh nhân (50.24%) UTBMTBG vừa 

được phát hiện đã quá chỉ định điều trị, trong đó 

91.78% ≥ 40 tuổi, phổ biến là ở lứa tuổi 50 - 70 tuổi 
(sơ đồ 6). 

Số lượng bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện 
mỗi năm liên quan đến nhiễm virus viêm gan  

34767/36509 (95.23%) bệnh nhân UTBMTBG 
mới được phát hiện trong thời gian 2010 đến 2019 
có ghi nhận kết quả thử HbsAg và AntiHCV, trong đó 
88.60% có nhiễm virus viêm gan. Trong nhóm này, 
61.17% nhiễm HBV, 24.71% nhiễm HCV, 2.72% 
đồng nhiễm HBV và HCV. Có 11.40% không nhiễm 
HBV và HCV (sơ đồ 7). 

 
17141/18343 bệnh nhân (50.24%) UTBMTBG 

vừa phát hiện đã quá chỉ định điều trị có ghi nhận kết 
quả thử HbsAg và AntiHCV, trong đó 81.47% có 
nhiễm virus viêm gan. Trong nhóm này, 61.82% 
nhiễm HBV, 17.51% nhiễm HCV, 2.14% đồng nhiễm 
HBV và HCV. Có 11.98% không nhiễm HBV và HCV  
(sơ đồ 8). 

 
Kết quả AFP 

Với ngưỡng giá trị bình thường của AFP là 
20ng/ml, trong số 36509 bệnh nhân UTBMTBG 
mới được phát hiện trong thời gian từ 2010 đến 
2019, chỉ có 43.86% có AFP  400ng/ml, 25.11% 
có AFP 20 đến < 400ng/ml. Trong khi đó, 29.39% 
có AFP < 20ng/ml, tức là trong giới hạn bình 
thường. 1.63% không được ghi nhận kết quả AFP 
(sơ đồ 9). 
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Với ngưỡng giá trị bình thường của AFP là 

20ng/ml, trong số 18343 bệnh nhân UTBMTBG 
vừa phát hiện đã quá chỉ định điều trị trong thời gian 
từ 2010 đến 2019, có 64.96% có AFP 400ng/ml, 
20.35% có AFP 20 đến < 400ng/ml, và 14.70% có 
AFP < 20ng/ml, tức là trong giới hạn bình thường. 
2.63% không được ghi nhận kết quả AFP (sơ đồ 
10). 

 
Kết quả AFP-L3 

AFP-L3 được bắt đầu thử tại khoa U gan 
bệnh viện Chợ Rẫy từ 2015. Từ 2015 đến 2019, 
kết quả thử AFP-L3 được ghi nhận trên 
8500/20174 bệnh nhân (42.13%) UTBMTBG mới 
được phát hiện. Với ngưỡng giá trị bình thường 
của AFP-L3 là 10%, chỉ có 48.14% có AFP-L3 > 
10%, 51.86% còn lại có AFP-L3 < 10%, tức là 
trong giới hạn bình thường (sơ đồ 11). 

 
Đối với nhóm UTBMTBG vừa phát hiện đã 

quá chỉ định điều trị, 2829/10137 bệnh nhân 
(27.91%) UTBMTBG có kết quả thử AFP-L3. Với 
ngưỡng giá trị bình thường của AFP-L3 là 10%, 
có 71.01% có AFP-L3 > 10%, 28.99% còn lại có 
AFP-L3 > 10%, tức là trong giới hạn bình thường 
(sơ đồ 12). 

 
Kết quả PIVKA II 

PIVKA II được bắt đầu thử tại khoa U gan 
bệnh viện Chợ Rẫy từ 2015. Từ 2015 đến 2019, 
kết quả thử PIVKA II được ghi nhận trên 
8593/20174 bệnh nhân (42.59%) UTBMTBG  
mới được phát hiện. Với ngưỡng giá trị bình 
thường của PIVKA II là 40mAU/ml, có 66.64% có 
PIVKA II >40mAU/ml, 33.36% còn lại có PIVKA II 
< 40mAU/ml, tức là trong giới hạn bình thường 
(sơ đồ 13). 

 

 
Đối với nhóm UTBMTBG vừa phát hiện đã 

quá chỉ định điều trị, 2911/10137 bệnh nhân 
(28.72%) UTBMTBG có kết quả thử PIVKA II. Với 
ngưỡng giá trị bình thường của PIVKA II là 
40mAU/ml, có 92.17% có PIVKA II > 40mAU/ml, 
7.83% còn lại có PIVKA II < 40mAU/ml, tức là 
trong giới hạn bình thường (sơ đồ 14). 

 
BÀN LUẬN  

Chúng tôi ghi nhận 36509 bệnh nhân 
UTBMTBG đến khoa U gan bệnh viện Chợ Rẫy 
trong thời gian 10 năm từ 2010 đến 2019, số lượng 
bệnh nhân tăng dần theo từng năm và duy trì ở mức 
độ cao, điều đó cho thấy UTBMTBG đã và đang là 
vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong cả lĩnh 
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vực tầm soát, chẩn đoán và điều trị. Trong khi số 
lượng UTBMTBG tại Việt Nam theo GLOBOCAN 
2018 ước tính là rất cao[1], thì thực sự cho đến nay 
chưa có số liệu thống kê quốc gia tại Việt Nam cũng 
như tại khu vực miền Bắc Việt Nam về UTBMTBG. 
Cho đến năm 2019, ngoài khoa U gan bệnh viện 
Chợ Rẫy, chỉ có một số rất hạn chế cơ sở y tế ở 
phía Nam có thể điều trị toàn diện cho bệnh nhân 
UTBMTBG, do đó hầu hết bệnh nhân từ khu vực 
Nam Trung bộ trở vào đều được chuyển đến khám 
và điều trị tại khoa U gan bệnh viện Chợ Rẫy, ngoài 
ra có một số ít đến từ khu vực Bắc Trung bộ và miền 
Bắc, có lẽ bệnh nhân từ các khu vực này đã đến các 
trung tâm ở Huế và phía Bắc. Năm 2019, số lượng 
bệnh nhân UTBMTBG được chuyển đến có giảm đi 
một ít, có lẽ do các cơ sở y tế tuyến trước bắt đầu 
thực hiện một số biện pháp điều trị bệnh nhân 
UTBMTBG. Do đó, chúng tôi hy vọng nghiên cứu 
này có thể cho thấy phần nào mức độ nghiêm trọng 
thực sự của UTBMTBG tại Việt Nam. 

Trong ghi nhận của chúng tôi, nam giới chiếm  
tỉ lệ cao hơn nhiều so với nữ giới, tỉ lệ nam/nữ là 
4.53/1 (sơ đồ 1), gần với tỉ lệ của Lee CM (4.5/1)[3]. 
Theo Yeh SH và Chen PJ[5] thì sự chênh lệch này  
do ảnh hưởng của hormon sinh dục nam và nữ. Bên 
cạnh đó, nam giới thường sử dụng đồ uống có cồn 
nhiều hơn nữ giới, do đó nguy cơ bị xơ gan do rượu 
cao hơn, mà xơ gan là một yếu tố thuận lợi cho sự 
hình thành UTBMTBG. Theo một khảo sát của tạp 
chí The Lancet (07/05/2019)[7] (sơ đồ 15), Việt Nam 
là một trong số các quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn 
nhiều nhất thế giới, và xu hướng tiêu thụ tăng cao từ 
2010 đến 2019, do đó nguy cơ xơ gan và UTBMTBG 
cũng tăng lên rất cao. Chúng tôi nghĩ nên có một 
khảo sát đầy đủ về mối liên quan của việc sử dụng 
đồ uống có cồn với bệnh lý xơ gan và UTBMTBG tại 
Việt Nam. 

 
91.78% bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên, trong đó 

số lượng bệnh nhân >40 tuổi tăng dần và duy trì ở 
mức độ cao, và phổ biến nhất là trong lứa tuổi 50 
đến 70 tuổi (56.44%) (sơ đồ 2). Tại Việt Nam, các 
cơ sở y tế chỉ mới quan tâm nhiều đến tình trạng 
nhiễm virus viêm gan và cũng chỉ mới chú trọng 

tiêm vaccine ngừa HBV trong khoảng gần hai thập 
niên trở lại đây(5), và nếu căn cứ trên diễn tiến tự 
nhiên từ lúc nhiễm virus viêm gan (và không được 
phát hiện hay điều trị) cho đến khi xuất hiện 
UTBMTBG là khoảng 15 năm thì có thể lý giải 
phần nào tình trạng UTBMTBG hiện nay phổ biến 
nhất là ở lứa tuổi 50 đến 70 tuổi. Trong 10 năm 
qua, chúng tôi ghi nhận số lượng bệnh nhân 
UTBMTBG ở lứa tuổi < 30 không cao và không 
tăng, và số lượng bệnh nhân UTBMTBG ở lứa 
tuổi 30 đến ≤ 40 không tăng đáng kể (sơ đồ 3), có 
thể là do hiệu quả của chương trình tiêm chủng 
quốc gia vaccine ngừa HBV, cũng như do ý thức 
kiểm tra sức khỏe của lứa tuổi này tốt hơn. 

Liên quan đến nơi cư trú, nếu xét riêng từng 
tỉnh thành thì TP Hồ Chí Minh có số bệnh nhân 
mới được phát hiện nhiều nhất (sơ đồ 4), còn nếu 
xét theo từng vùng thì đồng bằng sông Cửu Long 
là khu vực có số bệnh nhân UTBMTBG mới phát 
hiện nhiều nhất (sơ đồ 5). Đối chiếu số liệu bệnh 
nhân UTBMTBG ghi nhận tại khoa U gan bệnh 
viện Chợ Rẫy với thống kê dân số Việt Nam công 
bố tháng 04/2019, chúng tôi ghi nhận tần số mắc 
UTBMTBG trên 1 triệu dân lần lượt là 882 tại 
đồng bằng sông Cửu Long (17.3 triệu dân/13 tỉnh), 
699 tại miền Đông Nam bộ (8.8 triệu dân/5 tỉnh), 
638 tại miền Nam Trung bộ (9.2 triệu dân/8 tỉnh), 
598 tại TP Hồ Chí Minh (9 triệu dân) và 546 tại 
Tây Nguyên (5.8 triệu dân/5 tỉnh). Đây là tần số 
khá cao, chưa kể đến các trường hợp UTBMTBG 
từ các vùng này không được chuyển đến khoa U 
gan bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi nghĩ nên xây 
dựng chương trình tầm soát UTBMTBG (đối 
tương, công cụ, qui trình) chính thức để phát hiện 
sớm UTBMTBG tại từng tỉnh thành trên cả nước, 
từ đó mới có thể có kế hoạch phòng chống phù 
hợp và hiệu quả. 

95.23% bệnh nhân UTBMTBG được ghi nhận 
kết quả thử HbsAg và AntiHCV. Trong số này, 
88.60% có nhiễm HBV và/hoặc HCV, trong đó nhiễm 
HBV chiếm tỉ lệ cao nhất (61.17%), kế đến là HCV 
(24.71%), và có 2.72% đồng nhiễm HBV và HCV (sơ 
đồ 7). Tỉ lệ nhiễm HBV cũng cao nhất ở nhóm 18343 
bệnh nhân UTBMTBG mới phát hiện nhưng đã quá 
chỉ định điều trị (sơ đồ 8). Điều này cho thấy có mối 
liên quan giữa nhiễm HBV và/hoặc HCV với 
UTBMTBG. Cần lưu ý là Việt Nam nằm trong vùng 
dịch tễ nhiễm HBV theo Seeff LB[4]. Có 11.98% bệnh 
nhân UTBMTBG không nhiễm HBV hay HCV, chúng 
tôi không có điều kiện để xác định có nhiễm các loại 
virus viêm gan khác, các tác nhân hóa học hay các 
bệnh lý gan khác như NAFLD, NASH,…, nên chưa 
thể xác định nguyên nhân gây UTBMTBG ở nhóm 
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bệnh nhân này, tuy nhiên sự tăng dần số lượng của 
nhóm bệnh nhân này có thể gợi ý mối liên quan với 
việc gia tăng tiêu thụ đồ uống có cồn. 

Chúng tôi ghi nhận 50.24% bệnh nhân 
UTBMTBG mới phát hiện nhưng đã quá chỉ định 
điều trị, và tỉ lệ này hầu như không thay đổi trong 10 
năm qua (sơ đồ 6). Tất cả thông số về tuổi, giới, nơi 
cư trú, tình trạng nhiễm virus viêm gan của nhóm 
bệnh nhân này đều tương tự nhóm bệnh nhân 
UTBMTBG nói chung. Điều này một mặt cho thấy 
UTBMTBG tiến triển rất thầm lặng và thường không 
có triệu chứng gợi ý cho đến khi bệnh đã tiến triển 
xa, mặt khác cho thấy việc tầm soát phát hiện bệnh 
trên các đối tượng nguy cơ (nhiễm HBV, HCV, xơ 
gan) tại khu vực phía Nam Việt Nam còn rất hạn 
chế, ý thức người dân về kiểm tra sức khỏe định kỳ 
chưa cao, cũng như hiệu quả điều trị và việc quản lý 
điều trị viêm gan do HBV và HCV còn thấp. Điều đó 
dẫn đến nguồn nhân lực lao động suy giảm, chi phí 
điều trị (kể cả điều trị chăm sóc giảm nhẹ) gia tăng, 
gánh nặng kinh tế đối với bệnh nhân và gia đình 
cũng gia tăng, và chưa thể hạn chế nguy cơ 
UTBMTBG bùng phát hơn nữa. 

Đối với giá trị AFP, với ngưỡng giá trị bình 
thường là 20ng/ml, chỉ có 43.86% có AFP 
400ng/ml, 25.11% có AFP 20 đến < 400ng/ml. 
Trong khi đó, có đến 29.39% có AFP < 20ng/ml, 
tức là trong giới hạn bình thường (sơ đồ 9). Điều 
đó cho thấy vai trò hạn chế của AFP trong cả việc 
tầm soát lẫn chẩn đoán UTBMTBG. Zhao YJ ghi 
nhận AFP tăng trong 60 - 80% trường hợp 
UTBMTBG[6]. Trong nhóm bệnh nhân UTBMTBG 
mới phát hiện nhưng đã quá chỉ định điều trị, có đến 
63.25%  có AFP  400ng/ml, có thể  là do bệnh tiến 
triển xa, mức độ ác tính cao,… 

AFP-L3 và PIVKA II là các dấu ấn sinh học đã 
được xác định là có vai trò trong tầm soát 
UTBMTBG, và trong nghiên cứu này thì tăng tương 
ứng trong 48.14% và 66.64% các bệnh nhân 
UTBMTBG, còn đối với nhóm bệnh nhân UTBMTBG 
mới phát hiện nhưng đã quá chỉ định điều trị thì các 
tỉ lệ này lần lượt là 71.01% và 92.17%, có thể do 
bệnh tiến triển xa, mức độ ác tính cao,… Một số tác 
giả khuyến cáo sử dụng siêu âm bụng phối hợp với 
thử AFP, AFP-L3 và PIVKA II để tính ra điểm 
GALAD (GALAD score) hỗ trợ cho việc phát hiện 
sớm UTBMTBG[8,9,10] (sơ đồ 15). 

 
Về mặt chẩn đoán, chúng tôi nghĩ rất cần các 

nghiên cứu so sánh đối chiếu để xác định giá trị của 
các dấu ấn sinh học này trong việc chẩn đoán 
UTBMTBG. 

KẾT LUẬN  

Tại khoa U gan bệnh viện Chợ Rẫy, trong thời 
gian từ 2010 đến 2019, chúng tôi ghi nhận có 36509 
bệnh nhân UTBMTBG đến khám và điều trị, trong đó 
đa số là nam giới. Có đến 88.60% số bệnh nhân có 
nhiễm HBV và/hoặc HCV, trong đó đa số là nhiễm 
HBV. Có đến 50.24% bệnh nhân khi được phát hiện 
UTBMTBG là đã quá chỉ định điều trị, do đó cần có 
chiến lược tầm soát phát hiện bệnh sớm trên các đối 
tượng có nguy cơ cao (nhiễm HBV, HCV), cũng như 
có chiến lược điều trị hiệu quả các trường hợp viêm 
gan do HBV và HCV. Việc tiêm chủng phòng ngừa 
HBV nên được tiến hành rộng rãi hơn nữa, nhất là 
đối với trẻ mới sinh, để giảm nguy cơ UTBMTBG 
trong tương lai. AFP chỉ đóng vai trò hạn chế trong 
tầm soát và chẩn đoán UTBMTBG, do đó rất cần 
thiết mở rộng việc sử dụng AFP-L3 và PIVKA II 
(DCP) trong tầm soát UTBMTBG tại Việt Nam. 
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SUMMARY 

Hepatocellular carcinoma at liver tumor department, Cho Ray Hospital: Cancer registry 2010 - 2019 

Aims: To examine the situation of hepatocellular carcinoma at Liver Tumor Department of Cho Ray 
hospital from 2010 to 2019 and its relationship with viral infection B - C. 

Methods: Retro-observational study. Data on age, genre, geography, factors related to hepatocellular 
carcinoma (viral infection, possibility of treatment, AFP level) was obtained from 2010 to 2019. 

Results: Data from 36,509 HCC patients were extracted, comprising 81.91% male. Male/female ratio 
is 4.53/1. Mean age is 58.9. 91.78% were older than 40 years old, mainly from 50 to 70 years old. This 
patient sample derived from numerous provinces throughout Southern Vietnam and Southern of Central 
Vietnam (50.2 millions people), including 41.80% from Mekong River Delta (15255 patients/17.3 millions 
people/13 provinces), 17.74 from HoChiMinh city (5382 patients/9 millions people), 16.80% from SouthEast 
region (6148 patients/8.8 millions people/5 provinces), 16.08% from Middle-South region (5872 patients/9.2 
millions people/8 provinces), and 8.67% from Highland region (3165 patients/5.8 millions people/5 provinces). 
HBV infection was found in 61.17% of cases, HCV infection was found in 24.71% of cases, while HBV and 
HCV co-infection was found in 2.72% of cases. 11.40% patients have no virus infection. Over this 10-year 
period, the number of HCC cases is still in high level, with a large proportion of cases (18343 patients / 50.24%) 
presenting initially in far advanced stage, and not amendable to locoregional or surgical therapy, 91.78% 
patients of this group were older than 40 years old, mainly from 50 to 70 years old. These patients did not 
receive any alternative therapy, except best supportive care. AFP level 20 - <400ng/ml in 25.11% patients, 
400ng/ml in 43.86% patients. 29.39% HCC patients have AFP level < 20ng/ml. 

Conclusion: HCC is found to contribute significant health care burden, the number of cases has 
increased in over last ten years (2010 - 2019). Most of cases have HBV and HCV infections. We should identify 
and treat individuals with chronic viral hepatitis to decrease the development of HCC, and individuals with 
known hepatitis or cirrhosis would likely benefit from close surveillance by ultrasonography and biomarkers 
(AFP, AFP-L3, PIVKA-II) every 3-6 months for early HCC detection and thus treatment. 

Key words: HCC, HBV, HCV, AFP. 
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Theo Globocan năm 2018, ung thư đại - trực 
tràng (UTĐTT) là ung thư (UT) thường gặp hàng thứ 
năm tại Việt Nam với 14.733 ca mới[6]. Theo kết quả 
ghi nhận UT quần thể tại TPHCM năm 2016, UT  
đại-trực tràng là UT thường gặp đứng hàng thứ ba ở 
nam và thứ tư ở nữ với xuất độ chuẩn theo tuổi lần 
lượt là 26,4 và 14,7/100.000 dân[13]. 

Khoảng 20% bệnh nhân UTĐTT có di căn xa ở 
thời điểm chẩn đoán và khoảng 20% bệnh nhân còn 
lại sẽ xuất hiện di căn xa trong thời gian theo dõi[4,11]. 
Các bệnh nhân UTĐTT di căn có thời gian sống còn 
trung bình chỉ khoảng 8 - 12 tháng[5]. 

Điều trị UTĐTT di căn trong quá khứ chủ yếu là 
hoá trị, phối hợp các hóa chất như oxaliplatin hoặc 
irinotecan với 5-FU + leucovorin hoặc capecitabine 
(các phác đồ FOLFOX, FOLFIRI hoặc CAPEOX,...) 
đã giúp nâng thời gian sống còn trung bình lên 18 
tháng. Trong vài thập niên gần đây, các thuốc nhắm 
trúng đích, như bevaczumab hoặc cetuxumab, kết 
hợp với hóa trị dùng điều trị các bệnh nhân UTĐTT 
di căn ngay từ bước một đã giúp cải thiện khả năng 
sống còn rõ rệt, với thời gian sống còn trung bình lên 
đến 30 tháng[5]. 

Điều trị UTĐTT di căn hiện nay không chỉ là 
điều trị toàn thân mà là điều trị phối hợp đa mô thức. 
Các bệnh nhân UTĐTT di căn gan chỉ điều trị toàn 

thân có thời gian sống còn 5 năm là 9%, nhưng nếu 
được cắt di căn gan lại có tỉ lệ sống còn 5 năm và 10 
năm lần lượt là 42% và 25%[1]. 

Chúng tôi xin trình bày một trường hợp UTĐTT 
di căn gan điều trị tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. 

TÓM TẮT TRƯỜNG HỢP BỆNH 

Bệnh sử 

Bệnh nhân nam, 59 tuổi, nhập viện ngày 
18/6/2019 vì đau bụng âm ỉ thượng vị vài tháng nay. 

Tiền căn 

Tăng huyết áp. Bệnh nhân không có tiền căn 
nội ngoại khoa nào khác. 

Tiền căn gia đình 

Trong gia đình không có người bị ung thư. 

Thăm khám  

Bệnh tỉnh, sinh hiệu ổn định. 

Chiều cao: 160cm, cân nặng: 60 kg, KPS 90. 

Bụng mềm. Khám hậu môn: Không sờ chạm 
bướu.  

 

Kết quả cận lâm sàng 

TÓM TẮT 

Ung thư đại-trực tràng (UTĐTT) là một trong năm ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Khoảng 50 - 
60% bệnh nhân UTĐTT sẽ có di căn xa, và 80 - 90% các bệnh nhân này sẽ có di căn gan không thể cắt 
bỏ được. Điều trị UTĐTT di căn chủ yếu là điều trị toàn thân. Các thuốc nhắm trúng đích, như 
bevacizumab hoặc cetuximab, kết hợp với hóa trị dùng điều trị các bệnh nhân UTĐTT di căn ngay từ bước 
một đã nâng thời gian sống còn trung bình lên đến 30 tháng. Phẫu thuật và các điều trị tại chỗ đã giúp cải 
thiện sống còn một số bệnh nhân UTĐTT di căn gan hoặc phổi hơn nữa. Di căn gan hoặc phổi lúc đầu 
không cắt được có thể cắt được. 

Chọn lựa phương pháp và thời điểm điều trị UTĐTT di căn thay đổi tùy theo từng bệnh nhân và cần 
được phối hợp đa chuyên khoa. 
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Xét nghiệm máu: CEA: 277ng/ml. 
Siêu âm bụng: 

Trực tràng dày thành không đều, bề dày 15mm. 

Gan: Hai thùy có vài sang thương echo dày, 
rimsign (+), kt = 28 - 110mm, không vôi hóa, không 
tăng sinh mạch máu. 

Kết luận: Di căn gan đa ổ hai thùy. 

Nội soi đại tràng: 
Cách bờ hậu môn 16cm có tổn thương bướu 

sùi chiếm 3/4 chu vi lòng, ống soi vẫn qua được.  
Kết quả sinh thiết: Carcinôm tuyến, grad 2. 

CT-scan bụng: 
Phân thùy III gan (T), phân thùy V, VI, VII, VIII 

gan (P) có các khối choán chỗ lớn, đậm độ thấp hơn 
nhu mô gan, bờ rõ, bắt tương phản viền, có mạch 
máu tăng sinh. 

Dày thành không đối xứng đoạn đại tràng 
sigma, thâm nhiễm mỡ xung quanh và có hạch kt # 
24mm. 

Kết luận: U gan đa ổ nghĩ di căn từ đại tràng. 

X-quang phổi: Trong giới hạn bình thường. 
Xét nghiệm tìm đột biến gen: Không phát hiện đột 
biến gen KRAS; NRAS; BRAF. 
Chẩn đoán: Ung thư trực tràng di căn gan (giai 
đoạn IV). 

Điều trị: 

Từ tháng 7, 2019 đến tháng 10, 2019 
Bệnh nhân được điều trị phác đồ FOLFIRI - 

Cetuximab 8 chu kỳ. 

Đánh giá điều trị:  
Lâm sàng: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, lâm sàng ổn. 

Xét nghiệm máu (23/9): CEA: 7,4ng/ml.  

Siêu âm bụng: Gan: 2 thùy có vài sang thương 
echo dày, rimsign (+), kích thước 20 x 53mm, không 
vôi hóa, không tăng sinh mạch máu. 

CT-scan bụng: Gan: sang thương đa ổ giảm 
đậm độ phân thùy II, VI, VII, VIII kích thước 39 x 
54mm. 

Dày thành trực tràng phần cao, thành dày 
khoảng 10mm, trên đoạn dài khoảng 30mm, thâm 
nhiễm mỡ xung quanh, nốt mô cạnh sang thương 
kích thước 12 x 8mm. 

 

Từ tháng 11, 2019 đến tháng 12/2019  

Bệnh nhân được điều trị với phác đồ FOLFIRI -
Cetuximab chu kỳ 8 - 12. 

Đánh giá điều trị: 
Lâm sàng: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, lâm sàng ổn. 

Xét nghiệm máu (4/11): CEA: 3,89ng/ml. 

Siêu âm bụng (6/1): Hạ phân thùy IV, II có 2 
cấu trúc echo dày, không đồng nhất, giới hạn rõ, 
kích thước 14mm và 17mm. Hạ phân thùy VII - VIII 
có cấu trúc tương tự, kích thước 51mm. Hạ phân 
thùy VIII có cấu trúc tương tự, kích thước 36mm. 

CT-scan: Hạ phân thùy VIII có ổ giảm đậm độ 
kích thước 28mm. Tổn thương tương tự hạ phân 
thùy VI kích thước 37mm.  

Dày thành ống tiêu hóa trực tràng 1/3 trên 
13mm, trên đoạn dài 2 - 3cm. 

Từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2020 
Bệnh nhân được chỉ định đốt MWA 2 sang 

thương gan (16/1/2020) hạ phân thùy VI và VIII. 

Tường trình MWA: Bướu HPT VI: Đốt 4 lần, 
tổng thời gian 30 phút; Kết quả sinh thiết: Carcinôm 
tuyến di căn gan. Bướu HPT VIII: đốt 3 lần, tổng thời 
gian 22 phút. 

Đánh giá điều trị: 
Lâm sàng: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, lâm sàng ổn. 

Xét nghiệm máu (17/02/2020): CEA 2,95ng/ml.  

Siêu âm bụng: Đa tổn thương gan đáp ứng tốt 
sau MWA. Hạ phân thùy VIII: Có cấu trúc echo kém, 
tạo phản ứng xơ trung tâm, giới hạn rõ, kích thước 
30 x 18mm, không tăng sinh mạch máu. Hạ phân 
thùy VII cấu trúc tương tự kích thước 36 x 40mm. 

CT-scan: Hạ phân thùy VIII có ổ giảm đậm độ 
không đồng nhất kích thước 27mm. Tổn thương 
tương tự hạ phân thùy VI - VII kích thước 32mm. 
Sang thương giảm đậm độ không đồng nhất nền sau 
hạ phân thùy II kích thước 12mm. 

Dày vách trái 1/3 trên trực tràng 13mm. 

Kết luận: Sang thương gan phải nghĩ không hoạt động. 
Nội soi đại tràng: Cách bờ hậu môn 16cm niêm 

mạc còn phù nề, không thấy bướu. 

Từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020 
Bệnh nhân được chỉ định hóa trị duy trì với 

phác đồ Irinotecan - Cetuximab 4 chu kỳ. 

Đánh giá điều trị: 
Lâm sàng: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt. 
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26/3: Xuất hiện ít nhiễm trùng da cẳng chân,  
ói nhiều. 

Xét nghiệm máu (23/4/2020): CEA 3,13ng/ml. 

Siêu âm bụng: Hạ phân thùy VIII có cấu trúc 
echo kém không đồng nhất, có phản ứng tạo xơ 
trung tâm, giới hạn rõ, kích thước 34 x 28mm.  
Hạ phân thùy VII có cấu trúc tương tự kích thước  
45 x 33mm.  

CT-scan bụng: Hạ phân thùy VIII có ổ giảm đậm 
độ không đồng nhất kích thước 27mm. Tổn thương 
tương tự hạ phân thùy VI - VII kích thước 32mm.  
Nốt giảm đậm độ nền sau hạ phân thùy II kích thước 
< 12mm. 

Kết luận: Sang thương gan phải nghĩ không 
hoạt động. 

BÀN LUẬN 

Điều trị bướu nguyên phát 

Nói chung, khi UTĐTT đã di căn xa, điều trị toàn 
thân nên được dùng trước tiên, lúc này phẫu thuật 
chỉ giới hạn trong việc điều trị triệu chứng các khối u 
gây tắc nghẽn hoặc chảy máu. Phẫu thuật không 
triệt để không giúp bệnh nhân sống còn lâu hơn mà 
có thể còn làm giảm chất lượng sống của bệnh nhân 
và giảm cả sự chấp nhận điều trị toàn thân[7]. 

Theo Hướng dẫn của Hội UTĐTT Nhật[9], lựa 
chọn điều trị bướu nguyên phát tùy vào bướu 
nguyên phát có triệu chứng hay không và tổn 
thương di căn có thể cắt được hay không. 

Nếu tổn thương di căn có thể phẫu thuật hoặc 
có tiềm năng phẫu thuật thì ta có thể điều trị mạnh 
tay cho tổn thương di căn và bướu nguyên phát với 
mục đích chữa khỏi cho bệnh nhân. 

Nếu tổn thương di căn không thể phẫu thuật thì 
điều trị chính bằng liệu pháp toàn thân với mục tiêu 
kéo dài sự sống và tăng chất lượng sống. 

Theo Ayez[3],  

- Các lý do ủng hộ cắt bướu nguyên phát trước 
khi điều trị toàn thân: 

+ Ngăn ngừa các biến chứng do bướu tiến 
triển (tắc ruột, thủng bướu, chảy máu). 

+ Theo một số nghiên cứu, cắt bướu nguyên 
phát là yếu tố tiên lượng độc lập sống còn 
của các bệnh nhân UTĐTT di căn. 

- Các lý do không ủng hộ: 

+ Biến chứng sau mổ cắt bướu nguyên phát 
(đặc biệt là trực tràng) có thể trì hoãn điều 
trị toàn thân. 

+ Điều trị toàn thân hiện nay giúp giảm kích 
thước bướu nguyên phát đáng kể, nên khả 
năng xảy ra các biến chứng do bướu tiến 
triển không nhiều.  

Trong trường hợp bệnh nhân của chúng tôi, do 
không có triệu chứng tại bướu nguyên phát và di căn 
gan đa ổ với kích thước lớn, nên chúng tôi đã không 
xử lý cắt bướu nguyên phát mà điều trị toàn thân 
trước. Với phác đồ FOLFIRI - Cetuximab, sau 12 
chu kỳ, bướu nguyên phát đã biến mất hoàn toàn 
trên nội soi đại tràng. 

Điều trị di căn 

Điều trị toàn thân 
Điều trị UTĐTT di căn chủ yếu là điều trị toàn 

thân. Di căn xa thường xuất hiện trong vòng 3 năm 
từ khi chẩn đoán, với trung vị sống còn < 10%. Điều 
trị toàn thân giúp: Kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng 
và kéo dài thời gian sống còn. Hóa trị và gần đây kết 
hợp với các thuốc nhắm trúng đích đã làm tăng 
trung vị sống còn của các bệnh nhân UTĐTT di căn 
lên gần 30 tháng. 

Vài vị trí di căn dường như ít đáp ứng với điều 
trị toàn thân, như di căn xương hoặc buồng trứng. 

- Phác đồ với fluoropyrimidines làm nền là trụ 
cột chính cho hóa trị toàn thân trong điều trị UTĐTT 
di căn với sự khởi đầu của 5-FU từ những năm 1960 
và tiếp theo là capecitabine vào cuối những năm 
1990. 

Trong thập niên vừa qua, sự xuất hiện của 
irinotecan và oxaliplatin đã giúp cải thiện một cách 
có ý nghĩa hiệu quả điều trị bước một và bước hai 
đối với UTĐTT di căn. 

Các thuốc nhắm trúng đích thường kết hợp với 
các phác đồ hóa trị có fluoropyrimidines, irinotecan 
và oxaliplatin là bevacizumab hoặc cetuximab, tùy 
thuộc vào tình trạng đột biến KRAS của bướu. 

- Các phối hợp thuốc oxaliplatin hoặc irinotecan 
với FU/LV cho kết quả sống còn tốt hơn các điều trị 
đơn chất. Không có dữ liệu nào cho thấy FOLFOX, 
FOLFIRI hoặc FOLFOXIRI là tốt hơn hẳn trong điều 
trị bước một. Tuy nhiên, 5-FU nếu truyền liên tục thì 
tốt hơn bơm trực tiếp, phác đồ IFL thường không 
được khuyên dùng. FOLFOX thường gây giảm bạch 
cầu và bệnh lý thần kinh ngoại biên, trong khi 
FOLFIRI thường gây rụng tóc và các độc tính trên 
đường tiêu hóa. Capecitabine có thể thay thế 5-FU 
trong các phối hợp thuốc với oxaliplatin. Capecitabin 
và irinotecan cùng có độc tính trên đường tiêu hóa 
nên thường không dùng phối hợp với nhau. 

FOLFOX hoặc FOLFIRI thường được dùng 
phối hợp với bevacizumab trong điều trị bước một 
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tại Hoa Kỳ. Ở các bệnh nhân không có đột biến RAS 
điều trị với kháng VEGF (như bevacizumab) và hóa 
trị cho kết quả không khác biệt đáng kể với kháng 
EGFR (như cetuximab) và hóa trị.  

Nếu dùng các phác đồ có oxaliplatin (như 
FOLFOX) thì oxaliplatin nên ngưng ngay (hoặc thậm 
chí trước) khi có có độc tính thần kinh. Nên xem xét 
chuyển qua hóa trị duy trì với 5-FU/LV (hoặc 
capecitabine) và bevacizumab cho đến khi bệnh tiến 
triển. Tùy theo tình trạng đột biến RAS/RAF mà 
chuyển qua dùng kháng EGFR hoặc tiếp tục 
bevacizumab với phối hợp hóa trị khác. 

Đối với các bệnh nhân cần bướu giảm kích 
thước nhanh như trong các trường hợp di căn gan 
có thể cắt gan, có thể dùng phác đồ FOLFOXIRI kết 
hợp với bevacizumab hoặc không; hoặc phác đồ hai 
thuốc với kháng EGFR (nếu không có đột biến 
RAS). 

Các bệnh nhân lớn tuổi (>70) và có tổng trạng 
ECOG 2 vẫn có thể chịu được các phác đồ thuốc 
điều trị toàn thân như các bệnh nhân trẻ[10]. 

Xác định tình trạng đột biến RAS/RAF ở những 
bệnh nhân UTĐTT di căn giúp lựa chọn những bệnh 
nhân có thể hưởng lợi từ điều trị kháng EGFR. Các 
thuốc kháng EGFR như cetuximab, panitumumab 
được chỉ định ở những bệnh nhân có bướu nguyên 
phát bên trái và RAS/RAF tự nhiên[12]. 

Mới đây, liệu pháp miễn dịch với 
pembrolizumab đã được FDA chấp thuận trong điều 
trị UTĐTT di căn có MSI-H[12]. 

Phẫu thuật 
Khoảng 50 - 60% bệnh nhân được chẩn đoán 

UTĐTT sẽ tiến triển di căn, và 80 - 90% những bệnh 
nhân này sẽ có di căn gan không cắt được. Khối di 
căn thường xuất hiện sau khi điều trị UTĐTT, với 
gan là vị trí thường gặp nhất. Tuy nhiên khoảng  
20 - 34% UTĐTT phát hiện đồng thời với di căn gan. 
Vài bằng chứng chỉ ra rằng UTĐTT kèm di căn gan 
đồng thời thể hiện bệnh lan tràn và tiên lượng xấu 
hơn so với UTĐTT có di căn gan xuất hiện sau.  

Nhiều nghiên cứu cho thấy phẫu thuật có khả 
năng điều trị triệt để đối với không ít bệnh nhân 
UTĐTT có di căn gan, với sống còn không bệnh 5 
năm gần 20% và thời gian sống còn toàn bộ khoảng 
38%. Hơn nữa, đối với những bệnh nhân di căn gan 
đơn ổ, tỉ lệ sống còn toàn bộ có thể đạt tới 71% sau 
cắt gan. Chính vì vậy việc xem xét chỉ định phẫu 
thuật ở nhóm bệnh nhân UT đại tràng di căn gan là 
vô cùng cần thiết.  

UTĐTT đôi khi cũng di căn phổi, và phần lớn 
khuyến cáo điều trị trong trường hợp di căn phổi 

cũng tương tự như trong trường hợp di căn gan. Một 
ghi nhận trong 378 bệnh nhân được cắt khối di căn 
phổi, tỉ lệ không tái phát trong 3 năm đạt 28%, sống 
còn toàn bộ 3 năm đạt 78%.   

Việc cắt khối u đại - trực tràng và di căn gan có 
thể thực hiện trong cùng cuộc mổ hoặc trong hai 
cuộc mổ riêng biệt. Thông thường nếu tiến hành hai 
cuộc mổ riêng biệt thì phẫu thuật cắt khối u đại-trực 
tràng sẽ được thực hiện trước và sau đó sẽ phẫu 
thuật cắt di căn gan. Tuy nhiên hiện nay việc cắt bỏ 
u gan trước u đại-trực tràng sau đó hóa trị hỗ trợ đã 
được chấp nhận. Ngoài ra, hóa trị tân hỗ trợ sau đó 
cắt di căn gan rồi tới cắt u đại - trực tràng có thể có 
lợi ở vài bệnh nhân mặc dù chưa được chứng minh 
qua nhiều nghiên cứu.  

Ở những bệnh nhân di căn phúc mạc, phẫu 
thuật giảm nhẹ như cắt đoạn đại tràng, nối tắt hoặc 
làm HMNT được xem xét khi có tình trạng tắc ruột 
hoặc có nguy cơ tắc ruột trong tương lai, sau đó sẽ 
điều trị toàn thân[10].  

Các điều trị tại chỗ khác 
Ngoài phẫu thuật, các điều trị tại chỗ khác cũng 

đã được dùng điều trị các tổn thương di căn. 

Hủy u tại chỗ (ablation) 
Những bệnh nhân di căn gan hoặc phổi đơn 

độc có thể cân nhắc hủy u tại chỗ, đặc biệt trong 
những trường hợp không thuận lợi để phẫu thuật. 
Các phương pháp hủy u tại chỗ: đốt bằng sóng cao 
tần (RFA), vi sóng (MWA), đốt lạnh và đông điện[12]. 

Theo van Amerongen[16], phân tích tổng hợp 20 
nghiên cứu trên 1.060 bệnh nhân được đốt u gan 
bằng RFA và 1.817 bệnh nhân cắt gan do di căn từ 
UTĐTT, RFA so với cắt gan thì ít biến chứng hơn 
nhưng tái phát nhiều hơn và sống còn kém hơn. 

Nút hóa chất động mạch (TACE)  
Nút hóa chất động mạch là kỹ thuật tiêm hóa 

chất vào động mạch nuôi bướu kèm với những phân 
tử làm tắc động mạch cung cấp ôxy, chất dinh 
dưỡng cho bướu. Hiện đang được nghiên cứu trong 
các thử nghiệm lâm sàng điều trị di căn gan, chưa 
được đưa vào hướng dẫn của NCCN[12]. 

Xạ trị 
Xạ trị vào tổn thương di căn áp dụng cho những 

bệnh nhân không thể phẫu thuật, hủy u tại chỗ hoặc 
các biện pháp điều trị tại chỗ khác. Hiện đang được 
nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng, chưa 
được đưa vào hướng dẫn của NCCN[12]. 

Các điều trị tại chỗ điều trị UTĐTT di căn gan có 
thể kể đến: hóa trị qua động mạch gan, hóa trị qua 
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tĩnh mạch cửa, nút mạch phóng xạ với các vi cầu 
Yttrium-90,... 

Phối hợp các vũ khí điều trị 
Phối hợp các vũ khí điều trị tùy thuộc vào tình 

trạng di căn có thể mổ cắt gan được hay không. 

Bệnh nhân có thể thuộc một trong những nhóm 
sau: di căn đánh giá từ đầu có thể phẫu thuật, di căn 
có tiềm năng phẫu thuật hoặc di căn xác định không 
thể phẫu thuật. 

Phân nhóm bệnh nhân dựa vào đặc điểm bệnh 
nhân, đặc điểm khối bướu, dấu ấn sinh học phân tử, 
tham khảo ý kiến bệnh nhân. 

- Đặc điểm bệnh nhân: tuổi, tổng trạng, bệnh 
đồng mắc, hóa trị trước đó. Với bệnh nhân 
tổng trạng kém, nhiều bệnh đồng mắc, chăm 
sóc giảm nhẹ không hóa trị là một sự lựa chọn 
phù hợp.  

- Đặc điểm khối bướu: kích thước bướu, vị trí 
bướu nguyên phát. 

- Dấu ấn sinh học phân tử: đánh giá tình trạng 
đột biến KRAS/NRAS và BRAF, khuếch đại 
HER2 và tình trạng bất ổn định vi vệ tinh mức 
độ cao MSI-H. 

- Ý kiến của bệnh nhân: Chất lượng cuộc sống, 
nghề nghiệp, dung nạp độc tính[12]. 

Các bệnh nhân di căn đánh giá từ đầu có thể phẫu 
thuật. 

Theo khuyến cáo của NCCN 6.2020[12] 

+ Với bệnh nhân UTĐTT di căn gan hoặc 
phổi có đồng thời, nên điều trị kiểu TNT (total 
neoadjuvant therapy) gồm hóa trị (mục đích tiêu diệt 
những ổ di căn vi thể) kết hợp với xạ trị ngắn hạn 
hoặc hóa xạ trị dài hạn (mục đích kiểm soát tại chỗ 
trước phẫu thuật), sau đó là phẫu thuật đơn thuần 
hoặc kết hợp với các điều trị tại chỗ khác.  

+ Phẫu thuật cắt bướu nguyên phát và di 
căn gan có thể thực hiện trong một cuộc mổ hoặc 
cắt trong hai cuộc mổ. Trước đây, người ta hay cắt 
tổn thương nguyên phát trước rồi mới cắt tổn 
thương di căn. Tuy nhiên, từ năm 2006, biện pháp 
cắt tổn thương di căn trước, sau đó mới cắt tổn 
thương nguyên phát đã dần được chấp nhận. 

+ Với di căn xuất hiện sau khi điều trị, phẫu 
thuật cắt di căn trước là một lựa chọn thích hợp. Lợi 
ích của hóa trị tiền phẫu so với phẫu thuật trước 
chưa được biết rõ. 

 

 

Các bệnh nhân di căn có tiềm năng phẫu thuật 
Ước tính có khoảng 5 - 15% bệnh nhân UTĐTT 

di căn ban đầu đánh giá thuộc nhóm không thể phẫu 
thuật được nhưng sau khi điều trị với liệu pháp toàn 
thân được đánh giá thuộc nhóm có thể phẫu thuật 
được. Với những bệnh nhân này, mục tiêu là chữa 
khỏi bệnh, khác với nhóm bệnh nhân di căn không 
thể phẫu thuật với mục tiêu chỉ là kéo dài sống còn, 
tăng chất lượng sống. Tuy nhiên, điều trị toàn thân 
cũng có mặt trái của nó như tăng độc tính gan, tăng 
tỷ lệ tử vong chu phẫu với những bệnh nhân sử 
dụng nhóm oxaliplatin hoặc irinotecan[12]. 

Phác đồ tiêu chuẩn cho hóa trị tân hỗ trợ vẫn 
chưa được thống nhất, nhưng những phác đồ có tỷ 
lệ đáp ứng cao thường được lựa chọn. 

Theo NCCN[12], là các phác đồ: 

+ FOLFOX hoặc XELOX hoặc FOLFIRI có 
hoặc không bevacizumab. 

+ FOLFOX hoặc FOLFIRI có hoặc không 
panitumumab hoặc FOLFIRI có hoặc không có 
cetuximab (KRAS tự nhiên). 

+ FOLFOXIRI có hoặc không có 
bevacizumab. 

Theo ESMO[17], là các phác đồ: 

+ Với bệnh nhân RAS/BRAF tự nhiên: Bộ 
đôi hóa trị (FOLFOX hoặc XELOX hoặc FOLFIRI) 
kết hợp một thuốc kháng EGFR hoặc FOLFOXIRI 
kết hợp bevacizumab. Bộ đôi hóa trị kết hợp với 
bevacizumab ít được ưa chuộng. 

+ Với bệnh nhân có đột biến RAS, bộ đôi 
hoá trị kết hợp bevacizumab hoặc FOLFOXIRI kết 
hợp bevacizumab. 

Các bệnh nhân di căn xác định không thể phẫu thuật 
Điều trị toàn thân giữ vai trò chính. 

Trong trường hợp bệnh nhân của chúng tôi; do 
bệnh nhân có tổng trạng tốt, không có bệnh lý nội 
khoa nặng, bướu ở trực tràng có đột biến 
RAS/BRAF tự nhiên, di căn gan đa ổ với kích thước 
lớn (11cm); nên chúng tôi đã tiến hành điều trị với 
phác đồ FOLFIRI - Cetuximab. Sau 8 chu kỳ, các di 
căn gan đã giảm kích thước rõ rệt, đến chu kỳ 12 
kích thước các di căn gan tiếp tục giảm có thể can 
thiệp tại gan được. Do bệnh nhân không đồng ý mổ, 
nên chúng tôi đã điều trị hủy u bằng vi sóng dưới 
hướng dẫn của siêu âm. Kết quả ghi nhận các tổn 
thương gan không còn hoạt động, bệnh nhân được 
điều trị duy trì với Irinotecan + Cetuximab. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 328 

Điều trị di căn theo cơ quan bị di căn 

Điều trị di căn gan 
Gan là cơ quan thường bị di căn nhất trong 

UTĐTT. Khoảng 50% bệnh nhân UTĐTT có di căn 
gan. Dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị toàn thân 
và kỹ thuật mổ nhưng chỉ có khoảng 20% bệnh nhân 
có thể cắt gan được. Các bệnh nhân UTĐTT di căn 
gan sau cắt gan và điều trị toàn thân có tỉ lệ sống 
còn 5 năm 35 - 55%[2].  

Phẫu thuật được xem là biện pháp duy nhất có 
khả năng chữa khỏi bệnh. 

Định nghĩa về những bệnh nhân có di căn gan 
có thể phẫu thuật thay đổi qua các thời kỳ. Tiêu 
chuẩn chọn bệnh nhân có thể phẫu thuật được khác 
nhau tùy từng phẫu thuật viên gan mật, tùy từng 
trung tâm y tế hay từng quốc gia.  

Trước đây, một hội nghị đồng thuận đã định 
nghĩa tổn thương gan không thể cắt được là tổn 
thương lớn hơn 70% thể tích gan hay liên quan đến 
hơn 6 hạ phân thùy gan, bệnh nhân không đủ sức 
khỏe để phẫu thuật hay có di căn ngoài gan không 
thể chữa khỏi.  

Hội nghị đồng thuận liên chuyên khoa hiện đại 
định nghĩa tổn thương đại trực tràng di căn gan có 
thể cắt được chỉ đơn giản là tổn thương gan có thể 
cắt hoàn toàn, chừa lại được phần thể tích gan đủ.  

Chụp MRI trước phẫu thuật, siêu âm trong lúc 
mổ giúp đánh giá chính xác số lượng ổ di căn, kích 
thước, và vị trí so với những mạch máu và đường 
mật quan trọng của gan [NCCN]. 

Điều trị di căn phổi 
Phổi là cơ quan thường bị di căn thứ hai trong 

UTĐTT, sau di căn gan. Di căn phổi có thể gặp trong 
32 - 47% bệnh nhân UTĐTT tại Thụy Điển[15]. 

Mặc dù chưa có những thử nghiệm ngẫu nhiên 
cho phẫu thuật so với điều trị toàn thân, những báo 
cáo hồi cứu cho thấy phẫu thuật mạnh tay ở những 
bệnh nhân di căn phổi được lựa chọn kỹ có thể có tỷ 
lệ sống còn toàn bộ 3 năm đạt 78%[12]. Theo 
Rapicetta[14], khảo sát trên 344 bệnh nhân UTĐTT di 
căn phổi đơn độc (một ổ di căn), mổ cắt di căn phổi 
(78% cắt phổi hình chêm) giúp 62% bệnh nhân sống 
còn 5 năm. 

Việc xuất hiện tổn thương gan di căn gan cùng 
lúc, hay tổn thương di căn phổi xuất hiện sau khi đã 
điều trị tổn thương di căn gan không phải là chống 
chỉ định cắt tổn thương di căn phổi, miễn là những 
tổn thương di căn đó có thể cắt được. Theo 
Hadden[8], tổng hợp 52 nghiên cứu trên 1936 bệnh 
nhân có cùng lúc di căn gan và một di căn ngoài 

gan, các bệnh nhân được cắt cả di căn gan và phổi 
có tỉ lệ sống còn 3 và 5 năm lần lượt là 58% và 26%. 

Theo NCCN, hầu hết khuyến cáo điều trị cho 
tổn thương di căn gan có thể áp dụng cho tổn 
thương di căn phổi. 

UTĐTT có khả năng di căn đến phổi và sau đó 
là đến hạch vùng N1, và xa hơn N2, N3, giống như 
ung thư phổi nguyên phát. Tiên lượng của những 
bệnh nhân có di căn hạch trung thất thường kém 
nên có thể xem là chống chỉ định trong phẫu thuật 
cắt tổn thương di căn phổi. 

Điều trị các di căn ngoài gan khác 
Các cơ quan khác (ngoài gan) có thể bị di căn 

là phổi, phúc mạc, xương, não, buồng trứng, hạch 
sau phúc mạc, hạch trên đòn,...[9,15]. 

Khoảng 17% bệnh nhân UTĐTT di căn có di 
căn phúc mạc. Mục tiêu chính là điều trị giảm nhẹ 
bao gồm hóa trị, phẫu thuật giảm nhẹ. Những bệnh 
nhân này thường có sống còn thấp hơn những bệnh 
nhân không di căn phúc mạc. Dữ liệu cho thấy có 
thể tăng sống còn ở một nhóm nhỏ bệnh nhân điều 
trị mạnh tay gồm phẫu thuật làm giảm số lượng tế 
bào bướu và kèm với hóa trị trong phúc mạc nhiệt 
độ cao (HIPEC). Tuy nhiên biện pháp điều trị trên chỉ 
áp dụng trong các thử nghiệm lâm sàng, chưa được 
đưa vào hướng dẫn của NCCN[12]. 

Phẫu thuật có thể giúp cải thiện chất lượng 
sống ở những bệnh nhân bướu buồng trứng lớn, có 
triệu chứng. Phẫu thuật cũng có thể cân nhắc ở 
những bệnh nhân di căn hạch cạnh động mạch chủ 
bụng đơn độc, dưới tĩnh mạch thận trái, và không 
bệnh tiến triển sau điều trị toàn thân[12]. 

KẾT LUẬN 

Điều trị ung thư đại-trực tràng (UTĐTT) di căn 
chủ yếu là điều trị toàn thân. Phẫu thuật và các điều 
trị tại chỗ đã giúp cải thiện rõ sống còn một số bệnh 
nhân UTĐTT di căn gan hoặc phổi. Di căn gan hoặc 
phổi lúc đầu không cắt được có thể cắt được. 

Chọn lựa phương pháp và thời điểm điều trị 
UTĐTT di căn thay đổi tùy theo từng bệnh nhân và 
cần được phối hợp đa chuyên khoa. 
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SUMMARY 

Management of metastatic colorectal cancer 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancer in Vietnam. Approximately 50 to 60% of 
patients diagnosed with CRC will develop distant metastases, and 80 to 90% these patients have unresectable 
metastatic liver disease. Systemic therapy for metastatic CRC can control the disease, provide substantial 
symptom palliation and to some extent prolong survival. Treatment of patients with metastatic CRC with 
targeted therapies like bevacizumab or cetuximab with the chemotherapy backbone has significantly improved 
overall survival approaching 30 months in modern trials. Surgery and local albative treatments have improved 
overall survival more for a number of patients with hepatic or pulmonary metastases secondary to colorectal 
cancer. Initially unresectable liver or lung metastases can be resected. 

Multidisciplinary tumor boards should critically scrutinize the best treatment options. 
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MỞ ĐẦU  

Ung thư dạ dày là loại ung thư đường tiêu hóa 
thường gặp. Theo Globocan 2018[16], tại Việt Nam, 
nếu tính chung cho cả hai giới thì ung thư dạ dày 
được xếp hạng thứ ba, chỉ đứng sau ung thư gan và 
ung thư phổi với số lượng ca mới là 17527 ca chiếm 
tỷ lệ 10,6%. Đánh giá giai đoạn bệnh trước mổ có 
vai trò quan trọng trong kế hoạch điều trị bệnh. 
Trong các phương tiện chẩn đoán, CT vẫn là 
phương tiện hình ảnh học thường được dùng nhất 
trong phân giai đoạn ung thư dạ dày trước mổ.  
Tuy nhiên, tính hữu ích của CT trong đánh giá di căn 
hạch và độ sâu xâm nhập của bướu vẫn chưa hoàn 
toàn được thỏa mãn, các công trình nghiên cứu về 
đề tài này tại Việt Nam chưa nhiều. Mục đích của 
nghiên cứu này là đánh giá giá trị của CT trong đánh 
giá khả năng phát hiện và độ sâu xâm nhập của 

bướu nguyên phát trước mổ của ung thư dạ dày  
và so sánh với kết quả mô bệnh học có được sau 
phẫu thuật.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Đây là một nghiên cứu tiến cứu cắt ngang, 
dân số chọn mẫu gồm bệnh nhân ung thư dạ dày 
được nhập vào khoa Ngoại II Bệnh viện Ung Bướu 
trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, 
có chẩn đoán mô học trước mổ là ung thư biểu mô 
tuyến dạ dày, được chụp CT đánh giá giai đoạn 
trước mổ và được mổ với mục đích chữa khỏi.  

Tiêu chuẩn loại trừ là các bệnh nhân không 
chụp được CT vì các chống chỉ định: Có thai, dị ứng 
với thuốc cản quang, suy thận nặng. Các trường 
hợp cắt được dạ dày nhưng có giải phẫu bệnh sau 

TÓM TẮT  

Chụp cắt lớp điện toán (CT) vẫn là phương tiện thường được sử dụng để đánh giá giai đoạn của ung 
thư dạ dày trước mổ và tiên đoán khả năng mổ cắt được của bệnh. Qua khảo sát CT trước mổ của 359 
bệnh nhân ung thư dạ dày đã được phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bướu và so sánh với kết quả mô bệnh 
học sau mổ, chúng tôi ghi nhận tỷ lệ phát hiện bướu nguyên phát là 98,61%. Trong đó, tỷ lệ phát hiện 
bướu trong ung thư dạ dày giai đoạn sớm chỉ đạt 92,86% và giai đoạn tiến triển đạt 99,1%. Khả năng chẩn 
đoán đúng giai đoạn của bướu thay đổi theo các giai đoạn T1, T2-3, T4a, T4b lần lượt là 17,86%, 60,7%, 
59,1% và 41,9%, theo thứ tự. Khả năng phân giai đoạn của bệnh không khác biệt giữa hai phương pháp 
làm căng dạ dày bằng nước và bằng khí. Khi so sánh với các báo cáo tương tự, chúng tôi ghi nhận khả 
năng đánh giá giai đoạn trong mẫu của chúng tôi còn thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, CT vẫn là phương tiện 
hữu ích để đánh giá trước mổ vì tính dễ thực hiện, khách quan và tiên đoán khả năng phẫu thuật. 
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mổ không phải là carcinôm tuyến dạ dày và các 
bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.  

Một số vấn đề kỹ thuật  

Tất cả các bệnh nhân được chụp CT bụng chậu 
có tiêm thuốc cản quang để đánh giá giai đoạn bệnh 
trong vòng 3 tuần trước phẫu thuật. Trước khi khảo 
sát CT, bệnh nhân sẽ được nhịn đói qua đêm hoặc ít 
nhất 5 giờ để làm trống dạ dày và các bệnh nhân 
được giải thích và chọn lựa về phương pháp làm 
căng dạ dày khi chụp CT. Nếu bệnh nhân nào  
đồng ý với phương pháp làm căng dạ dày bằng khí 
thì sẽ được đặt thông mũi dạ dày trước khi đưa 
xuống phòng chụp CT và tại phòng chụp CT, bệnh 
nhân sẽ được bơm qua thông mũi dạ dày khoảng 
500 - 600ml không khí, mỗi bệnh nhân được tiêm 
bắp hoặc tiêm tĩnh mạch 20mg Scopolamine 
butylbromide (BUSCOPAN, Boehringer International, 
Ingelheim, Đức) 10 tới 15 phút trước khi chụp.  
Nếu bệnh nhân nào không đồng ý với phương pháp 
làm căng dạ dày bằng khí thì sẽ được làm căng dạ 
dày bằng cách uống khoảng 500ml nước.   

Xét nghiệm được thực hiện với một máy CT 64 
slices (GE Optima™ CT660). Phác đồ quét hình là: 
Chuẩn trực lát cắt 64 x 0.625mm, slices thickness 
5mm; khoảng cách 5mm theo trục u dạ dày, pitch 
1.25; 120kV, 150 - 270mAs.  

Hình ảnh CT được thực hiện 60 giây sau khi 
tiêm 70ml chất cản quang không ion hóa (Ultravist; 
Schering, Germany) với tốc độ 3 - 4ml/giây 

Hình ảnh được lấy từ đỉnh của vòm hoành phải 
tới khung chậu với bệnh nhân trong tư thế nằm 
ngửa để đánh giá bướu và toàn thể xoang bụng. 
Sau đó chụp lặp lại từ phình vị tới phần thấp nhất 
của tụy trong thì tĩnh mạch để đánh giá chính xác 
hơn. Các kết quả CT sẽ được diễn giải một cách độc 
lập bởi hai Bác sỹ hình ảnh học có kinh nghiệm.  
Nếu có bất đồng trong việc diễn giải kết quả, kết 
luận cuối cùng sẽ có được sau khi thảo luận.  

Một số tiêu chuẩn chẩn đoán và đánh giá bướu 
nguyên phát trên hình ảnh CT  

T: Mức độ xâm nhiễm sâu của bướu vào thành 
dạ dày được quan sát trên CT sẽ được phân loại 
như sau[4],[13],[6],[5],[15],[11],[14]:  

T1: Tăng cản quang mạnh kèm dày khu trú 
vách hiện diện ở lớp trong hoặc lớp giữa, nhưng lớp 
ngoài không thấy tăng. Tăng cản quang quan sát 
thấy trong thành dạ dày nhưng thành dạ dày không 
bị dày lên. Toàn bộ thành dạ dày không tăng quang 
bất thường và không có bằng chứng của bướu xâm 
nhập xuyên thành.  

T2 - 3: Toàn bộ thành dạ dày tăng quang bất 
thường kèm với dày vách, nhưng bề mặt của lớp áo 
ngoài tiếp cận với lớp mỡ xung quanh dạ dày còn 
trơn láng.  

T4a: Toàn bộ thành dạ dày tăng quang bất 
thường kèm với dày vách, quan sát thấy các cấu trúc 
dạng đường vạch hoặc dạng lưới bao quanh dạ dày.  

T4b: Các thay đổi mô tả trên lan vào các cơ 
quan kế cận.  

Phẫu thuật  

Các bệnh nhân sau đó được mổ với mục đích 
cắt dạ dày triệt căn, các kết quả sau mổ và mô bệnh 
học sẽ được thu thập lại bao gồm đánh giá khả năng 
cắt dạ dày, kích thước, vị trí bướu, mức độ xâm 
nhiễm cơ quan lân cận, tình trạng di căn hạch, bằng 
chứng của di căn gan và di căn phúc mạc.  

Đánh giá giai đoạn sau mổ căn cứ vào kết quả 
mô bệnh học đối với các giai đoạn từ T1 tới T4a. 
Riêng giai đoạn T4b được kết luận căn cứ vào hai 
tiêu chuẩn sau:  

Nếu cắt được dạ dày thì bệnh nhân có kết quả 
mô bệnh học là T4a và khi mổ ghi nhận bướu xâm 
nhiễm cơ quan lân cận. 

Nếu không cắt được dạ dày nhưng khi mổ ghi 
nhận bướu xâm nhiễm cơ quan lân cận. 

Phân tích kết quả  

Các kết quả được biểu hiện bằng độ nhạy, độ 
chuyên, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm.  

Phân tích thống kê  

Các kết quả định lượng được biểu hiện bằng 
trung bình ± độ lệch chuẩn. Các biến nhóm được so 
sánh bằng Chi bình phương hoặc Fisher’s exact 
test. Tất cả phân tích thống kê được thực hiện bằng 
phần mềm thống kê SPSS 16.0 với giá trị p < 0,05 
được coi như có ý nghĩa thống kê.  

KẾT QUẢ  

Trong thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 
12/2018, chúng tôi đã thực hiện khảo sát tại Khoa 
Ngoại 2 bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí 
Minh và ghi nhận được 359 bệnh nhân thỏa mãn các 
tiêu chuẩn được đưa vào nghiên cứu.  

Trong số 359 bệnh nhân chúng tôi ghi nhận 
được một số đặc điểm dịch tễ như sau  

Giới tính 
Nam  Nữ Tổng số 

225 (62,7%) 134 (37,3%) 359 (100%) 

Tuổi 
Nhỏ nhất  Lớn nhất  Trung bình  

27 92 57 
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Các đặc điểm trên cận lâm sàng thu thập được trong mẫu khảo sát  
Vị trí bướu trên nội soi dạ dày Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 

Hang vị  154 43,1 

Vùng tiền môn vị  30 8,4 

Vùng góc  68 19 

Thân vị  44 12,3 

Phình vị  3 0,8 

Bờ cong nhỏ  20 5,6 

Lan rộng trong dạ dày 13 3,6 

Tâm vị  22 6,2 

Các vùng khác  3 0,8 

Đại thể bướu trên nội soi Bệnh nhân % 

Chồi 57 15,9 

Loét  215 59,9 

Loét-thâm nhiễm 61 17  

Thâm nhiễm lan tỏa  10 2,8 

Phương thức làm căng dạ dày Bệnh nhân % 

Bơm khí  189 52,6 

Uống nước  170 47,4 

Ý nghĩa phẫu thuật Bệnh nhân % 

Triệt căn  286 79,7 

Tạm bợ  73 20,3 

Loại cắt dạ dày Bệnh nhân  %  

Cắt dạ dày toàn phần  32 10,5 

Cắt phần xa dạ dày  265 86,6 

Cắt cực trên dạ dày  6 2 

Cắt phần xa dạ dày kèm cơ quan khác 1 0,3 

Cắt dạ dày toàn phần kèm cơ quan khác  2 0,6 

Tổng số ca cắt dạ dày  306 100 

 

Như vậy trong số 306 bệnh nhân được cắt dạ 
dày thì có 286 bệnh nhân được cắt dạ dày với ý 
nghĩa triệt căn và 20 bệnh nhân được cắt dạ dày với 
ý nghĩa triệu chứng, 53 trường hợp còn lại là các 
phẫu thuật nối tắt, sinh thiết và mở thông.  

Khi đánh giá khả năng phát hiện bướu trên CT, 
ghi nhận phát hiện được bướu ở 354/359 bệnh nhân 
(98,61%). Có 5 trường hợp không ghi nhận và đánh 
giá được bướu trên CT. Nếu phân tích các dữ kiện 
thu thập lúc mổ chúng tôi ghi nhận về mặt vị trí có  
1 trường hợp bướu nằm ở thân vị, 2 trường hợp 
bướu nằm ở vùng góc, 2 trường hợp còn lại bướu 
nằm ở vùng hang vị. Nếu xét theo chu vi dạ dày thì 
có 2 trường hợp bướu chiếm vị trí ở bờ cong nhỏ,  
1 trường hợp bướu nằm ở bờ cong lớn, 1 trường 

hợp bướu nằm ở mặt trước và 1 trường hợp bướu 
nằm ở mặt sau. Khi quan sát đại thể, hai bướu có 
dạng đại thể của ung thư dạ dày giai đoạn sớm 
trong đó một bướu có dạng 0-IIc, 1 bướu có dạng  
0-III, 2 bướu còn lại có dạng chồi loét (type 2) và  
1 bướu còn lại có dạng loét-thâm nhiễm. Về khảo 
sát kết quả giải phẫu bệnh sau mổ ghi nhận có 2 
trường hợp ở giai đoạn pT1, 2 trường hợp ở giai 
đoạn pT2 và 1 trường hợp bướu pT3. Khi so sánh 
hai cách làm căng dạ dày, ghi nhận trong nhóm có 4 
trường hợp làm căng bằng uống nước và chỉ có một 
trường hợp làm căng dạ dày bằng bơm khí, trường 
hợp này bướu ở giai đoạn pT1. 
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Khi đánh giá bướu theo giai đoạn giải phẫu 
bệnh sau mổ chúng tôi ghi nhận có sự phân bố các 
giai đoạn theo bảng sau  

Giai đoạn sau mổ  Bệnh nhân  Tỷ lệ % 

pT1 28 1.4 

pT2 60 7.8 

pT3 29 16.7 

pT4a 132 8.1 

pT4b 105 36.8 

Không đánh giá được  5 29.2 

Tổng số 359 100.0 

Nếu sắp xếp các bướu nguyên phát riêng theo 
từng giai đoạn bệnh học sau mổ để đánh giá khả 
năng chẩn đoán của CT theo giai đoạn, sau đó tính 
các giá trị cần thiết theo từng giai đoạn bệnh, kết 
quả ghi nhận được  

Đối với giai đoạn pT1  
Giai đoạn trên CT  Bệnh nhân  Tỷ lệ % 

T1 5 17,9 

T2 - 3 21 75 

Không thấy bướu  2 7,1 

Tổng số  28 100 

Như vậy độ chính xác trong chẩn đoán giai đoạn 
T1 của CT trong trường hợp này chỉ đạt 5/28 = 17,86%.  

Nếu xem xét tỷ lệ chẩn đoán của CT khi so 
sánh giữa hai phương pháp làm căng dạ dày thì 
không ghi nhận sự khác biệt trong chẩn đoán.    

Giai đoạn bướu 
trên CT 

Phương pháp làm căng  
dạ dày  Tổng số 

Uống nước  Bơm khí   

T1 2 3 5 

T2 - T3 11 10 21 

Không thấy bướu  1 1 2 

Tổng số  14 14 28 

Đối với các trường hợp có bướu giai đoạn  
T2 - T3, khi đánh giá khả năng chẩn đoán ghi nhận 
kết quả theo bảng sau.  
Đối với các bướu giai đoạn T2-3, ghi nhận kết 
quả trên CT theo bảng sau 

Giai đoạn trên CT Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 

T1 3 3,4 

T2-3 54 60,7 

T4a 29 32,6 

Không thấy bướu 3 3,4 

Tổng số  89 100 

Như vậy, độ chính xác trong chẩn đoán giai 
đoạn của CT đối với các bướu giai đoạn T2-3 sẽ là 
54/89 = 60,7%. 

Nếu xem xét khả năng chẩn đoán của hai phương 
pháp làm căng dạ dày cho các bướu thuộc giai đoạn 
T2-3, kết quả được trình bày trong bảng sau.  

 

 
  Cách làm căng dạ dày   

Uống nước Bơm khí Tổng số 

Đánh giá giai đoạn trên CT 

T1 1 2 3 

T2-3 29 25 54 

T4a 14 15 29 

Không đánh giá được  3 0 3 

Tổng số  47 42 89 

Như vậy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai phương pháp làm căng dạ dày với giá trị Chi 
bình phương là 0,394 và p = 0,335. 

 

Đối với các trường hợp bướu được xác định 
trên giải phẫu bệnh là T4a, khi so sánh với kết quả 
đánh giá giai đoạn của bướu trên CT, kết quả được 
ghi nhận theo bảng sau.  

 

Giai đoạn trên CT Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 

T2-3 42 31,8 

T4a 78 59,1 

T4b 12 9,1 

Tổng số  132 100 
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Như vậy độ chính xác của CT trong đánh giá 
bướu giai đoạn này chỉ đạt 78/162 = 59,1%.  

Khi so sánh hai phương pháp làm căng dạ dày 
trong chẩn đoán các bướu T4a, kết quả được ghi 
nhận. 

  Cách làm căng dạ dày  
Tổng số 

  Uống nước  Bơm khí 

 T2 - 3 20 22 42 

T4a 31 47 78 

T4b 9 3 12 

Tổng số   60 72 132 

Như vậy đối với bướu T4a, cũng không ghi 
nhận sự khác biết giữa hai phương pháp làm căng 
dạ dày với giá trị Chi bình phương là 5,33  
và p = 0.07. 

Đối với các bệnh nhân có kết quả giải phẫu 
bệnh là T4b, kết quả khảo sát trên CT ghi nhận. 

Giai đoạn trên CT Số bệnh nhân  Tỷ lệ % 

T2 - 3 12 11,4 

T4a 49 46,7 

T4b 44 41,9 

Tổng số  105 100 

Như vậy độ chính xác của CT trong chẩn đoán 
bệnh giai đoạn này chỉ đạt 44/105 = 41,9%. 

Khi xem xét sự khác biệt của hai phương pháp 
làm căng dạ dày trong giai đoạn T4b, cũng không 
ghi nhận có sự khác biệt.  

  Giai đoạn trên CT 
Tổng số 

  T2-3 T4a T4b 

 Uống nước 6 22 18 46 

Bơm khí  6 27 26 59 

Tổng số   12 49 44 105 

Sự khác biệt của hai phương pháp làm căng dạ 
dày không khác biệt về mặt thống kê với giá trị Chi 
bình phương bằng 0,361 và p = 0,835. 

BÀN LUẬN  

Khả năng phát hiện bướu nguyên phát 

Trong mẫu khảo sát này, tỷ lệ phát hiện bướu 
nguyên phát đạt 354/359 = 98,6%. Trong số 5 
trường hợp không phát hiện bướu nguyên phát có 2 
trường hợp bướu pT1, 2 trường hợp bướu pT2 và 1 
pT3. Như vậy đối với giai đoạn T1, tỷ lệ phát hiện 
bướu là 26/28 = 92,86%. Đối với ung thư dạ dày giai 
đoạn sớm (giai đoạn I) việc chẩn đoán trên CT thực 
sự rất khó, trong mẫu khảo sát này, có 2 trường hợp 

không phát hiện được bướu. Đối với bệnh ở giai 
đoạn T2-3, tỷ lệ phát hiện bệnh là 86/89 = 96,63%, 
tuy có cao hơn nhưng vẫn có đến 3 trường hợp 
không quan sát thấy bướu. Cả ba trường hợp này 
đều nằm trong nhóm làm căng dạ dày bằng uống 
nước. Có thể do bệnh nhân không tuân thủ tốt việc 
uống nước như uống không đủ nên dạ dày không đủ 
căng dẫn đến việc bỏ sót bệnh.  

Nói chung vấn đề khó khăn trong phát hiện 
bướu nguyên phát thường gặp hơn đối với các 
EGC. Đối với ung thư dạ dày tiến triển (AGC), tỷ lệ 
phát hiện bướu của MDCT đạt giá trị cao hơn 
nhiều[3]. Trong một báo cáo của SHIRO KIKUCHI và 
cộng sự[17], khả năng phát hiện bướu T1 trên MDCT 
chỉ đạt 21% (8/38 bệnh nhân) trong khi với giai đoạn 
tiến triển hơn tỷ lệ phát hiện bướu trên MDCT đạt tới 
75% (27/36 bệnh nhân) và sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê p < 0.0001). Cũng theo tác giả này 
khả năng phát hiện bướu có kích thước nhỏ (≤ 4cm) 
chỉ đạt 23% (8/35 bệnh nhân) trong khi với bướu có 
kích thước >4cm, tỷ lệ này đạt tới 69% (27/39 bệnh 
nhân) (p < 0.001). Hình ảnh của ung thư dạ dày giai 
đoạn sớm trên hình ảnh CT 2 chiều đôi khi rất khó 
nhận định. Đối với giai đoạn T1a, trên hình ảnh hai 
chiều có thể không phát hiện bất thường[10]. Đối với 
các ung thư dạ dày giai đoạn sớm, các kỹ thuật 3D 
rất hữu ích trong việc phát hiện bệnh[9].Theo các báo 
cáo của các tác giả nước ngoài, đối với việc chẩn 
đoán bướu ở giai đoạn này, các kỹ thuật khảo sát đa 
mặt phẳng (MPR) và nội soi dạ dày ảo là cực kỳ hữu 
ích. Trong một nghiên cứu cứu của Kim và cs[8],  
nội soi dạ dày ảo đã có biểu hiện tốt hơn hình ảnh 
trục cho phát hiện ung thư dạ dày sớm với độ nhạy 
và độ đặc hiệu là 91,9% và 74% và 62,9% và 82,9%, 
theo thứ tự. Nội soi dạ dày ảo cũng có độ chính xác 
tốt hơn (0,89, p < 0.038) trong phát hiện ung thư dạ 
dày sớm so với độ chính xác 0,78 và 0,81 cho hình 
ảnh trục và tái tạo đa mặt phẳng, theo thứ tự.  

Tại Việt Nam, theo một khảo sát của tác giả  
Đỗ Thị Ngọc Hiếu[18] thực hiện trên 133 trường hợp 
ung thư dạ dày được chụp CT 64 lát cản quang với 
phương pháp làm căng dạ dày bằng nước từ tháng 
12/2011 tới tháng 3/2013, tác giả ghi nhận tỷ lệ phát 
hiện bướu là 132/133 bệnh nhân, tỷ lệ này cao hơn 
hẳn tỷ lệ của chúng tôi. Có thể do chúng tôi đã sử 
dụng lát cắt dày hơn và chưa sử dụng kỹ thuật tái 
tạo đa mặt phẳng (MPR) khi đánh giá bướu. 

Độ chính xác trong phân chia giai đoạn bướu 

Đối với các trường hợp ung thư dạ dày giai 
đoạn sớm, tỷ lệ chẩn đoán giai đoạn bệnh chính xác 
chỉ đạt 5/28 = 17,86%. Tỷ lệ này thấp hơn báo cáo 
của các tác giả nước ngoài. Đối với các giai đoạn 
bệnh tiến triển hơn, khả năng chẩn đoán phân biệt 
giai đoạn bướu vẫn chưa cao, chỉ đạt mức 50% - 
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60%. Khi phân tích để tìm mối liên hệ với các yếu tố 
như cách thức làm căng dạ dày, dạng đại thể, vị trí 
của tổn thương, loại giải phẫu bệnh, chúng tôi không 
tìm thấy sự liên hệ có ý nghĩa.  

Tính chính xác chẩn đoán của MDCT cho phân 
giai đoạn T nói chung thay đổi từ 77% tới 89%.  
Sử dụng tái tạo đa mặt phẳng (Multiplanar 
Reformation: MPRs) cải thiện tính chính xác của 
phân giai đoạn T vì chúng có thể cho thấy bướu và 
mỡ quanh dạ dày trên các bình diện giúp đánh giá 
tốt hơn độ rộng của sự xâm nhập bướu[1],[7].  
Trong một nghiên cứu, tính chính xác của phân giai 
đoạn T trước mổ trong 106 trường hợp tăng từ 77% 
cho hình ảnh theo trục đơn độc lên 84% với MPR[7]. 
Trong một nghiên cứu khác, Chen và cs[1] phối hợp 
VG và MPRs, chúng tăng độ chính xác chung trong 
xếp giai đoạn T tới 89% từ 73% cho các hình ảnh chỉ 
theo trục. Trong một nghiên cứu của Kazuhiro 
Furukawa và cộng sự[2] khảo sát trên 175 bệnh nhân 
ung thư dạ dày được thực hiện MDCT động học và 
trong đó có 129 bệnh nhân (135 tổn thương) được 
thực hiện EUS. tác giả này ghi nhận phân giai đoạn 
T chính xác bằng nội soi dạ dày ảo và hình ảnh MPR 
là 82,2% (111/135) và 83,7% (113/135) bằng EUS, 
cho thấy hai phương pháp này không có sự khác 
biệt về mặt thống kê. Nguyên nhân chính của phân 
quá và dưới giai đoạn là loét hoặc sẹo loét và 
carcinoma tuyến biệt hóa kém, loại không cô đặc. 

Trong một báo cáo của Kwee RM và Kwee 
TC[12] tổng hợp 6 nghiên cứu. Độ chính xác chẩn 
đoán của MDCT cho phân giai đoạn T chung thay 
đổi từ 65% tới 92,1%. Độ nhạy và độ đặc hiệu cho 
đánh giá tổn thương thanh mạc thay đổi từ 77,8% 
tới 100% và từ 80% tới 96,8% theo thứ tự. Theo tác 
giả, với sự cải tiến về mặt chất lượng của máy với 
sự hiện diện của các máy chụp CT đa dãy với tốc độ 
chụp nhanh hơn, lấy được các lát cắt mỏng hơn 
trong thời gian ngắn hơn với ít xảo ảnh hơn đã giúp 
MDCT có hiệu quả chẩn đoán tốt hơn.  

Tại Việt Nam, theo tác giả Đỗ Thị Ngọc Hiếu[18] 
CT có khả năng chẩn đoán đúng chung 78%; độ 
nhạy và đặc hiệu của các giai đoạn T1, T2-3, T4a, 
T4b lần lượt là 100% và 100%, 57% và 98%, 71% 
và 86%, 89% và 77%. Độ nhạy thấp nhất với u giai 
đoạn T2-3. Độ nhạy trong khảo sát của chúng tôi 
thấp hơn nhiều, đặc biệt trong giai đoạn T1, có lẽ do 
các bệnh nhân của chúng tôi không đạt được tình 
trạng căng dạ dày tốt nhất khi khảo sát, ngoài ra, 
trong mẫu của chúng tôi các bệnh nhân cũng chưa 
được sử dụng MPR để khảo sát. 

KẾT LUẬN 

Qua khảo sát CT trước mổ của 359 bệnh nhân 
ung thư dạ dày đã được phẫu thuật tại bệnh viện 

Ung Bướu, và so sánh với kết quả mô bệnh học sau 
mổ. Chúng tôi ghi nhận tỷ lệ phát hiện bướu nguyên 
phát là 98,61%. Trong đó, tỷ lệ phát hiện bướu trong 
ung thư dạ dày giai đoạn sớm chỉ đạt 92,86% và giai 
đoạn tiến triển đạt 99,1%. Khả năng chẩn đoán đúng 
giai đoạn của bướu thay đổi theo các giai đoạn T1, 
T2-3, T4a, T4b lần lượt là 17,86%, 60,7%, 59,1% và 
41,9%, theo thứ tự. Khả năng phân giai đoạn của 
bệnh không khác biệt giữa hai phương pháp làm 
căng dạ dày bằng nước và bằng khí. Tuy nhiên,  
CT vẫn là phương tiện hữu ích và thường được  
sử dụng nhất hiện nay để đánh giá trước mổ vì tính 
dễ thực hiện, khách quan và tiên đoán khả năng 
phẫu thuật. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư biểu mô tế bào nhẫn của đường mật 
(Signet ring cell carcinoma - SRCC) rất hiếm gặp, 
đến nay trên thế giới mới chỉ có 13 trường hợp được 
báo cáo. Đây là ung thư có tiên lượng rất xấu, với 
trung vị thời gian sống thêm khoảng 6 tháng kể từ 
khi được chẩn đoán[1]. Tại Trung tâm Ung Bướu - 
bệnh viện Quân Y 103 chúng tôi ghi nhận một 
trường hợp ung thư biểu mô tế bào nhẫn của đường 
mật ngoài gan đoạn giữa ống mật chủ. Để có thêm 
kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý này, 
chúng tôi thông báo ca bệnh và hồi cứu y văn. 

 

 

 

CA LÂM SÀNG 

Bệnh nhân nam 60 tuổi, tiền sử đái tháo đường 
5 năm, sỏi mật đã phẫu thuật đường mật lấy sỏi, cắt 
bỏ túi mật năm 2016. T11/2019 bệnh nhân vào viện 
vì triệu chứng đau tức vùng hạ sườn phải, chán ăn, 
vàng da. Khám lâm sàng tại thời điểm vào viện: 
Bệnh nhân có vàng da vàng mắt, nước tiểu vàng, 
phân bạc màu. Xét nghiệm sinh hóa máu có Bil tăng 
(Bil TP: 99mcmol/l, Bil TT: 59mcmol/l), các Enzym 
chuyển tăng (AST: 109U/l, ALT: 73U/l, GGT: 293U/l), 
Tumor Marker CA 19-9 tăng (116U/ml). Glucose 
máu 14mmo/l, các xét nghiệm điện giải, ure, 
creatinine, tổng phân tích tế bào máu trong giới hạn 
bình thường. MRI đường mật có dựng hình đường 
mật cho thấy hình ảnh chít hẹp đường ngoài gan tại 
ống mật chủ trên một đoạn dài 17mm, cách chỗ đỗ 
vào tá tràng 3cm, giãn đường mật trong gan và 

TÓM TẮT 

Ung thư biểu mô thể nhẫn đường mật (Signet ring cell carcinoma - SRCC) là một thể bệnh rất hiếm 
gặp và có tiên lượng xấu. Nhóm tác giả thông báo một trường hợp bệnh nhân nam 60 tuổi, tiền sử đái 
tháo đường, nhiễm trùng đường mật do sỏi, phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Được chẩn đoán ung thư biểu mô 
thể nhẫn của đường mật ngoài gan đoạn giữa ống mật chủ. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn ống 
mật chủ chứa u, tái tạo lưu thông bằng miệng nối mật ruột, không điều trị bổ trợ, sau phẫu thuật 6 tháng 
bệnh tiến triển, bệnh nhân được điều trị hóa chất phác đồ GemCis, sau 2 chu kỳ đánh giá bệnh đáp ứng 
tốt, lâm sàng có cải thiện, đến chu kỳ 4 xuất hiện tình trạng nhiễm trùng đường mật, đánh giá thể trạng 
bệnh nhân yếu chuyển sang điều trị chăm sóc giảm nhẹ. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng: Cần phải đánh giá toàn diện tổn thương bằng các phương tiện chẩn đoán 
khi cần thiết như MRI ổ bụng có dựng hình đường mật để không bỏ sót tổn thương u đường mật, đặc biệt 
trong bệnh cảnh sỏi mật lâu năm. Cần xem xét kỹ, hội chẩn tiêu bản nếu cần, làm các xét nghiệm khác để 
loại trừ, khẳng định khi chẩn đoán 1 trường hợp với thể mô bệnh học rất hiếm gặp. Trong điều trị cần phối 
hợp các biện pháp điều trị (phẫu thuật, xạ trị, hóa chất) một cách hợp lý, theo hướng dẫn chung của ung 
thư đường mật, phù hợp với từng bệnh nhân cụ thể, kết hợp với nâng đỡ thể trạng, điều trị triệu chứng. 

Từ khóa: Ung thư biểu mô đường mật, tế bào nhẫn. 
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ngoài gan trên chỗ chít hẹp, sỏi ống gan chung kích 
thước 6mm (Hình 1, 2). Bệnh nhân được nội soi 
thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không phát  
hiện tổn thương. Chẩn đoán trước mổ: Tắc mật theo 
dõi do u chít hẹp ống mật chủ, sỏi ống gan chung. 

 

Hình 1. Hình ảnh MRI ổ bụng thời điểm trước phẫu 
thuật cho thấy hình ảnh đường mật giãn, có sỏi nhỏ 

trong đường mật 

 

 

Hình 2. Hình ảnh MRI dựng hình đường mật trước 
phẫu thuật cho thấy ống mật chủ bị chít hẹp, giãn 
đường mật trong và ngoài gan trên vị trí chít hẹp 

Bệnh nhân được kiểm soát đường máu bằng 
Insulin 30 đơn vị/ ngày, phẫu thuật mở ổ bụng theo 
đường trắng giữa trên và dưới rốn ngày 8/11/2019, 
vào ổ bụng thấy ống mật chủ bị chít hẹp trên đoạn 
dài 1,5cm bởi tổ chức dạng nhầy, đường mật phần 
trên chỗ chít hẹp giãn lớn, dịch mật không lưu thông 
được. Bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn ống mật 
chủ chứa u, bơm rửa đường mật lấy được vài viên 
sỏi nhỏ, tái tạo lưu thông đường mật bằng miệng nối 
mật ruột, đặt dẫn lưu giảm áp đường mật. Tổ chức u 
dạng nhầy được chuyển đến khoa Giải phẫu bệnh 
lý, kết quả: Mô đệm xơ hóa thâm nhiễm nhiều tế bào 
lympho, có vùng là các tế bào nhẫn đứng rải rác 
nằm trong bể nhầy, hóa mô miễn dịch: CK19 (+), 
CDX2 (+), CEA (+), CK7 (+), CK20 (+). Phù hợp với 
ung thư biểu mô tế bào nhẫn (Hình 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

 
 
 

  
Hình 3. Nhuộm H.E Hình 4. Nhuộm CDX2 

 

  
Hình 5. Nhuộm CEA Hình 6. Nhuộm CK7 

 

  
Hình 7. Nhuộm CK19 Hình 8. Nhuộm CK20 

Chẩn đoán giai đoạn tương ứng T2N0M0.  
Sau phẫu thuật lâm sàng bệnh nhân ổn định, ăn ngủ 
được, hết đau vùng hạ sườn phải, hết vàng da,  
các xét nghiệm sinh hóa máu dần trở về bình 
thường. Bệnh nhân ra viện, do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 bệnh nhân không vào viện để kiểm tra 
điều trị bổ trợ. Đến tháng 5/2020 bệnh nhân biểu 
hiện chán ăn, đầy bụng, đau tức hạ sườn phải trở 
lại, vào viện XN CA19-9 tăng (213U/ml), Bil trong 
giới hạn bình thường (Bil TP: 8.5mcmol/l, Bil TT: 
3.4mcmol/l), Glucose máu 7,4mmol/l. CT ổ bụng 
thấy đường mật giãn, có khí trong đường mật  
(Hình 9). Bệnh nhân được hội chẩn điều trị hóa chất 
phác đồ Gemcitabin/Cisplatin với Gemcitabin N1, N8 
liều 1250mg/m2, Cisplatin N1 liều 75mg/m2 chu kỳ 21 
ngày.  
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Hình 9. Hình ảnh CT ổ bụng của bệnh nhân sau 
phẫu thuật 7 tháng (19/5/2020) cho thấy hình ảnh 

giãn đường mật, có khí tự do trong đường mật 

Quá trình điều trị và hiệu quả điều trị 

Sau 2 chu kỳ hóa chất tình trạng lâm sàng của 
bệnh nhân được cải thiện, hết đau vùng hạ sườn 
phải, đỡ đầy bụng, ăn uống ngon miệng. Sau chu kỳ 
4 bệnh nhân xuất hiện tình trạng nhiễm trùng đường 
mật, được điều trị kháng sinh một đợt 2 tuần, đánh 
giá thể trạng bệnh nhân yếu, chuyển sang điều trị 
chăm sóc giảm nhẹ, nâng đỡ thể trạng. 

HỒI CỨU Y VĂN 

Ung thư biểu mô đường mật 
(Cholangiocarcinoma) là loại ung thư khá hiếm gặp 
và có tiên lượng xấu, độ tuổi mắc bệnh thường từ  
55 - 65 tuổi, bệnh gặp nhiều nhất ở quần thể người 
châu Á với tần suất khoảng (2.8 - 3.3 trường 
hợp/100.000 dân). Theo vị trí có thể phân thành 3 
loại: ung thư đường mật trong gan, vùng quanh rốn 
gan và ung thư đường mật ngoài gan đoạn xa, với tỷ 
lệ mắc lần lượt là: đoạn trong gan chiếm khoảng 
10%, đoạn quanh rốn gan chiếm 50%, ung thư 
đường mật đoạn xa chiếm 40%[2],[3],[4]. Giải phẫu 
bệnh của ung thư biểu mô đường mật chủ yếu là 
loại ung thư biểu mô tuyến, phần lớn có mức độ biệt 
hóa vừa hoặc cao, các typ mô bệnh học hiếm gặp 
hơn bao gồm: ung thư biểu mô thể nhú, thể nhầy, tế 
bào vảy, tế bào nhỏ, tế bào trung mô và ung thư 
biểu mô thể nhẫn[5],[6]. 

Ung thư biểu mô tế bào nhẫn thường gặp ở các 
vị trí như dạ dày và đường ruột nhưng ở đường mật 
thì rất hiếm gặp[6]. 

Các yếu tố nguy cơ đã được đề xuất bao gồm: 
nhiễm trùng đường mật mạn tính, sỏi mật, tiền sử 
cắt túi mật, nghiện rượu, đái tháo đường, hút thuốc 
lá, béo phì, bệnh viêm xơ đường mật tiên 
phát[2],[7],[8]… 

Đến nay mới chỉ có 13 trường hợp ung thư biểu 
mô đường mật thể nhẫn được báo cáo trên thế 

giới[1], đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo tại 
bệnh viện Quân Y 103 và tại Việt Nam. 

BÀN LUẬN 

Các yếu tố nguy cơ đã được đề xuất bao gồm: 
nhiễm trùng đường mật mạn tính, sỏi mật, tiền sử 
cắt túi mật, nghiện rượu, đái tháo đường, hút thuốc 
lá, béo phì, bệnh viêm xơ đường mật tiên 
phát…[2],[7],[8], bệnh nhân này có 4 yếu tố nguy cơ 
bao gồm: Đái tháo đường, tiền sử sỏi mật, viêm 
đường mật do sỏi, phẫu thuật cắt bỏ túi mật cách 
thời điểm phát hiện u 4 năm. 

Nguồn gốc của ung thư biểu mô tế bào nhẫn 
của đường mật có thể do: khối u được phát triển từ 
đám tế bào biểu mô dạ dày, ruột lạc chỗ trong 
đường mật, hoặc do quá trình dị sản - loạn sản 
thành ung thư ngay tại chính đường mật[9],[10]. Trong 
trường hợp này, nguồn gốc phát triển từ đám tế bào 
biểu mô dạ dày ruột lạc chỗ là ít khả năng. Khả năng 
cao hơn trong trường hợp này là các tế bào ung thư 
phát triển theo quá trình viêm - dị sản - loạn sản - 
ung thư ngay chính từ các tế bào biểu mô đường 
mật do bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ như tiền sử 
sỏi mật, nhiễm trùng đường mật, tiền sử cắt bỏ túi 
mật trước đó cũng có thể làm tăng sự bất thường về 
cơ học hóa học trong đường mật để ảnh hưởng đến 
quá trình hình thành ung thư. 

Về mặt chẩn đoán: Trên bệnh cảnh bệnh nhân 
bị tiền sử sỏi mật nhiều năm, đã phẫu thuật đường 
mật lấy sỏi, vào viện vì đau hạ sườn phải, vàng da, 
nếu không đánh giá toàn diện, rất dễ bằng lòng với 
chẩn đoán sỏi mật tái phát mà bỏ qua các tổn 
thương phối hợp như u đường mật nhất là khi khối u 
kích thước còn nhỏ. Do đó cần phải đánh giá toàn 
diện tổn thương tránh bỏ sót, MRI ổ bụng có dựng 
hình đường mật là cần thiết. Khi chẩn đoán ung thư 
biểu mô đường mật thể nhẫn là một thể bệnh rất 
hiếm, cần xem xét kỹ, hội chẩn tiêu bản nếu cần, nội 
soi dạ dày - tá tràng để loại trừ các tổn thương từ 
biểu mô ruột xâm lấn vào đường mật. 

Cũng như các ung thư biểu mô tế bào nhẫn của 
dạ dày - ruột, ung thư biểu mô tế bào nhẫn của 
đường mật có tiên lượng rất tồi do sự tiến triển 
nhanh, sớm di căn và đáp ứng kém với các biện 
pháp điều trị. Bệnh nhân thường tử vong do các biến 
chứng tắc mật gây suy gan nặng, nhiễm trùng 
đường mật, nhiễm khuẩn huyết. Trong 13 trường 
hợp được báo cáo trên thế giới thì chỉ có 6 trường 
hợp sống trên 6 tháng kể từ khi được chẩn đoán, có 
1 trường hợp tử vong sau chẩn đoán 16 ngày, có 2 
trường hợp tử vong sau 3 tuần, còn lại có thời gian 
sống từ 3 - 4 tháng[1]. Đây là trường hợp có thời gian 
sống thêm trên toàn bộ trên 9 tháng sau phẫu thuật 
tính đến thời điểm hiện tại. 
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Về mặt điều trị các phương pháp điều trị đối với 
ung thư biểu mô tế bào nhẫn đường mật bao gồm: 
phẫu thuật, xạ trị, hóa chất[1]. Trong đó phẫu thuật 
vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất nếu vẫn 
còn chỉ định. Bệnh nhân này, đã được chẩn đoán và 
phẫu thuật ở giai đoạn tương đối sớm, nên thời gian 
sống thêm dài hơn trung vị thời gian sống thêm của 
các trường hợp đã được báo cáo. Cần phối hợp các 
biện pháp điều trị một cách hợp lý, theo các hướng 
dẫn, và kinh nghiệm điều trị các trường hợp đã được 
báo cáo, phù hợp với bệnh nhân, kết hợp với điều trị 
triệu chứng nâng đỡ thể trạng. Cần lưu ý đến nguy 
cơ nhiễm trùng đường mật ngược dòng có thể xảy 
ra do sự mất cấu trúc giải phẫu tự nhiên của đường 
mật, giảm sức đề kháng của cơ thể, để phát hiện và 
xử lý kịp thời. 

KẾT LUẬN 

Đây là trường hợp rất hiếm gặp, được điều trị 
bằng 2 biện pháp cơ bản là phẫu thuật và hóa chất, 
có thời gian sống thêm cho đến hiện tại là 10 tháng, 
cao hơn trung vị sống thêm của các trường hợp đã 
được báo cáo. 

Rút kinh nghiệm về chẩn đoán: Cần phải đánh 
giá toàn diện, để không bỏ sót tổn thương u, nhất là 
trong bệnh cảnh phối hợp với sỏi mật tái diễn, nhiễm 
trùng đường mật. Khi chẩn đoán một trường hợp 
ung thư biểu mô đường mật thể nhẫn là thể bệnh rất 
hiếm gặp cần xem xét kỹ, hội chẩn tiêu bản, thực 
hiện các khảo sát để loại trừ, khẳng định chắc chắn. 

Trong điều trị cần dựa theo hướng dẫn điều trị 
chung đối với ung thư đường mật, các kinh nghiệm 
từ các trường hợp lâm sàng đã được báo cáo, phối 
hợp các biện pháp điều trị (phẫu thuật, xạ trị, hóa 
chất) một cách hợp lý, phù hợp với bệnh nhân cụ 
thể, kết hợp với nâng đỡ thể trạng điều trị triệu 
chứng, cần lưu ý dự phòng và điều trị sớm nhiễm 
trùng đường mật ngược dòng sau phẫu thuật. 

Cần có thêm báo cáo về các trường hợp ung 
thư biểu mô tế bào nhẫn đường mật trong nước và 
quốc tế để hiểu rõ bản chất để có thể chẩn đoán 
sớm, điều trị hiệu quả. 
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SUMMARY 

Signet ring cell cholangiocarcinoma (SRCC) is an extremely rare disease and it often results in poor 
prognosis. The authors report a case of a 60-year-old male patient with a history of diabetes, biliary tract 
infection due to stones and a cholecystectomy had diagnosed a signet ring cell carcinoma of the extrahepatic 
bile duct which is in the middle of the bile duct. The patient had surgery to remove the segment of the bile duct 
containing the tumor, restore flow by choledochoduodenostomy, without adjuvant treatment. It sees a 
progressive disease after 6 months of surgery, the patient was treated with Gem-Cis chemotherapy regimen. 
The patient responds well after two cycles, clinically improved, then suffer biliary tract infection status on cycle 
4 with the unacceptable condition of patients so the patient receives a palliative care treatment. 

The research team believes that it is necessary to comprehensively evaluate the lesion by methods of 
diagnosis when necessary such asmagnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) in order not to miss 
biliary tumor lesions, especially in chronic gallstones. It is necessary to carefully consider, consult experts for 
tissue specimens if necessary, do other tests to exclude and confirm when diagnosing a case with a rare 
histopathology. In treatment, it is necessary to combine treatment methods (surgery, radiation therapy, 
chemicals) reasonably, according to the guidance of biliary tract cancer, suitable for each specific patient with 
the combination of the supportive care and symptomatic treatment. 

Keyword: Signet ring cell (SRC), cholangiocarcinoma. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo GLOBOCAN 2018, trên toàn thế giới có 
khoảng 2.088.849 ca mới mắc, và 626.679 ca tử 
vong vì UTV (chiếm 11,6% tổng số bệnh nhân bị ung 
thư (UT) xếp thứ 2 ở cả hai giới sau ung thư phổi và 
đứng thứ 5 trong số các nguyên nhân tử vong do UT 
sau phổi, đại trực tràng, dạ dày và gan)[1]. 

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê năm 2018 
có 15.229 phụ nữ mới mắc ung thư vú (UTV). Trong 
đó có 6.103 người tử vong do UTV[1]. 

Ung thư vú tái phát di căn thì tiên lượng sống 
thêm cũng như đáp ứng điều trị được xem xét dựa 
trên nhiều tiêu chí như thể trạng bệnh, tình trạng mô 
bệnh học… Với đối tượng bệnh nhân này thì mục 
đích điều trị không phải là triệt căn mà chính là điều 
trị giảm nhẹ, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Vì vậy việc lập kế hoạch điều trị 

cho bệnh nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sử 
dụng đơn hóa chất hay đa hóa chất cũng là câu hỏi 
được đưa ra. Trastuzumab phối hợp với taxan được 
coi là phác đồ chuẩn trong việc sử dụng đa hóa chất 
có thuốc đích với đối tượng ung thư vú tái phát  
di căn (UTV TPDC có HER2 dương tính). Nghiên 
cứu HERNATA so sánh giữa 2 phác đồ phối hợp 
trastuzumab với docetaxel và trastuzumab với 
vinorelbine cho thấy thời gian đến khi bệnh tiến triển 
và thời gian sống thêm toàn bộ không có sự khác 
biệt ở 2 nhóm. Trong khi đó tỷ lệ bệnh nhân bị  
gián đoạn do độc tính ở 2 nhóm lần lượt là 20,1%  
và 6,5% với p < 0,001. Các độc tính: hạ bạch cầu độ 
3, 4; sốt hạ bạch cầu; nhiễm trùng; bệnh thần kinh; 
rối loạn móng và phù nề gặp nhiều hơn ở nhóm phối 
hợp với docetaxel. Như vậy có thể xem xét phối hợp 
vinorelbine với trastuzumab là một lựa chọn điều trị 
tốt cho UTV TPDC có HER2 dương tính[5].  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển và tác dụng không mong 
muốn của phác đồ hóa trị vinorelbine kết hợp với trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có 
HER2 dương tính. 

Đối tượng và phương pháp: 38 bệnh nhân UTV TPDC hoặc giai đoạn IV ngay tại thời điểm chẩn 
đoán có HER2 dương tính được hóa trị vinorelbine kết hợp với trastuzumab tại bệnh viện Quân Y 103 từ 
năm 2011 đến năm 2019. 

Kết quả: Có 258 đợt truyền vinorelbine kết hợp với trastuzumab, tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 21,1%; 
đáp ứng một phần là 42,1%, lợi ích lâm sàng đạt được là 68,4%. Thời gian sống thêm bệnh không tiến 
triển trung bình của phác đồ là 8,4 ± 5 tháng. Các độc tính hay gặp là hạ bạch cầu, chủ yếu là ở độ I, II, III 
54,7%. Các độc tính ngoài hệ tạo huyết thường nhẹ ít ảnh hưởng đến tiến trình điều trị. 
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Phác đồ phối hợp vinorelbine với trastuzumab 
đã được đưa vào trong điều trị UTV TPDC có HER2 
dương tính nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về kết 
quả cũng như độc tính của phác đồ này. Vì vậy 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết 
quả bước đầu hóa trị vinorelbine kết hợp 
trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú di căn 
có HER2 dương tính tại bệnh viện Quân Y 103” 
với các mục tiêu sau: 

Đánh giá đáp ứng, thời gian sống thêm bệnh 
không tiến triển và tác dụng không mong muốn của 
phác đồ hóa trị vinorelbine kết hợp với trastuzumab 
trên bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn có HER2 
dương tính. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

38 bệnh nhân UTV TPDC hoặc giai đoạn IV 
ngay tại thời điểm chẩn đoán có HER2 dương tính 
được hóa trị vinorelbine kết hợp với trastuzumab tại 
bệnh viện Quân Y 103 từ năm 2011 đến năm 2019. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu mô tả hồi cứu. 

Các bước tiến hành 
Bước 1: Chọn bệnh nhân theo tiêu chuẩn lựa 

chọn và loại trừ. 

Bước 2: Đánh giá bilan trước điều trị. 

Bước 3: Tiến hành điều trị. 

Bước 4: Nhận xét đặc điểm đối tượng nghiên 
cứu, đánh giá kết quả điều trị. 

 

Tiến hành điều trị 
+ Chu kỳ 3 tuần: Trong chu kỳ đầu tiên 

trastuzumab liều tải 8mg/kg truyền trong 90 phút 
ngày 1, sau đó vinorelbine liều 30mg/m2 da ngày 2, 
ngày 8 truyền nhanh trong 10 phút. Các chu kỳ tiếp 
sau trastuzumab liều duy trì 6mg/kg truyền trong 90 
phút, sau đó vinorelbine 30mg/m2 da ngày 1, ngày 8. 
Tiếp tục điều trị đến khi bệnh tiến triển hoặc độc tính 
không thể dung nạp được. 

+ Vinorelbine - trastuzumab hàng tuần, chu kỳ 
28 ngày (cứ 4 tuần được tính là 1 chu kỳ): 
Trastuzumab được điều trị trước hóa chất với liều 
4mg/kg liều tải truyền trong vòng 90 phút sau đó duy 
trì liều nạp 2mg/kg truyền trong thời 30 phút (nếu 
liều tải bệnh nhân dung nạp tốt), truyền tĩnh mạch 
hàng tuần. Vinorelbine liều 30mg/m2 da, truyền tĩnh 
mạch nhanh trong 10 phút hàng tuần. 

Đánh giá kết quả điều trị 
Thời điểm đánh giá: sau mỗi 3 đợt điều trị. 

Phương pháp đánh giá: qua thu thập các thông 
tin lâm sàng (để đánh giá khả năng dung nạp thuốc), 
các xét nghiệm cân lâm sàng trước mỗi đợt điều trị, 
so sánh các tổn thương có thể đo được ở các đợt 
trước và sau, từ đó đánh giá đáp ứng theo RECIST. 

Đạo đức nghiên cứu 
Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích nâng cao 

chất lượng điều trị, chất lượng cuộc sống cho BN, 
không nhằm mục đích nào khác. 

Các thông tin về bệnh nhân được giữ kín. 

Được thông qua hội đồng đạo đức của bệnh 
viện Quân Y 103 và Học viện Quân Y. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu  

 

Biểu đồ 1. Đặc điểm về tuổi bệnh nhân 

Nhận xét: Trong 38 bệnh nhân nghiên cứu nhóm tuổi hay gặp nhất là từ 40 - 60 tuổi chiếm tỷ lệ 60,5%. 
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Biểu đồ 2. Xếp loại giai đoạn bệnh ban đầu 

Nhận xét: Bệnh nhân phát hiện bệnh chủ yếu ở giai đoạn 2 và 3 với tỷ lệ lần lượt là: 50% và 31,6%.  
Có 5,3% bệnh nhân ngay từ khi mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn 4. 

Đánh giá kết quả điều trị 

 

Biểu đồ 3. Kết quả điều trị chung 

Nhận xét: Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, một phần, bệnh ổn định và bệnh tiến triển lần lượt là: 21,1%; 42,2%; 
5,2% và 31,5%. 

Bảng 1. Liên quan giữa tỷ lệ đáp ứng điều trị với thụ thể nội tiết (TTNT) và HER2 

TTNT và HER2 
Đáp ứng Không đáp ứng 

Tổng 
n(%) n(%) 

TTNT 

ER(+) và/hoặc PR(+) 10 (63,7%) 6 (36,3%) 16 (100%) 

ER(-) và PR(-) 14 (62,7%) 8 (37,5%) 22 (100%) 

Tổng 24 (63,2%) 14 (36,8%) 38 (100%) 

p = 0,941 

Tình trạng HER2 

HER2 (++)/ FISH (+) 5 (71,5%) 2 (28,5%) 7 (100%) 

HER2 (+++) 19 (61,3%) 12 (38,7%) 31 (100%) 

Tổng 24 (63,2%) 14 (36,8%) 38 (100%) 
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p = 0,871 

Nhận xét: Khi điều trị phác đồ nghiên cứu thì tỷ lệ có đáp ứng cao hơn ở đối tượng có HER2 (+++) và 
ER/PR (+), tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,941 và p = 0,871. 

Bảng 2. Liên quan giữa tỷ lệ đáp ứng với số lượng vị trí di căn 

Số vị trí di căn 
Đáp ứng Không đáp ứng 

Tổng 
n (%) n (%) 

1 vị trí 9 (75%) 3 (25%) 12 (100%) 

≥2 vị trí 15 (57,7%) 11 (42,3%) 26 (100%) 

Tổng 24 (63,2%) 14 (36,8%) 38 (100%) 

p = 0,049 

Nhận xét: Có sự liên quan giữa số vị trí di căn với tỷ lệ đáp ứng, số vị trí di căn càng nhiều thì tỷ lệ đáp 
ứng càng thấp, sự khác biệt trên có ý nghĩa thống kê với p = 0,049. 
 

Bảng 3. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 

Thời gian Số bệnh nhân  Tỷ lệ (%) 

< 12 tháng 31 81,6 

12 tháng 7 18,4 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy thời gian sống 
thêm bệnh không tiến triển dưới 12 tháng và trên 12 
tháng có tỷ lệ lần lượt là: 81,6% và 18,4%. 

Bảng 4. Thời gian sống bệnh không tiến triển  
liên quan với giai đoạn bệnh ban đầu 

Giai đoạn X ± SD (tháng) P 

I 10 ± 5,7 

0,045 
II 9,8 ± 5,6 

III 7,5 ± 4,6 

IV 5,5 ± 2,1 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy có sự liên quan 
giữa thời gian sống thêm bệnh không tiến triển với 
giai đoạn bệnh ban đầu, sự liên quan này có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,045. 

Bảng 5. Thời gian sống bệnh không tiến triển  
liên quan với tình trạng hạch nách 

Tình trạng hạch nách X ± SD (tháng) P 

Chưa di căn (N0) 9,4 ± 5,8 

0,039 
Di căn 1 - 3 hạch (N1) 9,0 ± 5,0 

Di căn 4 - 9 hạch (N2) 7,0 ± 4,3 

Di căn 10 hạch (N3) 6,6 ± 3,2 

Nhận xét: Tình trạng hạch nách phát hiện tại 
thời điểm chẩn đoán liên quan có ý nghĩa thống kê 
với thời gian sống bệnh không tiến triển, với p = 
0,039. 

Bảng 6. Liên quan giữa thời gian sống thêm bệnh 
không tiến triển với số cơ quan tái phát di căn 

Số cơ quan tái phát di căn X ± SD (tháng) P 

1 cơ quan 10,0 ± 5,6 
0,028 

2 cơ quan 7,7 ± 4,6 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy số cơ quan di căn 
có liên quan tới thời gian sống thêm bệnh không tiến 
triển, với p = 0,028. 

Bảng 7. Độc tính trên hệ tạo huyết 

Độc tính trên hệ 
tạo huyết (n, %) 

Hạ bạch 
cầu 

Thiếu 
máu 

Giảm tiểu 
cầu 

Độ 1 93 (36,3) 155 (60,1) 23 (8,9) 

Độ 2 24 (9,3) 29 (11,2) 6 (2,3) 

Độ 3 21 (8,1) 0 (0) 3 (1,2) 

Độ 4 3 (1.2) 0 (0) 0 (0) 

Nhận xét: Độc tính của phác đồ nghiên cứu trên 
hệ tạo huyết chủ yếu gặp ở độ I và độ II. Trong đó 
giảm bạch cầu độ I, độ II chiếm tỷ lệ lần lượt  
là 36,3% và 9,3%. Ở độ IV có 1,2% giảm bạch cầu, 
không có trường hợp nào bị thiếu máu và giảm  
tiểu cầu. 
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Bảng 8. Độc tính ngoài hệ tạo huyết 

Độc tính ngoài hệ tạo huyết (n,%) Tim Gan Thận Tiêu chảy Nôn/ buồn nôn Rụng tóc 

Độ 1 33 (12,8) 44 (17,1) 0 (0) 69 (26,7) 57 (22,1) 45 (17,4) 

Độ 2 0 (0) 54 (20,9) 0 (0) 15 (5,8) 24 (9,3) 9 (3,5) 

Độ 3 4 (1,6) 6 (2,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Độ 4 1 (0.4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Nhận xét: Bảng trên cho thấy các độc tính ngoài hệ tạo huyết bao gồm: trên tim, gan, thận, tiêu chảy, nôn 
buồn nôn, rụng tóc. Tuy nhiên các độc tính trên chủ yếu gặp ở độ 1 và độ 2 nên không làm ảnh hưởng đến tiến 
trình điều trị. Cá biệt trên 38 bệnh nhân nghiên cứu có 1 bệnh nhân xuất hiện độc tính trên tim ở độ 4 phải 
ngưng điều trị. 

 

BÀN LUẬN 

Đối với ung thư vú, tuổi bệnh nhân tại thời điểm 
chẩn đoán ban đầu là một yếu tố liên quan chặt chẽ 
đến tiên lượng bệnh và tỷ lệ mắc bệnh. Theo 
Hernate và cộng sự, phụ nữ từ 40 - 49 tuổi khả năng 
sống sót là tốt nhất[3]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm tuổi mắc 
ung thư vú tại thời điểm chẩn đoán hay gặp nhất là  
từ 40-60 tuổi, chiếm tỷ lệ 60,5% trong đó từ 40 - 49 
tuổi (28,9%), từ 50 - 59 tuổi (31,6%), tuổi trung bình  
là 52,3 ± 8,8 tuổi, tuổi thấp nhất là 33, tuổi cao nhất  
là 74. 

Lê Thị Yến và cộng sự (2017) nghiên cứu 33 
bệnh nhân ung thư vú TPDC cho thấy nhóm tuổi hay 
gặp nhất là 50 - 59 tuổi, chiếm 41,1%, tuổi thấp nhất 
là 32 và cao nhất là 73, độ tuổi trung là 54,1 ± 9,5 
tuổi[6]. 

Trong các vị trí di căn thì xương, phổi, não 
chiếm tỷ lệ cao nhất lần lượt là 39,5%; 50%; 55,3%. 
Trong đối tượng nghiên cứu của chúng tôi loại bỏ 
những bệnh nhân chỉ di căn xương đơn thuần vì khó 
đánh giá đáp ứng và những bệnh nhân di căn não 
đơn thuần có triệu chứng. 

Tình trạng TTNT và mức độ bộc lộ HER2 là 
những yếu tố tiên lượng độc lập quan trọng, đồng 
thời cũng là yếu tố dự báo đáp ứng với các phương 
pháp điều trị. Một tác giả năm 2011 cho biết việc 
đánh giá tình trạng TTNT trước điều trị giúp cho việc 
phân nhóm bệnh nhân và đưa ra quyết định điều trị 
phù hợp trên mỗi bệnh nhân cụ thể. Tỷ lệ ER (+) và/ 
hoặc PR (+) hướng dẫn điều trị nội tiết. Tình trạng 
bộc lộ quá mức HER2 cũng được phát hiện khoảng 
20 - 25% các trường hợp UTV, sự bộc lộ quá mức 
này phản ánh tiên lượng xấu và giúp quyết định 
hướng điều trị nhắm trúng đích. 

Đánh giá kết quả điều trị 

Khi tiến hành nghiên cứu 38 bệnh nhân UTV 
TPDC có sử dụng phác đồ vinorelbine kết hợp với 
trastuzumab, chúng tôi nhận thấy có tổng cộng 258 
đợt truyền trastuzumab kết hợp vinorelbine (dao 
động từ 3 - 9 chu kỳ) số đợt truyền trung bình là 6,8 
cho mỗi bệnh nhân. Số đợt truyền trastuzumab là 
332 (dao động từ 3 - 18 chu kỳ), số đợt truyền trung 
bình là 8,7 cho mỗi bệnh nhân.  

Biểu đồ 3 cho thấy trong số 38 bệnh nhân 
nghiên cứu có đáp ứng hoàn toàn chiếm 21,1%, đáp 
ứng 1 phần chiếm 42,1%; có 2 bệnh nhân bệnh ổn 
định (5,2%). Như vậy tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 63,2% 
và lợi ích lâm sàng đạt được là 68,4%. 

Tỷ lệ đáp có liên quan đến rất nhiều yếu tố. 
Theo bảng 1 cho thấy: tỷ lệ đáp ứng của nhóm có 
ER(+) và/ hoặc PR (+) cao hơn so với nhóm ER (-) 
và PR (-), sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê với p = 0,941 > 0,05. Bảng 2 cho thấy mối liên 
quan giữa tỷ lệ đáp ứng với số cơ quan TPDC, nhận 
thấy tỷ lệ đáp ứng với các tổn thương di căn đích 
đơn độc (1 vị trí) cao hơn các tổn thương phối hợp ở 
nhiều vị trí, với tỷ lệ tương ứng là 75% và 57,7%,  
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.  
Một số nghiên cứu cũng cho kết quả tương tự như: 
Lê Thanh Đức (2013) cho kết quả di căn 1 vị trí có 
thời gian sống bệnh không tiến triển dài hơn di căn ở 
nhiều vị trí[7]. De Maio và cộng sự cũng cho thấy di 
căn ở mô mềm cho tỷ lệ đáp ứng cao hơn di căn ở 
nội tại[2]. 

Theo bảng 3 thấy thời gian sống thêm bệnh 
không tiến triển < 12 tháng chiếm tỷ lệ cao hơn 
(81,6%) so với 12 tháng (18,4%). Thời gian sống 
thêm bệnh không tiến triển trung bình là 8,4 ± 5 
tháng. Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với các 
nghiên cứu như: nghiên cứu của De Maio trên 50 
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bệnh nhân UTV TPDC có HER2 dương tính điều trị 
phác đồ vinorelbine phối hợp trastuzumab mỗi 3 
tuần, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 
9,6 tháng[2]. A Chan và cộng sự 2006 nghiên cứu 
trên 69 bệnh nhân thì PFS là 9,9 tháng cao hơn 
nghiên cứu của chúng tôi[4]. Điều này có thể được lý 
giải là do trong nghiên cứu này vinorelbine kết hợp 
với trastuzumab trong điều trị bước 1 UTV TPDC  
ở tất cả 69 bệnh nhân. Như vậy một lần nữa khẳng 
định sự kết hợp 2 thuốc nghiên cứu mang lại  
hiệu quả điều trị cho UTV TPDC ở tất cả các bước 
điều trị. 

Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 
(PFS) liên quan đến rất nhiều yếu tố. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi đã tìm thấy mối liên quan có ý 
nghĩa thông kê (với p < 0,05) giữa PFS với giai đoạn 
bệnh, tình trạng hạch nách và số cơ quan di căn. 
Bảng 4, 5, 6 đã cho thấy rằng: giai đoạn bệnh tại 
thời điểm chẩn đoán càng cao, càng nhiều hạch 
nách di căn và càng di căn ở nhiều cơ quan thì thời 
gian sống thêm bệnh không tiến triển càng ngắn. 

Ở giai đoạn TPDC thì mục đích điều trị không 
phải là triệt căn, khỏi bệnh mà là kéo dài thời gian 
sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh 
nhân bằng cách giảm nhẹ các triệu chứng do bệnh 
gây ra. Xác định được mục tiêu đó nên phương 
pháp điều trị đưa ra ở giai đoạn này thường là điều 
trị toàn thân, điều trị đích với mục đích giảm nhẹ, 
phẫu thuật hay tia xạ ít được dùng (tùy thuộc vào 
tình trạng bệnh nhân). Tuy nhiên hóa chất hay điều 
trị đích là phương pháp điều trị toàn thân nên ngoài 
tác dụng làm chết, gây độc cho tế bào ung thư nó 
còn gây ra độc tính với tế bào lành. Đó là cơ sở của 
việc giải thích tại sao khi dùng chúng gây ra những 
tác dụng không mong muốn. Như vậy bệnh nhân 
không chỉ chịu sự mệt mỏi do căn bệnh ở giai đoạn 
muộn gây ra mà còn chịu cả những tác dụng phụ do 
thuốc điều trị. Do vậy trong quá trình điều trị cần phải 
theo dõi sát để có thái độ xử trí kịp thời, chính xác. 

Bảng 7 cho thấy tỷ lệ hạ bạch cầu chủ yếu gặp 
ở độ I, độ II chiếm tỷ lệ 45,4% số đợt truyền hóa 
chất, hạ độ III, độ IV là 9,3% số đợt truyền, trong đó 
có 3 lần truyền bị hạ bạch cầu độ IV chiếm tỷ lệ 
1,2%. Như vậy bạch cầu có xu hướng nhạy cảm 
hơn với hóa chất. Theo Lê Thị Yến và cộng sự 
(2017) với hơn 300 lần truyền cho thấy tỷ lệ hạ bạch 
cầu chủ yếu gặp ở độ II và độ III chiếm tỷ lệ 50%[6]. 
Nghiên cứu của Chan và cộng sự năm 2006 trên 69 
bệnh nhân cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân hạ bạch 
cầu trung tính độ III, IV là 84%; tỷ lệ số lần truyền bị 
giảm bạch cầu trung tính độ III, IV là 18%[4]. 

Tỷ lệ giảm huyết sắc tố chỉ gặp ở độ I, độ II (với 
tỷ lệ 60,1% số lần truyền ở độ I và 11,2% số lầ 
truyền ở độ II), (theo bảng 7). Trong khi đó tỷ lệ giảm 

tiểu cầu có 3 lần truyền có giảm ở độ III, chiếm 1,2% 
và gặp ở độ I, II chiếm tỷ lệ không cao 11,2% số lần 
truyền hóa chất. 

Các độc tính ngoài hệ tạo huyết nếu ở mức độ 
nặng nề cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến kết quả 
của điều trị, tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng 
tôi các độc tính ngoài hệ tạo huyết thường không 
nặng nề và chủ yếu gặp ở độ I, độ II. 

Theo bảng 8 tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện độc tính 
trên tim độ I là 12,8% số lần truyền, độ III là 1,6% số 
lần truyền, độ IV có 1 bệnh nhân chiếm 2,6% số 
bệnh nhân và 0,4% số lần truyền. Bệnh nhân này đã 
phải ngưng điều trị vĩnh viễn. Lê Thị Yến đã ghi nhận 
độc tính trên tim gặp ở 3 lần truyền chiếm tỷ lệ 1%[6]. 
Chan và cộng sự năm 2006 nghiên cứu 69 bệnh 
nhân ghi nhận độc tính trên tim LVEF % trung bình 
trong các lần truyền là 63,8%, giá trị thấp nhất có 1 
bệnh nhân < 38%, với suy tim có triệu chứng 4 
tháng sau khi bắt đầu nghiên cứu[4]. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 38 bệnh nhân ung thư vú tái 
phát, di căn có yếu tố phát triển biểu mô dương tính 
được điều trị tại tại bệnh viện Quân Y 103 bằng hóa 
trị vinorelbine phối hợp với trastuzumab từ năm 
2011 đến năm 2019, chúng tôi nhận thấy đa phần 
các bệnh nhân ở độ tuổi 40 - 60, hay gặp ở giai 
đoạn II tại thời điểm chẩn đoán. Đây là phác đồ 
mang lại hiệu quả đáp ứng tốt (ORR đạt 63,2%, lợi 
ích lâm sàng 68,4%), thời gian sống thêm bệnh 
không tiến triển cũng khá dài (8,4 ± 5 tháng) trong 
khi độc tính ở mức có thể chấp nhận được. 
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ABSTRACT 

Evaluation of initial results of chemotherapy vinorelbine plus trastuzumab combination in  
HER2-positive metastatic breast cancer patients at Military 103 Hospital 

Objectives: Evaluation of response, duration of non-progressive disease and undesirable effects of 
vinorelbine chemotherapy regimen in combination with trastuzumab in patients with recurrent metastatic breast 
cancer. 

Subjects and methods: 38 patients with PDT or stage IV at the time of diagnosis of HER2-positive 
chemotherapy vinorelbine in combination with trastuzumab at Military Hospital 103 from 2011 to 2019 

Results: There were 258 vinorelbine infusions combined with trastuzumab, the complete response rate 
was 21.1%; partial response is 42.1%, clinical benefit is 68.4%. The median duration of non-progression of the 
regimen was 8.4 5 months. The common toxicity is leukopenia, mainly in grade I, II, III 54.7%. Toxicity to the 
hematopoietic system is usually mild with little effect on the course of treatment. 

Key word: HER2, vinorelbine combination trastuzumab, metastatic breast cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán sang thương vú 
qua định vị kim là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán 
sang thương không sờ thấy ở vú. Định vị kim dưới 
hướng dẫn nhũ ảnh đã được chứng minh qua nhiều 
năm là an toàn và đạt được độ chính xác cao trong 
chẩn đoán các sang thương không sờ thấy. 

Đối với tổn thương vi vôi hóa thấy được trên 
nhũ ảnh thì việc định vị tổn thương và sinh thiết dưới 
nhũ ảnh hay sinh thiết mở là các lựa chọn đầu tay(1). 
Ngày nay việc trang bị máy nhũ ảnh 3D càng giúp 
cho việc định vị tổn thương và sinh thiết dưới nhũ dễ 
dàng hơn. 

Tuy nhiên, ở một số cơ sở chưa có trang bị nhũ 
ảnh 3D, hay chưa trang bị máy sinh thiết hút chân 

không dưới nhũ ảnh thì việc sinh thiết tổn thương 
dưới hướng dẫn siêu âm, có kết hợp định vị kim cho 
các tổn thương vi vôi hóa là một lựa chọn hợp lý. 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ứng dụng sinh thiết 
hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm có kết hợp 
định vị kim cho các tổn thương vi vôi hóa nhằm đánh 
giá tính an toàn và lợi điểm của kỹ thuật này. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi mô tả loạt ca. Thời gian từ 6/2019 
đến 6/2020, tại Khoa Tuyến vú bệnh viện Chợ Rẫy. 
Bệnh nhân với tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh 
BIRADs 4, hầu hết không thấy trên siêu âm. 

Sinh thiết vú chân không của vôi hóa trên siêu 
âm vú(2) 

Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng sinh thiết vú có hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm cho các tổn 
thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca. Thời gian từ 6/2019 đến 6/2020, tại Khoa Tuyến vú bệnh 
viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân với tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh BIRADs 4, hầu hết không thấy trên siêu 
âm. Siêu âm đặt kim định vị J vào vùng tổn thương nghi ngờ, chụp lại phim nhũ ảnh xác định đúng vị trí 
kim định vị. Thực hiện sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm sau khi rút kim định vị. Mặc khác 
sinh thiết hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm cho các tổn thương dạng khối thấy được dưới siêu âm 
mà không cần định vị kim. Trong tất cả các trường hợp, bệnh phẩm được chụp để tìm vi vôi hóa trước khi 
gửi giải phẫu bệnh. Theo dõi kiểm soát các biến chứng của sinh thiết hút chân không. 

Kết quả: Có 18 trường hợp với 20 tổn thương BIRADs 4 vi vôi hóa trên nhũ ảnh được thực hiện.  
Tuổi trung bình 49,44 ± 9,49. Lớn nhất 66 tuổi, nhỏ nhất 35 tuổi. Kích thước trung bình 10,83 ± 3,60mm, 
lớn nhất 15mm, nhỏ nhất 4mm. Trong 20 tổn thương, có 6 tổn thương có kết quả giải phẫu bệnh là ác tính 
(2 tổn thương ung thư ống tuyến vú tại chỗ, 3 tổn thương ung thư ống tuyến vú xâm lấn, 1 tổn thương tăng 
sản ống tuyến không điển hình). 14 tổn thương còn lại là lành tính (bướu sợi tuyến: 4; thay đổi sợi bọc: 7, 
bệnh tuyến vú xơ hóa: 1, tăng sản ống tuyến thông thường: 2). Theo dõi không có biến chứng của sinh 
thiết hút chân không. 

Kết luận: Sinh thiết vú hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm có hiệu quả khi kết hợp định vị kim 
đối với các tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh. 

Từ khóa: Nhũ ảnh, vi vôi hóa, sinh thiết vú hút chân không, sinh thiết dưới hướng dẫn hình ảnh, định 
vị kim. 
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- Xác định tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh. 

- Xác định tổn thương hoặc tổn thương nghi 
ngờ trên siêu âm tương ứng với vị trí tổn thương 
trên nhũ ảnh. 

- Đặt kim định vị tổn thương dưới hướng dẫn 
siêu âm. 

- Chụp lại X quang vú sau định vị kim, xác định 
lại vị trí tổn thương trên nhũ so với kim định vị. 

- Thực hiện VABB dưới hướng dẫn siêu âm, có 
kim định vị. 

- Chụp lại bệnh phẩm, xác định đã lấy đúng tổn 
thương vi vôi hóa. 

 

Hình 1. Kim định vị 

Trường hợp Định vị kim dưới X quang. 

 Định vị 1 kim. 

- Vôi hóa nhìn thấy được trong siêu âm nhưng 
tương xứng nghi vấn -> Định vị kim dây chữ J dưới 
hướng dẫn siêu âm 

 Định vị 2 kim 

- Trường hợp không nhìn thấy trong siêu âm, 
không định vị kim được dưới hướng dẫn siêu âm -> 
Định vị kim chữ J dưới hướng dẫn XQ.  

 Sinh thiết vú chân không dưới hướng dẫn 
siêu âm với Mammotome hoặc EnCor 
hoặc Bexcore. 

Khối vôi hóa trên siêu âm 

 

Hình 2. Xác định tổn thương dưới siêu âm          

 

Hình 3. Định vị kim dưới siêu âm 

 

 

Hình 4. Thực hiện VABB theo định vị kim 

 

 

Hình 5. Cách đưa kim định vị 

 

   

Hình 6. Chụp lại kim định vị xác định tổn thương 
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Hình 7. Chụp X quang bệnh phẩm sau VABB 

Định vị trên nhũ ảnh (X quang chụp vú) 

 

Hình 8. Mô phỏng định vị kim 

 

 

Hình 9. Định vị tổn 
thương trên X quang 

Hình 10. Đặt kim định vị 
dưới X quang 

 

 

Hình 11. Đặt 2 kim định vị dưới X quang;  
bệnh phẩm sau VABB 
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Sơ đồ 1. VABB tổn thương vi vôi hóa dưới hướng dẫn siêu âm(3) 

 

 

Không 

Có 

Hoàn thành 

Không 

Chụp mẫu bệnh phẩm dưới nhũ ảnh 
 

Có thấy vôi hóa? 

Có 

Sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không 
(Dưới hướng dẫn của siêu âm) 

Chụp lại nhũ ảnh xác định vị trí của kim dây so với 
vị trí vôi hóa 
 

Kim dây đã định vị có 
đạt được yêu cầu? 

Nghi ngờ/ Có 

Không 

Định vị kim dây 
 Dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
Dưới hướng dẫn 
của nhũ ảnh 

Nhũ ảnh 
Vi vôi hóa (BIRAD loại 3 hoặc 4) 

Siêu âm tuyến vú 
 

Nhận biết được vôi hóa? 
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KẾT QUẢ 

Trong thời gian 12 tháng từ 6/2019 đến 6/2020, 
chúng tôi có 164 trường hợp sinh thiết vú có hút 
chân không dưới hướng dẫn siêu âm. Trong đó có 
18 trường hợp với 20 tổn thương BIRADs 4 vi vôi 
hóa trên nhũ ảnh được thực hiện định vị kim và sinh 
thiết hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm và 
kim định vị.  

Tuổi trung bình 49,44 ± 9,49. Lớn nhất 66 tuổi, 
nhỏ nhất 35 tuổi.  

Đặc điểm tổn thương 

Kích thước tổn thương trung bình  
10,83 ± 3,60mm, lớn nhất 15mm, nhỏ nhất 4mm.  

Bảng 1. Bên tổn thương 

Bên tổn thương Số lượng n = 18 % 

Bên trái 9 50,0 

Bên phải 7 11,1 

Hai bên 2 38,9 

 

Bảng 2. Vị trí tổn thương 

Vị trí tổn thương n = 20 % 

¼ trên ngoài 12 60,0 

¼ trên trong 2 10,0 

¼ dưới ngoài 4 20,0 

¼ dưới trong 2 10,0 

 

Bảng 3. Tổn thương phát hiện trên siêu âm 

Siêu âm vú Số lượng n=18 % 

Bình thường 12 66,6 

Birads 3 3 16,6 

Birads 4 3 16,6 

Tổn thương phát hiện trên nhũ ảnh: hình ảnh vi 
vôi hóa birads 4: 20 tổn thương. 

Tổn thương trên cộng hưởng từ: 2 trường hợp 
birads 4. 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải phẫu bệnh 

Bảng 4. Kết quả giải phẫu bệnh sau sinh thiết 

Giải phẫu 
bệnh Tổn thương 

Số 
lượng  

(n = 20) 

Ác tính  
5/20 (25%) 

Ung thư ống tuyến vú tại chỗ 2 

Ung thư ống tuyến vú xâm lấn 3 

Lành tính  
15/20 (75%) 

Tăng sản ống tuyến không điển hình 1 

Bướu sợi tuyến 4 

Thay đổi sợi bọc 7 

Bệnh tuyến vú xơ hóa 1 

Tăng sản ống tuyến thông thường 2 

 
Kết quả theo dõi 

Theo dõi không có biến chứng của sinh thiết hút 
chân không. 

Các trường hợp tổn thương ác tính được hội 
chẩn, phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ 
phù hợp với giải phẫu bệnh lúc sinh thiết. 

Các trường hợp có kết quả giải phẫu bệnh là 
lành tính, được theo dõi, chụp lại nhũ ảnh sau 6 
tháng, không thấy vi vôi hay tổn thương tiến triển. 

 

Hình 12. Tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh 

 

 

Hình 13. Tổn thương so với kim định vị 
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Hình 14. Định vị kim dưới hướng dẫn siêu âm, VABB 
dưới hướng dẫn siêu âm; Chụp X quang bệnh phẩm 

xác định có vi vôi hóa 

BÀN LUẬN 

Tổn thương vôi hóa 

Sự phân bố “cụm” của các vôi hóa là từ năm 
nốt vôi hóa trở lên trong phạm vi 1cm (giới hạn dưới) 
hoặc nhiều vi vôi hóa trong phạm vi 2cm (giới hạn 
trên). Trong đó có 16 - 36% tiềm năng ác tính của vi 
vôi hóa. 

Để sinh thiết thương tổn bị vôi hóa: Thường là 
Định vị kim dây móc  cắt bỏ. 

 

Hình 15. Sinh thiết mở tổn thương vi vôi hóa 

Bên cạnh đó, ngày nay sinh thiết vôi hóa dưới 
nhũ ảnh thực hiện tốt với những máy có trang bị 
thiết bị định vị sinh thiết, đặc biệt là hệ thống nhũ 
ảnh 3D. Sinh thiết vôi hóa dưới nhũ ảnh theo tư thế: 
nằm hoặc ngồi 

Sinh thiết vú chân không của vôi hóa trên  
X-quang vú 

Chỉ định: trên chụp X-quang vú có vi vôi hóa 
cụm hoặc vùng. 

Trừ: vôi hóa trong khối -> Sinh thiết lõi kim. 

Vôi hóa trên siêu âm. 

Nhìn thấy mà không có khối. 

- Nghi vấn. 

- Không nhìn thấy. 

Tác giả SeungSang Ko, Hàn Quốc (2018)(6) 

thực hiện VABB dưới hướng dẫn siêu âm có kết hợp 
định vị kim cho các tổn thương vi vôi hóa Birads 4 
trên 1364 bệnh nhân trong 14 năm (2002 - 2018), 
kết quả cho thấy tỉ lệ phát hiện tổn thương ác tính  
là 13,4%, lành tính là 86,6%. Tất cả các trường hợp 
tổn thương lành tính được theo dõi sau 6 tháng  
mỗi năm bằng siêu âm và nhũ ảnh. Tác giả không 
ghi nhận trường hợp nào ác tính trong quá trình  
theo dõi. 

Chúng tôi, bước đầu áp dụng kỹ thuật này cho 
20 tổn thương vi vôi hóa Birads 4 trên nhũ ảnh.  
Kết quả ghi nhận có 25% trường hợp có tổn thương 
ác tính. Các trường hợp tổn thương lành tính, được 
theo dõi sau 6 tháng vẫn chưa ghi nhận trường hợp 
nào ác tính. 

Vấn đề được đặt ra là làm sao định vị chính xác 
tổn thương vi vôi hóa thấy được trên nhũ ảnh mà 
không thấy được dưới siêu âm. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi, với 20 tổn thương thấy được dưới 
nhũ ảnh, nhưng chỉ có 3 trường hợp là thấy được 
tổn thương này đồng thời dưới siêu âm. Đối với 
những trường hợp này thì việc định vị thương tổn 
dưới hướng dẫn siêu âm dễ dàng. Tuy nhiên, với 
những trường hợp tổn thương dưới nhũ và tổn 
thương thấy được dưới siêu âm không tương hợp 
hoặc không thấy được dưới siêu âm thì việc định vị 
thương tổn khó khăn hơn, đôi khi cần định vị lần hai 
hay phải định vị dưới nhũ ảnh. 

Tác giả SeungSang Ko, nghiên cứu 1399 
trường hợp, có 804 trường hợp là nghi ngờ thương 
tổn trên siêu âm. Hầu hết các trường hợp  
(1358 trường hợp) đều đặt được kim dưới hướng 
dẫn siêu âm, chỉ có 28 trường hợp là phải chuyển 
sang định vị dưới nhũ. Số lượng kim đặt trung bình 
là 1,4 kim (1 - 5). 

Vấn đề nữa là liệu VABB có lấy đủ mô tổn 
thương để xét nghiệm đúng thương tổn không? 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả 20 trường 
hợp sau khi thự hiện VABB, các mẫu bệnh phẩm 
được chụp X quang và ghi nhận có vi vôi trên mẫu 
bệnh phẩm. Điều này giúp xác nhận chúng ta đã lấy 
đúng tổn thương vi vôi hóa. 

Tác giả SeungSang Ko(6), sau khi chụp bệnh 
phẩm xác nhận có 1360/1399 trường hợp (97,2%) là 
có vi vôi hóa trên mẫu bệnh phẩm.  

Như vậy, việc chụp mẫu bệnh phẩm sau khi 
làm VABB giúp chúng ta xác định được là đã lấy 
đúng thương tổn cần sinh thiết. Ngoài ra các trường 
hợp lành tính, khi theo dõi sau 6 tháng, được chụp 
lại nhũ ảnh, đánh giá lại thương tổn vi vôi hóa so với 
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phim cũ có còn hay không hay có tổn thương tiến 
triển hay không cũng lại giúp chúng ta xác định đã 
lấy đúng tổn thương sinh thiết. 

Tác giả Jun Liu and Linping Huang (2018)(5) 

thực hiện VABB dưới hướng dẫn hình ảnh X quang 
và siêu âm. Tác giả ghi nhận: VABB dưới nhũ là tiêu 
chuẩn cho các tổn thương vi vôi hóa. Tuy nhiên có 
một số bất lợi là: bệnh nhân có vú nhỏ, tổn thương 
gần nếp vú, tổn thương ở lớp sâu sát cơ ngực,  
hay nách hoặc khi bệnh nhân có tạo hình vú. Ngoài 
ra kỹ thuật này cũng đòi hỏi trang thiết bị phù hợp và 
thời gian thực hiện khá lâu. Tác giả cũng ghi nhận 
VABB dưới hướng dẫn siêu âm có những thuận lợi 
là: bệnh nhân có thể nằm trên bàn và không cần 
phải ép ngực khi sinh thiết, không phải bị chiếu tia X, 
và thủ thuật khá đơn giản và cho phép kiểm soát 
mẫu bệnh phẩm có vi vôi. Tuy nhiên kỹ thuật này 
khó khăn ở chỗ là cần phải định vị tổn thương vi vôi, 
và việc định vị kim là lựa chọn hợp lý. 

Tác giả Hua Sun Kim (2008)(4) theo dõi dài hạn 
các trường hợp VABB dưới hướng dẫn siêu âm, 
không thấy sự khác biệt có ý nghĩa về số lượng mẫu 
có chứa canxi sau VABB giữa tổn thương lành và ác 
tính. 

KẾT LUẬN 

Sinh thiết vú hút chân không dưới hướng dẫn 
siêu âm có hiệu quả khi kết hợp định vị kim đối với 
các tổn thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh. Nên xem xét 
áp dụng như là phương pháp sinh thiết tiêu chuẩn 
giống như là sinh thiết dưới nhũ cho các tổn thương 
vi vôi hóa. 
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ABSTRACT 

Early results of ultrasound-guided, vacuum-assisted breast biopsy  
for mammographic microcalcifications: Combination with wire localization 

Purpose: This study examined the usefulness of ultrasound-guided vacuum-assisted breast biopsy for 
mammographic microcalcification. 

Methods: Case series from June - 2019 to June - 2020 at Breast department Cho Ray hospital.  
The patients with BI-RADS Category 4 Mammographic microcalcification were included. Most 
microcalcifications were not observed on ultrasound. Sono-guided J-wire localization was first performed for the 
suspicious microcalcification area, and the location of the J-wire and calcification was determined with 
mammography in most cases. Sono-guided VABB was performed after removing the J-wire without a 
stereotactic device. On the other hand, Sono-guided VABB was performed directly without J-wire localization 
when microcalcification lesions were identified by mass on ultrasonography. In all cases, calcification was 
confirmed by specimen mammography and the pathology was performed. A follow-up examination was 
performed to confirm the presence of complications. 

Results: A total of 20 lesions of 18 patients with BI-RADS Category 4 Mammographic microcalcification 
were included. Mean age: 49,44 ± 9,49 (35-66). Mean size of lesions 10,83 ± 3,60mm, (4 - 15mm). In 20 
lesions, 6 lesions (30%) were diagnosed as a malignancy (2 cases of ductal carcinoma in situ, 3 cases of 
ductal carcinoma invasive, 1 case of atypical ductal hyperplasia). The remaining 14 lesions (70%) were 
diagnosed as benign (fibroadenoma: 4; fibrocystic exchange 7, fibrocystic desease: 1, typical hyperplasia: 2). 
There were no significant complications during follow up after VABB. 

Conclusion: Sono-guided VABB can be used effectively if combined with wire localization for 
microcalcification lesions. 

Key words: Mamography, Calcification, VABB, Image-guides biopsy, J Wire localization. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là bệnh lý ác tính phổ biến và có  
tỉ lệ tử vong số một ở nữ giới. Tình trạng di căn hạch 
nách là một trong các yếu tố quan trọng nhất  
liên quan đến tiên lượng và chiến lược điều trị[1]. 
Việc đánh giá đúng tình trạng hạch nách trước phẫu 
thuật góp phần xác định giai đoạn có thể phẫu thuật 
hoặc điều trị hóa chất tân bổ trợ cũng như lựa chọn 
giữa sinh thiết hạch cửa hoặc vét hạch nách. Những 
bệnh nhân có hạch nách di căn giảm 40% cơ hôi 
sống thêm 5 năm so với bệnh nhân không di căn 
hạch nách, trong đó nhóm di căn hạch số lượng lớn 
và di căn hạch chặng III có tiên lượng xấu nhất[2].  
Di căn hạch pN2 và pN3 xác định sau phẫu thuật đối 
với các trường hợp được xác định cN0-1 có tỉ lệ từ  
4 - 10%[3], trong khi đánh giá hạch nách trước phẫu 
thuật chủ yếu dựa trên khám lâm sàng và siêu âm 
với độ chính xác còn hạn chế. Việc nhận định các 

yếu tố lâm sàng bệnh học có ý nghĩa tiên lượng có 
thể góp phần dự đoán nhóm đối tượng có di căn 
hạch mở rộng để có kế hoạch điều trị phù hơp. 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này đánh giá mối 
tương quan và ý nghĩa tiên lượng của các yếu tố 
lâm sàng bệnh học và tình trạng di căn hạch nách 
trên nhóm bệnh nhân ung thư vú pN2-pN3. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Gồm 132 bệnh nhân ung thư vú được điều trị 
phẫu thuật cắt tuyến vú, vét hạch nách có tại Khoa 
Ngoại B bệnh viện K từ tháng 1/2018 đến tháng 
8/2020.  

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 

Chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến vú dựa trên 
kết quả giải phẫu bệnh.  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá mối tương quan và ý nghĩa tiên lượng của các yếu tố lâm sàng, bệnh học với di 
căn hạch nách giai đoạn pN2-N3. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 132 bệnh nhân ung thư vú 
được phẫu thuật và chẩn đoán giai đoạn di căn hạch pN2-N3 tại bệnh viện K từ tháng 1/2018 đến tháng 
8/2020. 

Kết quả: Độ tuổi trung bình là 48,0 ± 8,8 (26 - 66). Tỉ lệ không phát hiện được hạch nách trước phẫu 
thuật dựa trên khám lâm sàng và siêu âm là 20,5% và 8,3%. Giai đoạn u T2 chiếm đa số với 62,1%,  
độ mô học II - III chiếm 98,5%. U có xâm nhập mạch - bạch huyết chiếm 39,4%. Giai đoạn pN2 và pN3 
tương ứng là 75,8% và 24,2%. Các yếu tố làm tăng tỉ lệ di căn hạch pN3: tuổi trẻ (p = 0,03), độ mô học III 
(p = 0,07), xâm nhập mạch bạch huyết (p = 0,003). Tỉ lệ di căn hạch pN3 tăng tương ứng với số lượng 
các yếu tố tiên lượng nguy cơ di căn hạch. Nhóm bệnh nhân có từ 3 yếu tố nguy cơ cao trở lên có tỉ lệ di 
căn hạch hạ đòn cao hơn có ý nghĩa thống kê (p = 0,008). 

Kết luận: Các yếu tố tuổi trẻ, kích thước u lớn, độ mô học cao, xâm nhập mạch bạch huyết có ý 
nghĩa tiên lượng di căn hạch mở rộng. Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ đồng thời cần đánh giá kĩ tình 
trạng di căn hạch trước mổ để loại trừ di căn hạch chặng III. 
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Giai đoạn trước phẫu thuật: cT1-T3 và cN0-N1, 
được điều trị ban đầu bằng phẫu thuật có vét hạch 
nách. 

Kết quả di căn hạch nách từ 4 hạch trở lên 
và/hoặc có di căn hạch hạ đòn được xác định sau 
phẫu thuật. 

Đầy đủ các thông tin hồ sơ bệnh án. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Các trường hợp ung thư vú được điều trị tân bổ 

trợ hoặc đã phẫu thuật lấy u vú trước đó. 

Các trường hợp không thỏa mãn các tiêu chuẩn 
lựa chọn ở trên. 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm lâm sàng - bệnh học 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tuổi trung 
bình của nhóm bệnh nhân là 48,0 ± 8,8 , trong đó 
nhóm độ tuổi dưới 41 chiếm 22,7%. Vị trí hay gặp 
nhất là u phần tư trên ngoài (69,7%). Số trường hợp 
không phát hiện được hạch nách trước phẫu thuật 
dựa trên khám lâm sàng và siêu âm tương ứng là  
27 (20,5%) và 11 (8,3%). Giai đoạn u T2 chiếm  
đa số với 62,1%, độ mô học II - III chiếm 98,5%.  
Thể carcinoma xâm nhập typ không đặc biệt chiếm  
tỉ lệ cao nhất (86,4%), typ phân tử luminal B và Her2 
dương tính chiếm đa số (43,2% và 36,4%). U có 
xâm nhập mạch - bạch huyết chiếm 39,4%. 

 

Bảng 1. Các yếu tố lâm sàng bệnh học 

Chỉ số  Số bệnh nhân (n) Tỉ lệ (%) 

Tuổi 

≤ 40 30 22,7 

41 - 59 86 65,2 

 60 16 12,1 

Giai đoạn 

T1 34 25,8 

T2 82 62,1 

T3 16 12,1 

Hóa mô miễn dịch 

Luminal A 22 16,7 

Luminal B 57 43,2 

Her 2 dương tính 48 36,4 

Triple Negative 5 3,8 

Phát hiện hạch trên lâm sàng 
Có 105 79,5 

Không 27 20,5 

Phát hiện hạch trên siêu âm 
Có  121 91,7 

Không 11 8,3 

Độ mô học 

I 2 1,5 

II 76 57,6 

III 54 40,9 

Thể GPB 

Carcinoma type NST 114 86,4 

Carcinoma tiểu thùy xâm nhập 6 4,5 

Carcinoma thể nhầy 2 1,5 

Khác 10 7,6 

Tình trạng xâm nhập mạch 
bạch huyết 

Có 52 39,4 

Không 80 60,6 
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Các yếu tố liên quan đến di căn hạch nách 

Trong nhóm bệnh nhân, giai đoạn pN2 và pN3 tương ứng là 75,8% và 24,2%. Nhóm bệnh nhân có tỉ lệ di 
căn hạch nách số lượng nhiều và di căn hạch chặng III (pN3) cao hơn bao gồm: Tuổi trẻ, kích thước u > 2cm, 
u vị trí phần tư trên ngoài, độ mô học III, typ phân tử Her2 dương tính và nhóm bộ ba âm tính, có tình trạng 
xâm nhập mạch bạch huyết và nhóm phát hiện hạch trước phẫu thuật. 

Bảng 2. Các yếu tố lâm sàng bệnh học liên quan đến tình trạng di căn hạch 

Các yếu tố lâm sàng - bệnh học 
pN2 pN3 Tổng  

(100%) Giá trị p 
n % n % 

Tuổi 
≤ 40 18 60 12 40 30 

0,03 
> 40 82 80,4 20 19,6 102 

Kích thước u 
≤ 2cm 30 88,2 4 11,8 34 

0,063 
> 2cm 70 71,4 28 28,6 98 

Vị trí u 

Trên ngoài 72 78,3 20 21,7 92 

0,001 

Trên trong 6 60 4 40 10 

Dưới ngoài 0 0 6 100 6 

Dưới trong 8 0 0 100 8 

Trung tâm 10 83,3 2 26,7 12 

Đa ổ 4 100 0 0 4 

Độ mô học 
I-II 66 84,6 12 15,4 78 

0,07 
III 34 63 20 37 54 

Hóa mô miễn dịch 

Luminal A 18 81,8 4 19,2 22 

0,008 
Luminal B 50 87,7 7 12,3 57 

Her dương tính 29 60,4 19 39,6 48 

Triple negative 3 60 2 40 5 

Xâm nhập  
bạch huyết 

Có 30 60 20 40 50 
0,003 

Không 68 82,9 12 14,6 82 

Tình trạng hạch 
cN0 10 90,9 1 9,1 11 

0,66 
cN1 90 74,4 31 25,6 121 

 

Mối tương quan di căn hạch pN3 với các yếu tố 
tiên lượng 

 

Biểu đồ 1. Tỉ lệ di căn hạch theo số lượng  
các yếu tố nguy cơ  

Tỉ lệ di căn hạch pN3 tăng tương ứng với số 
lượng các yếu tố tiên lượng nguy cơ di căn hạch 
(Trẻ tuổi. độ mô học III, kích thước u lớn (>2cm), 
phát hiện hạch trước phẫu thuật (cN1), trong đó 
nhóm bệnh nhân có 4 yếu tố nguy cơ đều có di căn 
hạch pN3. 

Khi đánh giá về tình trạng di căn hạch chặng III, 
nhóm bệnh nhân có từ 3 yếu tố nguy cơ cao trở lên 
có tỉ lệ di căn hạch hạ đòn cao hơn có ý nghĩa thống 
kê (p = 0,008). 

Bảng 3. Tương quan giữa số lượng yếu tố nguy cơ 
và di căn hạch hạ đòn 

Số lượng yếu tố 
nguy cơ 

Hạch hạ đòn Giá trị p 

Có Không 
0,008 

< 3 6 (8,1%) 68 (91,9%) 
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≥ 3 15 (25,9%) 43 (74,1%) 

BÀN LUẬN 

Nhiều nghiên cứu trước đây đã khẳng định các 
yếu tố liên quan đến tiên lượng di căn hạch nách 
như: tuổi trẻ, kích thước u lớn, đô mô học cao, có 
xâm nhập mạch bạch huyết tại mô u[4]. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, các yếu tố làm tăng tỉ lệ di căn 
hạch pN3 (số lượng di căn hạch ≥10 và/ hoặc di căn 
hạch hạ đòn) một cách có ý nghĩa thống kê là tuổi 
trẻ (p = 0,03), độ mô học III (p = 0,07), xâm nhập 
mạch bạch huyết ( p = 0,003). Ngoài ra, các yếu tố 
như u kích thước lớn >2cm, vị trí u phần tư trên 
ngoài hoặc có phát hiện hạch nách nghi ngờ trước 
phẫu thuật đều liên quan đến di căn số lượng hạch 
lớn hơn. Nhóm di căn hạch pN2-N3 không được 
phát hiện hạch trước mổ dựa trên khám lâm sàng và 
siêu âm tương ứng là 27 (20,5%) và 11 (8,3%), chủ 
yếu tập trung ở nhóm có số lượng hạch di căn hạn 
chế và kích thước hạch nhỏ. Tỉ lệ di căn hạch hạ 
đòn của nhóm nghiên cứu là 15,9%. Các nghiên cứu 
về vai trò của siêu âm trong phát hiện hạch di căn  
pN2-N3 cho thấy, siêu âm có giá trị chẩn đoán loại 
trừ với những trường hợp không phát hiện được 
hạch (cN0), tuy nhiên không thể phân biệt được giai 
đoạn pN1 với pN2-3 đối với nhóm bệnh nhân cN1[5]. 

Khi tiến hành phân tích mối tương quan với các 
yếu tố tiên lượng có thể xác định trước phẫu thuật, 
chúng tôi nhận thấy tình trạng di căn hạch số lượng 
nhiều và di căn chặng III (pN3) tăng tương ứng với 
số lượng các yếu tố, trong đó tỉ lệ của nhóm có 3 và 
4 yếu tố nguy cơ tương ứng là 26,7% và 100%.  
Xét về tình trạng di căn hạch hạ đòn, nhóm có từ 3 
yếu tố nguy cơ cao trở lên có tỉ lệ lớn hơn có ý nghĩa 
thống kê (p = 0,008). Những bệnh nhân có di căn 
hạch hạ đòn nếu được phát hiện trước phẫu thuật 
có thể được hưởng lợi ích từ điều trị hóa chất tân bổ 
trợ với tỉ lệ sống thêm không bệnh và sống thêm 
toàn bộ cao hơn, nhất là đối với những bệnh nhân 
đạt được đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học 
(Pathological complete response)[6]. Đồng thời, bệnh 
nhân cũng hạn chế được các biến chứng của phẫu 
thuật vét hạch nách khi được điều trị ban đầu khi 
còn ở tình trạng di căn hạch tiến triển. Các nghiên 
cứu trước đây cho thấy, tỉ lệ phát hiện được di căn 
hạch hạ đòn trước mổ là tương đối hạn chế, ngay cả 
khi được chỉ định MRI, vốn không thể áp dụng 
thường quy trong thực tiễn. Có thể nhận thấy, bệnh 
nhân càng có nhiều yếu tố nguy cơ đồng thời càng 

có nhiều khả năng di căn hạch mở rộng. Như vậy, 
việc đánh giá các yếu tố nguy cơ cao có thể có ý 
nghĩa để định hướng kiểm tra những trường hợp có 
khả năng cao di căn hạch với số lượng lớn hoặc di 
căn hạch chặng III bằng các phương tiện chẩn đoán 
hình ảnh và chỉ định điều trị hóa chất tân bổ trợ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật sau đó. 

KẾT LUẬN  

Các yếu tố tuổi trẻ, kích thước u lớn, độ mô học 
cao, xâm nhập mạch bạch huyết có ý nghĩa trong 
tiên lượng tình trạng di căn hạch mở rộng. Bệnh 
nhân có nhiều yếu tố nguy cơ đồng thời cần đánh 
giá kĩ tình trạng di căn hạch trước mổ bằng phối hợp 
các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh để loại trừ di căn 
hạch chặng III. 
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ABSTRACT 

Evaluation of the correlation between clinicopathological factors and auxillary lymph node metastasis 
in patients of pN2-N3 stage breast cancer 

Objectives: To evaluate the correlation between clinicopathological characteristics and auxillary lymph 
node metastasis at stage pN2-N3. 

Patients and method: A descriptive study of 132 breast cancer patients were operated and classified at 
pN2-3 stage from Jul 2018 to Aug 2020 at Hospital K.  

Results: The mean age at diagnosis was 48,0 ± 8,8 years(26 -66). Percentages of auxillary lymphnode 
(ALN) metastasis cases not preoperatively found through clinical examination and ultrasound were 20,5% and 
8,3%. Most of tumors were T2 - stage (62,1%) and  had histological grade II - III (98,5%). Lymph-vascular 
space invasion was found at 50 case (39,4%). Percentages of pN2 and pN3 stage were 75,8% and 24,2% 
respectivelys. The clinicopathological factors related to high percentage of pN3 stage included: Young age  
p = 0,03), histological grade III (p = 0,07), lymph-vascular space invasion (p = 0,003). Patients with more 
suspicious factors were at higher risk of pN3 stage. Group of patients with more than two factor had high 
potential of supraclavical lymph node metastasis (p = 0,008). 

Conclusions: The clinicopathological factors of primary breast cancer, such as large tumor size, high 
tumor grade, young age and lymphovascular invasion, are predictive of advanced auxillary lymph node 
metastasis. Patients with many suspicious factors should be carefully evaluated before operation to exclude 
level 3 lymph node metastasis. 
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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HÓA TRỊ KẾT HỢP  
ỨC CHẾ KÉP PERTUZUMAB TRASTUZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ 

TRƯỚC MỔ BỆNH UNG THƯ VÚ HER2 (+) 
TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG1, HOÀNG THỊ MAI HIỀN2, VÕ THỊ PHƯƠNG MAI3,  

NGUYỄN TRUNG HIỆP1, TỀ THỊ PHƯƠNG THẢO4 
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4 BSCKI. Khoa Nội tuyến vú, tiêu hóa, gan, niệu - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở 
giới nữ. Theo ghi nhận GLOBOCAN 2018, trong các 
loại ung thư ở nữ, tỉ lệ mới mắc và tử vong của ung 
thư vú trên toàn thế giới và tại Việt Nam đều đứng 
hàng thứ nhất, với tỷ lệ mới mắc hàng năm lần lượt 
là 46,3/100000 dân và 26,4/100.000 dân, tỉ lệ tử 
vong là 13/100000 dân và 10,5/100 000 dân. 

Đối với thể bệnh có biểu hiện thụ thể HER2 
dương tính và/ hoặc tăng biểu hiện gen HER2 trong 
nhân tế bào, việc điều trị nhắm đích phân tử HER2 
với sự kết hợp hóa trị và bộ đôi pertuzumab 
trastuzumab trong nhiều nghiên cứu trên thế giới 
cho thấy làm tăng tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn về mô 
bệnh học, tăng khả năng phẫu thuật được của 
những trường hợp tiến xa có tiềm năng mổ được, 
tăng khả năng phẫu thuật bảo tồn trên bệnh nhân ở 
giai đoạn sớm, giảm tỉ lệ di căn xa và kéo dài thời 

gian sống còn so với những bệnh nhân chỉ điều trị 
hóa trị hoặc hóa trị kết hợp trastuzumab.  

Phác đồ hóa trị kết hợp ức chế kép pertuzumab 
trasruzumab đã được FDA chấp thuận và đã được 
đưa vào các hướng dẫn điều trị quốc tế cũng như 
Việt Nam trong điều trị trước mổ ung thư vú HER2 
dương tính.    

Tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM, hóa trị kết 
hợp pertuzumab trastuzumab cho bệnh nhân ung 
thư vú HER2 dương tính đã được thực hiện từ năm 
2019. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 
đánh giá bước đầu hiệu quả điều trị trước mổ của 
ức chế kép pertuzumab trastuzumab trên những 
bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III có thể bệnh 
HER2 dương tính. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Đánh giá tỉ lệ đáp ứng lâm sàng toàn bộ (ORR).  

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn về lâm sàng (ORR) và mô bệnh học (tpCR). Khảo sát một 
số độc tính của hóa trị kết hợp pertuzumab trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2 (+). 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả 14 trường hợp ung thư vú giai đoạn II, III HER2 (+) được 
hóa trị trước mổ với phác đồ có pertuzumab trastuzumab tại bệnh viện Ung bướu TP HCM từ 01/01/2019- 
31/08/2020. 

Kết quả: Tỉ lệ đáp ứng lâm sàng toàn bộ là 100%, trong đó tỉ lệ cPR là 92,9% và cCR là 7,1%. Tỉ lệ 
đáp ứng hoàn toàn bộ về mô bệnh học là 71,4%. Độc tính điều trị ít và kiểm soát được, không trường hợp 
nào suy tim, sốt giảm bạch cầu hạt độ 4 là 7,1%. 

Kết luận: Hóa trị kết hợp ức chế kép pertuzumab trastuzumab trước mổ đạt được tỷ lệ đáp ứng cao 
với mức độ độc tính thấp. 
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Đánh giá tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn về mô bệnh 
học (pCR). 

Khảo sát các độc tính điều trị hóa trị kết hợp 
pertuzumab trastuzumab. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân nữ trên 18 tuổi, chẩn đoán ung thư 
vú giai đoạn II, III, HER2 (+), được hóa trị trước mổ 
với phác đồ có kết hợp trastuzumab và pertuzumab 
tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM từ 01/01/2019 đến 
31/08/2020. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả 
loạt ca. 

Đo kích thước bướu và hạch trên khám vú lâm 
sàng, siêu âm, nhũ ảnh và MRI, được đánh giá dựa 
trên tiêu chuẩn RECIST 1.1. 

Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng lâm sàng toàn bộ 
(ORR) = đáp ứng toàn phần (CR) + đáp ứng một 
phần (PR) (tiêu chuẩn WHO). 

Đáp ứng hoàn toàn về mặt mô bệnh học (pCR): 
Được định nghĩa là không có bằng chứng của tế bào 
bướu xâm lấn trên giải phẫu bệnh học khi khảo sát 
bệnh phẩm sau mổ. Những bướu tồn dư tại tuyến vú 
không xâm lấn đều được cho phép. tpCR là một 
thuật ngữ được định nghĩa là không có tế bào  
ung thư xâm lấn hiện diện khi khảo sát vi thể của 
bướu nguyên phát tồn lưu và hạch nách sau khi 
phẫu thuật.  

Độc tính 

Độc tính hóa trị và trastuzumab, pertuzumab 
được ghi nhận theo tiêu chuẩn CTCAE phiên bản 4.03. 

Chúng tôi ghi nhận được 14 hồ sơ bệnh án phù 
hợp tiêu chuẩn của nghiên cứu. 

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS v.23.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Một số đặc điểm của nhóm nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng  

Đặc điểm n = 14 

Tuổi trung bình 41,7 (23 - 58 tuổi) 

≤ 35 tuổi 4 (28,6%) 

36 - 60 tuổi 10 (71,4%) 

Giai đoạn bướu (T)  

T2 4 (28,6%) 

T3 2 (14,3%) 

T4b 7 (50%) 

T4d 1 (7,1%) 

Giai đoạn hạch (N)  

N0 1 (7,1%) 

N1, N2 7 (50%) 

N3 6 (42,8%) 

Giai đoạn bệnh  

IIA 1 (7,1%) 

IIIA 2 (14,3%) 

IIIB 5 (35,7%) 

IIIC 6 (42,9%) 

 
Bảng 2. Đặc điểm bệnh học  

Đặc điểm n=14 

Loại giải phẫu bệnh 

OTV 13 (93,9%) 

Tiểu thùy 1 (7,1%) 

Độ mô học  

1 1 (7,1%) 

2 11 (78,6%) 

3 2 (14,3%) 

HER2 (hóa mô miễn dịch) 

3+ 14 (100%) 

Biểu hiện thụ thể nội tiết (phân nhóm sinh học) 

ER(+)/ PR(+) 10 (71,4%) 

ER(-) PR(-) 4 (28,6%) 

Ki 67  

≤ 10% (21,4%) 

>10 - 40% (78,6%) 

 
Bảng 3. Đặc điểm điều trị  

Đặc điểm n = 14 

Thời gian điều trị pertuzumab trastuzumab trước mổ  

Đủ 6 chu kỳ 14 (100%) 

Điều trị hỗ trợ pertuzumab trastuzumab  

Pertuzumab + trastuzumab 9 (64,3%) 

Trastuzumab 5 (35,7%) 

Phẫu thuật sau hóa trị  14 (100%) 

Đoạn nhũ nạo hạch nách 10 (71,4%) 

Tái tạo vú tức thì 4 (28,6%) 

Xạ trị  
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Có 13 (92,9%) 

Không 1 (7,1%) 

Có 5 bệnh nhân không nhận điều trị 
pertuzumab và trastuzumab sau phẫu thuật vì lý do 
liên quan đến kinh tế, một bệnh nhân điều trị được 3 
chu kỳ pertuzumab và trastuzumab hỗ trợ sau đó 
chuyển sang chỉ điều trị trastuzumab.  

Chỉ có 1 bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong 
chưa điều trị xạ trị. Tất cả những bệnh nhân còn lại 
đều nhận hoặc có chỉ định xạ trị bổ túc vì nguy cơ tái 
phát tại chỗ - tại vùng. 

Một bệnh nhân tiến triển thành ngực sau xạ trị, 
khi đang điều trị hỗ trợ letrozol và trastuzumab, 
bướu trước điều trị là T4d, sau khi sinh thiết  
sang thương tiến triển, thụ thể nội tiết chuyển sang 
âm tính, HER2 dương tính (trước điều trị ER 3 (+), 
PR (-)). 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 

Bảng 4. Đáp ứng lâm sàng sau 6 chu kỳ hóa trị  
kết hợp pertuzumab và trastuzumab 

Đặc điểm (n = 14) 

Đáp ứng lâm sàng  

Một phần (PR) 13 (92,9%) 

Hoàn toàn (CR) 1 (7,1%) 

Tỉ lệ đáp ứng trên lâm sàng toàn bộ (ORR) 14 (100%) 

 

Bảng 5. Đáp ứng mô bệnh học 

Đặc điểm n = 14 (%) 

Đáp ứng tại bướu   

Không còn bướu 9 (64,3%) 

Carcinôm tại chỗ  2 (14,3%) 

Carcinôm xâm lấn 3 (21,4%) 

Đáp ứng tại hạch (pN) 

pN0 12 (85,7%) 

pN1 1 (7,1%) 

pN3 1 (7,1%) 

Đáp ứng tại bướu và hạch 

Một phần (tpPR) 4 (28,6%) 

Hoàn toàn (tpCR) 10 (71,4%) 

Chỉ có 1 trường hợp bướu tan (đạt ypCR) 
nhưng vẫn còn di căn hạch (tpPR). 

Bảng 6. Đánh giá đáp ứng mô bệnh học theo một số 
đặc điểm bệnh lý  

Đáp ứng N = 14 (%) Một phần pPR Hoàn toàn pCR 

Theo giai đoạn bướu (T) 

T2 4 0 4 (100) 

T3 2 0 2 (100) 

T4b 7 4 (57,1) 3 (42,9) 

T4d 1 0 1 (100) 

Theo giai đoạn bệnh  

IIA 1 0  1 (100) 

IIIA 2 0  2 (100) 

IIIB 5 3 (60) 2 (40) 

IIIC 6 1 (16,7) 5 (83,3) 

Theo tình trạng ER (% theo hàng) 

ER(+)/ PR(+) 10 4 (40) 6 (60) 

ER(-) PR (-) 4 0  4 (100) 

p  0,336  

Theo tình trạng kio67 

≤ 10% 3 2 (66,7) 1 (33,3) 

10 - 40% 11 2 (18,2) 9 (81,8) 

p  0,099  

 

Bảng 7. Tương quan giữa đáp ứng lâm sàng  
và giải phẫu bệnh 

Đáp ứng 
Bệnh học 

Tổng 
tpPR tpCR 

Lâm sàng 
cPR 4 9 13 

cCR 0 1 1 

Tổng 4 10 Kappa = 0,512 

    

 
 

 
Tác dụng phụ hóa trị kết hợp pertuzumab trastuzumab 

Tác dụng phụ điều trị chủ yếu độ 1, 2 bao gồm giảm hồng cầu, tiểu cầu, tiêu chảy, nổi mẩn ngứa da trong 
1 - 2 chu kỳ. Một trường hợp sốt giảm bạch cầu độ 4 là do bệnh nhân không được điều trị phòng ngừa với 
GCSF ở chu kỳ 1 (7,1%). 
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Không có trường hợp nào suy tim cũng như giảm phân suất tống máu hơn 10% hay dưới 50% so với lúc 
bắt đầu điều trị. 

 

Biểu đồ 1. Sự thay đổi phân suất tống máu 

 

BÀN LUẬN 

Đánh giá đáp ứng lâm sàng 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 100% số bệnh 
nhân được đánh giá đáp ứng lâm sàng với điều trị 
thông qua thăm khám, đo kích thước bướu - hạch, 
phối hợp với siêu tuyến vú - nách - cổ. Nhũ ảnh 
đánh giá cho vú bên bệnh được thực hiện cho phần 
lớn những bệnh nhân sau khi hoàn tất chu trình điều 
trị trước mổ. Có 1 bệnh nhân được đánh giá MRI 
tuyến vú với mục đích trợ giúp cho quyết định phẫu 
thuật tuyến vú tiết kiệm da và tái tạo.  

Thông thường, tỉ lệ đáp ứng toàn phần trên lâm 
sàng có mối tương quan với đáp ứng hoàn toàn về 
mặt mô bệnh học. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của 
chúng tôi, có sự tương quan trung bình khi đánh giá 
đáp ứng trên lâm sàng và trên mô bệnh học với tỉ số 
kappa = 0,512. Trong 13 trường hợp có đáp ứng 
cPR, 9 trường hợp được đánh giá pCR trên mô 
bệnh học. Đa số những bệnh nhân này đều ghi nhận 
còn tổn thương vi vôi hóa trên siêu âm và nhũ ảnh 
hoặc xáo trộn cấu trúc vú (nhũ ảnh) và những tổn 
thương này không mất đi sau điều trị trước mổ. Do 
vậy, tỉ lệ dương giả với tổn thương ác tính của nhũ 
ảnh và siêu âm cao.  

Về tỉ lệ đáp ứng trên lâm sàng, khi được điều trị 
có pertuzumab trastuzumab cho đáp ứng toàn bộ 
ORR là 100% (một phần + hoàn toàn). Điều này cho 
thấy, vai trò của kháng HER2 là vô cùng quan trọng 
trong điều trị trước mổ trên những bệnh nhân có 
HER2 (+).  

Đáp ứng bệnh hoàn toàn về mô bệnh học (pCR) 

Bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn về bệnh học 
(pCR bướu và hạch) sẽ có lợi ích về sống còn không 
biến cố (EFS) và sống còn toàn bộ (OS) so với các 
bệnh nhân không đạt được đáp ứng hoàn toàn 

(pCR). Một tổng phân tích năm 2016 trên 5800 bệnh 
nhân ung thư vú HER2 dương tính được điều trị tân 
hỗ trợ, bệnh nhân đạt được tpCR giảm được 67% 
nguy cơ xuất hiện các biến cố (HR 0,37 – CI 95% 
0,32-0,49 cho EFS) và giảm nguy cơ tử vong 66% 
(HR 0,34 – CI 95% 0,26-0,42 cho OS) so với bệnh 
nhân không đạt được tpCR. Một phân tích trước đây 
trên 2000 bệnh nhân HER2 dương tính cũng cho kết 
quả tương tự[8][10]. 

Các nghiên cứu so sánh hóa trị kết hợp 
trastuzumab với chỉ hóa trị tân hỗ trợ, tỉ lệ pCR ở 
nhóm bệnh nhân có sử dụng trastuzumab khá cao là 
từ 43 - 65 %, so với 20 - 26,3% nhóm chỉ hóa trị 
(nghiên cứu GENT(A)-1, nghiên cứu Buzdar AU và 
CS; nghiên cứu NOAH).  

Có 2 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên liên quan 
đến điều trị trước mổ với pertuzumab trastuzumab. 
Nghiên cứu NeoSphere, với 417 bệnh nhân được 
chia ngẫu nhiên vào 4 nhóm điều trị trastuzumab 
docetaxel, pertuzumab trastuzumab docetaxel, 
pertuzumab trastuzumab, pertuzumab docetaxel, tỷ 
lệ pCR cao nhất là 49% ở nhóm điều trị pertuzumab 
trastuzumab docetaxel. Nghiên cứu thứ hai được 
tiến hành bởi Schneeweiss và cộng sự 
(TRYPHAENA) nhằm khảo sát hiệu quả của ba phác 
đồ FEC trastuzumab pertuzumab 3 chu kỳ sau đó 
docetaxel trastuzumab pertuzumab 3 chu kỳ, FEC 3 
chu kỳ sau đó docetaxel trastuzumab pertuzumab 3 
chu kỳ và docetaxel carboplatin trastuzumab 
pertuzumab 6 chu kỳ (TCHP) trước mổ cho bệnh 
nhân ung thư vú tiến xa tại chỗ tại vùng HER2 
dương tính. Nghiên cứu gồm 225 bệnh nhân, tỷ lệ 
pCR cao nhất ở nhóm TCHP (66,2%). Như vậy tỷ lệ 
đáp ứng hòan toàn tăng lên khi hóa trị phối hợp ức 
chế kép trastuzumab và pertuzumab.  
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Qua các nghiên cứu cho chúng ta thấy kháng 
HER2 kết hợp hóa trị giúp làm tăng tỷ lệ đáp ứng 
hòan toàn của bệnh. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm hóa trị 
kết hợp pertuzumab trastuzumab cho đáp ứng pCR 
(bướu và hạch) là 71,4%, gần tương đồng với tỉ lệ 
pCR của các nghiên cứu khác. Tỷ lệ này trong 
nghiên cứu của tác giả Lê T T Mỹ Hòa ở nhóm bệnh 
nhân hóa trị kết hợp chỉ trastuzumab trước mổ là 
65%. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá bước đầu và số 
bệnh nhân còn ít nên chúng tôi chưa xác lập được 
mối liên hệ giữa pCR với EFS và OS. 

Điều trị phẫu thuật 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, 100% bệnh 
nhân được điều trị phẫu thuật sau 6 chu kỳ hóa trị, 
28,6% bệnh nhân được điều trị đoạn nhũ tiết kiệm 
da tái tạo vú tức thì. Nghiên cứu của tác giả Lê T T 
Mỹ Hòa đoạn nhũ tiết kiệm da tái tạo vú tức thì chỉ 
có 15% bệnh nhân.  

Các bệnh nhân được phẫu thuật đoạn nhũ tiết 
kiệm da, tái tạo vú tức thì có 1 bệnh nhân giai đoạn 
IIA, 3 bệnh nhân còn lại là giai đoạn IIIa-b-c, như vậy 
điều trị toàn thân trước mổ đã giúp cho bệnh nhân 
có thể phẫu thuật được thuận lợi hơn rất nhiều. 

ĐỘC TÍNH ĐIỀU TRỊ  

Độc tính tim  

Nghiên cứu CLEOPATRA nhóm bệnh nhân 
điều trị bước 1 với docetaxel kết hợp trastuzumab và 
pertuzumab có 3,8% bệnh nhân giảm phân suất tống 
máu trên 10% so với nhóm không điều trị 
pertuzumab là 6,6% bệnh nhân. 

Nghiên cứu NeoSphere so sánh giữa các nhóm 
điều trị cho thấy không có sự thay đổi có ý nghĩa 
phân suất tống máu tim khi thêm pertuzumab vào 
trastuzumab. 

Nghiên cứu TRYPHAENA khi điều trị tân hỗ trợ 
có 3,9% bệnh nhân nhóm điều trị TCHP có phân 
suất tống máu giảm trên 10% điểm hoặc giảm dưới 
50%, tuy nhiên sau đó tất cả bệnh nhân phân suất 
tống máu đều được cải thiện phục hồi bình thường.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi không có 
trường hợp nào có phân suất tống máu giảm hơn 
10% điểm cũng như giảm dưới 50% so với trước 
điều trị. 

Những độc tính khác 

Những độc tính trên hệ huyết học ghi nhận 
được là sốt giảm bạch cầu và giảm bạch cầu. Các 
biến cố bất lợi này có liên quan đến hóa trị nền tảng 
và có thể kiểm soát được. Một số tác dụng phụ khác 

như nôn ói, tiêu chảy, tê tay, ngứa chưa được ghi 
nhận đầy đủ và có thể liên quan đến hóa trị. Những 
tác dụng phụ này hầu như có thể dự phòng trước 
nên ít gặp trên những bệnh nhân trong nhóm nghiên 
cứu của chúng tôi.  

KẾT LUẬN 

Qua khảo sát 14 trường hợp ung thư vú được 
điều trị hóa trị kết hợp ức chế kép pertuzumab 
trastuzumab tại bệnh viện Ung Bướu từ 1/1/2019 
đến 31/08/2020, chúng tôi đã ghi nhận được một số 
kết quả như sau: 

Tỉ lệ đáp ứng lâm sàng toàn bộ là 100%, trong 
đó tỉ lệ cPR là 92,9% và cCR là 7,1%. 

Tỉ lệ đáp ứng hoàn toàn bộ về mô bệnh học là 
71,4%. 

Độc tính điều trị hóa trị kết hợp ức chế kép 
trước mổ ít và kiểm soát được, không trường hợp 
nào suy tim, sốt giảm bạch cầu hạt độ 4 là 7,1%. 
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ABSTRACT 

Pertuzumab plus trastuzumab in combination with primary chemotherapy for patients  
with HER2-positive breast cancer 

Aims: To evaluate the overall response rate (ORR) and phathological complete response (pCR). Identify 
side effects of pertuzumab plus trastuzumab in combination with primary chemotherapy for patients with HER2-
positive breast cancer. 

Methods: Retrospective study of 14 cases with HER2 (+) breast cancer, stage II-III treated with 
pertuzumab trastuzumab in combination with primary chemotherapy in HCM city Oncology hospital from 
01/01/2019-31/08/2020. 

Results: The overall response rate was 100%, in which cPR and cCR account for 92,9% and 7,1% 
respectively. The pCR was 71,4%. Toxicities were controlled: non of cases had congestive heart failure, 7,1% 
cases had febrile neutropenia grad 4. 

Conclusion: Pertuzumab plus trastuzumab in combination with primary chemotherapy for patients with 
HER2-positive breast cancer has significant complete response with controlled toxicities. 
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TỔNG QUAN   

Siêu âm vú 2D là phương tiện hình ảnh hữu ích 
cho việc phát hiện, đánh giá đặc điểm tổn thương vú 
và hướng dẫn can thiệp. Siêu âm 2D còn giúp phát 
hiện những tổn thương vú bị bỏ sót trên nhũ ảnh, 
đặc biệt là đối với mô vú đặc. Tuy nhiên, siêu âm 2D 
lại phụ thuộc vào người thực hiện và khó hội chẩn 
khi không có bệnh nhân. Siêu âm vú tự động 3D 
(ABUS) sẽ giúp giải quyết được vấn đề này bởi vì 
khâu ghi hình sẽ do kĩ thuật viên thực hiện và bác sĩ 
sẽ phân tích hình ảnh trên hệ thống workstation. 
Mục đích ban đầu là bổ sung cho tầm soát bằng nhũ 
ảnh, tuy nhiên những năm gần đây, một số nghiên 
cứu đã ghi nhận vai trò của ABUS trong chẩn đoán 
và theo dõi bệnh.  

GIỚI THIỆU ABUS 

 

Hình 1. Các mặt cắt siêu âm trên ABUS 

AP: anterior - posterior 

LAT: lateral 

MED: meial 

SUP: superior 

INF: inferior 

ABUS với đầu dò linear kích thước lớn 15.4cm 
có tần số cao 6MHz - 14MHz được thiết kế phù hợp 
với hình dạng bầu vú giúp thu được hình ảnh tuyến 
vú với độ phân giải cao. ABUS có 3 mặt cắt cơ bản 
cho mỗi bên: thế trước - sau (anterior-posterior) để 
thu được phần trung tâm tuyến vú, bên ngoài 
(lateral) thu được phần mô vú ngoài và đuôi vú, bên 
trong (medial) thu được phần mô vú bên trong bao 
gồm cả nếp dưới vú và 2 mặt cắt bổ sung phía trên 
(superior), phía dưới (inferior) để thu được vùng mô 
vú phía trên và dưới núm vú đối với tuyến vú to hoặc 
có đặt túi ngực. Sau khi thu được một loạt khoảng 
300 hình ảnh cắt lớp của tuyến vú cho mỗi mặt cắt, 
hệ thống máy sẽ tái tạo cho ra hình ảnh đa mặt cắt 
đứng ngang (coronal) và đứng dọc (sagittal) với độ 
dày mỗi lát cắt 0.5mm. Từ đó, cung cấp cho BS có 
cái nhìn đa chiều khi đánh giá tổn thương. 

LỢI ÍCH CỦA ABUS 

Trong tầm soát 

Ban đầu, siêu âm vú tự động 3D ra đời với mục 
đích sử dụng trong tầm soát ung thư. Phác đồ tầm 
soát ung thư vú ở Việt Nam đối với phụ nữ nguy cơ 
trung bình có vẻ như chịu ảnh hưởng của Hiệp Hội 
Ung thư Hoa Kỳ (ACS - American Cancer Society) là 
tầm soát bằng nhũ ảnh bắt đầu ở tuổi 40, sớm hơn 5 
năm ở phụ nữ có nguy cơ cao và định kỳ mỗi 2 năm; 
bởi vì tần suất ung thư vú ở Việt Nam ít hơn Mỹ  và 
cấu tạo mô vú của người châu Á đặc hơn người Mỹ. 
Mô vú đặc (dense breast) bao gồm mô tuyến và mô 
sợi, gọi chung là mô sợi - tuyến. Mô sợi - tuyến có 
khuynh hướng thoái triển sau khi mãn kinh vì vậy 
thông thường tuyến vú sẽ trở nên ít đặc hơn (nhiều 
mỡ hơn) khi càng lớn tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ 
vẫn có mô vú đặc sau khi mãn kinh. Trong suốt thời 
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kỳ mang thai và cho con bú, mô vú tăng sinh và 
tuyến vú thường trở nên lớn hơn và đặc hơn. 

Theo BIRADS ACR 2013, có 4 loại mô vú:  

- Loại A: Chủ yếu là mô mỡ, rất ít mô sợi - 
tuyến (<25%). 

- Loại B: Mô sợi tuyến rải rác (25 - 50%). 

- Loại C: Mô vú đặc không đồng nhất  
(50% - 75%). 

- Loại D: mô vú cực kì đặc (>75%). 

 
 

 

Hình 2. Phân loại mô sợi - tuyến theo BIRADS 2013 

Mô vú đặc chiếm gần một nửa dân số trong độ tuổi tầm soát, cụ thể là ở Hàn Quốc, Trung Quốc, và Mỹ(1). 

 
Hình 3. So sánh tần suất các loại mô vú trong dân số Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc theo tuổi(1) 

Tổn thương vú có thể bị che khuất sau mô vú đặc, khi độ đặc mô vú càng tăng thì khả năng nhìn thấy tổn 
thương trên nhũ ảnh càng giảm. Mô vú càng đặc bao gồm loại C và D thì siêu âm có độ nhạy cao hơn so với 
nhũ ảnh. 
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Hình 4. Nhũ ảnh cho thấy hình ảnh khối u (dấu mũi tên) được thể hiện trên từng loại mô tuyến vú.  

A và B - Tuyến vú có nhiều mô mỡ và khối u (mũi tên) dễ dàng nhìn thấy trên nhũ ảnh.  
C và D - Mô tuyến vú đặc và khối u (mũi tên) dễ bị bỏ sót trên nhũ ảnh. 

Ngoài ra, mô vú đặc là một yếu tố nguy cơ cho sự phát triển ung thư vú(2). Theo như ACS về các vấn đề 
ung thư vú 2013 - 2014, “Nguy cơ ung thư vú tăng đồng thời với độ đặc mô vú; phụ nữ có mô vú rất đặc sẽ 
tăng nguy cơ ung thư vú gấp 4 - 6 lần so với phụ nữ có mô vú đặc ít hơn”(3). Như vậy, mô vú đặc vừa làm tăng 
nguy cơ ung thư vú, vừa làm tăng nguy cơ đọc sai sót trên nhũ ảnh. Mặt khác, mô vú đặc lại có xuất độ cao, 
chiếm gần một nửa dân số trong độ tuổi tầm soát.  

Có nhiều nghiên cứu so sánh hiệu quả của việc dùng nhũ ảnh đơn độc và kết hợp nhũ ảnh và ABUS 
trong tầm soát ung thư vú cho thấy khi kết hợp nhũ ảnh và ABUS sẽ làm tăng độ nhạy và số lượng ung thư vú 
được tìm thấy và không làm giảm độ đặc hiệu, nhưng làm tăng tỷ lệ gọi lại (recall rate), tỷ lệ sinh thiết và làm 
giảm PPV(4). 

Bảng 1. So sánh độ nhạy, độ đặc hiệu và tỷ lệ ung thư được phát hiện khi chỉ chụp nhũ ảnh  
và khi kết hợp nhũ ảnh và ABUS(4) 

 
Trong chẩn đoán và theo dõi 

Trong quá trình thực hành lâm sàng, các bác sĩ nhận ra ABUS cũng có vai trò trong chẩn đoán và theo dõi 
bệnh. Theo bảng 2, các nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ cho thấy không có sự khác biệt giữa ABUS và siêu âm 2D 
về độ nhạy và độ đặc hiệu. Trong khi đó, các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn, như gần đây nhất là nghiên cứu của 
Niu et al cho thấy có sự khác biệt về độ nhạy, nhưng không khác biệt về độ đặc hiệu, độ chính xác, NPV và 
PPV giữa ABUS và siêu âm 2D. Ngoài ra, tỷ lệ phát hiện tổn thương ác tính trên ABUS tăng hơn so với siêu 
âm 2D (bảng 3) và ABUS làm tăng khả năng chẩn đoán tổn thương ác tính BIRAD 4-5 hơn khi so với siêu âm 
2D(4). 
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Bảng 2. So sánh độ nhạy và độ đặc hiệu của ABUS và Siêu âm 2D trong thực hành lâm sàng(4) 

 

 

Bảng 3. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phát hiện ung thư trên ABUS tốt hơn siêu âm 2D  
trong thực hành lâm sàng. (4) 

Siêu âm vú 2D giúp thấy được dễ dàng những tổn thương tạo khối nhưng lại không thấy được vùng xung 
quanh tổn thương. ABUS với mặt cắt tái tạo đứng ngang (coronal) sẽ giúp thấy được hiện tượng co kéo 
(retraction phenomenon) là những đường thẳng hồi âm dày tỏa ra từ bề mặt của khối tổn thương. Dấu hiệu 
này có độ đặc hiệu 96% - 100% và độ nhạy 80% - 89%(5). Đôi khi đây là hình ảnh duy nhất gặp trong ung thư 
tiểu thùy xâm nhiễm bởi vì đây là loại ung thư không tạo khối (non-mass) khó nhận ra trên siêu âm 2D.  

 

Hình 5. Hiện tượng co kéo. BN có Carcinoma OTV xâm nhiễm ở vú P với khối tổn thương có hồi âm kém,  
kích thước nhỏ (5mm) trên mặt cắt ngang (b) và hiện tượng co kéo trên mặt cắt Corronol (a),  
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tương tự với hình ảnh rối loạn cấu trúc trên DBT (c)(5) 

Mặt cắt đứng ngang cũng giúp cải thiện khả năng đánh giá tổn thương lành tính nhờ vào dấu hiệu “white 
wall” - thể hiện sự tăng âm phía sau tổn thương.  

 
Hình 6. Dấu hiệu white wall ở BN nữ 46 tuổi có thay đổi sợi bọc tuyến vú hai bên. Ở các lát cắt Coronal từ 

da hướng về thành ngực với độ dày mỗi lát cắt 2mm cho thấy hình ảnh tăng âm phía sau của nang vú(11) 

 

Ngoài ra, đầu dò ABUS đủ lớn để bao trọn tổn thương và một loạt các lát cắt Coronal đi từ da đến thành 
ngực giúp các phẫu thuật viên có cái nhìn bao quát về tổn thương để ước lượng phạm vi cần can thiệp. Đánh 
giá kích thước thật của bướu (T) là một thách thức của siêu âm 2D vì trong phần lớn trường hợp chỉ biết được 
dựa vào giải phẫu bệnh sau mổ. Nhiều nghiên cứu cho thấy có sự tương đồng giữa kích thước bướu đánh giá 
trên ABUS, MRI và giải phẫu bệnh(5). 

Nghiên cứu của tác giả Wang và cộng sự(10) cho thấy đối với tổn thương đa ổ, ABUS đánh giá tốt hơn so 
với siêu âm 2D, cho cái nhìn bao quát các tổn thương và tránh bỏ sót các tổn thương vệ tinh < 1cm. 

 

Hình 7(9). Nhũ ảnh đã bỏ sót ung thư trong mô vú đặc ở Bn nữ 60 tuổi có di căn hạch nách.  
GPB: Carcinoma ống tuyến vú xâm nhiễm T3aN1M0, luminal type A, grade 2 

(a): Nhũ ảnh: thế CC và MLO Birads 1 
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(b) hình siêu âm 2D cho thấy tổn thương có hồi âm kém, bờ không đều. 

(c): Siêu âm 2d ở chế độ panoramic để có thể đo kích thước bướu. 

(d, e) Hình ABUS cho thấy tổn thương nghi ngờ trên mặt cắt Coronol của RLAT và LLAT.  

So sánh các hình: cho thấy ABUS có đầu dò to, giúp bao trọn được tổn thương  

 

Khi cần siêu âm second – look để đối chiếu tổn 
thương nghi ngờ trên MRI thì ABUS phát hiện tổn 
thương nghi ngờ tốt hơn siêu âm 2D theo tác giả 
Kim và cộng sự(4), (94.7 vs 86.8%; p < 0.05). 

Có nghiên cứu của tác giả Van Egdom và cộng 
sự(6) cho thấy ABUS đánh giá bướu đáp ứng với hóa 
trị gần như tương đương với MRI nhưng cũng có 
nghiên cứu của tác giả Park J  và cộng sự(7) cho 
thấy ngược lại. Nhưng so với siêu âm 2D thì ABUS 
có độ tin cậy cao hơn trong vấn dề này, theo tác giả 
Wang và cộng sự(8). 

Bên cạnh việc mang lại lợi ích trong theo dõi 
ung thư vú đáp ứng hóa trị (monitoring) thì ABUS 
còn giúp theo dõi (follow - up) đa tổn thương lành 
tính như đa bướu sợi tuyến nhờ vào sự lưu giữ hình 
ảnh, chế độ tự động ghi nhận vị trí tổn thương bao 
gồm giờ, khoảng cách với núm vú giúp phát hiện sự 
xuất hiện của tổn thương mới hoặc sự thay đổi về 
kích thước, đặc điểm hình ảnh(9). 

Giới hạn 

ABUS hạn chế đánh giá vùng hố nách, không 
thể thực hiện các nghiệm pháp như ấn ép đầu dò để 
đánh giá độ di động của tổn thương như các tổn 
thương trong lòng ống tuyến vú, không thể đánh giá 
Doppler, Elastography và không thể hướng dẫn can 
thiệp. 

KẾT LUẬN 

ABUS không có chống chỉ định tuyệt đối và 
được chỉ định chủ yếu trong tầm soát bổ sung ở 
những phụ nữ có mô vú đặc, nhờ vào khả năng lưu 
trữ và dễ dàng xem lại hình ảnh siêu âm, tự động 
hóa ghi nhận vị trí tổn thương theo giờ và khoảng 
cách với núm vú, giúp việc đánh giá mang tính 
khach quan. Sử dụng ABUS thuận lợi trong follow - 
up tổn thương lành tính và monitoring đáp ứng hóa 
trị của các ung thư vú. Trên hết, hình ảnh ABUS có 
thể xem lại bất cứ lúc nào (reproducibility) là một ưu 
điểm nổi bật nên có thể dùng như một siêu âm đối 
chiếu (second - look) trong tình huống phát hiện 
thêm các tổn thương nghi ngờ trên các phương tiện 
hình ảnh học khác.  
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MỞ ĐẦU 

Số phụ nữ đặt túi ngực đang gia tăng. Phẫu 
thuật đặt túi là dạng phổ biến nhất của phẫu thuật 
tạo hình trên toàn thế giới. “Thách thức” đối với BS 
Chẩn đoán hình ảnh là chẩn đoán biến chứng và các 
bệnh lý tuyến vú đi kèm trên bệnh nhân có túi ngực. 
Để chẩn đoán các biến chứng khi đặt túi và các 
bệnh lý tuyến vú trên bệnh nhân có đặt túi ngực 
ngoài lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình 
ảnh từ trước tới nay như nhũ ảnh, siêu âm, MRI thì 
ngày nay chúng ta còn có thêm siêu âm vú tự động 
3D. Siêu âm vú tự động 3D dùng theo thuật ngữ 
ABUS (Automated Breast Ultrasound) hoặc ABVS 
(Automated Whole- breast Volume Scanning). 
Chúng tôi sử dụng cả hai thuật ngữ này để ghi chú 
hình minh hoạ. 

TÚI NGỰC 

Túi ngực (breast implant) là vật nhân tạo dùng 
để làm tăng thể tích vú trong nhu cầu làm đẹp cá 
nhân hoặc tái tạo thể tích vú cho người bệnh đã 
phẫu thuật cắt tuyến vú. Túi ngực bằng silicone đầu 
tiên được phát triển bởi nhà phẫu thuật thẩm mỹ 
Thomas Dillon Cronin vào năm 1961 tại Texas 
(USA) bằng cách đưa chất làm đầy vào một bao 
silicone và được phát triển ứng dụng rộng rãi cho 
đến ngày nay. 

Trong chuyên khoa ung thư, phẫu thuật tái tạo 
tuyến vú đặc biệt quan trọng, không chỉ mang ý 
nghĩa thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện chất 
lượng sống của bệnh nhân ung thư vú. 

Túi ngực được phân chia theo hình dạng, bề 
mặt, chất liệu cấu tạo. Theo hình dạng chúng ta có 
túi hình tròn và túi giọt nước. Theo bề mặt có loại 
trơn và nhám. Theo chất liệu cấu tạo, chúng ta có túi 
nước muối và túi silicone. Túi nước muối (saline 
breast implants) gồm lớp vỏ silicone kèm một van 
nhỏ, bên trong rỗng. Khi túi được đặt vào khoang 

ngực thì BS sẽ bơm một lượng nước muối sinh lý 
vào bên trong túi đến khi đạt đến dung tích định sẵn. 
Loại túi này không gây nguy hiểm nếu chẳng may bị 
rò rỉ vì cơ thể có khả năng hấp thu dung dịch này tự 
nhiên. Tuy nhiên loại túi này không mềm mại, dễ 
xuất hiện nếp gấp, gợn sóng khiến khuôn ngực 
không căng đẹp tự nhiên. Túi silicone (Silicone gel-
filled breast implants) được chia thành 2 nhóm 
chính: túi silicone vỏ bao một lớp và túi silicone vỏ 
bao hai lớp. Hiểu rõ về loại túi của bệnh nhân giúp 
xác định hình ảnh cần tìm kiếm trong những trường 
hợp vỡ túi.  

Túi ngực có thể đặt sau mô tuyến vú (phía 
trước cơ ngực lớn) hoặc sau cơ (phía sau cơ ngực 
lớn). Sau khi đặt túi, cơ thể sẽ hình thành một bao 
xơ mỏng (capsule) quanh túi ở nhiều mức độ. Bao 
xơ (capsule) này nằm ngoài lớp vỏ thực sự của túi 
ngực (envelope) - Hình 1. 

 

Hình1. Minh hoạ vị trí vỏ thực sự của túi ngực 
(envelope) và bao xơ (capsule) 

Bao xơ này gây ra sự không thoải mái và thay 
đổi hình dạng của ngực.  
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Khám lâm sàng, nhũ ảnh, siêu âm, MRI và siêu 
âm 3D được dùng để chẩn đoán các biến chứng khi 
đặt túi và các bệnh lý tuyến vú. Mỗi kỹ thuật có thế 
mạnh và điểm yếu riêng. 

Tất cả các bệnh của vú cũng có thể xảy ra ở 
phụ nữ có túi ngực; trong đó quan trọng nhất là ung 
thư vú. Nguy cơ ung thư vú không gia tăng ở những 
phụ nữ này; tuy nhiên, túi ngực có thể gây trở ngại 
phát hiện sớm ung thư bởi làm thay đổi khảo sát vật 
lý của vú hoặc làm suy yếu kĩ thuật hình ảnh khác. 

SƠ LƯỢC CÁC PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH 

Nhũ ảnh 

Nhũ ảnh ít có giá trị trong đánh giá tình trạng 
nguyên vẹn của túi ngực, mặc dù nó có thể hữu 
dụng trong đánh giá mô vú xung quanh. Năm 1988, 
kỹ thuật chuyển chỗ đặc biệt (kỹ thuật Eklund) được 
áp dụng để khảo sát vú có túi ngực tạo điều kiện 
thuận lợi trong chụp nhũ ảnh ở những trường hợp 
này. Silicone thì đặc và không dễ xuyên qua bởi tia 
X dùng trong nhũ ảnh, điều này dẫn tới giảm chất 
lượng hình ảnh, đặc biệt trong dải đậm quanh túi, vôi 
hoá quanh túi, và xơ hoá. Thật khó để chẩn đoán vỡ 
trong bao bằng nhũ ảnh bởi vì độ nhạy thấp của 
phương pháp này, khoảng 25 - 30% hoặc 68% theo 
những tác giả khác nhau. Nhưng vỡ ngoài bao và sự 
tràn ra của silicone khi vỡ túi có thể chẩn đoán 
được. Vài trường hợp ghi nhận vỡ túi silicone trong 
khi chụp nhũ ảnh bởi sự đè ép, thường xảy ra ở phụ 
nữ bị vỡ trong bao trước khi chụp nhũ ảnh.  

MRI 

Độ nhạy 76 - 95%, độ đặc hiệu 93 - 97%. Sự 
chính xác của MRI đến từ khả năng triệt tiêu hoặc 
khuếch đại tín hiệu từ nước, mỡ, đặc biệt là silicone. 
Thể tích không gian lớn và độ phân giải mô mềm 
làm cho nó lý tưởng khi chẩn đoán các đặc tính của 

vú có túi ngực. Thực hiện khi SA nghi ngờ, không 
dùng thường quy.  

Siêu âm 

Siêu âm là phương pháp được lựa chọn để 
theo dõi những bệnh nhân sau phẫu thuật tạo hình 
vú. Siêu âm không dùng bức xạ ion hóa, không xâm 
lấn và an toàn, có thể lặp lại trong quá trình theo dõi. 
Một trong những điểm yếu lớn của siêu âm là phụ 
thuộc vào người thực hiện; thứ hai, phản âm nhiều 
lần(reverberation) ở bờ trước của túi ngực có thể 
gây nhầm lẫn là có sự bất thường (hình 2); và thứ 
ba, sự suy giảm của chùm tia siêu âm bởi silicone 
cản trở việc đánh giá vách phía sau của túi ngực và 
mô sau nó. Với siêu âm 2D thông thường, thật khó 
để đo lường đường kính của túi ngực chính xác do 
đầu dò nhỏ. Sử dụng bổ sung siêu âm toàn cảnh 
gây ra sự biến dạng trong các phép đo do bề mặt 
lõm của túi ngực và không cung cấp thông tin toàn 
cảnh về cấu trúc túi ngực và vị trí có thể thu được so 
với sự tái lập ba chiều trên siêu âm 3D (hình 3). 

 

Hình 2. Phản âm nhiều lần (reverberation) ở bờ 
trước của túi ngực 

 

 

Hình 3. ABUS chỉ rõ bờ trước của túi ngực 
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Siêu âm vú tự động 3D 

Siêu âm vú tự động 3D giúp dựng hình giải 
phẫu tuyến vú có túi ngực toàn cảnh trong một lần 
quét, bao gồm thông tin chính xác phía sau túi ngực, 
đường viền và mô xung quanh. Chế độ tái tạo đa 
chiều giúp đo lường khoảng cách từ trước đến sau 
bề mặt túi ngực và xác định chính xác sự liên tục 
của đường viền, sự hiện diện và độ sâu của nếp 
gấp, trạng thái của vỏ túi cấy và bao xơ, và sự hiện 
diện của u hạt silicone. Có thể dễ dàng nhìn thấy bề 
mặt bên trong của túi ngực, đặc biệt vách phía sau 
bằng cách sử dụng các lát cắt coronal 3D bởi vì 
silicone là echo trống và cho cái nhìn tuyệt vời xuyên 
qua nó. Mặt cắt coronal gần vùng núm vú chỉ ra mô 
vú khu trú phía trước tương tự như khi không có túi 
ngực. Ở mặt cắt frontal sâu hơn, chúng ta có thể đo 
được bề dày, đường kính, và chiều dài tối đa của túi 
ngực. Hình dạng của túi ngực có thể được xác định 
rõ ràng: hình cầu, bầu dục, hoặc hình giọt nước. 

Biến chứng 

Có nhiều biến chứng sau phẫu thuật bao gồm 
nhiễm trùng, tụ máu, lệch túi, co thắt bao xơ, vỡ 
trong và ngoài vỏ bao. Trong bài này chỉ đề cập đến 
biến chứng co thắt bao xơ, vỡ trong và ngoài bao. 

Co thắt bao xơ (capsular contracture hoặc 
capsular retraction) 

Cơ chế sinh lý phản ứng lại khi có vật thể lạ 
trong cơ thể (túi ngực), vật lạ (túi ngực) sẽ được bao 
quanh bởi vỏ xơ. Silicone rỉ ra vỏ túi ngực dẫn đến 
sự phát triển co thắt bao xơ. Sự co thắt bao xơ của 
túi ngực xảy ra khoảng 2 - 33% bệnh nhân đặt túi. 
Biến chứng này xảy ra hàng tuần đến hàng năm sau 
khi đặt túi; tuy nhiên, xấp xỉ 60% sự co thắt bao xơ 
diễn ra trong vòng 6 tháng và 90% trong 12 tháng 
sau phẫu thuật. Biến chứng này là một vấn đề lớn 
cho những bệnh nhân ung thư vú phẫu thuật tái tạo. 
Sự co thắt bao xơ là biến chứng thường gặp thứ hai 
sau tụ máu và nhiễm trùng. Nó gây ra bởi sự hình 
thành quá mức mô sẹo gây ra sự khít chặt và nén 
chặt túi ngực vì vậy hình thành những nếp gấp bên 
trong của vỏ bao (hình 4, 5). Sự hình thành vỏ bao 
xơ gây khó chịu và biến đổi hình dáng vú, giảm thể 
tích, gây ra sự bất cân xứng và đường bờ không 
bằng phẳng, điều này thường được phát hiện bởi 
chính người bệnh. Tính chất phức tạp của sự co thắt 
bao xơ được phân độ bởi bảng phân độ Baker. Nó 
dựa trên sự ước lượng khi nhìn và khi sờ, có 4 cấp 
độ của sự co cứng vỏ bao- Baker độ I - IV. Trong hệ 
thống phân loại này, sờ mềm mại nhưng túi ngực có 
thể nhìn thấy được (độ I), và túi ngực với sự chặt 
trung bình (độ II) được xem như tốt hoặc kết quả 
tuyệt vời. Nhìn thấy sự co cứng ngay từ đầu (phân 
độ Baker I - II) tương ứng với vỏ bao xơ dày hơn  

0.3 - 0.5mm, với độ sâu của nếp gấp nan hoa hơn 
0.2 - 0.6cm. Túi ngực với độ chặt vừa phải (độ III) có 
thể đòi hỏi phải điều trị nếu có triệu chứng và phân 
độ IV, độ chặt quá mức và gây ra triệu chứng ở vú, 
ở mức độ này gây ra giảm tính thẩm mỹ. Ở mức độ 
co cứng vỏ bao (Baker độ III - IV) có các đặc điểm 
hình cầu của túi ngực, vỏ bao dày hơn 0.9mm, 
đường bờ lởm chởm méo mó dẫn đến những nếp 
gấp nan hoa kích cỡ hơn 0.6 - 0.8cm. 

 

Hình 4. Hình minh hoạ nếp gấp nan hoa. 

 

 

Hình 5. Hình minh hoạ nếp gấp nan hoa 

Vỡ trong và ngoài bao 

Triệu chứng chủ yếu khi vỡ túi là biến dạng 
méo mó đường viền (44%), tiếp theo là lệch vị trí 
(20%), tạo khối (17%), đau (13%), hiện tượng viêm 
(3%). 

Khám lâm sàng bỏ lỡ chẩn đoán vỡ túi trong 
hơn 50% trường hợp. 
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Vỡ trong bao 

Vỡ trong bao được định nghĩa khi vỏ của túi 
ngực vỡ, silicone thoát ra mà không mở rộng ra phía 
ngoài bao xơ. Sự đặc của bao xơ giữ cho chất gel 
này ở bên trong và ngăn cản sự thay đổi hình dáng 
của ngực. 

Vỡ trong bao không thể nhận ra bởi nhũ ảnh. 

MRI giúp xác định hình ảnh vỡ và doạ vỡ túi. 
Siêu âm vú tự động 3D cũng có thể phát hiện những 
hình ảnh này một cách dễ dàng. Đường bờ bị méo 
mó phồng lên (được gọi là hình ảnh đuôi chuột-
rattail sign), đường bờ không đều, mờ đường viền, 
echo hỗn hợp bên trong túi ngực, “hình ảnh thòng 
lọng”- noose sign hoặc “hình ảnh lỗ khoá”- keyhole 
sign (hình 7) hoặc “hình ảnh giọt nước”- teardrop 
sign và sự lồng vào nhau nơi hai lớp vỏ bao không 
dính với nhau có thể là dấu hiệu của vỡ. Dấu hiệu 
chắc chắn của vỡ túi ngực là đường dưới vỏ bao, 
hầu như song song với vỏ xơ, “hình ảnh mì ống”- 
linguine sign trên MRI hoặc “hình ảnh bậc thang”- 
stepladder sign trên siêu âm (hình 8), những nếp 
gấp đa chiều trong lớp gel silicone, và “ hình ảnh 
đường ray”- railroad track sign, hai đường song 
song gần nhau giống như có hai đường bờ dưới bao 
trong lớp silicone gel bên ngoài của vỏ bao. Siêu âm 
vú tự động 3D cũng giúp đánh giá hình dạng và 
đường bờ của túi ngực. 

 

Hình 7. ABVS: hình ảnh lỗ khoá”- keyhole sign 

 

 

Hình 8. “Hình ảnh bậc thang” - stepladder sign  

trên siêu âm 

Vỡ ngoài bao 

Vỡ ngoài bao phá hủy lớp vỏ xơ, thường thấy ở 
những túi ngực thế hệ đầu cho phép silicone rỉ qua 
khe nứt vào lớp mô xung quanh, hình thành u hạt 
silicone. Túi ngực thế hệ mới dùng gel có độ nhớt 
cao vì thế không gây xê dịch túi. Tuy nhiên, điều này 
gây ra thay đổi hình dáng tuyến vú khi nhìn và lâm 
sàng dễ xác định chỗ vỡ. Gel chảy ra ngoài lớp vỏ 
xơ thay đổi tình trang nguyên vẹn của túi ngực. 

Vỡ ngoài bao có thể được chẩn đoán dễ dàng 
bởi nhũ ảnh vì có thể dễ dàng phát hiện silicone tự 
do trong mô vú. Dấu hiệu đặc biệt của nhũ ảnh khi 
vỡ túi khi có sự thoát ra của silicone ra bên ngoài vỏ 
bao túi ngực. 

Dấu hiệu đặc trưng trên siêu âm khi có vỡ ngoài 
bao gọi là “hình ảnh bão tuyết” - snowstorm (hình 8) 
khi có silicone tự do ngấm trong mô mỡ trước hoặc 
sau tuyến vú. Sự hiện hiện của u hạt silicone làm 
tăng độ hồi âm của mô vú. 

 

Hình 9. Hình ảnh bão tuyết (Snowstorm) - silicone 
ngấm trong mô mỡ dưới da và mô mỡ sau tuyến vú 

tạo nên hình ảnh strong shadowing (*) và dirty 
shadowing (**) 

ABVS chỉ ra tất cả những bất thường của 
đường bờ túi ngực. Phân tích đa lát cắt giúp xác 
định tình trạng rỉ silicone. Thỉnh thoảng sự rò rỉ 
silicone gây ra sự thay đổi độ hoà âm của mô vú và 
gây khó khăn khi siêu âm vú B-mode.  

 

Hình 10. Vỡ ngoài bao của túi ngực trái ở phụ nữ có 
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tiền căn ung thư vú và xạ trị.  

(a) Nhũ ảnh. Hình dáng túi ngực méo mó do có sự 
thoát silicon ra mô vú và hình thành u hạt silicone. 

(b) ABVS. Chế độ so sánh 2 mặt phẳng. Bao xơ bị 
hỏng (mũi tên mỏng) được nhìn thấy rõ ở mặt cắt 

coronal (LAP) và mặt cắt sagittal (LAx). Hình ảnh cắt 
ngang qua vỏ bao vỡ. Mặt cắt coronal cho thấy chỗ 
rò lớn của silicone trong mô vú (mũi tên dày) với sự 

hình thành u hạt silicone 

Trong trường hợp vỡ ngoài bao MRI được 
khuyến cáo. 

KẾT LUẬN 

Siêu âm có vai trò quan trọng dù còn vài điểm 
hạn chế và độ nhạy, độ đặc hiệu không cao bằng 
MRI nhưng nhờ các dấu hiệu nghi ngờ trên siêu âm 
mà các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác được 
chỉ định thực hiện. Siêu âm vú tự động 3D ra đời 
khắc phục những nhược điểm và nâng cao khả năng 
của SA2D trong đánh giá túi ngực, cung cấp cái  
nhìn toàn cảnh với sự tái lập 3 chiều, dễ dàng phát 
hiện các biến chứng co thắt bao xơ, vỡ trong và 
ngoài bao. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư vú 
(UTV) đứng hàng thứ 5 trong số các nguyên nhân tử 
vong chung do ung thư[9]. Tại bệnh viện Ung Bướu 
thành phố Hồ Chí Minh, UTV là mặt bệnh đứng vị trí 
thứ 2. Phác đồ điều trị hóa chất cho UTV chủ yếu 
hiện nay đang dùng là nhóm thuốc Anthracycline. 
Điều trị với Anthracycline không chỉ kéo dài thời gian 
sống mà còn giảm nguy cơ tái phát và tử vong[9]. 
Tuy nhiên, Anthracycline là một hóa chất độc trên 
tim, làm tổn thương đến tế bào cơ tim, dẫn đến làm 
tổn thương cơ tim không hồi phục. Những rối loạn 
này tiến triển, trường diễn sẽ dẫn đến suy tim trên 
lâm sàng, làm trầm trọng thêm các diễn biến khác, 

gây ảnh hưởng đến liệu trình hóa trị và điều trị sau 
mổ. 

Theo Hội tim mạch Châu Âu, các bệnh nhân 
UTV được điều trị với nhóm Anthracycline nên được 
kiểm tra chức năng tim mạch trước khởi trị[10]. Hiện 
nay, có nhiều phương pháp được sử dụng để đánh 
giá và theo dõi chức năng trong đó siêu âm tim là 
công cụ chẩn đoán thường được lựa chọn tại các cơ 
sở y tế. Hai phương pháp siêu âm tim phổ biến để 
đánh giá chức năng thất trái là siêu âm M-mode và 
phương pháp Simpson. Tuy nhiên, các phương 
pháp này chỉ giúp phát hiện được bất thường của 
tim khi đã có biến chứng phì đại thất trái hoặc giãn 
buồng tim. Gần đây, siêu âm đánh dấu mô cơ tim 
(STE) cũng được sử dụng để đánh giá chức năng 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Bệnh nhân UTV được điều trị với nhóm Anthracycline nên được kiểm tra chức năng tim 
mạch trước khởi trị. Tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, gần đây bệnh nhân UTV điều trị với 
Anthracycline cũng được đánh giá chức năng tim mạch trước và sau điều trị bằng siêu âm đánh dấu mô 
cơ tim. Chưa có nghiên cứu nào khảo sát tình trạng tim mạch của bệnh nhân UTV điều trị với 
Anthracycline bằng siêu âm đánh dấu mô. 

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành trên 40 bệnh nhân ung thư vú 
điều trị với Anthracycline tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ 08/2019 đến 
05/2020. Sự biến đổi hình thái và chức năng thất trái được đánh giá thông qua các các chỉ số siêu âm tim 
tại các thời điểm trước hóa trị và sau hóa trị ung thư vú lần 4.  

Kết quả: Bệnh nhân có độ tuổi trung bình 45,9 ± 8,0 (30 - 67). EF% trung bình sau điều trị giảm thấp 
hơn so với trước điều trị (69,1 ± 3,1% so với 72,1 ± 3,5%; p < 0,001). Các chỉ số đường kính thất trái và 
thể tích thất trái đều tăng lên có ý nghĩa thống kê sau điều trị (p < 0,05). GLS% sau điều trị giảm có ý 
nghĩa thống kê so với trước điều trị (-20,4 ± 2,4% so với 21,2 ± 2,3; p = 0,007). Có 14/40 bệnh nhân có 
GLS% giảm trong khi EF% bình thường. 

Kết luận: Chức năng tâm thu thất trái của bệnh nhân suy giảm sau thời gian điều trị với 
Anthracycline. Việc sử dụng siêu âm đánh dấu mô cơ tim giúp phát hiện sự suy giảm chức năng cơ tim khi 
chưa có bất thường về hình thái tim. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5 - 2020 - Tập 1 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5 - 2020 - Vol 1 

 384 

thất trái ở bệnh nhân ung thư điều trị với 
Anthracycline. Lợi điểm của STE ở chỗ có thể đánh 
giá sự suy giảm chức năng tim kín đáo khi mới có 
bất thường về chức năng của mô, chưa có biến đổi 
về hình thái của tim và có thể đánh giá chức năng 
tim theo nhiều hướng khác nhau mà không phụ 
thuộc góc. 

Tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí 
Minh, gần đây bệnh nhân UTV điều trị với 
Anthracycline cũng được đánh giá chức năng tim 
mạch trước và sau điều trị bằng STE. Tuy nhiên, 
chưa có nghiên cứu nào tại bệnh viện cũng như 
trong cả nước khảo sát tình trạng tim mạch của 
bệnh nhân UTV điều trị với Anthracycline bằng STE. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Khảo sát chức năng tâm thu thất trái bằng siêu 
âm đánh dấu mô cơ tim ở nhóm bệnh nhân UTV 
trước và sau điều trị bằng hóa chất nhóm 
Anthracycline. 

Đánh giá sự thay đổi chức năng tâm thu thất 
trái ở bệnh nhân UTV trước và sau điều trị hóa chất 
nhóm Anthracycline. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại 
bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh trong 
thời gian từ 08/2019 đến 05/2020. 

Đối tượng nghiên cứu  

Bệnh nhân UTV được chẩn đoán xác định và 
hóa trị tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí 
Minh từ tháng 08/2019 đến 05/2020. 

Cỡ mẫu 

Tất cả các bệnh nhân đến khám và điều trị 
bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh thỏa 
các yêu cầu chọn mẫu trong khoảng thời gian từ 
08/2019 đến 05/2020. Bệnh nhân được đưa vào 
nghiên cứu phải thỏa các tiêu chí sau: 1) Bệnh nhân 
được chẩn đoán xác định với bằng chứng ác tính rõ 
về mô học/giải phẫu bệnh; 2) Bệnh nhân có chỉ định 
hóa trị với Anthracycline tại bệnh viện Ung Bướu 
thành phố Hồ Chí Minh; 3) Bệnh nhân được làm siêu 
âm tim trước hóa trị, sau 04 đợt hóa trị; Nghiên cứu 
loại trừ các bệnh nhân có các tiêu chí sau: 1) Suy 
tim phân suất tống máu giảm, EF < 50%; 2) Bệnh 
mạch vành cấp hoặc mạn; 3) Bệnh van tim (hẹp van 
tim nhẹ đến nặng, hở van vừa và nặng); 4) Bệnh 
màng ngoài tim; 5) Bệnh tim bẩm sinh; 6) Bệnh nhân 
có các bệnh lý nội khoa kèm theo có thể gây ảnh 
hưởng đến hệ tim mạch; 7) Bệnh nhân có chất 
lượng hình ảnh siêu âm tim không đạt tiêu chuẩn. 

Có tổng cộng 40 bệnh nhân được đưa vào nghiên 
cứu. 

Nghiên cứu tuân thủ các tiêu chí về y đức. 
Thông tin nghiên cứu được bảo mật nhằm tôn trọng 
bí mật riêng tư của đối tượng tham gia nghiên cứu. 
Nghiên cứu không sử dụng các phương pháp xâm 
lấn nên không ảnh hưởng đến sức khỏe người 
bệnh. Nghiên cứu không làm thay đổi chẩn đoán hay 
điều trị cho bệnh nhân trong quá trình nghiên cứu.  

Quy trình nghiên cứu 

Bệnh nhân nếu phù hợp với tiêu chuẩn chọn 
mẫu và loại mẫu, sẽ được đưa vào nghiên cứu.  

Từ hồ sơ bệnh án, các thông tin sau đây của 
bệnh nhân sẽ được thu thập: 1) Đặc điểm chung của 
bệnh nhân (tuổi, BMI); 2) Kết quả siêu âm tim TM;  
3) Kết quả siêu âm tim M-mode; 4) Kết quả siêu âm 
tim 2D; 5) Siêu âm tim Doppler; 6) Kết quả siêu âm 
tim đánh dấu mô. 

Đánh giá chức năng thất trái 

Chúng tôi ghi nhận và phân tích sự biến đổi 
hình thái và chức năng thất trái qua các thông số 
siêu âm tim, tại các thời điểm trước hóa trị, sau hóa 
trị ung thư vú lần 4: 1) Các chỉ số kích thước và thể 
tích buồng tim; 2) Các chỉ số Doppler dòng qua các 
van 2 lá, 3 lá, động mạch chủ, động mạch phổi; 3) 
Các chỉ số Doppler mô cơ tim; 4) Tình trạng giãn các 
buồng tim; 5) Các chỉ số đánh giá chức năng tâm thu 
thất trái; và 5) Các chỉ số đánh dấu mô cơ tim.  

Xử lý và phân tích số liệu 

Dữ liệu thu thập được nhập bằng phần mềm 
EpiData v3.0 và phân tích bằng phần mềm SPSS 
version 20. Để mô tả đơn biến sử dụng bảng phân 
phối tần suất, trung bình và độ lệch chuẩn. Sự khác 
nhau về các chỉ số trước và sau điều trị được xác 
định bằng t test độc lập nếu phân phối chuẩn hoặc 
Mann - Whitney test nếu phân phối không chuẩn. 
Tương quan giữa các chỉ số sử dụng phân tích 
tương quan Pearson (phân phối chuẩn) hoặc tương 
quan Spearman (phân phối không chuẩn). Mức ý 
nghĩa thống kê được sử dụng là 0,05.  

KẾT QUẢ 

Đặc điểm chung của bệnh nhân 

Bảng 1. Phân bố độ tuổi của bệnh nhân (n = 40) 

Đặc điểm TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) 

Tuổi  45,9 ± 8,0 (30 - 67) 

BMI (kg/m2) 22,1 ± 2,21 (18,6 - 28,2) 

BSA (m2) 1,5 ± 0,1 (1,33 - 1,82) 
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Nhịp tim (nhịp/phút) 80,1 ± 11,2 (56 - 116) 

Ghi chú: TB: Trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn; 
GTNN: giá trị nhỏ nhất; GTLN: giá trị lớn nhất. 

Bệnh nhân có độ tuổi trung bình 45,9 ± 8,0. Chỉ 
số BMI trung bình của bệnh nhân là 22,1 ± 2,21 
kg/m2. 

Các chỉ số đánh giá chức năng tâm thu thất trái 

Bảng 2. Các chỉ số đánh giá chức năng tâm thu thất trái trước và sau điều trị (n = 40) 

Chỉ số nghiên cứu 
Trước điều trị Sau điều trị 

p 
TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) 

FS (%) 41,3 ± 3,0 (34 - 47) 38,8 ± 2,6 (32 - 44) < 0,001 

EF (%) 72,1 ± 3,5 (63 - 79) 69,1 ± 3,1 (61 - 75) < 0,001 

CO (l/p) 5,6 ± 1,4 (3,3 - 9,6) 6,1 ± 1,2 (3 - 9) 0,03 

Các chỉ số FS%, EF%, đều giảm có ý nghĩa thống kê sau điều trị với Anthracycline (p < 0,001).  

Tình trạng giãn buồng tim 

Bảng 3. Tình trạng giãn buồng tim của bệnh nhân (n = 40) 

Chỉ số nghiên cứu Trước điều trị (n = 40) Sau điều trị (n = 40) p 

Đường kính thất trái   

LVIDd (Dd) (mm) 45,5 ± 4,7 (38 - 60) 47,5 ± 4,2 (35 - 56) 0,01 

LVIDs (Ds) (mm) 26,7 ± 2,96 (22 - 34) 29,1 ± 2,8 (22 - 35) < 0,001 

Dd/BSA (mm/m2) 30,2 ± 3,3 (25 - 40) 31,6 ± 3,6 (23 - 40) 0,008 

Ds/BSA (mm/m2) 17,7 ± 1,9 (15 - 23) 19,4 ± 2,4 (14 - 26) < 0,001 

Thể tích thất trái    

Vd (ml) (LVEDV) 96,9 ± 25,0 (61 - 180) 106,4 ± 21,1 (52 - 154) 0,02 

Vd/BSA (ml/m2) 64,0 ± 15,9 (42 - 115) 70,8 ± 15,1 (34 - 110) 0,01 

Vs (ml) (LVESV) 26,9 ± 7,1 (16 - 46) 32,9 ± 7,5 (16 - 51) < 0,001 

Vs/BSA (ml/m2) 17,7 ± 4,6 (11 - 29) 21,8 ± 5,2 (10 - 36) < 0,001 

Các chỉ số đường kính thất trái và thế tích thất trái đều tăng lên có ý nghĩa thống kê sau khi điều trị với 
Anthracycline (p < 0,05). 

Siêu âm đánh dấu mô cơ tim 

Bảng 4. Các chỉ số biến dạng tâm thu (n = 40) 

Chỉ số nghiên cứu 
Trước điều trị Sau điều trị 

p 
TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) 

GLS% (3C) -21,2 ± 2,3 (-28 - -17) -19,8 ± 2,9 (-26- -14) 0,004 

GLS% (4C) -21,7 ± 2,7 (-29- -17) -21,1 ± 2,5 (-27- -17) 0,09 

GLS% (2C) -20,8 ± 3,4 (-27- -15) -20,3 ± 3,1 (-28- -13) 0,27 

GLS% (FULL) -21,2 ± 2,3 (-27- -18) -20,4 ± 2,4 (-26- -15) 0,007 

GLS% của bệnh nhân giảm có ý nghĩa thống kê sau điều trị với Anthracycline (-21,2 ± 2,3 so với -20,4 ± 
2,4; p = 0,007). 

Bảng 5. Chỉ số biến dạng các thành thất trái của bệnh nhân (n = 40) 

Chỉ số nghiên cứu 
Trước điều trị Sau điều trị 

p 
TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) TB ± ĐLC (GTNN - GTLN) 
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BA PSSL Full(%) -20,2 ± 4,2 (-28 - -10) -18,0 ± 5,3 (-31- -7) 0,03 

MA PSSL Full(%) -21,9 ± 4,4 (-32- -14) -19,3 ± 3,9 (-26- -10) 0,007 

MI PSSL Full(%) -19,7 ± 4,3 (-27- -11) -21,5 ± 4,2 (-29- -11) 0,03 

BAS PSSL Full(%) -16,4 ± 3,5 (-25- -9) -14,8 ± 4,9 (-22- -5) 0,05 

BP PSSL Full(%) -20,6 ± 3,2 (-27- -15) -17,7 ± 6,4 (-23- -18) 0,02 

MP PSSL Full(%) -22,3 ± 3,2 (-29- -15) -19,8 ± 3,5 (-27- -12) < 0,001 

Có sự suy giảm có ý nghĩa thống kê các chỉ số thành trước, thành dưới, trước vách, thành sau của thất 
trái (p < 0,05).  
 
Mối liên quan giữa EF% và GLS 

Bảng 6. Mối liên quan giữa EF% và GLS sau điều trị 
(n = 40) 

EF% GLS% 
p 

 
Bình thường  

n (%) 
Bất thường  

n (%) 

Bình thường 26 (100,0) 14 (100,0) - 

Bất thường 0 (0,0) 0 (0,0) 

Không có bệnh nhân nào có EF% bất thường. 
Khi sử dụng siêu âm đánh dấu mô, có 14/40 bệnh 
nhân có GLS% bất thường. 

BÀN LUẬN 

Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận có sự suy 
giảm chức năng tim mạch ở bệnh nhân UTV điều trị 
với Anthracycline. Phân suất tống máu thất EF%, 
một chỉ số tiêu chuẩn trước đây dùng để đánh giá sự 
suy giảm chức năng thất trái, của bệnh nhân giảm 
có ý nghĩa thống kê sau điều trị với Anthracycline  
(p < 0,05). Kết quả này cũng được ghi nhận trong 
nhiều nghiên cứu trên thế giới[2]. 

Qua khảo sát, chúng tôi cũng ghi nhận tình 
trạng giãn buồng tim ở bệnh nhân UTV điều trị với 
Anthracycline. Anthracycline có thể gây nhiễm độc 
cơ tim cấp tính và mạn tính. Nhiễm độc cơ tim mạn 
tính liên quan đến liều lượng - đáp ứng. Có thể chia 
nhiễm độc cơ tim mạn tính do anthracyline thành hai 
dạng tùy vào thời gian khởi phát triệu chứng. Dạng 
thứ nhất xảy ra ngay khi bắt đầu điều trị và kéo dài 
đến 1 năm sau khi kết thúc hóa trị, trong khi dạng 
thứ hai xảy ra muộn hơn, thường là trên 1 năm sau 
khi điều trị[3]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi 
nhận có sự suy giảm GLS trước và sau điều trị với 
Anthracycline (p = 0,007). Kết quả này cũng tương 
tự như nhiều nghiên cứu khác trên thế giới. Các 
nghiên cứu cho thấy GLS bệnh nhân UTV bên trái 
giảm đáng kể với mức từ 5 - 15% tùy vào thời điểm 
theo dõi sau điều trị (vài tuần cho đến 14 tháng)[5].  

Với siêu âm đánh dấu mô cơ tim, chúng tôi 
cũng khảo sát sự biến dạng thành thất trái của bệnh 
nhân. Kết quả của chúng tôi cho thấy có sự biến 
dạng thành thất trái tại vị trí thành trước, thành dưới, 
trước vách, thành. Kết quả này tương tự với nhiều 
nghiên cứu khác trên thế giới[4],[6].  

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đều ghi nhận 
tình trạng nhiều bệnh nhân có GLS giảm trong khi 
EF% bình thường[1],[8]. EF% suy giảm chỉ phản ánh 
được tình trạng suy giảm chức năng tâm thu ở giai 
đoạn tương đối trễ khi mà cơ tim đã suy giảm chức 
năng đáng kể. Trong khi đó GLS giúp phát hiện tổn 
thương cơ tim do hóa chất ở giai đoạn chưa có biểu 
hiện lâm sàng. Sự ưu việt của GLS so với EF% 
trong việc đánh giá suy giảm chức năng tâm thu ở 
chỗ cơ chế gây độc tim do hóa chất theo vùng và  
sự biến thiên trong đo lường thấp (đặc biệt là đo 
lường theo trục dọc)[7]. Nghiên cứu của chúng tôi 
cũng phát hiện điều này khi phân tích cho thấy 
không có bệnh nhân nào có EF% bất thường, nhưng 
có 14/40 bệnh nhân có GLS% bất thường sau điều 
trị Anthracycline. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chức năng tâm 
thu thất trái của bệnh nhân đều suy giảm sau thời 
gian điều trị với Anthracycline. Ngoài ra, việc sử 
dụng siêu âm đánh dấu mô cơ tim giúp phát hiện sự 
suy giảm chức năng cơ tim khi chưa có bất thường 
về hình thái tim. 
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ABSTRACT 

Evaluation of left ventricular speckle tracking echocardiography among  
breast cancer patients treated with anthracycline 

Objective: Breast cancer patients treated with the Anthracyclines should have cardiovascular function tests 
prior to chemotherapy. At Ho Chi Minh City Oncological Hospital, breast cancer patients have been tested for 
cardiovascular function before and after treatment by Speckle Tracking Echocardiography. No studies have yet 
examined the cardiovascular function among breast cancer patients treated with Anthracycline by Speckle 
Tracking Echocardiography. 

Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 40 breast cancer patients treated with 
Anthracycline at Ho Chi Minh City Oncological Hospital from August 2019 to May 2020. The changes in left 
ventricular morphology and function was assessed through echocardiography indicators at the time before and 
after 4th cycle of  chemotherapy. 

Result: The mean age of patients was 45.9 ± 8.0 (range: 30-67). The mean EF% after treatment 
decreased lower than before treatment (69.1 ± 3.1% vs. 72.1 ± 3.5%; p < 0.001). The indexes of left ventricular 
diameter and volume both increased statistically after treatment (p < 0.05). The decrease in GLS% after 
treatment was statistically significant compared to before treatment (-20.4 ± 2.4% vs 21.2 ± 2.3; p = 0.007). 
There were 14 out of 40 patients with a decrease in GLS% while EF% was normal. 

Conclusion: The patient's left ventricular function was impaired after treatment with Anthracycline. The use 
of Speckle Tracking Echocardiography helps detect the impaired cardiac function in the absence of cardiac 
morphology. 
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GIỚI THIỆU  

Trong các bệnh lý của tuyến vú, tổn thương 
dạng nhú gặp không nhiều nhưng được xếp vào 
vùng xám của chẩn đoán do đây là một nhóm tuy có 
cùng chung đặc điểm tạo nhú nhưng lại gồm nhiều 
thực thể khác biệt nhau đi từ lành tính đến ác tính: 
Có thể là bướu nhú trong ống, carcinôm nhú, hay 
thay đổi sợi bọc.   

Ở các nước phát triển, sau khi phát hiện một 
tổn thương của vú bằng lâm sàng và hình ảnh, bước 
tiếp theo thường là sinh thiết lõi kim. Trong thực tế 
tại Việt Nam, chẩn đoán ban đầu của các bệnh lý 
tuyến vú thường là FNA. Sau khi có kết quả FNA là 
tổn thương dạng nhú, trước đây các nhà lâm sàng 
thường chọn lựa phương pháp sinh thiết trọn tổn 
thương để có giải phẫu bệnh. Trong vài năm gần 

đây, VABB là phương pháp được chọn lựa khác để 
lấy trọn các tổn thương vú mà ít xâm lấn hơn. Do đó, 
nghiên cứu vai trò của VABB trong xử lý các tổn 
thương dạng nhú được chẩn đoán bằng FNA của vú 
là một vấn đề được nhiều người quan tâm.  

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Chúng tôi chọn tất cả những bệnh nhân có tổn 
thương ở vú và có kết quả FNA là tổn thương dạng 
nhú được xử lý bằng VABB tại bệnh viện Ung Bướu 
TP. HCM từ 01/01/2018 đến 31/06/2020. Mục đích 
của nghiên cứu là đánh giá kết các đặc tính lâm 
sàng, cận lâm sàng của các tổn thương này, kết quả 
điều trị bằng VABB về mặt kỹ thuật, biến chứng,  
và các dạng giải phẫu bệnh sau khi đã được sinh 
thiết trọn.  

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Tổn thương dạng nhú của vú là loại bệnh lý không thường gặp nhưng chẩn đoán tương 
đối khó khăn. Một khuynh hướng hiện nay là sử dụng VABB để sinh thiết trọn tổn thương, vừa là chẩn 
đoán, vừa là để điều trị trong trường hợp lành tính. Nghiên cứu về nhóm bệnh lý này về đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng, vai trò của VABB là điều cần thiết.  

Phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp tổn thương vú được chẩn đoán là tổn thương dạng nhú 
bằng FNA và được lấy bướu bằng VABB được khảo sát về các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, giải 
phẫu bệnh, kỹ thuật VABB và biến chứng.   

Kết quả: Có 41 trường hợp tổn thương vú có kết quả FNA là tổn thương dạng nhú và được lấy trọn 
bằng VABB tại bệnh viện Ung Bướu từ 1/2018 đến 6/2020. Tuổi trung bình là 41,7 (21 - 62), vị trí trung 
tâm là 23 (56,1%), đơn ổ ở trung tâm nhiều hơn ngoại vi (p < 0,05). Siêu âm có kết quả nghĩ là tổn thương 
dạng nhú là 75,6%, nhũ ảnh có 9 trường hợp là BIRADS 4 (26,5%), Kết quả giải phẫu bệnh sau thủ thuật 
có 27 (65,9%) là bướu nhú, thay đổi sợi bọc (31,7%), bướu sợi tuyến (2,4%). Tất cả đều được lấy trọn 
bằng VABB, các biến chứng gồm có bầm máu (85,4%), tụ dịch (12,2%), tụ máu (2,4%).  

Kết luận: Chẩn đoán tổn thương dạng nhú ở vú bằng FNA kết hợp với các phương tiện lâm sàng - 
hình ảnh học có giá trị trong thực hành tại Việt Nam. VABB là một phương tiện đáng tin cậy để xử lý các 
tổn thương dạng nhú ở vú hiệu quả và an toàn.  
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Các bệnh nhân có tổn thương ở vú được khám 
lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm và/ 
hoặc nhũ ảnh. Sau đó được làm FNA và nếu FNA có 
kết quả là tổn thương dạng nhú và bệnh nhân đồng 
ý lấy tổn thương bằng VABB sẽ được đưa vào 
nghiên cứu. VABB được thực hiện bằng máy 
Mammotome hay Hologic, kim sử dụng là kim 8G 
hay 10G (Mammotome) hay 9G (Hologic). Kim 10G 
được chỉ định khi tổn thương nhỏ hơn 1,5cm. Các 
bướu có kích thước lớn hơn 1,5cm được sử dụng 
kim 8G hay 9G.  

KẾT QUẢ 

Từ 01/01/2018 đến 31/06/2020 có 41 bệnh 
nhân được làm FNA và có kết quả là tổn thương 
dạng nhú được điều trị bằng VABB được chúng tôi 
ghi nhận và thu thập vào mẫu nghiên cứu. 

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và cận lâm sàng  

Tuổi  
Khi phân lớp bệnh nhân lớn tuổi và trẻ tuổi: 

Bảng 1. Bảng phân độ tuổi ≥40 

Độ tuổi Số ca Tỉ lệ % 

< 40 14 34,1 

≥40 27 65,9 

Tổng số 41 100,0 

Tuổi trung bình 41,7 (21 - 62) tuổi, nhóm tuổi  
41 - 50 chiếm tỉ lệ nhiều nhất có 26 ca chiếm 63,4%.  

Phân bố nơi cư trú 

Bảng 2. Bảng phân bố nơi cư trú 

Nơi cư trú Số ca Tỉ lệ % 

Thành phố 14 34,1 

Tỉnh thành 27 65,9 

Tổng số 41 100,0 

Phần lớn bệnh nhân cư trú ở các Tỉnh (65,9%) 
so với ở Thành Phố Hồ Chí Minh (34,1%). 

Đặc điểm lâm sàng 

Triệu chứng lâm sàng  

Bảng 3. Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân đến khám 

Triệu chứng lâm sàng Số ca Tỉ lệ % 

Tình cờ 10 24,4 

Đau vú 3 7,3 

Tiết dịch /tiết máu núm vú 22 53,7 

Sờ thấy u 6 14,6 

Tổng số 41 100,0 

Tiết dịch hoặc tiết máu núm vú là triệu chứng 
thường gặp nhất (22 bệnh nhân chiếm 53,7%). 

Sau khi lấy bướu bằng VABB thì tất cả bệnh 
nhân đều không còn triệu chứng tiết dịch núm vú.  

Vị trí tổn thương 

Bảng 4. Vị trí  

Vị trí  Số ca Tỉ lệ % 

Trung tâm 23 56,1 

Ngoại vi 18 43,9 

Tổng số 41 100,0 

 

Bảng 5. Mối tương quan giữa số lượng bướu  
và vị trí bướu 

Vi trí tổn 
thương 

Số lượng bướu 
Tổng 

số P < 0.005 Đơn ổ Không 
đơn ổ 

Trung tâm 4 19 23 

0,00119 Ngoại vi  2 16 18 

Tổng số 16 25 41 

Nhận xét: Đa số bệnh nhân có tổn thương dạng 
nhú đi khám đều có khối u vùng trung tâm (vùng 
núm vú quầng vú) 23 bệnh nhân chiếm 56,1%.  

Tổn thương dạng nhú đơn ổ thường ở trung 
tâm và tổn thương dạng nhú đa ổ thường ở ngoại vi 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,005). 

Số lượng tổn thương dạng nhú 

Bảng 6. Số lượng tổn thương dạng nhú  

Số lượng u nhú Số ca Tỉ lệ % 

1 16 39,0 

2 10 24,4 

3 9 22,0 

4 4 9,8 

5 2 4,9 

Tổng số 41 100,0 

Đa số bệnh nhân đi khám có ít 1 tổn thương.  

Đặc điểm cận lâm sàng 

Kết quả siêu âm tuyến vú 

Bảng 7. Kết quả siêu âm tuyến vú 

Kết quả siêu âm Số ca Tỉ lệ % 
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Bướu sợi tuyến 4 9,8 

Bướu nhú 31 75,6 

Thay đổi sợi bọc 1 2,4 

Không điển hình lành tính 2 4,9 

Nghi ngờ ung thư 2 4,9 

Không rõ bản chất 1 2,4 

Tổng số 41 100,0 

Kết quả siêu âm là bướu nhú khá cao (75,6%). 

Bảng 8. Kích thước tổn thương trên siêu âm 

Kích thước  Số ca Tỉ lệ % 

≤ 10mm 14 34,1 

11 - 20mm 23 56,1 

21 - 30mm 4 9,8 

Tổng số 41 100.0 

Kích thước trung bình của tổn thương dang nhú 
được ghi nhận là 12,3mm.   

Kết quả nhũ ảnh 

Bảng 9. Kết quả nhũ ảnh  

BIRADS Số ca Tỉ lệ % 

I 8 19,5 

II 8 19,5 

III 9 22,0 

IVA 7 17,1 

IVB 1 2,4 

IVC 1 2,4 

Tổng số ca làm nhũ ảnh 34 82,9 

Không làm nhũ ảnh 7 17,1 

Tổng số 41 100,0 

Có 34 trường hợp bệnh nhân được chỉ định 
chụp nhũ ảnh, với hình ảnh tổn thương lành tính 
Birads (I - III) chiếm phần lớn với 25/34 trường hợp 
73,5% tổn thương nghi ngờ ác tính Birads IV với 
9/34 trường hợp 26,5%. 

Kết quả sau khi thực hiện VABB 

Kết quả GPB sau VABB 

Bảng 10. Giải phẫu bệnh sau VABB 

Giải Phẫu Bệnh Số ca Tỉ lệ % 

Bướu sợi tuyến 1 2,4 

Bướu nhú 27 65,9 

Thay đổi sợi bọc 13 31,7 

Tổng số 41 100,0 

Bướu nhú chiếm đa số 27/41 trường hợp 
(65,9%), sau đó là thay đổi sợi bọc (31,7%). 

Biến chứng sau VABB 

Bảng 11. Biến chứng sau thủ thuật VABB 

Biến chứng sau VABB Số ca Tỉ lệ % 

Bầm máu 35 85,4 

Tụ dịch 5 12,2 

Tụ máu 1 2,4 

Tổng số 41 100.0 

Biến chứng gặp nhiều nhất là bầm máu ở da 
với 35/41 trường hợp 85,4%.  

BÀN LUẬN  
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 41 bệnh 

nhân được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình 
thường gặp 41,7 tuổi (21 - 62). Tập trung ở đỉnh  
41 - 50 tuổi (63,4%). Trong đó nhóm phụ nữ lớn tuổi 
≥40 chiếm đa số 27/41 bệnh nhân chiếm 65,9%. 

Bảng 12. So sánh về độ tuổi giữa các nghiên cứu  

 Số bệnh nhân Tuổi trung bình 

Chang  58 44,6 

Choi  233 45,4  

Yu  50 52 

Ahn 234 45,3 

Chúng tôi 41 41,7 

Nghiên cứu hồi cứu của Chang từ  tháng 7 - 
2007 đến tháng 2 - 2009 trên 4297 bệnh nhân được 
thực hiện FNA và xác định đươc 58 bệnh nhân có 
tổn thương dạng nhú.  Nhóm này có độ tuổi trung 
bình 44,6 tuổi. Một nghiên cứu tổng hợp khác của 
Choi từ tháng 1 - 2005 đến tháng 9 - 2015, gồm 500 
bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương dạng nhú 
lành tính không kèm tăng sản không điển hình, 206 
bệnh nhân được phẫu thuật cắt trọn tổn thương 
dạng nhú, 233 bệnh nhân được điều trị bằng VABB, 
61 bệnh nhân được theo dõi không xử trí gì thêm. 
Trong 233 được điều trị bằng VABB có tuổi trung 
bình 45,4, cũng tương đồng với nghiên cứu của 
nhóm chúng tôi là 40,6 bệnh nhân. Theo Ahn trên 
234 bệnh nhân ở Hàn Quốc để tìm ra bảng điểm tiên 
đoán tỉ lệ ác tính của tổn thương dạng nhú ở vú 
được chẩn đoán bằng sinh thiết lõi kim, nhóm bệnh 
nhân này có độ tuổi trung bình 45,3 tuổi (từ 23 - 81 
tuổi). 
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Mặt khác theo y văn, tổn thương dạng nhú đơn 
ổ phát triển từ ống dẫn sữa, thường xuất hiện ở phụ 
nữ trung niên từ 30 - 50 tuổi. Đa tổn thương dạng 
nhú chiếm khoảng 10% trường hợp tổn thương 
dạng nhú. So với tổn thương dạng nhú đơn ổ thì tổn 
thương dạng nhú đa ổ thường xuất hiện ở bệnh 
nhân trẻ. Còn một dạng tổn thương dạng nhú 
thường xảy ra ở bệnh nhân trẻ tuổi hơn được gọi là 
tổn thương dạng nhú vị thành niên. Điều này cũng 
phù hợp với y văn là tổn thương dạng nhú thường 
xuất hiện ở bệnh nhân trẻ < 40 tuổi. 

Bảng 13. So sánh triệu chứng lâm sàng giữa  
các nghiên cứu  

Triệu chứng 
lâm sàng 

Boufelli 
N = 55 

Kibil 
N = 76 

Alice 
N = 124 

Chúng 
tôi 

N = 41 

Tình cờ 40% -- -- 24,4% 

Đau vú -- -- 9,4% 7,3% 

Tiết dịch/ máu 
núm vú 

23,6% 97,4% 47,1% 53,7% 

Sờ thấy bướu 36,4% -- 40,6% 14,6% 

Theo nghiên cứu của Boufelli thì triệu chứng 
lâm sàng bệnh nhân đến khám là tình cờ chiếm 40% 
còn tiết dịch hoặc máu núm vú chỉ có 23,6%.  

Theo Alice Moynihan thì triệu chứng lâm sàng 
bệnh nhân đến khám là tiết dịch hoặc chảy máu núm 
vú 47,1% còn sờ thấy bướu cũng chiếm số lượng 
lớn 40,6%. Còn theo Wojciech Kibil thì ghi nhận tiết 
dịch núm vú lên đến 97,4%. Nghiên cứu chúng tôi 
khá tương đồng với triệu chứng lâm sàng của 2 
nghiên cứu này. Triệu chứng chủ đạo bệnh nhân 
đến khám là tiết dịch hoặc máu núm vú chiếm tỉ lệ 
53,7%. Điều trên cũng khá phù hợp với y văn, vì 
nguyên nhân chủ yếu gây bệnh lý tiết dịch núm vú là 
tổn thương dạng nhú lành tính trong ống tuyến vú 
(35  48%), giãn ống tuyến vú (17  36%) và 
carcinôm (5  21%).  

Trong nghiên cứu của chúng tôi, các trường 
hợp tiết dịch núm vú đều không còn triệu chứng này 
sau khi được lấy tổn thương bằng VABB. 

Bảng 14. Vị trí tổn thương dạng nhú của các nghiên 
cứu 

Vị trí 
Rizzo 

N = 79 

Kibil 

N = 76 

Ahn 

N = 233 

Chúng tôi 

N = 41 

Trung tâm 60% 72,3% 65,2% 56,1% 

Ngoại vi 40% 27,7% 34,8% 43,9% 

Theo Rizzo trên 63 bệnh nhân ở Atlanta Mỹ có 
tổn thương dạng nhú lành thì nhóm bệnh nhân có 
tổn thương dạng nhú ở vị trí trung tâm chiếm đa số 
60%. Còn theo Kibil Wojciech nghiên trên 76 bệnh 
nhân ở Cracow - Ba Lan tổn thương dạng nhú thì 
tổn thương dạng nhú ở vị trí trung tâm chiếm đa số 
72,3%. Tương tự với nghiên cứu của các nhóm tác 
giả trên, nghiên cứu chúng tôi cũng ghi nhận nhóm 
tổn thương dạng nhú trung tâm chiếm tỉ lệ 56,1% 
nhiều hơn nhóm tổn thương dạng nhú ngoại vi 
43,9%. Ngoài ra chúng tôi còn ghi nhận tổn thương 
dạng nhú trung tâm thì thường đơn ổ và tổn thương 
dạng nhú ngoại vi thường đa ổ. 

So với nghiên cứu của tác giả Kibil Wojciech và 
cộng sự, chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng về 
hình ảnh siêu âm, trong đó tổn thương dạng nhú 
chiếm tỉ lệ lớn nhất (tương ứng 85,2% và 50,6%) 
nang không điển hình (tương ứng 11,1% và 1,3%), 
tổn thương không điển hình lành tính (tương ứng 
13,7% và 16,9%) chiếm tỉ lệ thấp hơn. Tuy nhiên, 
nghiên cứu của chúng tôi có đi sâu hơn về các hình 
ảnh khác thấy được trên siêu âm như thay đổi sợi 
bọc, viêm - áp-xe, nghi ngờ ung thư, bướu sợi 
tuyến.  

Bảng 15. So sánh hình ảnh siêu âm tổn thương 
dạng nhú của các nghiên cứu 

Hình ảnh trên siêu âm Kibil  Chúng tôi 

Tổn thương dạng nhú  85,2% 50.6% 

Nang không điển hình   11,1% 1,3% 

Không điển hình lành tính  13,7% 16.9% 

So với nghiên cứu của tác giả Choi Hye Young 
chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng về tỉ lệ tổn 
thương bất thường trên nhũ ảnh (tương ứng 24% và 
29,8%). Sự tương đồng này do dân số chọn mẫu từ 
2 nghiên cứu đều là phụ nữ chủng tộc Châu Á với 
độ tuổi từ 40 trở lên chiếm ưu thế. 

Mặt khác so với nghiên cứu của Yu trên nhóm 
dân châu Úc ở 50 bệnh nhân có tổn thương dạng 
nhú lành tính thì bất thường trên nhũ ảnh được ghi 
nhận ở 12/50 trường hợp chiếm tỉ lệ 24%. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, ghi nhận được 
14 trường hợp nhũ ảnh Birads 4 - 5 tương ứng 
29,8%, trong đó có 3 trường hợp giải phẫu bệnh ác 
tính sau VABB. Vai trò của nhũ ảnh trong nghiên 
cứu này nhằm mục đích tìm kiếm những tổn thương 
kèm theo mà siêu âm không phát hiện được để loại 
trừ các trường hợp nghi ác tính, đặc biệt ở dân số 
chọn mẫu đa số là phụ nữ từ 40 tuổi trở lên (chiếm 
66,2%).  
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Bảng 16. So sánh kết quả nhũ ảnh  
của các nghiên cứu 

 Nhũ ảnh BIRADS 4/5 Tỉ lệ 

Choi 56/233 24% 

Yu 12/50 24% 

Chúng tôi 14/77 29,8% 

Trong thực tế hiện nay ở Việt Nam, FNA vẫn là 
phương tiện được chọn lựa rộng rãi để chẩn đoán 
các tổn thương ở vú. Trong nghiên cứu này, không 
có trường hợp nào được làm sinh thiết lõi kim trước 
khi điều trị như ở các nghiên cứu ở các nước  
phát triển.  

So sánh với các nghiên cứu của các tác giả 
khác trên thế giới, chúng tôi nhận thấy không có 
nghiên cứu nào thực hiện FNA để chẩn đoán bệnh lý 
tuyến vú mà thay bằng thủ thuật sinh thiết lõi kim 
hoặc VABB.  

So sánh với nghiên cứu của hai tác giả Choi và 
Seely, nghiên cứu của chúng tôi có sự tương đồng 
về tỉ lệ giải phẫu bệnh lành tính (trong đó bướu nhú 
chiếm tỉ lệ đa số lần lượt là 83%, 69% và 65,9%) và 
tỉ lệ ung thư vú sau làm VABB của nhóm chúng tôi 
chưa ghi nhận trường hợp nào, trong khi ở 2 nhóm 
tác giả trên có ghi nhận trường hợp mô học ác tính 
sau VABB (lần lượt là 0.8%, 20,4% và 0%).  
Mặt khác, trong nghiên cứu của Choi có ghi nhận 
thêm các giải phẫu bệnh khác nghiên cứu của chúng 

tôi như: xơ hóa tuyến vú chiếm tỉ lệ 1%, thay đổi tế 
bào cột 1%, các tổn thương tăng nguy cơ (sẹo tỏa 
tia 1%, tăng sản tiểu thuỳ không điển hình 0,4%, tế 
bào biểu mô lát không điển hình 0,4%, tăng sản ống 
tuyến vú không điển hình 2%), mặc dù các dạng giải 
phẫu bệnh này chiếm tỉ lệ rất thấp nhưng việc ghi 
nhận các kết quả này có thể được lý giải từ số lượng 
bệnh nhân trong nghiên cứu của tác giả Choi lớn 
hơn so với nghiên cứu của chúng tôi (233 bệnh 
nhân so với 41 bệnh nhân).  

Bảng 17. Kết quả giải phẫu bệnh 

Kết quả giải phẫu bệnh Choi  
(N=77) 

Jean M. 
Seely 
(N107) 

Chúng tôi 
(N=41) 

Bướu sợi tuyến 3% -- 2,4% 

Bướu nhú 83% 69% 65,9% 

Thay đổi sợi bọc 7% -- 31,7% 

Viêm kinh niên dạng hạt -- -- -- 

Carcinôm OTV tại chỗ  0.4% 13.6% -- 

Carcinôm OTV xâm nhiễm 0.4% 6.8% -- 

Không có những biến chứng nặng như chảy 
máu không cầm buộc phải chuyển sang mổ hở, 
nhiễm trùng sau thực hiện thủ thuật VABB. Chỉ có 1 
trường hợp được ghi nhận là chảy máu lúc thực 
hiện VABB bệnh nhân chảy khoảng 150ml máu, 
được xử trí bằng băng ép và dùng thuốc giảm đau.  

 

Bảng 18. So sánh biến chứng của thủ thuật VABB 

 Fine Zagouri Simon Eller Johnson TVT Phương Chúng tôi 

Bầm -- -- -- -- -- 38,3% 79,2% 

Tụ dịch -- -- -- -- -- 39,1% 13% 

Tụ máu -- 7,5% -- 31% 2% 3,3% 6,5% 

Chảy máu  -- -- 1% -- -- 1,7% 1,3% 

 

Theo nghiên cứu của Eller thì biến chứng tụ 
máu sau VABB là 31%, có thể do độ tuổi trung bình 
của nhóm nghiên cứu này khá cao (61 tuổi nhóm 
của chúng tôi là 40,6). Còn theo nghiên cứu của 
Zagouri về lượng máu mất trong quá trình làm VABB 
để tiên lượng khả năng bị máu tụ thì biến chứng 
máu tụ của nhóm nghiên cứu này là 7,5%. 

Theo Simon và Trần Việt Thế Phương  thì biến 
chứng chảy máu rất ít với tỉ lệ 1% - 1,7% so với 
nghiên cứu chúng tôi là 1,3% cho thấy sự phù hợp, 
chứng tỏ VABB an toàn cho bệnh nhân. Một nghiên 
cứu nhỏ lẻ của tác giả Ferzli và cộng sự sinh thiết 34 
bệnh nhân thì không ghi nhận bất cứ biến chứng 

nào. Do nghiên cứu này dùng VABB cho những 
sang thương vi vôi hoá có đường kính ≤ 2mm nên 
nguy cơ xảy ra biến chứng rất thấp.  

Fine khảo sát trên 124 bệnh nhân nữ với những 
tổn thương không sờ thấy được. Những tổn thương 
với kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 1.5cm (n = 75) và 
những tổn thương lớn hơn 1.5cm nhưng nhỏ hơn 
3cm (n = 49) được lấy ra bằng kim 11 gauge hoặc  
8 gauge. Nghiên cứu này cho thấy không có sự khác 
biệt giữa việc dùng hai loại kim này trong việc lấy 
mẫu (99% mẫu được lấy ra bằng kim 8 gauge và 
96% mẫu được lấy ra bằng kim 11 gauge).  
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KẾT LUẬN 

Chẩn đoán tổn thương dạng nhú ở vú bằng 
FNA kết hợp với các phương tiện lâm sàng-hình ảnh 
học có giá trị trong thực hành tại Việt Nam. VABB là 
một phương tiện đáng tin cậy để xử lý các tổn 
thương dạng nhú ở vú hiệu quả và an toàn. 
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ABSTRACT 

Management of breast papillary lesions with VABB 

Introduction: Papillary lesion is an uncommon disease of the breast. VABB is a trendy management for 
diagnosis and treatment. Researching about clinical, histologic characteristics and the role of VABB for 
management of these lesions is neccesary.  

Method: Lesions of the breasts with FNA result is papillary lesions and biopsied with VABB are recruited. 
All clinical, imaging, histologic characteristics are studied. VABB technique and complications are also analized. 

Results: 41 cases from 1/2018 to 6/2020. Mean age: 41.7 (21 - 62), central location: 23 (56.1%), central 
location is accompanied with more unifocal than multifocal (p < 0.05). Ultrasound with papillary lesion is 75.6%, 
mammogram with BIRADS 4 is 9 cases (26.5%). Pathology is intraductal papilloma in 27 cases (65.9%), 
fibrocystic diseases (31.7%), fibroadenoma (2.4%). All lesions are completely removed by VABB. 
Complications includes ecchymosis (85.4%), seroma (12.2%), hematoma (2.4%). 

Conclusions: Diagnosis of papillary lesions by FNA in combination with clinical and imaging techniques is 
appropriate for practicing in Vietnam. VABB is a reliable method for management this entity.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phác đồ điều trị có Trastuzumab truyền tĩnh 
mạch là điều trị tiêu chuẩn cho bệnh nhân ung thư 
vú HER2+. Trastuzumab có lợi ích sống còn có ý 
nghĩa khi điều trị hỗ trợ 12 tháng trong ung thư vú 

giai đoạn sớm và trong điều trị bước một ung thư vú 
di căn. Trastuzumab truyền tĩnh mạch tính theo trong 
lượng cơ thể và truyền 30 - 90 phút chu kỳ hàng 
tuần hoặc mỗi 3 tuần. Công thức tiêm dưới da, chứa 
liều cố định 600mg trastuzumab và 10000 U 
hyaluronidase tái tổ hợp từ người (rHuPH20, 

TÓM TẮT 

Trastuzumab tiêm dưới da có hiệu quả không thấp hơn và dược động học và tính an toàn tương tự 
khi so với trastuzumab truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm HER2+. Chúng tôi đánh 
giá sự ưa thích của bệnh nhân và nhân viên y tế khi sử dụng trastuzumab tiêm dưới da hoặc truyền tĩnh 
mạch.  

Phương pháp: Bệnh nhân nữ ≥18 tuổi, carcinoma tuyến vú xâm lấn có HER2+, không có bằng 
chứng còn sót bướu, tái phát tại chỗ hoặc di căn sau khi hoàn tất phẫu trị và hóa trị (tân hỗ trợ hoặc hỗ 
trợ), ECOG 0 hoặc 1, phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≥ 55% trước khi sử dụng liều đầu trastuzumab. 
Xạ trị hoặc liệu pháp nội tiết cho phép. Bệnh nhân được sử dụng trastuzumab truyền tĩnh mạch trước, sau 
đó chuyển sang trastuzumab tiêm dưới da. Kết cuộc chính là tỉ lệ bệnh nhân ưa thích trastuzumab tiêm 
dưới da hoặc tĩnh mạch. 

Kết quả: 38 bệnh nhân trong nghiên cứu, trong đó đã sử dụng Trastuzumab tĩnh mạch, sau đó 
chuyển sang trastuzumab tiêm dưới da. Trastuzumab tiêm dưới da được ưa thích bởi 86,8% bệnh nhân. 
Chỉ có 7,9% bệnh nhân ưa thích trastuzumab truyền tĩnh mạch, và 5,3% bệnh nhân không ưa thích loại 
nào. Các biến cố ngoại ý được bệnh nhân báo cáo có ở (31,3%) gây kích ứng khi sử dụng trastuzumab 
tiêm dưới da trong khi tỉ lệ này là 68,8% bệnh nhân trong quá trình tiêm tĩnh mạch. Đối với 16 nhân viên y 
tế được phỏng vấn, 62,5% thấy bệnh nhân không lo lắng, 87,5% thấy thiết bị tiêm dưới da khá đáng tin và 
75% sử dụng thiết bị tiêm dưới da khá dễ dàng.   

Kết luận: Sự ưa thích của bệnh nhân và nhân viên y tế, cho thấy liều cố định 600 mg trastuzumab 
tiêm dưới da mỗi 3 tuần là chọn lựa hợp lý, dung nạp tốt cho bệnh nhân ung thư vú HER2+.  

Từ khóa: Trastuzumab tiêm dưới da (SC) và tiêm tĩnh mạch (IV), sự ưa thích của bệnh nhân và nhân 
viên y tế.  
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Halozyme Therapeutics, San Diego, CA, USA) là 
một tá dược, được sử dụng thay thế công thức 
truyền mỗi 3 tuần. Tương đương sinh học dược 
động học của tiêm dưới da cho thấy trong nghiên 
cứu CP3 study (NCT01344863). Trastuzumab tiêm 
dưới da được dung nạp tốt, không có grade 4 hoặc 
5, các biến cố ngoại ý nghiêm trọng. Nghiên cứu pha 
3 HannaH cho thấy đồng kết cuộc chính của nồng 
độ đáy và đáp ứng hoàn toàn về bệnh học với 
trastuzumab tiêm dưới da tân hỗ trợ hoặc hỗ trợ so 
với trastuzumab truyền tĩnh mạch trong 596 bệnh 
nhân. Hồ sơ an toàn của trastuzumab tiêm dưới da 
đồng nhất với hồ sơ an toàn của truyền tĩnh mạch 
trong ung thư vú giai đoạn sớm. Tuy nhiên, sự ưa 
thích của bệnh nhân về đường sử dụng thì chưa 
được đánh giá.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Mô tả cắt ngang. 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả các bệnh nhân ung thư vú ≥18 tuổi tại 
thời điểm chẩn đoán được nhập viện điều trị tại 
BVUB TP. HCM từ 31/08/2018 đến tháng 
31/08/2019 với giải phẫu bệnh là carcinôm ống 
tuyến vú hoặc tiểu thùy. 

Bệnh nhân carcinoma tuyến vú xâm lấn HER2+ 
(IHC 3+ hoặc FISH+), không có bằng chứng còn 
bướu, tái phát tại chỗ hoặc di căn sau hoàn tất phẫu 
trị và hóa trị (tân hỗ trợ hoặc hỗ trợ), ECOG 0 hoặc 
1, phân suất tống máu thất trái (LVEF) ≥ 55% trước 
khi điều trị liều đầu trastuzumab.  

Cho phép xạ trị hoặc điều trị nội tiết. Bệnh nhân 
sau khi điều trị trastuzumab truyền tĩnh mạch ≥ 1 chu 
kỳ liều đầu tiên hoặc đã hoàn thành trastuzumab 
truyền tĩnh mạch như một phần của phác đồ đồng 
thời hoặc tiếp nối sau tân hỗ trợ hoặc hỗ trợ.  

Tất cả các bệnh nhân được ký đồng thuận đổi 
sang thuốc trastuzumab tiêm dưới da. 

Các bước thực hiện nghiên cứu 

Trastuzumab truyền tĩnh mạch mỗi 3 tuần theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất (8mg/kg liều tải,  
6mg/kg liều duy trì; truyền trong 90 phút cho liều đầu 
tiên và 30 phút cho các liều tiếp theo). Trastuzumab 
tiêm dưới da với liều cố định 600mg/5mL (gồm 10 
000 U rHuPH20), chích vào đùi trong 5 phút. Nếu 
trastuzumab bị trì hoãn hơn 7 ngày, sử dụng liều tải 
8mg/kg. Không cho phép giảm liều. Sau khi chuyển 
đổi, bệnh nhân tiếp tục sử dụng trastuzumab tiêm 
dưới da cho đủ 18 chu kỳ.  

Kết cuộc chính là tỉ lệ bệnh nhân ưa thích 
trastuzumab tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch. Đánh giá 
các yếu tố ảnh hưởng đến sự ưa thích của bệnh 
nhân là mục tiêu phụ, khi phân tích mức độ của sự 
ưa thích và lý do. Các mục tiêu khác gồm tính an 
toàn và khả năng dung nạp, sống còn không biến cố 
(thời gian đến khi tái phát tại chỗ tại vùng, hoặc di 
căn xa, ung thư vú đối bên hoặc tử vong do bất kỳ 
nguyên nhân nào), mức độ hài lòng của nhân viên y 
tế, và thời gian tiết kiệm được khi sử dụng 
trastuzumab tiêm dưới da.  

Phỏng vấn lần đầu kéo dài khoảng 15 phút  
khi chưa chuyển đổi, gồm 37 câu hỏi đánh giá các 
vấn đề như các trải nghiệm trước đó với những cách 
sử dụng thuốc khác nhau và với hóa trị, và sự ưa 
thích được mong chờ với trastuzumab tiêm dưới da 
hoặc truyền tĩnh mạch. Phỏng vấn lần hai thực hiện 
sau khi chuyển đổi trastuzumab tiêm dưới da hoàn 
tất trọng khoảng 25 phút, gồm 61 câu hỏi, gợi ra các 
thông tin về việc trải nghiệm với các thiết bị tiêm 
chích một lần, thời gian đến bệnh viện, mối liên hệ 
với nhân viên y tế. Hai lý do chính cho sự ưa thích 
của bệnh nhân được ghi lại với mức độ của sự  
ưa thích.  

Sự hài lòng của nhân viên y tế và thời gian tiết 
kiệm được đánh giá bằng bảng câu hỏi. Tính an 
toàn được đánh giá bằng khám lâm sàng và các dấu 
hiệu thực thể mỗi 3 tháng.  

Xử lý số liệu 

Dùng phần mềm SPSS 17.0 để xử lý số liệu. 
Phân tích tương quan bằng phép kiểm Log - rank.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

Trong thời gian từ 10/2019 - 3/2020, có 38 bệnh 
nhân ung thư vú ≥18 tuổi tại thời điểm chẩn đoán 
được điều trị tại khoa Nội 4 và khoa Điều trị tổng 
hợp Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM có sử dụng 
Trastuzumab IV sau đó điều trị bằng Trastuzumab 
SC. Tất cả các bệnh nhân này được ghi nhận về sự 
ưa thích đối với Trastuzumab IV và Trastuzumab 
SC. Có 16 nhân viên y tế được phỏng vấn về sự ưa 
thích đối với Trastuzumab IV và Trastuzumab SC. 

Tuổi lớn nhất: 69 tuổi. 

Tuổi nhỏ nhất: 33 tuổi. 

Tuổi trung vị: 52 tuổi. 

Trong số bệnh nhân nghiên cứu có bệnh nhân 
đã điều trị trastuzumab truyền tĩnh mạch trước đó 
với trung vị số chu kỳ là 4 chu kỳ. Tất cả các bệnh 
nhân đều hoàn tất việc trả lời bảng câu hỏi trước và 
sau khi sử dụng Trastuzumab tiêm dưới da. Các đặc 
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điểm về dịch tể, lâm sàng và bệnh học được ghi 
nhận trong bảng.  

Trung vị tuổi là tuổi 52. Trung vị cân nặng là 51 
kg. Có 31 (81,6%) bệnh nhân ≤ 60 tuổi và 7 (18,4%) 
bệnh nhân >60 tuổi. Tất cả các bệnh nhân đều sử 
dụng Trastuzumab truyền tĩnh mạch trước đó. Tại 
thời điểm chấm dứt nghiên cứu, có 8 (21,1%) bệnh 
nhân đã hoàn tất 18 chu kỳ Trastuzumab. Tại thời 
điểm phỏng vấn lần 2, 33/38 (86,8%) bệnh nhân ưa 
thích trastuzumab tiêm dưới da hơn, 2/38 (5,3%) ưa 
thích truyền tĩnh mạch hơn và 3/38 (7,9%) không 
thấy khác biệt.  

Bảng 1. Tiền căn tiêm truyền tĩnh mạch trước đó 

 N (%) 

Tiền căn truyền tĩnh mạch trước đó 

Có 

Máu 

Kháng sinh 

Dịch truyền 

Không rõ 

Không 

 

27 (71,1) 

2 (5,3) 

1 (2,6) 

22 (57,9) 

13 (34,2) 

11 (28,9) 

Sự thoải mái khi tiêm truyền 

Thoải mái 

Hơi không thoải mái 

Rất không thoải mái 

Không ý kiến 

 

21 (55,3) 

8 (21,1) 

2 (5,3) 

7 (18,4) 

Lo lắng khi tiêm truyền 

Có 

Nghiêm trọng 

Không 

 

13 (34,2) 

3 (7,9) 

25 (65,8) 

 

Bảng 2. Tiền căn tiêm dưới da 

 N (%) 

Tiền căn tiêm dưới da 

Có 

Không 

Không rõ 

 

14 (36,8) 

18 (47,4) 

6 (6,7) 

Sự thoải mái khi tiêm dưới da 

Thoải mái 

Hơi không thoải mái 

Rất không thoải mái 

 

22 (57,9) 

12 (31,6) 

4 (10,5) 

Các thuốc đã tiêm dưới da: Insulin, Vaccines, 
khác hoặc không biết. 

Bảng 3. Di chuyển đến bệnh viện 

 N (%) 

Thời gian di chuyển 

< 1 tiếng  

1 - 2 tiếng  

>2 tiếng  

Không rõ 

 

15 (39,5) 

4 (10,5) 

17 (44,7) 

2 (5,3) 

Người đi cùng 

Luôn luôn   

Thỉnh thoảng  

Không bao giờ  

 

28 (73,7) 

9 (23,7) 

1 (2,6) 

Ảnh hưởng của chi phí vận chuyển 

Không  

Khá ảnh hưởng  

 

27 (71,1) 

11 (28,9) 

 

Bảng 4. Vấn đề tiêm truyền tại BV 

 N (%) 

Đường tiêm truyền 

Tĩnh mạch ngoại vi  

Tĩnh mạch trung tâm  

Cả 2 

 

34 (89,5) 

3 (7,9) 

1 (2,6) 

Khó khăn của NVYT khi đặt đường truyền 

Rất thường xuyên  

Thỉnh thoảng  

Không bao giờ  

 

4 (10,5) 

9 (23,7) 

25 (65,8) 

Đau khi đặt đường truyền 

Không đau  

Khá đau  

Rất đau  

 

23 (60,5) 

14 (36,8) 

1 (2,6) 

Các vấn đề khi tiêm truyền: vết bầm  
(16/ 42,1%)), kích ứng (8/ 21,1%), nhiễm trùng  
(3/ 7,9%) xung quanh chỗ tiêm tĩnh mạch, tắc nghẽn 
nơi tiêm (8/ 21,1%). 
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Thời gian trong hóa trị ung thư vú 

 

Biểu đồ 1. Thời gian trong điều trị ung thư vú với Trastuzumab 

Bảng 5. Các vấn đề khi sử dụng Trastuzumab SC 

 N (%) 

Cảm giác đau 

Không đau 

Khá đau 

 

32 (84,2) 

6 (15,8) 

Bầm khi tiêm 

Rất nhiều 

Phần nào 

Không bao giờ 

 

1 (2,6) 

9 (23,7) 

28 (73,7) 

Kích ứng – nhiễm trùng 

Có 

Không bao giờ 

 

0 (0) 

38 (100) 

Khó chịu khi sử dụng SC 

Rất nhiều 

Ít 

Không bao giờ 

 

4 (10,5) 

5 (13,2) 

26 (68,4) 
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Biểu đồ 2. Mô tả của bệnh nhân với một đợt sử dụng Trastuzumab SC 

Bảng 6. So sánh kinh nghiệm giữa 2 dạng sử dụng Trastuzumab 

 N (%) 

Dạng dùng nào ít đau nhất 

IV  

SC 

Không khác biệt  

 

11 (28,9) 

19 (50) 

7 (18,4) 

Dạng dùng ít gây bầm tím tại vị trí tiêm 

IV  

SC 

Không khác biệt  

 

5 (13,2) 

15 (39,5) 

18 (47,3) 

Nhân viên y tế thấy dễ dàng 

SC 

Không khác biệt 

 

31 (81,6) 

7 (18,4) 

Bệnh nhân thấy thuận tiện 

IV  

SC 

Không khác biệt  

 

2 (5,3) 

35 (92,1) 

1 (2,6) 

 
Các lý do thuận tiện của bênh nhân khi sử dụng Trastuzumab SC 

Dễ tiêm, không cần đường truyền tĩnh mạch. 

Không bầm, không đau, không kích ứng da tại nơi tiêm. 

Nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, thuận tiện. 

Tiết kiệm, không dư thuốc. 

Tiêm nhanh, không thoát mạch… 
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Biểu đồ 3. Sự ưa thích của bệnh nhân với Trastuzumab IV và Trastuzumab SC 

Bảng 7. Các vấn đề của Trastuzumab IV và Trastuzumab SC với nhân viên y tế 

Vấn đề Trastuzumab SC N (%) Trastuzumab IV N (%) 

Số phút chuẩn bị 

< 5 

6 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

>20 

 

8 (50) 

4 (25) 

2 (12,5) 

1 (6,3) 

1 (6,3) 

 

1 (6,3) 

8 (50) 

7 (43,8) 

0 

0 

Thời gian tiêm  

< 5 p: 10 (62,5) 

6 - 15 p: 6 (37,5) 

 

30 - 60p: 13 (81,3) 

60 - 90p: 3 (18,8) 

Số Bn có tác dụng phụ (một vài người) 

Kích ứng 

Bầm tím 

Viêm nhiễm 

 

5 (31,3) 

8 (50) 

0 (100) 

 

11 (68,8) 

8 (50) 

5 (31,3) 

 

Bảng 8. Các vấn đề với Trastuzumab SC của nhân viên y tế 

 N (%) 

Lo lắng của bn/ tiêm SC 

Không lo lắng  

Khá lo lắng     

 

10 (62,5) 

6 (37,5) 

Mức tin cậy thiết bị SC 

Khá đáng tin    

Rất đáng tin  

 

14 (87,5) 

2 (12,5) 

Mức độ dễ dàng/ sử dụng SC 

Không dễ dàng  

Khá dễ dàng 

Rất dễ dàng  

 

1 (6,3) 

12 (75) 

3 (18,8) 
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Biểu đồ 4. Quan điểm của NVYT khi sử dụng Tras IV & SC 

 

Biểu đồ 5. Đánh giá sự hài lòng của NVYT với Trastuzumab SC & IV 

Một số hình ảnh sử dụng Trastuzumab SC 

    

BN Vũ Thị T. 1966 

 
BÀN LUẬN 

Trastuzumab, là điều trị tiêu chuẩn cho bệnh 
nhân ung thư vú có HER2+ và có thể sử dụng 
đường tiêm truyền tĩnh mạch (IV) hoặc tiêm dưới da 

(SC). SC trastuzumaB chứa enzyme hyaluronidase 
tái tổ hợp từ người như một tá dược và cung cấp 
một liều cố định thay thế cho liều truyền tĩnh mạch 
điều chỉnh theo cân nặng. SC trastuzumab được phê 
chuẩn bởi European Medicines Agency (EMA) dựa 
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vào dữ liệu của nghiên cứu phase III, nhãn mở, 
ngẫu nhiên, quốc tế HannaH (NCT00950300). 
Nghiên cứu HannaH so sánh trastuzumab SC và IV 
về dược động học, hiệu quả và tính an toàn trong 
điều trị hỗ trợ và tân hỗ trợ. Phân tích các mục tiêu 
chính, nồng độ đáy (Ctrough) và đáp ứng hoàn toàn 
về mô bệnh học (pCR) cho thấy trastuzumab SC 
không thấp hơn so với IV. Mặc dù hồ sơ về tính an 
toàn là tương tự, một sự khác biệt về số học được 
báo cáo về tỉ lệ các biến cố nghiêm trọng (SAEs). Sự 
không cân xứng này không phản ánh sự phân bố 
các AEs grade 3 - 5, và mặc dù các phân tích hệ 
thống giải thích về lâm sàng không thể xác định 
được. Sự ưa thích của bệnh nhân với trastuzumab 
SC hoặc IV được tiến hành trong nghiên cứu quốc 
tế, nhãn mở, ngẫu nhiên, 2 nhánh PrefHer study 
(NCT01401166) ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 
sớm HER2+. Nghiên cứu này cho phép so sánh trực 
tiếp về sự ưa thích của bệnh nhân với trastuzumab 
SC hoặc IV và đánh giá tính an toàn. Khi so sánh với 
hồ sơ an toàn của trastuzumab IV đã biết, các phân 
tích trước đó từ cả 2 nhánh của PrefHer cho thấy 
trastuzumab SC được dung nạp tốt, với không có 
các dấu hiệu mới nào về tính an toàn. Mặc dù có 
một sự gia tăng về các AEs được báo cáo bởi bác sĩ 
với SC trastuzumab, đây không phải là các trường 
hợp được bệnh nhân báo cáo. Sự khác biệt giữa tỉ 
lệ AE trong thời gian sử dụng SC và IV (nhánh 1 và 
2) được báo cáo là các AEs grade 1 và có trong thời 
gian sử dụng trastuzumab SC. Tuy nhiên, bệnh nhân 
ưa thích sử dụng Trastuzumab SC hơn IV và bệnh 
nhân báo cáo trastuzumab SC ít gây đau hơn và ít 
gây phiền toái do bầm tím hoặc kích thích như IV. 
Do thiết kế nghiên cứu duy nhất này, nghiên cứu 
PrefHer cung cấp cơ hội để đánh giá hồ sơ an toàn 
của bệnh nhân chuyển từ trastuzumab IV sang SC, 
cân nhắc không chỉ ảnh hưởng của tiếp nối điều trị, 
mà còn tác động của tiếp xúc với trastuzumab IV 
trước đó trong thời gian điều trị (tân) hỗ trợ. 

Nghiên cứu PrefHer cho thấy bệnh nhân ung 
thư vú giai đoạn sớm Her2+ ưa thích sử dụng 
trastuzumab tiêm dưới da liều cố định hơn truyền 
tĩnh mạch tiêu chuẩn. Các thuận lợi đã khẳng định 
của trastuzumab tiêm dưới da gồm sự thuận tiện 
của bệnh nhân (thời gian chích < 5 phút so với  
30 - 90 phút truyền tĩnh mạch, điều này là quan trọng 
với liệu trình trastuzumab lâu dài) và giảm sử dụng 
nguồn lực bệnh viện và thời gian của nhân viên y tế. 
Thuốc với liều cố định cũng có những thuận lợi về 
cải thiện sự tuân thủ và chuẩn bị dễ dàng hơn, và 
giảm khả năng sai sót liều thuốc. Trong nghiên cứu 
PrefHer, lý do ưa thích thường gặp nhất cho 
trastuzumab tiêm dưới da là tiết kiệm thời gian. Thời 
gian ngồi ghế truyền tĩnh mạch so với tiêm dưới da 
giảm 68% - 80%, xác nhận sự thuận tiện khi sử 

dụng trastuzumab cho bệnh nhân. Cũng như vậy với 
thời gian cho thấy nhân viên y tế cho thấy họ ưa 
thích sử dụng trastuzumab tiêm dưới da hơn trong 
nghiên cứu PrefHer, và giảm thời gian sử dụng.  

Nghiên cứu tiền cứu, quốc tế, nhãn mở, không 
ngẫu nhiên, 2 nhánh SafeHer (NCT01566721) được 
thực hiện tại hơn 400 điểm nghiên cứu và sẽ đánh 
giá tính an toàn và khả năng dung nạp của 
trastuzumab tiêm dưới da điều trị hỗ trợ, có hay 
không có hóa trị, 2500 bệnh nhân ung thư vú giai 
đoạn sớm HER2+, thời gian theo dõi 5 năm cho 
phép đánh giá tính an toàn lâu dài. Bệnh nhân được 
hỏi sự ưa thích của họ với trastuzumab là “rất mạnh” 
or “khá mạnh” trong hầu hết các trường hợp. Giá trị 
của tiếp cận này được nhấn mạnh bởi lần phỏng vấn 
đầu tiên, sự ưa thích thựa sự thấp hơn sau khi trải 
nghiệm cả hai phương pháp. Chỉ có hai yếu tố ảnh 
hưởng đến sự ưa thích của bệnh nhân trong một 
phân tích thêm là loại thiết bị truyền tĩnh mạch và 
cách tiếp nối. Không có các yếu tố khác ảnh hưởng 
đến sự ưa thích của bệnh nhân, củng cố thêm các 
kết quả đầu tiên. 

KẾT LUẬN 

Trong thời gian từ 10/2019 - 3/2020, có 38 bệnh 
nhân ung thư vú ≥18 tuổi tại thời điểm chẩn đoán 
được điều trị tại khoa Nội 4 và khoa Điều trị tổng 
hợp bệnh viện Ung Bướu TP. HCM có sử dụng 
Trastuzumab IV sau đó điều trị bằng Trastuzumab 
SC. Tất cả các bệnh nhân này được ghi nhận về sự 
ưa thích đối với Trastuzumab IV và Trastuzumab 
SC. Có 16 nhân viên y tế được phỏng vấn về về sự 
ưa thích đối với Trastuzumab IV và Trastuzumab 
SC.  

Tất cả các bệnh nhân đều hoàn tất việc trả lời 
bảng câu hỏi trước và sau khi sử dụng Trastuzumab 
tiêm dưới da. Trung vị tuổi là tuổi 52. Trung vị cân 
năng là 51 kg. Có 31 (81,6%) bệnh nhân ≤ 60 tuổi và 
7 (18,4%) bệnh nhân >60 tuổi. Tất cả các bệnh nhân 
đều sử dụng Trastuzumab truyền tĩnh mạch trước 
đó. Tại thời điểm chấm dứt nghiên cứu, có 8 (21,1%) 
bệnh nhân đã hoàn tất 18 chu kỳ Trastuzumab. Tại 
thời điểm phỏng vấn lần 2, 33/38 (86,8%) bệnh nhân 
ưa thích trastuzumab tiêm dưới da hơn, 2/38 (5,3%) 
ưa thích truyền tĩnh mạch hơn và 3/38 (7,9%) không 
thấy khác biệt. Các lý do thuận tiện của bênh nhân 
khi sử dụng Trastuzumab SC: 

 Dễ tiêm, không cần đường truyền tĩnh mạch. 

 Không bầm, không đau, không kích ứng da 
tại nơi tiêm. 

 Nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, thuận tiện. 

 Tiết kiệm, không dư thuốc. 
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 Tiêm nhanh, không thoát mạch… 

93,8% nhân viên y tế hài lòng với Trastuzumab 
SC.  

Từ các kết quả nói trên cho thấy liều 
trastuzumab tiêm dưới da cố định 600mg mỗi 3 tuần 
là một sự lựa chọn có giá trị, dung nạp tốt cho bệnh 
nhân ung thư vú HER2+ và được bệnh nhân cũng 
như nhân viên y tế ưa thích.  
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ABSTRACT 

Subcutaneous trastuzumab has shown non-inferior efficacy and a similar pharmacokinetic and safety profi 
le when compared with intravenous trastuzumab in patients with HER2-positive early breast cancer. We 
assessed patient preference for either subcutaneous or intravenous trastuzumab. 

Methods: Eligible patients were women aged 18 years or older with HER2-positive, histologically confi 
rmed primary invasive breast adenocarcinoma, no evidence of residual, locally recurrent, or metastatic disease 
after completion of surgery and chemotherapy (neoadjuvant or adjuvant), an Eastern Cooperative Oncology 
Group performance status of 0 or 1, and a baseline left-ventricular ejection fraction of 55% or more before the fi 
rst dose of trastuzumab. Radiotherapy or hormone therapy was allowed. Patients were received standard 
intravenous trastuzumab then reversed to 600 mg fixed-dose subcutaneous adjuvant trastuzumab via a single-
use injection device. The primary endpoint was the proportion of patients indicating an overall preference for 
subcutaneous or intravenous trastuzumab, assessed by patient interview in the evaluable intention-to-treat 
(ITT) population.   

Results: 38 patients were allocated to receive intravenous trastuzumab then reversed to subcutaneous. 
Only 7,9% patients preferred intravenous trastuzumab. Patient-reported adverse events occurred in 31,3% 
patients during the pooled subcutaneous periods and 68,8% patients during the pooled intravenous periods. 16 
health care professionals (HCPs) reported, 62,5% didn’t felt anxious with SC treatment,  87,5% felt reliable with 
SC device overall and 75% easy found using the SC device. 

Conclusions: Patient and health care professional preference, suggest that a fixed dose of 600 mg 
trastuzumab administered subcutaneously every 3 weeks is a validated, well tolerated treatment option for 
HER2-positive breast cancer. 

Keywords: Subcutaneous and intravenous trastuzumab, Patient and health care professional preference. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gánh nặng bệnh tật của các bệnh ung thư có 
xu hướng gia tăng và chiếm một tỷ trọng tăng dần 
trong cơ cấu bệnh tật. Tại Việt Nam, ung thư vú là 
bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và là một 
trong những nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng 
bệnh tật và tử vong. Theo Globocan 2018, tổng số 
trường hợp hiện mắc ung thư vú tại Việt Nam trong 
năm 2018 là 15.229 chiếm 9,2% trong tổng số các 
ca mắc mới. Phụ nữ chẩn đoán với ung thư vú bị 
ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm những ảnh 
hưởng đến thể chất, nỗi sợ bị tái phát, thay đổi bản 
thân sau phẫu thuật vú, thay đổi trong mối quan hệ 
gia đình, quan hệ vợ chồng… Sự gia tăng của bệnh 

ung thư vú được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn 
dẫn đến tỷ lệ tàn tật và tử vong cao, gây ra gánh 
nặng vật chất cũng như tinh thần rất lớn cho người 
bệnh, cho gia đình và toàn xã hội. Các can thiệp 
chăm sóc sức khoẻ đều hướng đến mục tiêu cuối 
cùng là cải thiện sức khoẻ và chất lượng cuộc sống 
(CLCS) cho người bệnh hay cộng đồng. Vì vậy, nhu 
cầu đo lường CLCS để đánh giá hiệu quả của các 
phương pháp khám chữa bệnh là một nhu cầu tất 
yếu. Mục tiêu của đề tài là đánh giá chất lượng cuộc 
sống và các yếu tố liên quan của người bệnh ung 
thư vú điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

TÓM TẮT 

Mục tiêu 

Sự gia tăng của bệnh ung thư vú được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn dẫn đến chất lượng cuộc 
sống thấp, tạo gánh nặng vật chất cũng như tinh thần rất lớn cho người bệnh, cho gia đình và toàn xã hội. 
Mục tiêu của đề tài là đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú và xác định các yếu tố 
liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Đà 
Nẵng. 

Đối tượng và phương pháp 

Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả có phân tích. Cỡ mẫu áp dụng công thức tính cỡ mẫu sử dụng 
trong các nghiên cứu đo lường chất lượng cuộc sống (n = 100). Sử dụng thang điểm theo bộ câu hỏi 
EORTC QLQ – C30 và bộ câu hỏi EQ-5D để đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư vú 
tại thời điểm hoàn thành đợt điều trị tại bệnh viện. 

Kết quả - Kết luận 

Điểm sức khỏe tổng quát của người bệnh ở mức trung bình; điểm trung bình CLCS chức năng cảm 
xúc, thể chất là tương đối tốt chức năng nhận thức và hoạt động. Người bệnh càng lớn tuổi có điểm 
CLCS càng thấp. CLCS của người bệnh bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm cá nhân, đặc điểm lâm sàng và 
phương pháp điều trị. Có mối tương quan thuận giữa điểm CLCS tổng quát với tất cả các chỉ số chức 
năng. Ngược lại, có mối tương quan nghịch giữa điểm CLCS tổng quát với tất cả các triệu chứng. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả có phân 
tích.  

Áp dụng công thức tính cỡ mẫu sử dụng trong 
các nghiên cứu đo lường chất lượng cuộc sống:  

 
Trong đó: 

Z là hệ số tin cậy, trong nghiên cứu này lựa 
chọn mức ý nghĩa α = 0,05; và lực mẫu nghiên cứu 
1- β = 0,8.  

Trung bình giá trị khác biệt về điểm trọng số 
CLCS, được đo lường thông qua giá trị ES  
(effect size). Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Vũ 
Quỳnh Mai, để tìm ra được sự khác biệt nhỏ về điểm 
chất lượng cuộc sống giữa các nhóm đối tượng 
khác nhau, có thể lựa chọn giá trị ES từ 0,1 đến 0,4. 
Do đó, lựa chọn giá trị ES = 0,4, tính toán được cỡ 
mẫu cần thiết cho số lượng người bệnh cần kháo 
sát tối thiểu là 100 người bệnh. Sử dụng thang điểm 
theo bộ câu hỏi EORTC QLQ - C30 và bộ câu hỏi 
EORTC EQ-5D để đánh giá chất lượng cuộc sống 
của người bệnh ung thư vú. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đặc điểm nhân khẩu - xã hội học, lâm sàng của 
đối tượng nghiên cứu 

Có 96 người bệnh được phỏng vấn và trả lời tất 
cả các câu hỏi. Độ tuổi từ 46 - 60 chiếm tỷ lệ cao 
nhất (60,4%). Đa số người bệnh có trình độ học vấn 
ở bậc tiểu học và trung học cơ sở (59,4%). Người 
bệnh giai đoạn II chiếm tỷ lệ cao nhất (57,3), giai 
đoạn III (27,1%), giai đoạn IV (10,4%), thấp nhất giai 
đoạn I (%,2%). Người bệnh chủ yếu đang điều trị 
hóa chất (79%). Nôn là tác dụng phụ nhiều nhất của 
điều trị (54,2%), có 20,8% bệnh nhân không bị tác 
dụng phụ trong điều trị. Chỉ số BMI ở mức bình 
thường (75,0%), mức thừa cân chiếm 15,6%, thiếu 
cân chiếm 9,4%. Tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế 
(BHYT)là 98,9%, có 03 người bệnh là BHYT trái 
tuyến. Đa số người bệnh được hỗ trợ và tư vấn từ 
bệnh viện (96,9%), người thân và gia đình (96,8%). 

Chất lượng cuộc sống của người bệnh 
Bảng 1. Điểm CLCS lĩnh vực chức năng theo 

bộ câu hỏi QLQ - C30 
Chức năng Điểm TB Min Max SD 

Thể chất 80,49 26,67 100,00 14,42 

Hoạt động 79,86 16,67 100,00 18,40 

Cảm xúc 82,99 11,11 100,00 19,48 

Nhận thức 77,43 22,22 100,00 17,02 

Sức khỏe tổng quát 55,21 0,00 83,33 17,66 

CLCS 55,38 0,00 100,00 15,76 

Khó khăn tài chính 34,03 0,00 100,00 22,67 

Điểm trung bình CLCS chức năng cảm xúc 
(82,99), thể chất (80,49 điểm) là tương đối tốt, tuy 
nhiên chức năng nhận thức (77,43 điểm), chức năng 
hoạt động (77,86 điểm) lại thấp hơn. 

Bảng 2. Điểm CLCS lĩnh vực triệu chứng theo bộ 
câu hỏi QLQ - C30 

Triệu chúng Điểm 
TB Min Max SD 

Mệt mỏi 27,55 0,00 100,00 21,75 

Đau 21,53 0,00 100,00 21,07 

Mất ngủ 26,39 0,00 100,00 26,89 

Chán ăn 16,32 0,00 100,00 23,19 

Các triệu chứng mệt mỏi, đau, mất ngủ, thường 
gặp nhiều với số điểm lần lượt là mệt mỏi 27,55 
điểm; đau 21,53 điểm, mất ngủ 26,39 điểm. Triệu 
chứng chán ăn ít gặp (16,32 điểm). 

Bảng 3. Điểm CLCS sức khỏe tổng quát theo đặc 
điểm cá nhân và lâm sàng 

Nội dung Số BN Điểm TB ± SD p 

Tuổi 

16 - 30 4 64,34 ± 13,75 

< 0,05 
31 - 45 24 58,44 ± 15,56 

46 - 60 58 52,28 ± 16,42 

>60 10 49,68 ± 12,61 

Nghề nghiệp 

Cán bộ/ Công nhân 24 59,13 ± 15,86 

< 0,05 

Làm ruộng 27 50,49 ± 16,34 

Buôn bán/LĐ tự do/ nội trợ 29 57,67 ± 14,87 

Hưu trí 7 52,57 ± 12,61 

Khác 9 54,82 ± 12,58 

Trình độ học vấn 

Không đi học 02 55,46 ± 16,83 

>0,05 
Tiểu học, trung học cơ sở 57 54,28 ± 15,45 

Phổ thông trung học 14 58,36 ± 14,48 

Cao đẳng, đại học trở lên 23 57,26 ± 16,49 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 05 56,52 ± 15,54 
>0,05 

Giai đoạn II 55 58,35 ± 16,84 
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Giai đoạn III 26 57,38 ± 15,78 

Giai đoạn IV 10 53,12 ± 17,64 

BMI 

Thừa cân (>25) 15 58,25 ± 16,36 

< 0,05 Bình thường (18,5 – 24,9) 72 57,89 ± 16,57 

Thiếu cân (< 18,5) 09 49,86 ± 17,81 

Phương pháp đang điều trị 

Phẫu thuật 12 61,73 ± 14,56 

< 0,05 

Xạ trị 06 56,94 ± 16,73 

Hóa trị 79 57,26 ± 13,36 

Nội khoa triệu chứng 07 51,14 ± 16,78 

Phối hợp (≥2 phương pháp) 11 71,12 ± 15,52 

Tác dụng phụ 

Có tác dụng phụ 76 56,46 ± 17,43 
>0,05 

Không có tác dụng phụ 20 58,71 ± 16,36 

Nhóm người bệnh >60 tuổi có điểm CLCS thấp 
nhất (49,68 ± 12,61), cao nhất là nhóm người bệnh 
từ 16- 30 tuổi (64,34 ± 13,75). Tuổi, nghề nghiệp, 
BMI, phương pháp điều trị tạo nên sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê về chất lượng cuộc sống lĩnh vực 
sức khỏe tổng quát. 

Bảng 4. Điểm CLCS chức năng thể chất theo đặc 
điểm cá nhân và lâm sàng 

Nội dung Số 
BN 

Điểm TB ± SD p 

Nghề nghiệp 

Cán bộ/ Công nhân 24 86,53 ± 12,92 

< 0,05 

Làm ruộng 27 85,87 ± 15,58 

Buôn bán/LĐ tự do/ nội trợ 29 84,57 ± 13,25 

Hưu trí 7 83,74 ± 15,46 

Khác 9 76,12 ± 14,46 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 05 86,24 ± 14,32 

< 0,05 
Giai đoạn II 55 83,84 ± 13,31 

Giai đoạn III 26 78,76 ± 13,67 

Giai đoạn IV 10 75,24 ± 14,34 

Phương pháp đang điều trị 

Phẫu thuật 12 76,28 ± 15,36 

< 0,05 

Xạ trị 06 82,38 ± 14,48 

Hóa trị 79 84,59 ± 15,35 

Nội khoa triệu chứng 07 78,76 ± 15,87 

Phối hợp (≥2 phương pháp) 11 87,76 ± 15,47 

Người bệnh ở giai đoạn I có điểm CLCS chức 
năng thể chất cao nhất (86,24 ± 14,32), thấp nhất là 
giai đoạn IV (75,24 ± 14,34). Nghề nghiệp, giai đoạn 
bệnh, phương pháp điều trị tạo nên sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê về chất lượng cuộc sống chức 
năng thể chất. 

 

Bảng 5. Điểm CLCS chức năng hoạt động theo đặc 
điểm cá nhân và lâm sàng 

Nội dung Số BN Điểm TB ± SD p 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 05 84,57 ± 21,41 

< 0,05 
Giai đoạn II 55 86,65 ± 18,74 

Giai đoạn III 26 76,62 ± 20,73 

Giai đoạn IV 10 72,14 ± 21,56 

Phương pháp đang điều trị 

Phẫu thuật 12 70,16 ± 19,41 

< 0,05 

Xạ trị 06 86,41 ± 21,35 

Hóa trị 79 74,36 ± 18,93 

Nội khoa triệu chứng 07 82,76 ± 20,76 

Phối hợp (≥2 phương pháp) 11 80,23 ± 22,46 

Tác dụng phụ 

Có tác dụng phụ 76 75,63 ± 19,32 
< 0,05 

Không có tác dụng phụ 20 83,64 ± 18,73 

Xạ trị là phương pháp điều trị có điểm CLCS 
chức năng hoạt động cao nhất (86,41 ± 21,35), thấp 
nhất là phẫu thuật (70,16 ± 19,41). Giai đoạn bệnh, 
phương pháp điều trị và tác dụng phụ tạo nên sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng cuộc 
sống chức năng hoạt động. 

Bảng 6. Điểm CLCS chức năng cảm xúc theo đặc 
điểm cá nhân và lâm sàng 

Nội dung Số BN Điểm TB ± SD p 

Nghề nghiệp 

Cán bộ/ Công nhân 24 81,89 ± 20,34 

< 0,05 

Làm ruộng 27 74,43 ± 19,14 

Buôn bán/LĐ tự do/ nội trợ 29 77,23 ± 18,67 

Hưu trí 7 84,41 ± 20,97 

Khác 9 76,21 ± 21,46 

Trình độ học vấn 

Không đi học 02 79,61 ± 18,47 

< 0,05 Tiểu học, trung học cơ sở 57 76,42 ± 21,46 

Phổ thông trung học 14 82,46 ± 21,76 
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Cao đẳng, đại học trở lên 23 85,78 ± 19,83 

Phương pháp đang điều trị 

Phẫu thuật 12 72,26  21,35 

< 0,05 

Xạ trị 06 77,67  19,79 

Hóa trị 79 87,24  20,14 

Nội khoa triệu chứng 07 82,85  20,64 

Phối hợp (≥2 phương pháp) 11 92,25  20,86 

Nhóm người bệnh có trình độ trên cao đẳng có 
điểm CLCS chức năng cảm xúc cao nhất (85,78 ± 
19,83), thấp nhất là nhóm người bệnh có trình độ 
tiểu học hoặc trung học cơ sở (76,42 ± 21,46). Nghề 
nghiệp, trình độ học vấn, phương pháp điều trị tạo 
nên sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng 
cuộc sống chức năng cảm xúc. 

Bảng 7. Điểm CLCS chức năng nhận thức theo đặc 
điểm cá nhân và lâm sàng 

Nội dung Số BN Điểm TB ± SD p 

Nghề nghiệp 

Cán bộ/ Công nhân 24 80,72 ± 13,26 

< 0,05 

Làm ruộng 27 71,28 ± 14,16 

Buôn bán/LĐ tự do/ nội trợ 29 79,14 ± 14,15 

Hưu trí 7 74,81 ± 14,63 

Khác 9 76,79 ± 15,24 

Trình độ học vấn 

Không đi học 02 75,68 ± 15,76 

< 0,05 
Tiểu học, trung học cơ sở 57 76,42 ± 13,58 

Phổ thông trung học 14 89,36 ± 15,12 

Cao đẳng, đại học trở lên 23 82,45 ± 14,57 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 05 79,34 ± 15,37 

< 0,05 
Giai đoạn II 55 81,16 ± 14,16 

Giai đoạn III 26 74,41 ± 14,56 

Giai đoạn IV 10 72,75 ± 15,16 

Phương pháp đang điều trị 

Phẫu thuật 12 70,86 ± 15,68 

< 0,05 

Xạ trị 06 84,43 ± 18,67 

Hóa trị 79 78,64 ± 17,24 

Nội khoa triệu chứng 07 85,45 ± 16,89 

Phối hợp (≥2 phương pháp) 11 87,72 ± 14,26 

Nghề nghiệp, trình độ học vấn, giai đoạn bệnh, 
phương pháp điều trị tạo nên sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê về chất lượng cuộc sống chức năng 
nhận thức. 

Bảng 8. Điểm CLCS theo đặc điểm cá nhân và lâm 
sàng sử dụng bộ câu hỏi EQ-5D 

Nội dung Số BN Điểm TB ± SD p 

Tuổi 

16 - 30 4 0,89 ± 0,16 

>0,05 
31 - 45 24 0,88 ± 0,17 

46 - 60 58 0,86 ± 0,15 

> 60 10 0,86 ± 0,13 

Nghề nghiệp 

Cán bộ/ Công nhân 24 0.89 ± 0,18 

< 0,05 

Làm ruộng 27 0,77 ± 0,14 

Buôn bán/LĐ tự do/ nội trợ 29 0,86 ± 0,15 

Hưu trí 7 0,83 ± 0,17 

Khác 9 0,80 ± 0,16 

Trình độ học vấn 

Không đi học 02 0.86 ± 0,18 

>0,05 
Tiểu học, trung học cơ sở 57 0,87 ± 0,15 

Phổ thông trung học 14 0,88 ± 0,13 

Cao đẳng, đại học trở lên 23 0,87 ± 0,16 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 05 0,94 ± 0,17 

< 0,05 
Giai đoạn II 55 0,89 ± 0,15 

Giai đoạn III 26 0,84 ± 0,18 

Giai đoạn IV 10 0,75 ± 0,16 

Người bệnh ở giai đoạn I có điểm CLCS EQ-5D 
cao nhất (0,94 ± 0,17), thấp nhất là giai đoạn IV 
(0,75 ± 0,16). Nghề nghiệp, giai đoạn bệnh tạo nên 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chất lượng cuộc 
sống khi sử dụng bộ câu hỏi EORTC EQ-5D. 

Bảng 9. Mối tương quan giữa các chỉ số sức khỏe 
QLQ-C30 và điểm CLCS tổng quát QLQ-C30 

Chỉ số sức khỏe N Hệ số tương 
quan Giá trị p 

Điểm sức khỏe tổng 
quát 96 0.6231 < 0,0001 

Chỉ số chức năng 

Thể chất 96 0.2971 < 0,0001 

Hoạt động 96 0.25 < 0,0001 

Cảm xúc 96 0.2887 < 0,0001 

Nhận thức 96 0.38 < 0,0001 

Xã hội 96 0.5333 < 0,0001 

Chỉ số triệu chứng 

Mệt mỏi 96 -0.2664 < 0,0001 
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Đau 96 -0.2204 < 0,0001 

Mất ngủ 96 -0.2558 < 0,0001 

Chán ăn 96 -0.3067 < 0,0001 

Vấn đề tài chính 96 -0.3869 < 0,0001 

Điểm CLCS tổng quát QLC-C30 có mối tương 
quan thuận cao với chỉ số sức khỏe tổng quát (với 
hệ số tương quan 0.6231) và tương quan thuận với 
tất cả các chỉ số chức năng (p < 0,001). Tuy nhiên, 
điểm CLCS tổng quát QLC-C30 có mối tương quan 
nghịch với các chỉ số triệu chứng. 

Bảng 10. Mối tương quan giữa các chỉ số sức khỏe 
QLQ-C30 và điểm CLCS tổng quát EQ-5D 

Chỉ số sức khỏe N Hệ số tương quan Giá trị p 

Điểm sức khỏe  
tổng quát 96 0.42 < 0,0001 

Chỉ số triệu chứng 

Mệt mỏi 96 -0.1791 < 0,0001 

Đau 96 -0.17 < 0,0001 

Mất ngủ 96 -0.16 < 0,0001 

Chán ăn 96 -0.2544 < 0,0001 

Vấn đề tài chính 96 -0.1199 < 0,0001 

Điểm CLCS EQ-5D có mối tương quan thuận 
với chỉ số sức khỏe tổng quát (với hệ số tương quan 
0.42) (p < 0,001). Tuy nhiên, điểm CLCS EQ-5D có 
mối tương quan nghịch với các chỉ số triệu chứng.  

BÀN LUẬN 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn gần 
100 người bệnh ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu 
Đà Nẵng. Phần lớn người bệnh thuộc nhóm tuổi từ 
46 - 60 tuổi (chiếm 60,4%). Đặc điểm về độ tuổi của 
người bệnh trong nghiên cứu này tương đồng với 
một số nghiên cứu về ung thư vú tại Việt Nam của 
tác giả Bùi Diệu và các cộng sự. Tỷ lệ ung thư vú ở 
giai đoạn II trong nghiên cứu đến 57,3% cũng tương 
đồng với nghiên cứu của tác giả Bùi Diệu. Nguyên 
nhân là do hiệu quả của các chương trình phòng 
chống và tầm soát ung thư. Về phương pháp điều 
trị, hầu hết người bệnh hiện tại đang điều trị hóa 
chất. Phẫu thuật và hóa trị vẫn là hai phương pháp 
cơ bản được sử dụng trong điều trị ung thư vú tại 
Việt Nam hiện nay. 

Ở thành phố Đà Nẵng thì độ bao phủ bảo hiểm 
y tế toàn dân rất cao gần 96%, cho nên điều dễ hiểu 
là có 98,9 và 94,8% người bệnh trả lời rằng BHYT là 
nguồn tài chính cho việc điều trị. Tuy nhiên, điều trị 
ung thư vú bằng hóa chất vẫn có một số loại thuốc 
chưa được BHYT chi trả hoặc chỉ chi trả theo tỷ lệ 
phần trăm nhất định, dẫn đến có 83,3% người bệnh 

phải chi trả thêm từ gia đình; và dẫn đến có 52,1% 
người bệnh trả lời có khó khăn về tài chính. Những 
số liệu này tương đồng với nghiên cứu của Bùi Diệu 
(2016) và của Nguyễn Quỳnh Anh (2013) khi đánh 
giá gánh nặng kinh tế của 1 số bệnh ung thư tại  
Việt Nam. 

Phân tích so sánh sự khác biệt về điểm CLCS 
trung bình với đặc điểm cá nhân, đặc điểm lâm sàng 
và đặc điểm điều trị cho thấy chỉ có tình trạng kết 
hôn là không hề ảnh hưởng đến điểm CLCS. Tuổi 
tạo ra sự khác biệt CLCS có ý nghĩa thống kê đối với 
điểm sức khỏe tổng quát theo hướng người bệnh 
càng lớn tuổi có điểm trung bình càng thấp. Sự khác 
biệt về tuổi không tạo ra sự khác biệt CLCS có ý 
nghĩa thống kê đối các chỉ số còn lại. 

Phân tích cho thấy nghề nghiệp tạo ra sự khác 
biệt CLCS có ý nghĩa thống kê đối với điểm sức 
khỏe tổng quát, một số chức năng thể chất, cảm 
xúc, nhận thức. Trình độ học vấn tạo ra sự khác biệt 
CLCS có ý nghĩa thống kê đối với chức năng cảm 
xúc và nhận thức, tuy nhiên không ảnh hưởng đến 
điểm sức khỏe tổng quát nói chung. Giai đoạn bệnh 
có ảnh hưởng đến các chức năng bao gồm thể chất, 
hoạt động, nhận thức, nhưng lại không có ảnh 
hưởng đến điểm sức khỏe tổng quát nói chung. Tình 
trạng thừa cân/béo phì phân loại theo chỉ số BMI chỉ 
có ảnh hưởng đến điểm sức khỏe tổng quát nói 
chung. Phương pháp điều trị có mối liên quan với 
điểm CLCS tổng quát và hầu hết các chỉ số chức 
năng. Trong khi đó, tác dụng phụ của quá trình điều 
trị chỉ có ảnh hưởng đến chức năng hoạt động. 

Phân tích mối tương quan giữa các chỉ số sức 
khỏe và điểm CLCS tổng quát cho thấy mối tương 
quan thuận giữa điểm CLCS tổng quát với tất cả các 
chỉ số chức năng. Sự tương quan tốt nhất ở điểm 
sức khỏe tổng quát. Sự tương quan giữa điểm 
CLCS tổng quát và các triệu chứng được chỉ ra là 
tương quan nghịch. Điều này rất dễ hiểu vì mức độ 
triệu chứng càng cao thì càng ảnh hưởng nghịch 
chiều đến CLCS của người bệnh. 

BÀN LUẬN 

Điểm sức khỏe tổng quát của người bệnh ở 
mức trung bình (55,21 điểm); điểm trung bình CLCS 
chức năng cảm xúc (82,99), thể chất (80,49 điểm) là 
tương đối tốt, tuy nhiên chức năng nhận thức (77,43 
điểm), chức năng hoạt động (77,86 điểm) lại thấp 
hơn. 

Người bệnh càng lớn tuổi có điểm CLCS càng 
thấp. CLCS của người bệnh bị ảnh hưởng bởi các 
đặc điểm cá nhân, đặc điểm lâm sàng và phương 
pháp điều trị. Có mối tương quan thuận giữa điểm 
CLCS tổng quát với tất cả các chỉ số chức năng. 
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Ngược lại, có mối tương quan nghịch giữa điểm 
CLCS tổng quát với tất cả các triệu chứng.  

Kết quả sẽ giúp những cán bộ y tế điều trị lâm 
sàng có các cơ sở để đánh giá CLCS của người 
bệnh, làm cơ sở cho quá trình giao tiếp, hướng dẫn 
và giúp người bệnh lựa chọn quyết định điều trị tốt 
nhất. 
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SUMMARY 

Quality of life and related factors of breast cancer patients in  Danang Oncology Hospital 

Objectives: 

The increase in the rate of breast cancer with the most of cases are detected in a late stage, leading the 
high rates of disability and mortality, creating a physical and semen burden for the patients, the family and the 
society. The objective is to evaluate the quality of life of breast cancer patients and identify the factors that 
related to the quality of life of breast cancer patients treated at Danang Oncology Hospital. 

Materials and methods: 

The research use the descriptive study design with analysis. The sample size need to be analysed to 
measure the quality of life in breast cancer patients (n = 100). Using the EORTC QLQ - C30 questionnaire 
scale and EORTC EQ-5D questionnaire to assess the quality of life of breast cancer patients at the completed 
treatment time at the hospital. 

Results and Conclusions: 

The average score of health was moderate. The average QoL score of physical function and emotional 
function is better than the cognitive and activity function. The average QoL score is affected by age. The 
average QoL score was affected by individual characteristics, clinical features, and treatment methods. There 
was a positive correlation between the average score of healthe with all functional effectors. In contrast, there 
was an inverse correlation between the average score of healthe with all symptoms. 

Từ khóa: Ung thư vú, Chất lượng cuộc sống, EORTC QLQ - C30, EORTC EQ-5D. 
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