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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,  
Hội Ung thư TP. HCM, năm nay bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tiếp tục tổ chức  
Hội thảo hàng năm Phòng chống ung thư TP. Hồ Chí Minh - Lần thứ 23 - năm 
2020. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày làm việc từ 02 - 04/12/2020. 

Hội thảo hàng năm Phòng chống ung thư tại TP. HCM luôn là nơi gặp gỡ, chia 
sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và hiệu quả ứng dụng vào sự phát triển khoa học 
kỹ thuật trong ung thư, cũng như cùng nhau hoạch định chiến lược phát triển 
ngành Ung thư trong tương lai. 

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 
khoa học gửi về từ các đồng nghiệp khắp nơi trên cả nước. Hội thảo năm nay 
không có sự tham gia trực tiếp của các đồng nghiệp quốc tế, nhưng trong ba ngày 
làm việc của Hội thảo, bên cạnh những báo cáo của các đồng nghiệp Việt Nam  
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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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xạ trị điều biến cường độ (IMRT) là kỹ thuật xạ 
trị tiên tiến giúp đưa đúng liều xạ vào thể tích mô 
đích có hình dạng phức tạp đồng thời giảm tối đa 
liều xạ lên cơ quan lành xung quanh. Tuy nhiên, việc 

điều trị bằng kỹ thuật này cũng đi kèm với nguy cơ 
thất bại hình học, nghĩa là các thể tích đích điều trị bị 
di lệch ra khỏi trường chiếu khi xạ trị. Cùng với trực 
tràng, thể tích bàng quang có ảnh hưởng lớn đến vị 
trí của cổ cũng như thân tử cung. Sự thay đổi đáng 
kể về thể tích bàng quang có thể dẫn đến nhiều sai 

TÓM TẮT 

Mục đích: Khảo sát sự thay đổi của thể tích bàng quang qua các lần xạ trị bằng phương tiện siêu âm 
cầm tay và cone beam CT, đồng thời đánh giá sự di lệch của vị trí đáy tử cung qua các lần xạ trị và tương 
quan của di lệch này với thể tích bàng quang. 

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu mô tả 40 trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung 
thư cổ tử cung và được xạ trị kỹ thuật IMRT tại bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/01/2019 
đến 31/12/2019. 

Kết quả: Trên siêu âm siêu âm cầm tay, kích thước bàng quang theo chiều trước - sau là  
6,2 ± 1,3cm, theo chiều trên-dưới là 7,1 ± 1,0cm và theo chiều trái - phải là 7,8 ± 1,0cm, các kích thước này 
tương đối hằng định trong quá trình xạ trị. Trên CT, kích thước bàng quang trung bình theo chiều trước - 
sau là 7,4 ± 1,5cm; theo chiều trên - dưới là 7,0 ± 2,4cm và theo chiều trái-phải là 9,3 ± 1,3cm. Kích thước 
bàng quang trên CT lớn nhất lúc mô phỏng và lần xạ trị đầu tiên, giảm dần qua các lần xạ trị tiếp theo. Các 
kích thước bàng quang trên siêu âm không tương quan với các kích thước tương ứng trên CT. 

Di lệch của điểm đáy tử cung so với CT mô phỏng tính gộp theo chiều trước - sau là 3,1 ± 9,6mm; theo 
chiều trên-dưới là -6,7 ± 14,3mm; theo chiều trái-phải là -0,3 ± 7,0mm. Di lệch của điểm đáy tử cung tương 
quan với kích thước bàng quang trên cone beam CT. Đáy tử cung có xu hướng di lệch ra trước và xuống 
dưới phù hợp với các kích thước bàng quang giảm dần trong quá trình xạ trị. Di lệch của điểm đáy tử cung 
không tương quan với các kích thước bàng quang đo được trên siêu âm. 

Kết luận: Siêu âm cầm tay là giúp phân biệt nhanh các bệnh nhân có đủ thể tích nước tiểu trong bàng 
quang trước khi chụp cone beam CT trong quá trình xạ trị điều biến cường độ ung thư cổ tử cung nhưng 
chưa thể thay thế được cone beam CT để kiểm soát di lệch cơ quan đích trong quá trình xạ trị hàng ngày. 
Vì vậy, việc chụp cone beam CT kiểm tra trước điều trị vẫn cần được thực hiện một cách thường quy. 
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lệch trong quá trình xạ trị như thiếu liều ở bướu hay 
quá liều ở cơ quan lành xung quanh. Việc duy trì 
một thể tích bàng quang hằng định qua mỗi lần xạ trị 
đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại một cuộc 
xạ trị thành công.  

Cone beam CT được sử dụng phổ biến để kiểm 
tra kế hoạch điều trị của bệnh nhân trước mỗi lần xạ 
trị, tuy nhiên, nhược điểm của cone beam CT là 
bệnh nhân cần phải lên bàn điều trị, cố định và xác 
lập tư thế giống như khi mô phỏng khiến thời gian 
thực hiện khá lâu. Trong khi đó siêu âm là một 
phương pháp tiện lợi, chi phí thấp, có thể nhanh 
chóng xác định các kích thước bàng quang để quyết 
định bệnh nhân nào có thể tiến hành xạ trị, bệnh 
nhân nào cần nhịn tiểu thêm nhằm duy trì được thể 
tích bàng quang giống như lúc mô phỏng. Nhờ đó 
cũng có thể tránh được việc cơ quan đích bị di lệch 
ra ngoài trường chiếu xạ trong quá trình xạ trị do 
biến thiên của thể tích bàng quang. 

Siêu âm cầm tay đánh giá nhanh kích thước 
bàng quang nhằm lựa chọn bệnh nhân có thể tích 
bàng quang phù hợp trước xạ trị đã được ứng dụng 
tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. 
Nghiên cứu này đánh giá vai trò của siêu âm kích 
thước bàng quang trong kiểm soát di lệch cơ quan 
đích trong quá trình xạ trị điều biến cường độ ung 
thư cổ tử cung. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung 
thư cổ tử cung và được xạ trị kỹ thuật IMRT tại bệnh 
viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ 
01/01/2019 đến 31/12/2019. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư 
cổ tử cung. 

Bệnh nhân được điều trị triệt để: xạ trị (hóa xạ 
trị) triệt để bằng kỹ thuật IMRT. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt tử cung. 

Bệnh nhân không có khả năng nhịn tiểu. 

Bệnh nhân không hoàn tất quá trình xạ trị. 

Bệnh nhân có dị tật bàng quang hoặc từng 
phẫu thuật bàng quang trước đây. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu hồi cứu, mô tả loạt ca. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 tại bệnh 

viện Ung bướu TP. HCM. 

Chuẩn bị bệnh nhân 
Mỗi bệnh nhân được yêu cầu chuẩn bị bàng 

quang theo tiêu chuẩn: đi tiểu sạch nước tiểu trong 
bàng quang sau đó uống 500ml nước lọc rồi nhịn 
tiểu trong 60 phút trước khi chụp CT mô phỏng và 
trước khi tiến hành xạ trị mỗi ngày. 

Về trực tràng, các bệnh nhân được hướng dẫn 
thụt tháo trực tràng, uống đủ 2,5 - 3 lít nước mỗi 
ngày, ăn thức ăn nhiều chất xơ: Rau xanh, trái cây, 
các loại hạt… 

Thực hiện chụp CT mô phỏng 
Bệnh nhân nằm trên hệ thống bàn chụp CT ở tư 

thế nằm ngửa, đầu hướng về phía thân máy, giống 
với tư thế lúc xạ trị. 

Bệnh nhân được siêu âm bàng quang ghi nhận 
các kích thước theo chiều trước-sau, trên-dưới, trái-
phải.  

Bệnh nhân được đặt ống nhựa, hoặc bơm 
thuốc cản quang âm đạo đánh dấu bờ dưới cổ tử 
cung và làm hệ thống mặt nạ hoặc nệm hút chân 
không cố định vùng bụng chậu. 

CT mô phỏng được chụp với khoảng cách lát 
cắt là 2,5mm, lấy từ khoảng đốt sống L1-L2 đến hết 
hội âm.  

Thực hiện xạ trị hằng ngày 
Trước khi xạ trị bệnh nhân được siêu âm đo và 

ghi nhận các kích thước bàng quang, các kích thước 
này được so sánh với các số đo tương ứng trong lần 
siêu âm lúc mô phỏng: 

Nếu các kết quả này gần giống nhau, bệnh 
nhân có thể tiến hành các quy trình tiếp theo. 

Nếu các kích thước bàng quang chưa đạt yêu 
cầu, bệnh nhân cần nhịn tiểu thêm. 

Nếu các kích thước bàng quang đầy hơn so với 
lúc mô phỏng, bệnh nhân phải đi tiểu, uống nước và 
nhịn tiểu lại. 

Khi đã đạt đủ nước tiểu trong bàng quang, bệnh 
nhân nằm lên bàn xạ theo tư thế giống lúc mô 
phỏng. 

Bệnh nhân được chụp hình kV và cone beam 
CT xác minh hình ảnh trước khi chiếu xạ, nếu các 
thể tích xạ phù hợp như khi lập kế hoạch, kỹ thuật 
viên nhấn nút phát tia và bệnh nhân được xạ trị. Nếu 
chưa phù hợp, bệnh nhân phải được đặt bệnh lại. 
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Hệ thống Aria sẽ ghi lại toàn bộ dữ liệu hình 
ảnh bao gồm hình CT mô phỏng và các hình ảnh kV, 
cone beam CT từ phân liều đầu tiên tới phân liều 
cuối cùng. 

 

Phương pháp siêu âm bàng quang 
Siêu âm bàng quang được thực hiện trên máy 

siêu âm cầm tay Vscan của hãng GE. 

Đặt đầu dò bờ trên xương mu, xác định bằng 
dấu mực. 

Đặt đầu dò siêu âm tại vị trí đánh dấu, chúc đầu 
dò xuống dưới vùng sau xương mu. Thực hiện xoay 
đầu dò theo 2 hướng như hình để chụp mặt cắt 
ngang và dọc. Sử dụng công cụ thước đo để đo kích 
thước bàng quang. 

 

 

Hình 1. Siêu âm ghi nhận các kích thước bàng 
quang 

Các kết quả được ghi vào phiếu theo dõi kích 
thước bàng quang theo quy ước chung. 

Thu thập và xử lý số liệu 
Phương pháp thu thập số liệu: tiến hành thu 

thập số liệu qua hồ sơ bệnh án và hệ thống phần 
mềm ARIA của Varian với các nhóm nội dung: 

Đặc điểm nhóm nghiên cứu 
Hành chính, lâm sàng và chẩn đoán. 

Phương pháp điều trị 

Kích thước bàng quang trên siêu âm trước CT 
mô phỏng và trước mỗi lần xạ trị. 

Kích thước bàng quang trên CT mô phỏng và 
cone beam CT trước mỗi lần xạ trị. 

Thể tích bàng quang tính theo công thức: kích 
thước trước-sau x kích thước trên-dưới x kích thước 
trái-phải x 0,72[2]. 

Di lệch đáy tử cung trên cone beam CT so với 
trên CT mô phỏng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kích thước bàng quang trên siêu âm cầm tay 

Các bệnh nhân được làm tổng cộng 878 lần 
siêu âm, trung bình mỗi bệnh nhân được thực hiện 
21,9 lần siêu âm (bao gồm cả lần siêu âm lúc làm 
mô phỏng. Số lần siêu âm ít nhất là 12 lần, nhiều 
nhất là 26 lần.  

Bảng 1. Thống kê mô tả các kích thước bàng quang 
trên siêu âm cầm tay 

Kích thước 
bàng quang 

Nhỏ 
nhất 

Lớn 
nhất 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trước-sau 
(cm) 2,8 9,9 6,2 1,3 

Trên-dưới (cm) 3 10,5 7,1 1,0 

Trái-phải (cm) 4 11,6 7,8 1,0 

Thể tích ước 
tính (ml) 45,8 726,8 254,2 90,2 

Thay đổi của kích thước bàng quang trên siêu 
âm. 

Các kích thước của bàng quang trên siêu âm 
thay đổi không đáng kể trong quá trình điều trị  
(biểu đồ 1). 

Thể tích bàng quang trên siêu âm tăng nhẹ 
trong quá trình điều trị. Độ tăng thể tích bàng quang 
trung bình là 1,5 ml giữa 2 lần siêu âm (biểu đồ 1). 

    

 

Biểu đồ 1. Thay đổi kích thước và thể tích bàng 
quang trên siêu âm qua các lần xạ trị 
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Kích thước bàng quang trên CT 

Các bệnh nhân được làm CT tổng cộng 1038 
lần. Hầu hết bệnh nhân đều được chụp CT mô 
phỏng và chụp cone beam CT trước mỗi lần xạ trị 
(tổng cộng 25 lần). Có 2 bệnh nhân chỉ được chụp 
cone beam CT trong 24 lần xạ trị. 

Kích thước trước-sau bàng quang trung bình là 
7,4cm, dao động từ 2 đến 11,3cm, độ lệch chuẩn là 

1,55cm. Kích thước trên-dưới trung bình là 7,1cm, 
dao động từ 0,8 đến 15cm, độ lệch chuẩn là 2,38 
cm. Kích thước trái - phải trung bình là 9,2cm, dao 
động từ 4,1 đến 13,3cm, độ lệch chuẩn 1,28cm. 

Ước tính thể tích bàng quang trung bình là 
379,4 ml, dao động từ 7,3 đến 1206,6ml, độ lệch 
chuẩn 201,1ml. 

Bảng 2. Thống kê mô tả các kích thước bàng quang trên CT 

Kích thước bàng quang Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

Trước-sau (cm) 2 11,3 7,4 1,5 

Trên-dưới (cm) 0,8 15 7,0 2,4 

Trái-phải (cm) 4,1 13,3 9,3 1,3 

Thể tích ước tính (ml) 7,3 1206,6 379,4 201,1 

Thay đổi của kích thước bàng quang trên CT 

Các kích thước của bàng quang lớn nhất trong lần chụp CT mô phỏng và lần xạ trị đầu tiên, giảm dần qua 
các lần xạ trị sau. 

Thể tích bàng quang cũng đạt giá trị lớn nhất trong lần chụp CT mô phỏng và lần xạ trị đầu tiên, giảm dần 
trong các lần xạ trị sau. Độ giảm trung bình là 8,2 ml giữa 2 lần CT. 

A       B  

Biểu đồ 2. Thay đổi kích thước và thể tích bàng quang trên CT qua các lần xạ trị 

Tương quan giữa siêu âm và CT 

Có tổng cộng 877 lần bệnh nhân được thực hiện cả siêu âm và CT. 

Hệ số tương quan Pearson giữa kích thước trên-dưới, trước-sau, trái-phải và thể tích của bàng quang 
trên siêu âm và trên cone beam CT lần lượt là 0,118; 0,119; 0,176 và 0,171. Như vậy các kích thước bàng 
quang đo đạc trên siêu âm cầm tay không tương quan với các kích thước tương ứng đo đạc trên CT. 
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A B 

C  D 

Biểu đồ 3. Đồ thị phân tán về tương quan giữa kích thước và thể tích bàng quang trên cone beam CT  
và siêu âm 

(A, B, C, D: tương quan về kích trước trước-sau, trên - dưới, trái-phải và thể tích của bàng quang 
trên siêu âm và CT) 

Di lệch của đáy tử cung 

Di lệch của đáy tử cung trên cone beam CT 
Các bệnh nhân được thực hiện tổng cộng 998 lần cone beam CT, di lệch của điểm đáy tử cung so với CT 

mô phỏng trung bình theo hướng trước, sau, trên - dưới, trái, phải lần lượt là 8; 6; 8; 15; 5; 6mm. Di lệch tối đa 
của đáy tử cung theo các hướng này lần lượt là 39, 26, 38, 50, 22 và 28mm. 

Nếu áp dụng các hệ trục tọa độ, với quy ước chiều dương lần lượt ra chiều ra trước, trên trên và sang 
trái, di lệch của tử cung có thể tính gộp lại theo chiều trước-sau là 3,1 ± 9,6mm; theo chiều trên-dưới là  
-6,7 ± 14,3mm; theo chiều trái-phải là -0,3 ± 7,0mm (bảng 4) 

Bảng 3. Di lệch của đáy tử cung tính gộp 

Di lệch của đáy tử cung Trung bình Độ lệch chuẩn 

Trước-sau (mm) 3,1 9,6 

Trên-dưới (mm) -6,9 14,3 

Trái-phải (mm) -0,3 7,0 

Tương quan giữa di lệch của đáy tử cung với kích thước bàng quang siêu âm và CT 
Bảng 5 và biểu đồ 4 cho thấy tương quan giữa di lệch của đáy tử cung với các kích thước bàng quang 

trên siêu âm và CT: Di lệch của đáy tử cung không tương quan với các các kích thước bàng quang trên siêu 
âm, di lệch này tương quan khá với các kích thước bàng quang trên CT. 
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Bảng 4. Hệ số tương quan giữa các kích thước bàng quang với di lệch của đáy tử cung 

 Trước - sau Trái - phải Trên - dưới 

Kích thước trên siêu âm -0,09 0,08 0,01 

Kích thước trên CT 0,71 0,63 0,63 

 

Biểu đồ 4. Đồ thị phân tán về kích thước bàng quang trên siêu âm và CT và di lệch của đáy tử cung  
theo chiều tương ứng 

(A, B, C: Tương quan giữa di lệch đáy tử cung và kích thước bàng quang trên siêu âm lần lượt theo chiều 
trước - sau, trên-dưới, trái-phải. D, E, F: Tương quan giữa di lệch của đáy tử cung và kích thước bàng quang 
trên cone beam CT lần lượt theo chiều trước-sau, trên - dưới, trái - phải). 

 

BÀN LUẬN 

Kích thước bàng quang 

Đặc điểm kích thước bàng quang đánh giá trên 
siêu âm và CT 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, kích thước 
bàng quang trung bình trên siêu âm theo chiều 
trước-sau là 6,2 ± 1,3cm, theo chiều trên-dưới là  
7,1 ± 1,0cm và theo chiều trái-phải là 7,8 ± 1,0cm. 
Trên CT, các kích thước này lần lượt là 7,4 ± 1,5 
cm; 7,0 ± 2,4cm; 9,3 ± 1,3cm. Các kích thước trước-
sau và trái-phải của bàng quang lớn hơn trên CT lớn 
hơn có ý nghĩa thống kê so với các kích thước 
tương ứng trên siêu âm (p <0,001) trong khi kích 
thước trên-dưới của bàng quang trên CT và siêu âm 
tương đương nhau (p = 0,196). Điều có thể do giới 
hạn của lát cắt ngang trên siêu âm không thấy được 
phần bàng quang nằm dưới xương mu trong khi 
phần lớn thể tích bàng quang có thể nằm ở vị trí này 
trong một số trường hợp. 

 

 

 

Bảng 5. So sánh các kích thước trung bình bàng 
quang trên siêu âm và cone beam CT 

Kích thước bàng 
quang Siêu âm CT p 

Trước-sau (cm) 6,2 ± 1,3 7,4 ± 1,5 <0,001 

Trên-dưới (cm) 7,1 ± 1,0 7,0 ± 2,4 0,196 

Trái-phải (cm) 7,8 ± 1,0 9,3 ± 1,3 <0,001 

Thể tích ước tính (ml) 245,2 ± 90,2 379,4 ± 201,1 <0,001 

Thể tích trung bình của bàng quang trên siêu 
âm của các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là 
254,2ml ± 90,2ml thấp hơn so với thể tích trung bình 
của bàng quang trên CT là 379,4ml ± 201,1ml  
(p <0,001) điều này phù hợp với việc ghi nhận các 
kích thước trước-sau và trái-phải của bàng quang 
trên siêu âm thấp hơn các kích thước tương ứng 
trên CT. 

Khi phân tích sự thay đổi của các kích thước 
bàng quang theo số lần xạ, siêu âm cho thấy các 
kích thước bàng quang tương đối hằng định hoặc 
tăng nhẹ, còn CT cho thấy các kích thước bàng 
quang cao nhất trong lúc mô phỏng và lần xạ đầu 
tiên, sau đó giảm dần trong các lần còn lại. Sự giảm 
thể thể tích bàng quang trong quá trình xạ trị đã 
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được nhiều tác giả ghi nhận[1],[3],[4], nguyên nhân 
được cho rằng do tình trạng viêm bàng quang xuất 
hiện trong quá trình xạ trị làm tăng kích thích bàng 
quang khiến bệnh nhân khó nhịn tiểu được. Như 
vậy, việc áp dụng siêu âm trong nghiên cứu của 
chúng tôi cũng không giúp tránh được tình trạng 
bàng quang giảm thể tích trong quá trình xạ trị. 

Tương quan giữa siêu âm và CT 

Nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy sự 
tương quan giữa các kích thước bàng quang đo 
được trên siêu âm so với các kích thước tương ứng 
trên cone beam CT. Cụ thể, hệ số tương quan về 
kích thước trước-sau của siêu âm và CT là  
r = 0,118, về kích thước trên-dưới là r = 0,119, về 
kích thước trái-phải là r = 0,176. Có nhiều nguyên 
nhân có thể giải thích cho kết quả này. Thứ nhất, 
nghiên cứu sử dụng thiết bị siêu âm cầm tay Vscan 
của hãng GE, không phải là thiết bị chuyên dụng để 
đánh giá bàng quang, máy không có chức năng tính 
thể tích, do đó các kích thước bàng quang được 
đánh giá theo ba chiều trên chế độ B-mode có thể 
dẫn đến nhiều sai số trong quá trình đo đạc. Thực 
tế, các nghiên cứu về siêu âm bàng quang cho kết 
quả tương quan cao với CT đều sử dụng thiết bị đo 
thể tích bàng quang chuyên dụng BladderScan của 
hãng Verathon[1],[7]. Thứ hai, từ lúc bệnh nhân được 
siêu âm đánh giá bàng quang đến khi chụp cone 
beam CT phải trải qua bước đặt bệnh để tái tạo lại 
tư thế bệnh nhân lúc mô phỏng, quá trình này có thể 
dài ngắn khác nhau tùy thuộc mỗi bệnh nhân và có 
thể kéo dài đến vài chục phút, do đó cũng có thể làm 
tạo ra sự sai lệch giữa siêu âm và cone beam CT. 
Thứ ba, nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu là những 
bệnh nhân đầu tiên được kỹ thuật siêu âm đánh giá 
bàng quang trước xạ trị điều biến cường độ ung thư 
cổ tử cung tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ 
Chí Minh, các kỹ thuật viên thực hiện siêu âm chưa 
có kinh nghiệm siêu âm trước đây nên có thể gặp 
một số khó khăn trong quá trình đo đạc như sử dụng 

máy chưa thành thạo, vị trí siêu âm chưa chính xác, 
hai mặt cắt chưa vuông góc... Cuối cùng, cũng vì là 
kỹ thuật mới, việc ghi nhận kết quả chưa thực sự 
thống nhất giữa các kỹ thuật viên. Phân tích biểu đồ 
phân tán cho thấy nhiều giá trị kích thước bàng 
quang tập trung nhiều ở các giá trị chẵn tròn hoặc lẻ 
0,5 trong khi máy siêu âm cho kết quả tới giá trị 
milimet gợi ý có sự làm tròn số ở một số trường hợp 
siêu âm. Ngoài ra, ghi nhận các bệnh nhân chỉ được 
thực hiện tổng cộng 838 lần siêu âm trên 1000 lần 
xạ trị cho thấy có nhiều trường hợp bệnh nhân được 
xạ trị nhưng không đánh giá bàng quang trước đó. 

Di lệch của đáy tử cung 

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng điểm tham 
chiếu là điểm đáy tử cung để xác định mức độ di 
lệch. Điểm này được nhiều nghiên cứu trên thế giới 
sử dụng và cho thấy mức độ tương quan cao nhất 
với biến thiên của thể tích bàng quang[4],[9]. Một số 
nghiên cứu khác sử dụng điểm cổ tử cung hoặc 
kênh tử cung tuy nhiên đa phần sử dụng phương 
tiện hình ảnh học là MRI hoặc CT có hướng dẫn của 
các hạt đánh dấu gắn vào các vị trí nhất định để định 
vị[5],[8]. Nếu chỉ dùng cone beam CT đơn thuần rất 
khó thể xác định vị trí của cổ tử cung vì độ tương 
phản kém với mô xung quanh. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy di lệch của 
điểm đáy tử cung so với CT mô phỏng trung bình 
theo hướng trước, sau, trên, dưới, trái, phải lần lượt 
là 8; 6; 8; 1,5; 5; 6mm. Di lệch tối đa của đáy tử cung 
theo các hướng này lần lượt là 39, 26, 38, 50, 12 và 
18 mm. Di lệch tính gộp theo chiều trước-sau là  
3,1 ± 9,6mm; theo chiều trên-dưới là -6,7 ± 14,3mm; 
theo chiều trái-phải là -0,3 ± 7,0mm. Độ di lệch này 
phù hợp với ghi nhận thể tích bàng quang giảm dần 
trong quá trình điều trị khiến đáy tử cung di lệch dần 
ra trước và xuống dưới, trong khi sự di lệch sang hai 
bên là tương đối nhỏ. 

 

Bảng 6. Di lệch đáy tử cung trong một số nghiên cứu 

Nghiên cứu Phương tiện Tần suất thực hiện 
Di lệch trung bình (mm) 

Trước-sau Trên-dưới Trái-phải 

Taylor và cs[8] MRI 2 ngày 7 ± 9 7,1 ± 6,8 0,8 ± 1,3 

Wang và cs[9] CT 4D Tuần 1, 3, 5 14,2 ± 10,5 9,5 ± 6,6 6,5 ± 4,8 

Chan và cs[3] MRI Mỗi tuần -4,6 ± 14,5 7,8 ± 24,4 NR 

Collen và cs[4] MVCT Mỗi ngày Trước: 3,3 ± 11,9 
Sau: 0,3 ± 11,7 

Trên: 6,1 ± 11,6 
Dưới: 5 ± 11,2 NR 

Lee và cs[6] CT Mỗi tuần Trước:-2 ± 11,3 
Sau: -5,5 ± 12,1 

Trên: -7,7 ± 18,7 
Dưới: NR 

Trái: -3 ± 12,5 
Phải: -2,9 ± 10,2 

Nghiên cứu này CBCT Mỗi ngày 3,1 ± 9,6 -6,7 ± 18,3 -0,3 ± 7 

(NR: nghiên cứu không báo cáo số liệu này) 
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Rất khó để so sánh độ di lệch tử cung trong 
nghiên cứu này với các nghiên cứu khác trên thế 
giới vì các nhóm tác giả sử dụng các phương tiện 
hình ảnh khác nhau để khảo sát độ di lệch. Hơn 
nữa, tần suất thực hiện hình ảnh học và cách thống 
kê số liệu của các nghiên cứu này cũng không giống 
nhau. Mặc dù vậy, nghiên cứu của chúng tôi cũng 
cho thấy đặc điểm di lệch chung của đáy tử cung là 
có biên độ lớn theo hướng trước-sau và trên - dưới 
trong khi di lệch theo hướng trái-phải có giá trị tương 
đối nhỏ, kết quả này được ghi nhận trong nhiều 
nghiên cứu trên thế giới (bảng 4.2). 

Về tương quan với thể tích bàng quang, nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy giá trị di lệch của đáy tử 
cung chỉ tương quan với các kích thước bàng quang 
trên CT mà không tương quan với kích thước bàng 
quang đo được trên siêu âm. Như vậy, siêu âm 
chưa phải là phương tiện tin cậy để kiểm soát di lệch 
của cơ quan đích khi tiến hành xạ trị ung thư cổ tử 
cung.  

 

Hình 2. Di lệch đáy tử cung và sự thay đổi của thể 
tích bàng quang trên cone beam CT 

(Bệnh nhân Đỗ Thị Trúc M. số hồ sơ: 
0017694/19, lần xạ trị thứ 3. Viền đỏ: tử cung lúc mô 
phỏng. Viền vàng: bàng quang lúc mô phỏng. Diện 
tích tô đỏ: Tử cung lúc chụp cone beam CT. Diện 
tích tô vàng: bàng quang lúc chụp cone beam CT) 

Trong thực hành lâm sàng, khi lập kế hoạch 
điều trị, khuyến cáo hiện nay là tử cung sẽ được 
cộng biên 15mm, chu cung sẽ được cộng biên độ 1 
mm còn hạch chậu được cộng biên 7mm theo mọi 
hướng để đảm bảo các thể tích đích này không bị di 
lệch ra khỏi trường chiếu nhằm tránh thất bại hình 
học. Nghiên cứu này cho thấy, so với kết quả di lệch 
trung bình thì hoàn toàn đạt yêu cầu nhưng đối với 
di lệch tối đa thì giá trị biên cộng thêm này vẫn chưa 
đủ. Do đó, kiểm soát di lệch bằng hình ảnh trong quá 

trình điều trị là rất quan trọng để đảm bảo tránh thất 
bại hình học. 

Như vậy, mặc dù siêu âm giúp lựa chọn nhanh 
bệnh nhân phù hợp để vô phòng điều trị nhưng chỉ 
có cone beam CT mới đủ tin cậy và chính xác để 
đánh giá tổng thể về hình học vùng chậu bao gồm 
thể tích bàng quang, trực tràng và di lệch của các 
thể tích điều trị nhằm đảm bảo cuộc điều trị thành 
công. 

KẾT LUẬN 

Vai trò hiện tại của siêu âm cầm tay là giúp 
phân biệt nhanh các bệnh nhân có đủ thể tích nước 
tiểu trong bàng quang trước khi chụp cone beam CT 
trong quá trình xạ trị điều biến cường độ ung thư cổ 
tử cung. Siêu âm cầm tay chưa thể thay thế được 
cone beam CT để kiểm soát di lệch cơ quan đích 
trong quá trình xạ trị hàng ngày. Vì vậy, việc chụp 
cone beam CT kiểm tra trước điều trị vẫn cần được 
thực hiện một cách thường quy. 
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ABSTRACT 

Portable ultrasound assessment of bladder volume to control target organ displacement in intensity 
modulated radiotherapy of cevical cancer 

Purpose: Investigate the interfraction change in bladder volume through radiotherapy with portable 
ultrasound and cone beam CT, and evaluate the displacement of the base of the uterus through radiation 
therapy and its correlation with the deviation of bladder volume. 

Materials and Methods: Retrospective study 40 cases of patients diagnosed with cervical cancer and 
received IMRT treatment at Ho Chi Minh City Oncology Hospital from January 1, 2019 to December 31, 2019.  

Results: On portable ultrasound, the bladder dimensions were 7.1 ± 1.0cm (anterior-posterior);  
6.2 ± 1.3cm (superior-inferior); 7.8 ± 1.0cm (left-right). These dimentions are relatively constant during 
radiotherapy. On cone beam CT, the mean bladder dimensions were 7.4 ± 1.5cm (anterior-posterior); 7.0 ± 2.4 
cm (superior-inferior); 9.3 ± 1.3cm (left-right). Bladder size on CT scan was largest at simulation and first 
radiation therapy fraction, decreasing with subsequent radiation therapy. The bladder dimensions on ultrasound 
did not correlate with corresponding dimensions on CT. 

The deviation of the base of the uterus compared to the simulated CT pooled for the anterior-posterior 
direction was 3.1 ± 9.6mm; on the superior-inferior direction is -6.7 ± 14.3mm; to the left- right direction is 
-0.3 ± 7.0mm. Deviation of the uterine base point correlated with bladder size on CT cone beam. The base of 
the uterus tends to move forward and downward, consistent with the decreasing bladder dimensions during 
radiation therapy. Deviation of the base of the uterus did not correlate with bladder sizes measured on 
ultrasound 

Conclusions: The current role of portable ultrasound is to quickly distinguish patients with sufficient 
bladder volume before cone beam CT scans in intensity modulation radiotherapy of cervical cancer. Portable 
ultrasound is not able to replace cone beam CT to control target organ displacement during daily radiation 
therapy. Therefore, the pre-treatment check cone beam CT still needs to be done routinely. 
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MỞ ĐẦU 

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh lý 
ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới.  
Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là ung thư phụ 
khoa thường gặp nhất với mỗi năm có khoảng 
319,523 trường hợp mới mắc và 170,831 ca tử vong 
(Theo Globocan 2018). Ung thư cổ tử cung thường 
được chẩn đoán ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và 
việc điều trị tiêu chuẩn đối với ung thư cổ tử cung 
hiện nay bao gồm phẫu thuật cắt tử cung, hóa - xạ trị 
triệt để đều dẫn đến hậu quả cuối cùng là bệnh nhân 

sau khi khỏi bệnh sẽ không còn khả năng sinh con 
được nữa. Rất nhiều bệnh nhân ung thư trẻ tuổi có 
mong muốn một lần được làm cha mẹ. Do đó, việc 
xem xét điều trị bảo tồn chức năng sinh sản là một 
vấn đề quan trọng phụ nữ trẻ bị ung thư cổ tử cung 
có thể phù hợp cho việc điều trị bảo tồn chức năng 
sinh sản, như cắt cổ tử cung tận gốc, khi mà hầu hết 
được chẩn đoán ở giai đoạn sớm với tỷ lệ sống còn 
trên 90%. Những nghiên cứu quan sát được công bố 
trong một thập kỷ qua cho thấy dự hậu tốt về ung 
thư và sản khoa sau cắt cổ tử cung tận gốc.  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Cắt cổ tử cung tận gốc hiện nay đã trở thành phương pháp phẫu thuật được lựa chọn nhằm 
bảo tồn chức năng sinh sản cho những bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Mục tiêu của báo 
cáo này là nhằm miêu tả kỹ thuật cắt cổ tử cung tận gốc bảo tồn chức năng sinh sản cho những bệnh 
nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm của chúng tôi và tra cứu Y văn về kỹ thuật này. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi báo cáo 12 trường hợp được cắt cổ tử cung tận 
gốc tại Khoa Ngoại phụ khoa, bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2020. 

Kết quả: Mười hai trường hợp đều ở giai đoạn IB1, tuổi trung bình là 32 tuổi (29 - 41) và trung vị 
lượng máu mất là khoảng 100ml (70 - 150ml). Trong đó, có một trường hợp được phẫu thuật nội soi.  
Cả 12 bệnh nhân đều không cần điều trị bổ túc sau mổ, và đều đã có kinh lại sau đó. Tất cả bệnh nhân 
đều không phát hiện bệnh tái phát đến thời điểm báo cáo. Ở tất cả trường hợp, động mạch duy nhất nuôi 
tử cung là động mạch tử cung buồng trứng. Không có biến chứng hậu phẫu và tất cả bệnh nhân đều được 
rút thông tiểu sau 02 - 04 ngày. 

Tổng kết: Cắt cổ tử cung tận gốc và nạo hạch chậu là phương pháp phẫu thuật thích hợp cho những 
bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn xâm lấn sớm được chọn lựa kỹ mong muốn bảo tồn chức năng 
sinh sản. Kinh nguyệt và chức năng sinh sản có thể được bảo tồn sau khi cắt động mạch tử cung tận gốc. 

Từ khóa: Ung thư cổ tử cung, cắt cổ tử cung tận gốc, bảo tồn sinh sản. 
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Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi báo cáo 
một loạt ca cắt cổ tử cung tận gốc ngả bụng tại bệnh 
viện chúng tôi và qua đó nhìn lại Y văn về hiệu quả 
phương pháp điều trị này. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Từ 7/2018 đến 9/2020, 12 phụ nữ trẻ được 
chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm được 
phẫu thuật cắt cổ tử cung tận gốc tại Khoa Ngoại 
phụ khoa, bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. Tất cả 
bệnh nhân đều được chụp MRI bụng chậu nhằm xếp 
giai đoạn chính xác trước mổ. Tiêu chuẩn lựa chọn 
bệnh nhân của chúng tôi là: (1) có giải phẫu bệnh là 
ung thư cổ tử cung và xếp giai đoạn trước mổ dựa 
vào lâm sàng và hình ảnh học là từ IA2-IB1 (Theo 
Figo 2018); (2) tuổi dưới 45; (3) có mong muốn bảo 
tồn chức năng sinh sản; (4) không có bằng chứng 
bướu lan vào cổ trong cổ tử cung; (5) không có bằng 
chứng di căn hạch chậu và hạch cạnh động mạch 
chủ bụng; (6) Loại mô học: carcinôm tế bào gai hoặc 
cacrcinôm tuyến. Tất cả bệnh nhân đều được tư vấn 
kỹ lưỡng về phương pháp phẫu thuật và ký tên đồng 
ý phẫu thuật.  

Chúng tôi báo cáo các đặc điểm về bệnh lý của 
các bệnh nhân, kỹ thuật mổ và biến chứng sau mổ. 
Các bệnh nhân được tái khám định kỳ theo lịch hẹn 
và phỏng vấn qua điện thoại nhằm phát hiện các 
biến chứng sau khi xuất viện, tái phát ung thư, thời 
gian có kinh trở lại cũng như khả năng có thai. 

Kỹ thuật mổ 

Kỹ thuật cắt cổ tử cung tận gốc ngả bụng cũng 
tương tự như cắt tử cung tận gốc. Có thể sử dụng 
đường mổ dọc hoặc ngang trên xương mu. Nạo 
hạch chậu hai bên được thực hiện trước khi cắt cổ 
tử cung. Hạch nào nghi ngờ di căn sẽ được gửi cắt 

lạnh, nếu kết quả dương tính sẽ chuyển sang cắt tử 
cung tận gốc. Nếu không có hạch di căn sẽ tiếp tục 
tiến hành các bước tiếp theo, theo tuần tự:  

1. Cắt dây chằng tròn hai bên.  

2. Bộc lộ khoang cạnh bàng quang và khoang 
cạnh trực tràng. Bộc lộ niệu quản. 

3. Kẹp, cắt và cột động mạch tử cung tại gốc.  

4. Cắt nếp phúc mạc bàng quang – âm đạo, 
tách bàng quang ra khỏi cổ tử cung.  

5. Cắt nếp phúc mạc trực tràng – âm đạo, 
tách trực tràng ra khỏi âm đạo. 

6. Cắt ngang cổ tử cung ở mức khoảng 1cm 
dưới chỗ nối thân tử cung và cổ tử cung. 
Lấy mô diện cắt gửi cắt lạnh. Nếu diện cắt 
an toàn thì tiếp tục bước 7, nếu không 
chuyển cắt tử cung tận gốc. 

7. Lật thân tử cung lên phía trên. 

8. Cắt dây chằng tử cung – cùng hai bên. 

9. Tiếp tục đẩy bàng quang ra khỏi âm đạo 
khoảng 3cm. 

10. Đẩy niệu quản ra ngoài, cắt rộng chu cung 
hai bên. 

11. Cắt dài xuống âm đạo 2cm, lấy bệnh 
phẩm ra ngoài. 

12. Khâu thắt mỏm cụt cổ tử cung bằng chỉ tan. 

13. Xem xét khâu cổ tử cung còn lại bằng mũi 
Cerlarge bằng chỉ không tan 1.0 

14. Nối âm đạo vào phần còn lại của cổ tử 
cung bằng mũi rời hay liên tục. 

 

 

Hình 1. Mẫu bệnh phẩm cắt cổ tử cung tận gốc 
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Kết quả 

Thời gian mổ trung bình là khoảng 150,8 phút. Giải phẫu bệnh sau mổ có 09 trường hợp là carcinom tế 
bào gai, 03 trường hợp là carcinôm tuyến. Không bệnh nhân nào có di căn hạch và rìa diện cắt an toàn. Trung 
vị số lượng hạch nạo được là 19 hạch (từ 12 - 20 hạch), không có hạch nào dương tính. Kích thước bướu từ 1 
đến 1,5cm. Trung vị lượng máu mất là 100ml (từ 70 - 150ml). Các bệnh nhân đều được rút sonde tiểu sau 02 - 
04 ngày và xuất viện sau 07 ngày. Không có biến chứng ghi nhận trong và sau mổ. Các bệnh nhân đều có kinh 
trở lại sau 04 đến 08 tuần sau mổ. Thời gian theo dõi trung vị là 5,5 tháng. Đến thời điểm hiện tại chưa phát 
hiện trường hợp nào tái phát cũng như chưa có trường hợp nào có thai (Bảng 1). 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân và cuộc mổ 

STT Tuổi Giai 
đoạn GPB 

Kích 
thước 
bướu 
(cm) 

Số 
hạch 
nạo 

Diện 
cắt 

Thời 
gian mổ 
(phút) 

Lượng 
máu mất 

(ml) 

Thời gian 
rút sonde 
tiểu (ngày) 

Thời gian 
nằm viện 

(ngày) 
Biến 

chứng 
Theo 
dõi 

(tháng) 

1 29 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1,2 12 Âm 
tính 

170 120 02 07 Không 22 

2 31 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1,5 18 Âm 
tính 

170 110 02 07 Không 12 

3 32 IB1 Carcinôm 
tuyến 

1 20 Âm 
tính 

150 100 02 07 Không 13 

4 32 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1 20 Âm 
tính 

160 70 02 07 Không 13 

5 30 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1 12 Âm 
tính 

90 80 04 07 Không 06 

6 26 IB1 Carcinôm 
tuyến 

1,2 20 Âm 
tính 

120 100 03 07 Không 09 

7* 41 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

0,5 13 Âm 
tính 

180  100 02 07 Không 05 

8 40 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1 24 Âm 
tính 

120 150 04 07 Không 01 

9 30 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1,2 12 Âm 
tính 

170 120 02 07 Không 01 

10 32 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1,5 18 Âm 
tính 

170 110 02 07 Không 01 

11 32 IB1 Carcinôm 
tuyến 

1 20 Âm 
tính 

150 100 02 07 Không 01 

12 33 IB1 Carcinôm 
tế bào gai 

1 20 Âm 
tính 

160 70 02 07 Không 01 

*: Trường hợp số 7 là trường hợp đầu tiên được phẫu thuật nội soi 

 

BÀN LUẬN 

Lịch sử 

Phẫu thuật cắt cổ tử cung tận gốc ngả bụng 
được một bác sĩ phụ khoa người Rumani tên là  
Eugen Aburel mô tả lần đầu tiên vào năm 1956 
nhưng gần như bị quên lãng cho đến bốn thập kỷ 
sau mới được nhắc đến trong những báo cáo của 
Smith và cs, Ungár và cs, trong những năm 90 của 
thế kỷ trước[26]. Cùng với kỹ thuật “cắt cổ tử cung tận 
gốc ngả âm đạo và nạo hạch chậu qua nội soi ổ 

bụng” được Dargent mô tả năm 1994, cắt cổ tử cung 
tận gốc ngả bụng tạo cho bệnh nhân bị ung thư cổ 
tử cung giai đoạn IA2 đến IB2 (và có thể áp dụng 
cho IIA) một cơ hội thật sự để giữ lại chức năng sinh 
sản của mình. Ca mang thai thành công và sinh 
thường đủ tháng  đầu tiên được báo cáo năm 
2001[16].  

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Để đạt được kết quả về mặt ung thư học tốt 
nhất trong khi vẫn bảo tồn được chức năng sinh sản, 
bệnh nhân phải thỏa mãn một số tiêu chuẩn nhất 
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định. Các tiêu chuẩn này được Roy và Plante đề 
xuất đầu tiên vào năm 1998. Cho đến nay, hầu hết 
các tác giả đều đồng ý bệnh nhân phải thỏa mãn tất 
cả các tiêu chuẩn sau:  

 Độ tuổi sinh sản (hầu hết trường hợp giới 
hạn độ tuổi < 40, nhưng có thể thay đổi tùy 
theo hội chẩn ra quyết định điều trị và có thể 
lên đến 45 tuổi trong một số trường hợp). 

 Mong muốn bảo tồn chức năng sinh sản. 

 Loại mô học: Carcinôm tế bào gai hay tuyến; 
mô học nguy cơ cao thì loại trừ (như tế bào 
sáng hay tế bào thần kinh nội tiết). 

 Không có bằng chứng di căn hạch. 

 Bướu khu trú ở cổ tử cung, chưa lan đến cổ 
trong cổ tử cung, xác định bằng MRI hay 
PET-CT. 

 Rìa diện cắt an toàn sau khi cắt tối thiểu là 
05mm. 

 Giai đoạn IA1có xâm lấn khoang lympho 
mạch máu, giai đoạn IA2 và IB1 (theo FIGO 
2018) (tức bướu nhỏ < 2cm) có thể phù hợp 
để phẫu thuật bảo tồn chức năng sinh sản, 
nhưng giai đoạn bệnh cần phải được xem 
xét với các yếu tố khác (như xâm lấn khoang 
lympho mạch máu, xâm lấm cổ trong cổ 
trong cổ tử cung). Có xâm lấn khoang 
lympho mạch máu là yếu tố nguy cơ của di 
căn hạch, nhưng nếu chỉ có mình nó, thì đây 
lại không phải là chống chỉ định cho cắt cổ 
tử cung. 

Những tiêu chuẩn lựa chọn này được đưa ra 
dựa trên những yếu tố nguy cơ tái phát 
bệnh. Bướu to ≥ 2cm, có xâm lấn khoang 
lympho mạch máu, diện cắt không an toàn, 
bướu xâm lấn cổ trong cổ tử cung hay loại 
mô học không thuận lợi… là những yếu tố 
nguy cơ của tái phát bệnh. 

Ngoài ra, tất cả bệnh nhân phải hiểu rằng cơ 
hội để sinh con thành công sau mổ cắt cổ tử cung 
tận gốc thấp hơn một phụ nữ bình thường khác. 

Kỹ thuật mổ 

Cắt cổ tử cung tận gốc ngả bụng (ART) cũng 
tương tự như cắt tử cung tận gốc ngả bụng, được 
phát triển sau cắt cổ tử cung tận gốc ngả âm đạo bởi 
Smith và cs năm 1997[26]. Kỹ thuật này đã được cải 
tiến đôi chút so nguyên bản của nó. Kỹ thuật hiện 
nay tương tự như kỹ thuật chúng tôi đang thực hiện 
tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

 

Ưu điểm của ART 
Ưu điểm chính của phẫu thuật ngả bụng khi so 

sánh với ngả âm đạo là đường cong học tập ngắn 
hơn và không cần kỹ năng về phẫu thuật nội soi và 
phẫu thuật ngả âm đạo, cũng như không cần dụng 
cụ đặc biệt hay tập huấn. Bởi vì kỹ thuật tương tự 
như cắt tử cung tận gốc, phẫu thuật viên sẽ quen 
thuộc với phẫu thuật này, và đó là lý do nó trở nên 
phổ biến trên toàn thế giới.  

Trên toàn thế giới, phẫu thuật ngả bụng hiện 
nay dường như là kỹ thuật mổ phổ biến nhất, bởi 
những nguyên nhân sau: 

 Việc triển khai kỹ thuật này ở các nước đang 
phát triển có vẻ dễ dàng, an toàn và khả thi 
hơn. 

 Lấy chu cung rộng hơn qua ngả bụng so với 
ngả âm đạo, và do đó phẫu thuật này có thể 
thực hiện cho những bệnh nhân sang 
thương to hơn. 

 Kỹ thuật mổ ART dễ dàng hơn. Ví dụ, ART 
được thực hiện trên 2 bệnh nhân nữ trẻ 
trong khi phẫu thuật ngã âm đạo là không 
thể thực hiện về mặt kỹ thuật. Các tác giả 
nghĩ rằng phẫu thuật ngả bụng có thể mở 
rộng cho việc cắt cổ tử cung tận gốc cho 
những phụ nữ bị biến dạng về mặt giải phẫu 
và những người không thể tiếp cận qua ngả 
âm đạo.  

Bất lợi của ART 
Nhược điểm bao gồm là đường mổ hở trên 

bụng, mất máu nhiều hơn, thời gian nằm viện lâu 
hơn, và phải hy sinh động mạch tử cung 2 bên, có 
thể dẫn đến teo nội mạc tử cung và chít hẹp/ để lại 
sẹo cổ tử cung cũng như thai nhẹ ký trong tương 
lai[37]. Một nhóm nghiên cứu đã mô tả kỹ thuật mổ 
tinh tế hơn nhằm bảo tồn các động mạch này[38].  
Tuy nhiên, những tiến bộ mới về kỹ thuật mổ hiện 
nay đã cho phép bảo tồn động mạch tử cung trong 
hầu hết các trường hợp[39]. Mặc dù việc bảo tồn 
nguồn cấp máu cho tử cung là có ý nghĩa, một số 
tác giả lại không ủng hộ bảo tồn động mạch tử cung. 
Thú vị hơn, Tang và cs cho thấy bằng cách sử dụng 
CTscan khảo sát các mạch máu, lợi ích của việc bảo 
tồn là hạn chế bởi sự thật là 87,5% bệnh nhân bị tắc 
động mạch tử cung sau ART có bảo tồn động mạch 
tử cung[40]. 

Số liệu cũng cho thấy có vẻ biến chứng phẫu 
thuật của phẫu thuật ngả bụng cao hơn so với phẫu 
thuật nội soi/ robot. Thật vậy, một loạt ca so sánh 58 
ca cắt cổ tử cung ngã bụng với 42 ca phẫu thuật 
xâm lấn tối thiểu (nội soi/ robot). Kết quả chỉ ra rằng 
biến chứng phẫu thuật cao hơn về mất máu và thời 
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gian nằm viện trong nhóm trước. Đáng lưu ý, có 2 
bệnh nhân trong nhóm mổ hở cần cắt tử cung tận 
gốc vì vỡ mạch máu thông nối tử cung âm đạo dẫn 
đến hoại tử tử cung thứ phát, và trường hợp thứ 3 
xảy ra khi quan hệ 3 tháng sau mổ. Những báo cáo 
khác cũng cho thấy tỷ lệ cao hơn bị nhiễm trùng 
vùng chậu và áp xe sau phẫu thuật ngả bụng. 

Phẫu thuật nội soi 
Với những tiến bộ trong phẫu thuật xâm lấn tối 

thiểu, phẫu thuật nội soi cắt cổ tử cung tận gốc đã 
được phát triển, và gần đây nhất, phẫu thuật cắt cổ 
tử cung tận gốc có hỗ trợ robot cũng đã được báo 
cáo. Cả 2 phương pháp này đều có ưu điểm là tránh 
đường mổ hở, và dường như ít tai biến phẫu thuật 
hơn. Tiên lượng lâu dài về ung thư và dự hậu sản 
khoa còn cần phải chờ đợi, nhưng những kỹ thuật 
mới này cho thấy rất hứa hẹn[29]. 

Biến chứng 

Tỷ lệ biến chứng chung tương đương với tỷ lệ 
biến chứng của cắt tử cung tận gốc ngả bụng. 

Những biến chứng chuyên biệt cho cắt cổ tử 
cung tận gốc là khoảng 9,5%, bao gồm chít hẹp lỗ 
cổ tử cung, vô kinh, bung chỉ khâu thắt cổ tử cung, 
tăng tỷ lệ sẩy thai tự nhiên và sinh non[23], viêm 
màng ối do mất các tuyến ở cổ trong và giảm tiết 
chất nhầy.  

Để phòng ngừa biến chứng chít hẹp lỗ cổ tử 
cung, một số tác giả khuyên đặt một ống thông tạm 
thời qua lỗ cổ tử cung trước khi khâu thắt cổ tử 
cung. Ống thông này sẽ được rút trong thời gian hậu 
phẫu[5]. Lúc mang thai, bệnh nhân phải chịu cuộc mổ 
bắt con chứ không thể sinh ngả âm đạo được vì 
nguy cơ vỡ tử cung khi có cơn gò tử cung. 

Bệnh nhân cũng có tăng nguy cơ vô sinh thứ 
phát do giảm tiết chất nhầy, là điều kiện không thể 
thiếu cho tinh trùng di chuyển lên trên tử cung và 
trưởng thành.  

Ngoài ra, cũng không loại trừ được sự tạo dây 
dính trong ổ bụng sau phẫu thuật.  

Dự hậu của cắt tử cung tận gốc ngã bụng 

Trong một đánh giá hệ thống bao gồm 660 
bệnh nhân cắt cổ tử cung tận gốc ngả bụng, có 31 
bệnh nhân tái phát (5%) và 09 bệnh nhân tử vong[29]. 
175 bệnh nhân có thai được ghi nhận, trong đó 66 
trường hợp (38%) có thai sau thắt động mạch tử 
cung. 37 bệnh nhân (21%) sảy thai và 21 bệnh nhân 
(12%) sanh non. 

Dữ liệu trên 800 bệnh nhân ART và 174 trường 
hợp có thai sau đó cho thấy dự hậu ung thư tuyệt 
vời khi tỷ lệ tái phát <4%[19]. Dữ liệu trong một tổng 

hợp quốc tế có 101 ca cho thấy tỷ lệ tái phát là 4% 
và dự hậu sản khoa tốt nhất từ trước đến nay, với 
74% phụ nữ cố gắng thụ thai thành công[31]. Nhìn 
chung, 10% trường hợp sảy thai trong tam cá nguyệt 
thứ 1, 19% sảy thai trong tam cá nguyệt thứ 2 và 
52% giữ được đến tam ca nguyệt thứ 3. Những kết 
quả này thật sự rất hứa hẹn. Tuy nhiên 30% bệnh 
nhân cần điều trị hỗ trợ (xạ trị) và mất chức năng 
sinh sản. Dường như cũng có một tỷ lệ cao hơn bị 
chít hẹp cổ tử cung và bục chỉ khâu cổ tử cung sau 
ART, từ 12 - 20%[31,32]. Một nghiên cứu sử dụng 
dụng cụ đặt trong lòng tử cung có đuôi hình chữ T 
(IUD) và dường như nó giúp làm giảm dính lòng tử 
cung và chít hẹp cổ tử cung[33]. Một báo cáo loạt ca 
gần đây cũng cho thấy dự hậu sản khoa tốt sau ART 
(31 trường hợp có thai) mặc dù hầu hết đều cần kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản để có thai và chỉ 13% trường 
hợp sanh con[34]. 

Một báo cáo loạt ca lớn nhất về cắt cổ tử cung 
ngả bụng (n = 172) ghi nhận 61 trường hợp có thai. 
68% số đó cần sử dụng các kỹ thuật thụ thai nhân 
tạo. Có 42 trường hợp sanh em bé, với chỉ 6 bé đủ 
tháng (tuổi thai trung bình là 32,7 tuần). Điều đáng lo 
ngại là 14 trường hợp mang thai (33%) sanh non do 
vỡ ối non do viêm màng đệm và 6 bệnh nhân chảy 
máu ồ ạt từ cổ tử cung[30]. Một loạt 151 ca ART cũng 
khẳng định điều trị vô sinh thường được yêu cầu sau 
ART và vỡ ối non và chuyển dạ sớm là thường 
gặp[35]. Nhóm tương tự cũng vừa báo cáo tỷ lệ biến 
chứng cao sau ART đưa đến vô sinh trong 73% 
trường hợp liên quan đến mất chức năng buồng 
trứng, chít hẹp cổ tử cung và hội chứng 
Asherman[36]. Những vấn đề này có thể liên quan 
đến đặc tính triệt để của ART với việc cột thắt động 
mạch tử cung và tổn thương hệ mạch máu buồng 
trứng/ tử cung. Do đó, dự hậu sản khoa của ART 
không tốt như VRT, có thể bởi phẫu thuật ngã bụng 
triệt để hơn và lấy đi nhiều mô cổ tử cung hơn. 
Những vấn đề này cần được thảo luận khi tư vấn 
cho bệnh nhân. 

Một loạt ca ART gần đây cũng xác nhận dự hậu 
ung thư tuyệt vời, nhưng điều trị vô sinh là cần thiết 
để có thể có thai trong hầu hết các trường hợp, và 
dự hậu sản khoa không tốt bằng với tỷ lệ cao đáng 
ghi nhận sanh non do vỡ ối non và chuyển dạ 
sớm[35]. Một loạt ca khác cũng cho thấy tỷ lệ cao 
sanh non và chảy máu ồ ạt từ cổ tử cung còn lại 
trong 6 trường hợp[30]. 

Theo dõi 

Theo khuyến cáo của Hội ung thư phụ khoa 
châu Âu (ESGO) đưa ra năm 2017 thì tất cả bệnh 
nhân bảo tồn chức năng sinh sản đều có nguy cơ tái 
phát và phải theo dõi sát. Thời gian theo dõi là mỗi  
3 - 4 tháng trong 2 năm đầu, mỗi 6 - 12 tháng trong 3 
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năm tiếp theo, sau đó theo dõi giống như dân số 
chung. Tuy nhiên, cần cá thể hóa tùy theo nguy cơ 
tái phát hoặc biến chứng điều trị. 

Khi tái khám, ngoài việc khám lâm sàng thường 
quy cần phải thực hiện xét nghiệm HPV có hoặc 
không có phết tế bào kèm theo. Hoặc có thể kết hợp 
soi cổ tử cung với test HPV. Xét nghiệm tìm HPV 
nguy cơ cao mỗi 6, 12, 24 tháng sau điều trị, nếu âm 
tính thì thực hiện lại mỗi 3 - 5 năm một lần. 

Khâu thắt cổ tử cung hay không? 

Một báo cáo của Ma và cộng sự năm 2014 trên 
46 bệnh nhân, đưa ra đề nghị không cần khâu thắt 
cổ tử cung trước hoặc trong thai kỳ sau khi cắt cổ tử 
cung tận gốc ngả âm đạo[13].  

Tuy nhiên, theo khuyến cáo mới nhất của 
ESGO năm 2017, nên khâu thắt cổ tử cung khi cắt 
cổ tử cung tận gốc.  

Một khảo sát được thực hiện trên tất cả thành 
viên Hội ung thư phụ khoa Hoa Kỳ (SGO) được thực 
hiện năm 2016. Kết quả cho thấy 66% có khâu thắt 
cổ tử cung trong lúc cắt cổ tử cung tận gốc; trong đó 
47% sử dụng chỉ prolene, 10,5% sử dụng goretex, 
33% sử dụng mersilene, 9% sử dụng ethibond hoặc 
nylon[4].   

Cắt lạnh diện cắt trong lúc mổ 

Để bảo đảm bờ an toàn tối thiểu 0,5cm thì nhà 
giải phẫu bệnh phải trả lời hai câu hỏi, đó là: Có tế 
bào ung thư ở diện cắt hay không? Và nếu không thì 
khoảng cách từ chỗ cao nhất của bướu đến diện cắt 
có đủ ít nhất 0,5cm hay không? Để trả lời câu hỏi 
thứ hai nhà giải phẫu bệnh phải cắt bệnh phẩm theo 
cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Mặt khác, để trả lời 
chính xác những tổn thương tuyến khó chẩn đoán 
trên mẫu cắt lạnh không phải là điều dễ dàng nếu 
không muốn nói là không thể[18],[27]. 

Chăm sóc thai kỳ 

Chăm sóc thai kỳ ở bệnh nhân cắt cổ tử cung 
tận gốc là một thách thức lớn dành cho các nhà sản 
khoa, đòi hỏi phải có sự phối hợp của bác sĩ ung thư 
phụ khoa, bác sĩ sản khoa và bác sĩ sơ sinh. Những 
nguy cơ có thể xảy ra là sảy thai ở tam cá nguyệt 
thứ hai, vỡ ối non, và sinh non. 

Sinh non là biến chứng quan trọng và hay  
gặp nhất sau mổ cắt cổ tử cung tận gốc (25 - 
39%)[8],[19],[2],[16]. Sinh non sau vỡ ối non một phần là 
do nhiễm trùng ngược dòng. Đa số tác giả khuyên 
nên khâu thắt cổ tử cung khi cắt cổ tử cung;  
tuy nhiên khi đó bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị chít hẹp 
cổ lỗ cổ tử cung và bục chỉ khâu cổ tử cung.  
Một phương pháp khác để phòng ngừa biến chứng 

do cổ tử cung yếu là khâu bít hoàn toàn lỗ cổ tử 
cung khi bắt đầu bước sang tam cá nguyệt thứ hai. 
Cần phải siêu âm kiểm tra chiều dài của cổ tử cung 
mỗi hai tuần, bắt đầu từ tam cá nguyệt thứ hai trở 
đi[11]. 

Viêm âm đạo ngược dòng có thể gây ra viêm 
màng ối. Plante ghi nhận tỷ lệ sẩy thai ở tam ca 
nguyệt thứ hai ở bệnh nhân đã cắt cổ tử cung tận 
gốc cao gấp đôi phụ nữ bình thường (8,6% so với 
4%), phần lớn là do nhiễm trùng ngược dòng và vỡ 
ối non[18]. Không có nút nhầy cổ tử cung bảo vệ là 
yếu tố góp phần gây ra tình trạng nhiễm trùng ngược 
dòng[24]. Shepherd đưa ra khuyến cáo nên sử dụng 
kháng sinh dự phòng vào những thời điểm nhạy cảm 
(tuần lễ thứ 16 và 24) để loại bỏ vi khuẩn trong âm 
đạo hoặc thực hiện tầm soát mỗi hai tháng một lần 
bắt đầu từ tuần lễ thứ 16 và điều trị bằng kháng sinh 
nếu cần thiết[7]. Một số tác giả khác đề nghị sử dụng 
povidone-iodine để vệ sinh âm đạo và đặt ulinastatin 
âm đạo mỗi ngày để phòng ngừa nhiễm khuẩn[7].  

Nhiều phân tích hậu kiểm cho thấy hiệu quả 
của progesterone trong việc bảo vệ bệnh nhân khỏi 
sinh non tái diễn. Có thể dự phòng với 17-alpha-
hydroxy-progesterone caproate tiêm bắp mỗi tuần[14] 
hoặc đặt âm đạo mỗi ngày với progesterone[3]. 

Sử dụng corticosteroid tiêm bắp khi bệnh nhân 
có dấu hiệu dọa sinh non. Steroid đã được chứng 
minh có hiệu quả trong phòng ngừa suy hô hấp nếu 
được sử dụng trước sinh trên 24 giờ và không quá 7 
ngày trước khi sinh[1].  

Thời điểm mổ lấy thai cũng là vấn đề còn tranh 
cãi. Một số tác giả khuyên nên mổ sớm khi thai 
được 34 tuần để tránh cơn gò tử cung[11], trong khi 
các tác giả khác khuyên mổ lúc 37 tuần[13]. Xuất hiện 
cơn gò tử cung trên những bệnh nhân này có thể 
dẫn đến nguy cơ vỡ tử cung và xuất huyết[10].  

Một số tác giả khuyên nên sử dụng đường mổ 
dọc thân tử cung kinh điển để tránh nguy cơ đường 
mổ mở rộng sang bên quá mức làm tổn thương 
mạch máu tử cung và gây chảy máu sau mổ[7].  
Tuy nhiên, đường mổ này lại làm tăng nguy cơ chảy 
máu trong lúc mổ nhiều hơn đường mổ ngang đoạn 
dưới tử cung. Mặt khác, một số tác giả cũng chứng 
minh được rằng đường mổ ngang vẫn an toàn cho 
bệnh nhân đã cắt cổ tử cung tận gốc[13],[7]. 

KẾT LUẬN 

Cắt cổ tử cung tận gốc là một giải pháp an toàn 
về mặt ung thư cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung 
giai đoạn sớm và thỏa mãn một số điều kiện nhất 
định. Nó giúp cho bệnh nhân có cơ hội giữ lại chức 
năng sinh sản sau khi khỏi bệnh mặc dù tỷ lệ sinh 
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con thành công còn khiêm tốn và đòi hỏi quá trình 
chăm sóc thai kỳ thật sát sao. 
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ABSTRACT 

Fertility - sparing radical trachelectomy for early stage cervical cancer:  
12 cases series and literature review 

Objectives: Radical trachelectomy is an alternative treatment for preserving fertility in selected patients 
with early stage cervical cancer. The purpose of this report is to describe our technique of abdominal radical 
trachelectomy and review the current literature on this procedure. 

Materials and methods: We reported 12 cases of radical trachelectomy with pelvic lymphadenectomy in 
The Oncology Hospital of Ho Chi Minh city between 7/2018 and 9/2020. 

Results: The characteristics of the 12 adult patients who underwent radical trachelectomy included stage 
IB1 disease in all cases, a mean age of 31 years (range, 29 - 41), and a median estimated blood loss of 100ml 
(range, 70 - 150). Among of them, one case was performed by laparoscopic approach. No one need adjuvant 
treatment after sugery and all patients resumed normal menstruation postoperatively. All patients remain 
disease-free at the time of this report. The only remaining uterine blood supply in these patients are the utero-
ovarian vessels. There were no postoperative complications, and transurethral Foley catheters were removed 
in all cases at postoperative days 02 - 04 . 

Conclusions: Radical trachelectomy with pelvic lymphadenectomy is a feasible operation for selected 
women with early stage cervical cancer who desire to preserve reproductive function. Menstruation and 
reproductive function may be preserved after bilateral uterine vessel ligation.  

Keyword: Cervical cancer, radical trachelectomy, preserve fertility. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư 
thường gặp nhất ở phụ nữ. Xạ trị là mô thức điều trị 
rất quan trọng trong ung thư cổ tử cung trong đó xạ 
trị áp sát giúp tăng liều tại chỗ giúp tăng tỉ lệ kiểm 
soát bướu tại chỗ, tăng thời gian sống còn cho bệnh 
nhân[1],[3]. 

Để đảm bảo chất lượng điều trị của xạ trị áp 
sát, vấn đề vô cảm để đặt bộ áp đúng vị trí rất quan 
trọng. Có nhiều biện pháp vô cảm được áp dụng 
như gây mê, gây tê tủy sống, gây tê vùng và gây tê 
tại chỗ với các ưu điểm và nhược điểm khác khau. 
Gây tê tại chỗ đơn giản, an toàn, dễ thực hiện và tiết 
kiệm nhân lực, chi phí, thời gian theo dõi hơn và vẫn 
có thể giảm đau đúng mức khi thực hiện thủ 
thuật[4],[5],[6],[7],[8]. 

Tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM hiện đang 
áp dụng 2 phương pháp vô cảm để thực hiện kỹ 

thuật xạ trị áp sát là gây mê tĩnh mạch và gây tê tại 
chỗ bằng lidocain. Vấn đề đặt ra là gây tê tại chỗ 
bằng lidocain 2% trong xạ trị áp sát suất liều cao ung 
thư cổ tử cung có giảm đau hiệu quả không? Để trả 
lời câu hỏi trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
(NC): “Đánh giá hiệu quả giảm đau bằng bôi tê tại 
chỗ lidocain 2% trong xạ trị áp sát suất liều cao ung 
thư cổ tử cung” với 2 mục tiêu sau: 

1. Xác định mức độ đau của bệnh nhân khi 
thực hiện kỹ thuật với biện pháp vô cảm 
gây tê tại chỗ, phân tích sự khác biệt của 
mức độ đau theo một số đặc điểm của 
nhóm bệnh nhân. 

2. Xác định mức độ đau của các bệnh nhân khi 
thực hiện kỹ thuật với vô cảm bằng gây mê 
tĩnh mạch đang thực hiện song song tại 
bệnh viện. 

 

TÓM TẮT 

Mục đích: Đánh giá mức độ giảm đau của bệnh nhân thư hiện thủ thuật xạ trị áp sát ung thư cổ tử 
cung được vô cảm bằng gây tê tại chỗ lidocain 2%.  

Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu, can thiệp lâm sàng không ngẫu nhiên. Các bệnh nhân ung 
thư cổ tử cung được xạ trị áp sát suất liều cao tử cung âm đạo được chia làm 2 nhóm vô cảm là bôi tê tại 
chỗ Lidocaine 2% và gây mê tĩnh mạch. Tiêu chuẩn đánh giá chính là mức độ đau trong suốt quá trình 
thực hiện thủ thuật.  

Kết quả: Tổng cộng có 100 bệnh nhân với 177 lần xạ trị (89 lần được gây tê tại chỗ, 88 lần gây mê 
tĩnh mạch). Điểm đau NRS trung bình của 2 nhóm lần lượt là 4,97 ± 2,23 và 4,90 ± 2,92. Các yếu tố làm 
tăng mức độ đau ở bệnh nhân gây tê gồm: mức độ lo lắng trước điều trị, mức độ viêm âm hộ - âm đạo,  
độ sâu lòng tử cung lớn hơn 60mm, giai đoạn bệnh trễ, và lần xạ trị đầu tiên so với lần sau. Các tác dụng 
phụ, tai biến - biến chứng ghi nhận ở hai nhóm ít và ở mức độ nhẹ. 

Kết luận: Gây tê tại chỗ sử dụng gel lidocain 2% có tác dụng giảm đau tốt, an toàn, trong xạ trị áp sát 
suất liều cao ung thư cổ tử cung. 
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ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân ung thư cổ tử cung được xạ trị 
bằng kỹ thuật xạ trị áp sát suất liều cao tại bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM gồm 2 nhóm vô cảm gây tê tại 
chỗ và gây mê tĩnh mạch. Các bệnh nhân đã chọn 
lựa biện pháp vô cảm từ trước tùy theo bác sĩ thực 
hiện thủ thuật, nghiên cứu viên không can thiệp vào 
quyết định lựa chọn biện pháp vô cảm.  

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên tiến cứu, can thiệp không ngẫu nhiên. 

Các bước tiến hành nghiên cứu 
Bước 1: Lựa chọn hồ sơ bệnh nhân đủ tiêu 

chuẩn vào nghiên cứu, BN kí đồng ý tham gia 
nghiên cứu. 

Bước 2: Ghi nhận các thông tin về đặc điểm 
bệnh nhân và bệnh sử điều trị theo hồ sơ bệnh án. 

Bước 3: Tại khoa Xạ 1, Xạ 2 ghi nhận mức độ 
đau (theo thang điểm NRS có giá trị từ 0 đến 10) và 

các tác dụng phụ, tai biến - biến chứng của bệnh 
nhân vào 3 thời điểm: Trước khi thực hiện kỹ thuật; 
ngay sau khi thực hiện kỹ thuật và 24 giờ sau thực 
hiện kỹ thuật. 

Bước 4: Nhập và xử lý số liệu. Viết báo cáo 
nghiên cứu. 

Phân tích và xử lý số liệu 
Nhập liệu bằng phần mềm Epidata. Xử lý bằng 

phần mềm thống kê R, exel. 

Trị số p ≤ 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê. 

Đạo đức nghiên cứu 
Thông tin thu thập trong nghiên cứu được giữ bí 

mật theo đúng quy tắc và luật Y đức, đã được  
Hội đồng Y đức bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 
thông qua. 

KẾT QUẢ 

Trong thời gian từ tháng 6/2020 - 9/2020, nghiên 
cứu đã thu thập được 100 bệnh nhân với 177 lần 
thực hiện kỹ thuật (gây tê 89 lần và gây mê 88 lần). 

 
Đặc điểm lâm sàng và điều trị nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Tuổi trung bình 
Nhóm gây tê Nhóm gây mê 

53,9 ± 21 tuổi 53,6 ± 23,9 tuổi 

Giai đoạn Xâm lấn sớm 10,1% 11,3% 

Tiến xa 89,9% 88,7% 

ECOG 0 - 1 100% 100% 

ASA 
I 83,1% 71,6% 

II 16,9% 28,4% 

Phân liều HDR 

1 46,1% 36,4% 

2 33,7% 31,8% 

3 20,2% 31,8% 

Điều trị trước Xạ trị ngoài 44,6Gy 46,5Gy 

Hóa trị 73% 77,3% 

Tác dụng phụ của 
điều trị trước 

Viêm âm đạo 93,0% 85,2% 

Tiêu chảy 4,4% 5,6% 

Buồn nôn 1,1% 0% 

Lo lắng trước điều trị Không  11,2% 21,6% 

Nhẹ 61,8% 56,8% 

Vừa 27% 21,6% 

Độ sâu lòng tử cung 57,8 ± 7,3mm 58,5 ± 10,3mm 

Thời gian thực hiện thủ thuật 28,0 ± 7,5 phút 29,5 ± 9,2 phút 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 38 

Tất cả bệnh nhân nhóm gây tê đều được bôi tê 4ml gel lidocain 2% (80mg). Nhóm gây mê, sử dụng 
sulfentanyl (tỷ lệ 94,4%, 5 ± 0,0mcg) hoặc fentanyl (tỷ lệ 5,6%, 50 ± 0mcg) và 100% được kết hợp với propofol 
(62,2 ± 9,7mg). 

Mức độ đau khi thực hiện thủ thuật 

Bảng 2. Mức độ đau theo thang điểm NRS tại các thời điểm thực hiện thủ thuật 

Thời điểm Gây tê Gây mê 

Trước điều trị 1,36 1,25 

Trong điều trị 4,97 ± 2,23 4,90 ± 2,92 

Sau điều trị 24 giờ 1,56 1,57 

 

Bảng 3. Thời điểm đau nhất khi thực hiện thủ thuật 

Thời điểm đau nhất Gây tê (%) Gây mê (%) 

Khi đặt bộ áp 98,9 7,9 

Khi nạp nguồn  1,1 88,7 

Khi tháo bộ áp 0,0 2,3 

Thời điểm khác 0,0 1,1 

 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đau khi thực hiện thủ thuật dưới gây tê 

Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến mức độ đau của nhóm gây tê 

Yếu tố liên quan Điểm đau trung bình Trị số p 

Lần xạ đầu tiên so với lần sau 5,34 - 4,64 0,002 

Không lo lắng với lo lắng nhẹ, lo lắng vừa 3,90 - 4,94 - 5,71 < 0,02 

Độ sâu lòng tử cung dưới và trên 60mm 4,68 - 5,20 0,02 

Không viêm âm hộ âm đạo so với viêm độ 1 và viêm độ 2 3,14 - 4,94 - 5,42 p1, p2 < 0,001 
p3 = 0,09 

Giai đoạn bệnh xâm lấn sớm so với giai đoạn tiến xa tại chỗ 4,22 - 5,05 0,077 

 

Tác dụng phụ, tai biến - biến chứng  
Thời điểm ngay sau thực hiện kỹ thuật: Nhóm 

gây tê có 1 bệnh nhân buồn nôn (đã có từ trước điều 
trị do ngày hôm trước có hóa trị), 1 trường hợp hạ 
đường máu. Nhóm gây mê có 1 trường hợp bị tăng 
huyết áp, buồn nôn và nôn, 4 trường hợp nghi hạ 
đường máu. Cả hai nhóm bệnh nhân đều có đau 
nhẹ niệu đạo do đặt thông tiểu. 

Thời điểm sau 24 giờ: Nhóm gây tê có 97,3% 
bệnh nhân tiểu buốt, nhóm gây mê có 90,5% bệnh 
nhân tiểu buốt và 1 bệnh nhân buồn nôn do được 
hóa trị cùng ngày. 

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu 

Tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên 
cứu là 53 tuổi là độ tuổi thường gặp của ung thư cổ 
tử cung theo nhiều nghiên cứu là 50 - 60 tuổi[1,3]. 

Tất cả các bệnh nhân đều được phối hợp xạ trị 
ngoài với xạ trị áp sát với liều xạ trị ngoài trung bình 
44 - 46Gy. Đa số bệnh nhân ở giai đoạn tiến xa tại 
chỗ nên được hóa trị đồng thời với tỉ lệ 73% ở nhóm 
gây tê và 77% ở nhóm gây mê phù hợp với các 
phác đồ chuẩn được khuyến cáo cho điều trị ung thư 
cổ tử cung hiện nay[1,2,3].  

Đa số bệnh nhân có viêm âm đạo do xạ trị 
ngoài tại thời điểm thực hiện thủ thuật và khoảng 
60% bệnh nhân có lo lắng nhẹ trước thủ thuật. 
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Mức độ đau trong thời gian thực hiện kỹ thuật  

Ở nhóm gây tê điểm đau NRS trung bình là 
4,97 ± 2,23, nhóm gây mê điểm đau NRS trung bình 
là 4,90 ± 2,92. Điểm đau của hai nhóm gây tê và gây 
mê tương đương nhau, tuy nhiên trong NC này khi 
chọn mẫu hai nhóm không được phân bố ngẫu 
nhiên do đó không tiến hành phân tích ý nghĩa thống 
kê của sự khác biệt. 

Theo nghiên cứu của Chen HC và cs[5] thực 
hiện trên 40 bệnh nhân. Kết quả cho thấy ở pha 
được vô cảm bằng lidocain điểm đau trung bình là 
4,99 ± 2,41 và ở pha dùng giả dược là 6,01 ± 2,48, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so (p < 0,001). 
Điểm đau ở 2 nhóm trong NC này cũng tương đồng 
với NC của nhóm tác giả Chen. 

Bhanabhai và cs[4] đánh giá mức độ đau khi sử 
dụng vô cảm kết hợp gây mê tĩnh mạch với bôi tê tại 
chỗ. Kết quả điểm đau trung bình là 4,70 ± 2,5. Điểm 
đau của bệnh nhân trong nghiên cứu tác giả cũng 
tương đương so với 2 nhóm bệnh nhân trong nghiên 
cứu này (4,70 so với 4,97 và 4,90). 

Phân tích các yếu tố liên quan đến mức độ đau 
của nhóm gây tê 

Bệnh nhân xạ trị lần đầu và có lo lắng trước 
điều trị thường đau hơn, nguyên nhân của sự khác 
biệt này do ở lần điều trị đầu tiên bệnh nhân thường 
lo lắng nên co thắt cơ âm đạo và đáy chậu gây đau 
hơn, ở những lần sau mức độ lo lắng giảm và bệnh 
nhân đã biết quy trình nên phối hợp tốt hơn. Nguyên 
nhân thứ hai do thao tác nong cổ tử cung, đây là 
thao tác thường gây đau nhất cho người bệnh, ở lần 
thực hiện kỹ thuật đầu việc thăm dò tìm lỗ cổ tử 
cung khi bướu lớn khó khăn hơn, tốn thời gian và có 
thể gây đau hơn so với những lần sau đã biết trước 
đường vào nong cổ tử cung. Từ kết quả này cho 
thấy ở lần xạ trị đầu tiên cần sự động viên an tâm về 
tâm lý và có thể cân nhắc những biện pháp giảm 
đau bổ sung (ví dụ: thuốc giảm đau đường uống) 
nhằm cải thiện mức độ đau phải chịu đựng cho 
người bệnh. 

Ở những bệnh nhân có độ sâu lòng tử cung lớn 
hơn 60mm, điểm đau NRS trung bình cũng lớn hơn 
nhóm có độ sâu nhỏ hơn 60mm, (5,20 so với 4,68) 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (với p = 0,02). 
Điều này chứng tỏ điểm đau sẽ tăng khi độ sâu lòng 
tử cung tăng, tuy nhiên việc bộ áp đặt sâu hay nông 
trên thực tế do hai khả năng xảy ra, thứ nhất do lòng 
tử cung của bệnh nhân sâu thực sự, thứ hai do bác 
sĩ đẩy bộ áp quá căng, việc điểm đau tăng theo độ 
sâu lòng tử cung có thể là do nguyên nhân thứ hai. 

Viêm âm hộ - âm đạo do điều trị trước đó chủ 
yếu là do xạ trị chiếu ngoài. Do đó với các bệnh 

nhân này, đặc biệt là nhóm có viêm độ 2 việc hỗ trợ 
giảm đau (có thể là giảm đau đường uống) cho bệnh 
nhân nên là vấn đề cần lưu tâm. 

Khi phân bệnh nhân nhóm có giai đoạn sớm ít 
đau hơn, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê có thể là do tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn 
xâm lấn sớm thấp (p = 0,077). Do ở các bệnh nhân 
có giai đoạn tiến xa, bướu lớn và xâm lấn xung 
quanh nên khi thao tác làm căng âm đạo sẽ gây đau 
nhiều hơn. 

Thời điểm đau nhất trong quá trình thực hiện  
kỹ thuật 

Nhóm bệnh nhân gây tê thời điểm đau nhất chủ 
yếu xảy ra khi đặt bộ áp (98,9%), kết quả này cũng 
phù hợp vì lúc đặt bộ áp là thời điểm thực hiện nhiều 
thao tác gây đau nhất (đặt mỏ vịt thăm khám, sát 
trùng, nong cổ tử cung, đặt dụng cụ và chèn gạc). 
Sau thời điểm này hầu như bệnh nhân chỉ nằm cố 
định không có thao tác can thiệp nào thêm.  

Nhóm bệnh nhân gây mê đau nhất chủ yếu xảy 
ra trong thời gian sau khi đặt bộ áp đến lúc nạp 
nguồn xạ xong (88,7%), điều này do chỉ ở bước đặt 
dụng cụ bệnh nhân được sử dụng thuốc mê, hầu hết 
các bệnh nhân sau khi đặt dụng cụ đều đã hồi tỉnh 
khi chuyển qua các bước sau nên cảm nhận đau.  

Các tác dụng phụ, tai biến - biến chứng  

Nhóm bệnh nhân gây tê 
Chỉ ghi nhận một số trường hợp nhẹ không ảnh 

hưởng đến điều trị và hầu như không cần điều trị gì, 
vẫn có thể hoàn thành kỹ thuật. So với nghiên cứu 
của Chen và cs[5], khi xịt tê lidocaine 10% tác giả còn 
tiến hành đo nồng độ lidocaine hấp thu vào máu và 
kết quả cho thấy nồng độ này ở ngưỡng an toàn. 
Trong nghiên cứu này không đo được nồng độ 
lidocain như vậy nhưng với cùng lượng lidocaine 
được sử dụng (4ml) thì nồng độ lidocaine trong 
nghiên cứu này chỉ là 2% có thể nhận định nồng độ 
lidocaine trong máu cũng không cao hơn. Cũng 
trong nghiên cứu của Chen thì các tác dụng phụ trên 
tim mạch, huyết áp cũng không khác biệt giữa hai 
nhóm được gây tê hay không gây tê tại chỗ.  

Nhóm bệnh nhân gây mê 
Ghi nhận 1 trường hợp bị tăng huyết áp, buồn 

nôn và nôn sau khi gây mê. Bệnh nhân đã được xử 
trí bằng thuốc hạ áp và sau đó có thể tiếp tục điều trị 
hoàn thành kỹ thuật. Có 4 trường hợp nghi hạ 
đường máu do có thời gian nhịn ăn trước đó là  
14 - 15 giờ. Do đó so với gây tê tại chỗ thì bệnh 
nhân gây mê có khác biệt là cần phải nhịn ăn trước. 
Nên ở những bệnh nhân này sẽ có nguy cơ xảy ra 
hạ đường máu nếu nhịn ăn kéo dài đặc biệt nếu 
bệnh nhân có bệnh lý về đường máu kết hợp.  
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Theo nghiên cứu của nhiều các tác giả ghi nhận 
một số biến chứng của gây mê liên quan đến thuốc 
mê như: buồn nôn, nôn, giảm oxy máu, đau đầu, 
thay đổi huyết áp, rối loạn nhịp tim… Các tác dụng 
phụ, tai biến - biến chứng này tuy nhẹ và đều được 
điều trị khỏi nhưng làm cho quá trình theo dõi, quản 
lý bệnh nhân đòi hỏi khắt khe và mất thời gian hơn 
gây áp lực cho hệ thống y tế[4],[6],[7],[8]. Trong nghiên 
cứu này ở chúng tôi không ghi nhận các biến chứng 
trên, thực tế do kỹ thuật gây mê được thực hiện 
trong nghiên cứu này thực chất chỉ là tiền mê ngắn 
khi đặt bộ áp nên tỷ lệ các biến chứng liên quan đến 
thuốc mê sẽ ít hơn.  

KẾT LUẬN 

Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu: Hầu hết bệnh 
nhân được hóa xạ đồng thời trước, có viêm âm hộ 
 - âm đạo và lo lắng trước khi điều trị. 

Nhóm bệnh nhân gây tê: Mức độ đau vừa  
(4,97 ± 2,23). Các tác dụng phụ ít và nhẹ. Mức độ 
đau tăng theo mức độ lo lắng, tình trạng viêm âm hộ 
- âm đạo, độ sâu lòng tử cung và lần xạ trị đầu tiên. 

Nhóm bệnh nhân gây mê: Đau mức độ vừa 
(4,90 ± 2,92). Một số bệnh nhân có tác dụng phụ 
nhẹ và được điều trị khỏi hoàn toàn. 

Bôi tê tại chỗ lidocain 2% trong xạ trị áp sát suất 
liều cao ung thư cổ tử cung có hiệu quả giảm đau 
tốt, an toàn. 
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ABSTRACT 

Local anesthesia by lidocain gel 2% in cervical cancer high dose rate brachytherpy  

Purpose: To evaluate the pain relief efficacy of lidocaine gel 2% in cervical cancer high dose rate (HDR) 
brachytherapy procedure. 

Objects and methods: Prospective, non randomized controlled trial. Cervical cancer patients treated by 
high dose rate brachytherapy was enrolled into 2 groups:- local anesthesia with topical lidocaine gel 2% and - 
intravenous general anesthesia. The primary endpoint was pain score. 

Results: 100 patients with 177 HDR fractions (89 fractions with local anesthesia, 88 fractions with 
intravenous anesthesia). Average NRS pain scores during the procedure were were 4,97 ± 2,23 in local 
anesthesia group and 4,90 ± 2,92 in intravenous anesthesia groups. NRS depends on pre-treatment anxiety, 
vaginitis, uterine depth, advanced stages, fraction of HDR brachytherapy. Mild side effects were rarely 
reported. 

Conclusion: Local anesthesia with lidocaine gel 2% is effective, safe, and can be used in cervical cancer 
HDR brachytherapy, to reduce the burden on the medical system. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bướu nguyên bào võng mạc là bệnh lý ác tính 
của mắt hay gặp nhất ở trẻ, là 1 trong 10 loại ung 
thư trẻ em phổ biến, bệnh thường được phát hiện ở 
trẻ dưới 2 tuổi và hiếm khi được chẩn đoán với bệnh 
nhi từ 6 tuổi trở lên(22, 23, 29). Bướu nguyên bào võng 
mạc chiếm tỉ lệ khoảng 1/20000 trẻ sinh sống, tần 
suất mắc mới mỗi năm khoảng 200 - 300 ca ở Hoa 
Kì, bệnh chiếm tỷ lệ khoảng 11% các loại ung thư 
phát triển trong năm đầu sau sinh nhưng chỉ chiếm 
khoảng 2 - 3% toàn bộ các loại ung thư ở trẻ dưới 
15 tuổi(4, 22, 23). Các nhà nghiên cứu ở Trung và Nam 
Mỹ, Trung Đông và Ấn Độ cho rằng tỉ lệ có thể lớn 
hơn ở những vùng này(4, 29). 

Tại Việt Nam hiện vẫn chưa có số liệu thống kê 
đầy đủ về tỷ lệ mắc bệnh hàng năm của bệnh lý này. 

Theo giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, tỷ lệ các loại ung 
thư trẻ em tại TP. HCM trong giai đoạn 1995 - 1997 
thì bướu nguyên bào võng mạc xếp thứ 4 trong các 
loại ung thư thường gặp, đứng sau các bệnh lý bạch 
cầu cấp, các khối u não và bệnh lý lymphoma(32). 
Ngoài ra, Theo Nghiên cứu dịch tễ học một số bệnh 
ung thư phổ biến ở trẻ em tại một số vùng địa lý 
2001 - 2004, bướu nguyên bào võng mạc gặp 12 ca 
(5,6%) ở Hà nội, 5 ca (6,4%) ở Hải phòng, 2 ca 
(3,6%) ở Thái Nguyên, 1 ca (1,3%) ở Thừa Thiên 
Huế và không gặp ca nào ở Cần thơ(1). Theo một ghi 
nhận mới đây, mỗi năm tại BV mắt tiếp nhận điều trị 
khoảng 60 - 70 ca bệnh mới mắc bướu nguyên bào 
võng mạc, phần lớn đều ở giai đoạn rất muộn, và số 
lượng bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng(2). 

Bệnh có thể xuất hiện ở một mắt, hay cả 2 mắt, 
với một hoặc nhiều khối u, và bệnh thường có yếu tố 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định các đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh lý bướu nguyên bào võng mạc tại 
khoa Nội 3 bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh từ năm 2018 - 2020. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 43 bệnh nhân bướu nguyên bào thần kinh được 
chẩn đoán và điều trị tại khoa Nội 3 từ 6/2018 - 1/2020. 

Kết quả: Độ tuổi trung bình mắc bệnh là 33,58 ± 21,26 tháng. Tỷ lệ Nam/Nữ là 1:1. Triệu chứng lâm 
sàng vẫn nổi bật là đốm trắng đồng tử và lé mắt. Đa số các bệnh nhân đến điều trị tại khoa ở giai đoạn trễ, 
hầu hết đều đã được can thiệp phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu, có thể kết hợp với điều trị tại chỗ hay không. 
Trong nghiên cứu ghi nhận các trường hợp bướu nguyên bào võng mạc một bên mắt, 2 bên mắt và đặc 
biệt ghi nhận một trường hợp tổn thương 3 vị trí với 2 bên mắt và ở tuyến tùng. Đồng thời ghi nhận 4 
trường hợp có yếu tố liên quan di truyền và trong quá trình điều trị đã được vấn về vấn đề di truyền cho 
thân nhân bệnh nhân. Nghiên cứu không ghi nhận trường hợp tử vong trong khoảng thời gian theo dõi, tỷ 
lệ tiến triển thấp, chủ yếu ở những bệnh nhân ở giai đoạn trễ, đồng thời cho thấy được hiệu quả cao của 
hoá trị và cần thêm sự phối hợp giữa các chuyên khoa để cho kết quả điều trị tốt hơn. 

Từ khoá: Bướu nguyên bào võng mạc, đặc điểm lâm sàng, điều trị. 
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liên quan đến di truyền, tuy nhiên nếu chỉ có 1 khối u 
duy nhất tồn tại thì khả năng liên qua đến di truyền 
thấp hơn(29). Trước đây, khoét bỏ nhãn cầu là 
phương pháp điều trị được áp dụng nhiều nhất. Tuy 
nhiên trong những thập niên qua, điều trị bướu 
nguyên bào võng mạc đã phát triển nhiều kỹ thuật 
mới như: xạ trị ngoài (1920s), liệu pháp quang hóa 
trị (1950s), sau đó có kỹ thuật quang đông 
(1970s)(41). Tuy nhiên phải thế kỉ 20 người ta mới 
phổ biến điều trị hoá chất cho tất cả các giai đoạn 
nhằm bảo tồn mắt và thị lực và/hoặc giúp co nhỏ 
khối u tạo điều kiện cho phẫu thuật. Tỷ lệ sống thêm 
5 năm toàn bộ của trẻ em bướu nguyên bào võng 
mạc ở Mỹ là 95%(11).  

Ở Việt Nam hiện nay, do bướu nguyên bào 
võng mạc các triệu chứng khó nhận biết sớm, và sự 
hiểu biết của người dân cũng như hệ thống y tế cấp 
cơ sở còn nhiều hạn chế, đa phần chỉ phát hiện khi 
khối u đã vượt ra ngoài nên đa số trường hợp bệnh 
nhi nhập viện trong tình trạng trễ, khiến cho việc điều 
trị gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, việc thăm 
khám và chẩn đoán và phối hợp giữa các tuyến, các 
chuyên khoa còn nhiều trở ngại, các biện pháp bảo 
tồn mắt chưa phát triển ở nước ta. Bên cạnh đó, ở 
nước ta hiện chưa có nhiều các công trình nghiên 
cứu về bướu nguyên bào võng mạc, do đó việc 
nghiên cứu xác định tình hình bệnh lý này lại đặc 
biệt có ý nghĩa trong việc đề ra các biện pháp nhằm 
cải thiện hơn tỷ lệ sống, cũng như nâng cao khả 
năng bảo tồn thị lực của bệnh nhân. Việc nắm rõ 
được đặc điểm lâm sàng, cũng như kết quả điều trị 
trong thời gian qua ở các đơn vị điều trị ung thư đối 
với bệnh lý này là cần thiết, góp phần cung cấp thêm 
nhiều thông tin hữu ích nhằm mục đích nâng cao kết 
quả điều trị, cải thiện tiên lượng cho các bệnh nhân. 
Do đó chúng tôi thực hiện nghiên cứu này tại Bệnh 
viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh không ngoài 
những mục tiêu kể trên. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu tổng quát 1: Xác định một số đặc điểm 
lâm sàng của bệnh lý bướu nguyên bào võng mạc 
tại Khoa Nội 3 Bệnh viện Ung bướu TP. HCM từ 
6/2018 - 1/2020. 

Mục tiêu tổng quát 2: Xác định kết quả điều trị 
của bệnh lý bướu nguyên bào võng mạc tại khoa nội 
3 Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ 6/2018 - 1/2020. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu. 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả các bệnh nhân mắc bệnh lý bướu 
nguyên bào võng mạc tại Khoa Nội 3, bệnh viện Ung 
bướu TP. HCM từ 6/2018 đến 1/2020. 

Tiêu chuẩn chọn vào 
Tất cả bệnh nhân chẩn đoán xác định bệnh lý 

bướu nguyên bào võng mạc. Dựa trên giải phẫu 
bệnh. 

Có đầy đủ hồ sơ bệnh án ghi chép lâm sàng, 
cận lâm sàng, điều trị và diễn tiến trong quá trình 
nhập viện. 

Tiêu chuẩn loại ra 
Các bệnh nhân chẩn đoán xác định mắc bệnh 

lý bướu nguyên bào võng mạc không rõ ràng. 

Không có bệnh án hoặc bệnh án ghi chép 
không đầy đủ về lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và 
diễn tiến trong quá trình nhập viện. 

Bệnh nhân tự ý bỏ điều trị hoặc tử vong không 
do nguyên nhân bệnh trong quá trình điều trị và theo 
dõi. 

Thời gian nghiên cứu: 6/2018 - 1/2020. 

Địa điểm nghiên cứu 

Khoa Nội 3 bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Phương pháp thu thập số liệu 
Công cụ thu thập số liệu: bảng đánh giá được 

thiết kế sẵn. 

Cách thức thu thập số liệu: tra cứu hồ sơ bệnh 
án, bảng tóm tắt bệnh án trên cổng thong tin điện tử 
Bệnh viện Ung bướu TP. HCM. 

Cỡ mẫu 
Do là bệnh lý hiếm gặp nên tiến hành lấy mẫu 

thuận tiện. Mỗi trường hợp được chọn sẽ có một 
bảng khảo sát đi kèm. 

Trong nghiên cứu xác định được 43 trường hợp 
phù hợp. 

Bảng định nghĩa biến số 

Bảng 1. Định nghĩa biến số 

Tên biến số Giá trị biến số Cách thu thập 

Tuổi TÍNH BẰNG THÁNG 

Lưu ý: tuổi chẩn đoán là thời điểm bệnh nhân được 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 
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chẩn đoán dựa trên giải phẫu bệnh. 

Giới tính Nam. 

Nữ. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Tiền căn gia đình Có  

Không  

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Triệu chứng khởi phát Đốm trắng đồng tử. 

Lé mắt. 

Triệu chứng khác: giảm thị lực, viêm giác mạc, kết 
mạc,... 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Giai đoạn bệnh A,B,C,D,E theo hệ thông phân loại quốc tế. Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Mắt bệnh Một mắt 

2 bên mắt 

3 vị trí 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Điều trị trước khi nhập 
viện 

Chưa điều trị gì. 

Điều trị tại chỗ bảo tồn. 

Phẫu thuật MBNC. 

Kết hợp điều trị tại chỗ và phẫu thuật MBNC đối với 
trường hợp 2 mắt. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát 

Hoàn thành 3 đợt hóa trị Bệnh nhân sẽ được điều trị bước 1 với phác đồ 
VEC, nhận 2 giá trị 

Đạt 

Không đạt 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Đáp ứng sau 3 đợt hóa trị Chỉ xét đối với những trường hợp đã hoàn thành 
được ít nhất 3 đợt hóa trị. 

Hoàn toàn: Bệnh nhân bị một bên mắt đã múc bỏ 
nhãn cầu không xuất hiện tổn thương mới, bệnh 
nhân 2 bên mắt đạt được đáp ứng hoàn toàn ở mắt 
còn bảo tồn, bệnh nhân điều trị bảo tồn đạt dược 
đáp ứng hoàn toàn. 

Một phần: bỆnh nhân 2 bên mắt đáp ứng một phần 
đối với mắt được bảo tồn, bệnh nhân điều trị bảo tồn 
đạt được đáp ứng một phần. 

Không đáp ứng: Bệnh nhân 2 bên mắt không thay 
đổi tổn thương sau 3 đợt điều trị, bệnh nhân điều trị 
bảo tồn không thay đổi tổn thương sau 3 đợt điều trị. 

Tiến triển: Bệnh nhân 2 bên mắt có tổn thương tiến 
triển ở cả 2 mắt, bệnh nhân điều trị bảo tồn có tổn 
thương tiến triển. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Phương tiện đánh giá tổn thương: thông 
qua kết quả siêu âm hoặc kết quả soi đáy 
mắt khi bệnh nhân tái khám ở Bệnh viện 
Mắt TPHCM hoặc các cận lâm sàng khác. 

Điều trị sau 3 đợt hóa trị Hóa trị cho đủ phác đồ. 

Chuyển sang một biện pháp điều trị khác. 

Đổi phác đồ hóa trị khác. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Hoàn thành toàn bộ phác 
đồ hóa trị 

Chỉ áp dụng cho các bệnh nhân tiếp tục điều trị đủ 
phác đồ VEC, nhận 2 giá trị. 

Đạt. 

Không đạt. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Đáp ứng sau 6 đợt hóa trị Chỉ áp dụng đối với các bệnh nhân hoàn thành toàn 
bộ phác đồ hóa trị. 

Hoàn toàn. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Phương tiện đánh giá tổn thương: thông 
qua kết quả siêu âm hoặc kết quả soi đáy 
mắt khi bệnh nhân tái khám ở Bệnh viện 
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Một phần. 

Tiến triển. 

Không đáp ứng. 

Mắt TPHCM hoặc các cận lâm sàng khác. 

Điều trị sau khi hoàn thành 
đủ phác đồ 

Đối với những bệnh nhân đã hoàn thành đủ 6 chu kì 
hóa trị VEC, nhận 3 giá trị. 

Xạ trị. 

Hóa trị. 

Điều trị khác. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

Thời gian Tái phát Bao nhiêu tháng; tính từ thời điểm đạt được đáp 
ứng đến khi bệnh tái phát. 

Thu thập qua hồ sơ và bảng khảo sát. 

 
Công cụ xử lý số liệu 

Phần mềm xử lý số liệu SPSS 16.0. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm lâm sàng của bệnh lý bướu nguyên 
bào võng mạc 

Độ tuổi 

Bảng. Độ tuổi bệnh nhân Bướbướu nguyên bào 
võng mạc 

Tuổi Số lượng Tỷ lệ % 

Dưới 6 tháng 0  0 

Từ 6 đến 12 tháng 3  7 

Từ 12 đến 24 tháng 8  18,5 

Từ 24 đến 36 tháng 21 48.8 

Từ trên 36 tháng 11  25.7 

Nhận xét: Độ tuổi trung bình mắc bệnh của các 
bệnh nhân tại khoa trong nhóm từ 24 đến 36 tháng, 
trung bình 33,58 ± 21,261 tháng, chiếm tỷ lệ 48.8%, 
đồng thời trong khoảng thời gian khảo sát, không ghi 
nhận một trường hợp nào dưới 6 tháng tuổi mắc 
bệnh. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 7 tháng 
tuổi, và lớn nhất là 11 tuổi, đây là một trường hợp 
hiếm gặp đối với bệnh lý này. 

Tỷ lệ nam nữ của các bệnh nhân 

Bảng. Tỷ lệ nam nữ theo tuổi 

Giới 

Tuổi 
Nam Tỷ lệ % Nữ Tỷ lệ % Tổng 

6 - 12 tháng 0 0 3 15 3 

12 - 24 tháng 6 26.1 2 10 8 

24 - 36 tháng 11 47.8 10 50 21 

Trên 36 
tháng 6 26.1 5 25 11 

 23  20  43 

 

 

Biểu đồ. Tỷ lệ nam nữ 

Nhận xét: Qua bảng và biểu đồ trên, ta có thể 
thấy trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu, tỷ lệ nam 
nữ là gần như tương đương 1: 1. Điều này được thể 
hiện đối với tất cả các trường hợp được nghiên cứu, 
cũng như trong từng nhóm tuổi cụ thể, sự khác biệt 
là không đáng kể về mặt giới tính. 

Các dạng lâm sàng và giai đoạn bệnh của bệnh 
nhân 

 

Biểu đồ. Tỷ lệ các dạng lâm sàng 
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Biểu đồ. Tỷ lệ giai đoạn bệnh 

Nhận xét:  

Qua 2 biểu đồ trên, ta nhận thấy, đa phần các 
trường hợp đến khám và điều trị đều thuộc trong 
nhóm D, E kể cả trong các trường hợp với dạng lâm 
sàng kết hợp của cả 2 bên mắt thì số lượng các 
bệnh nhi có một mắt trong nhóm D hoặc E cũng 
chiếm tỷ lệ cao, cá biệt có 1 trường hợp nằm trong 
cả 2 nhóm D và E, hoàn toàn không còn khả năng 
bảo tồn thị lực. Từ đó có thể thấy, các bệnh nhi hầu 
như được phát hiện ở giai đoạn trễ, nên khả năng 
điều trị cũng như bảo toàn thị lực không cao. 

Thêm vào đó, ta cũng thấy được đa phần các 
bệnh nhi biểu hiện ở một bên mắt, và tỷ lệ trái phải 
cũng gần tương đương nhau. Tuy nhiên tỷ lệ các 
bệnh nhi mắc bệnh ở cả 2 mắt cũng chiếm tỷ lệ 
tương đối 35%, nhưng đa phần là có sự phối hợp 
giữa 2 nhóm lâm sàng khác nhau, nên khả năng bảo 
tồn thị lực ở mắt có dạng lâm sàng tốt hơn vẫn còn. 
Đồng thời có 1 trường hợp bé có dạng lâm sàng 
bướu nguyên bào võng mạc 3 bên, chiếm tỷ lệ 2%, 
và cũng là dạng lâm sàng hiếm gặp nhất. 

Một phần quan trọng khác cũng được khảo sát 
trong số 43 trường hợp bệnh nhân được theo dõi thì 
số trường hợp bệnh nhân có ghi nhận tiền căn gia 
đình chiếm tỷ lệ khoảng 10%, và có 1 trường hợp 
ghi nhận có nhiều người trong cùng 1 gia đình mắc 
chung bệnh lý bướu nguyên bào võng mạc. 

Triệu chứng mắc bệnh 

 

Biểu đồ. Tỷ lệ triệu chứng mắc bệnh 

Nhận xét:  

Đa phần những bệnh nhân đều đến khám vì vô 
tình được cha mẹ phát hiện có đốm trắng ở đồng tử, 
tỷ lệ chiếm 70%. Số trường hợp đến khám vì triệu 
chứng lác mắt là 18% và mối liên quan giữa triệu 
chứng này và sự xâm lấn vào thần kinh thị là không 
rõ ràng. Còn lại 12% bệnh nhân đến khám vì các 
triệu chứng khác như đau nhức mắt, chảy nước mắt 
sống, giảm thị lực,... 

Tình trạng điều trị trước khi nhập BV Ung Bướu 

 

 

Biểu đồ. Điều trị trước khi nhập viện 

Nhận xét: Ta có thể thấy, đa phần tất cả bệnh 
nhân trước khi nhập viện đều đã được phẫu thuật 
múc bỏ nhãn cầu, do như đã nói ở trên, hầu như các 
bệnh nhi khi phát hiện đều ở nhóm lâm sàng trễ, nên 
khả năng bảo tồn thị lực không cao. Và qua biểu đồ 
cũng có thể thấy, số bệnh nhân được tiếp nhận cả 2 
phương thức điều trị cũng chiếm ưu thê, và hầu như 
đều rơi các trường hợp bệnh biểu hiện ở cả 2 bên 
mắt. 

Kết quả điều trị của các bệnh nhân tại khoa nội 3 
bv ung bướu trong thời gian theo dõi. 

Tỷ lệ bệnh nhân hoàn thành một nửa phác đồ, tình 
trạng đáp ứng và điều trị sau khi hoàn thành 3 chu kì 

hóa trị VEC  
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BIỂU ĐỒ Tỷ lệ hoàn thành 3 chu kì 

 
BIỂU ĐỒ Đáp ứng sau 3 chu kì hóa trị 

Nhận xét: Qua 2 biểu đồ trên, ta có thể thấy, đa 
phần các bệnh nhân đều hoàn thành được nửa chu 
kì đầu của liệu trình hóa trị, lí do có những trường 
hợp chưa hoàn thành là do bệnh nhi mới nhập viện 
thời gian theo dõi chưa đủ để hoàn thành nửa chu 
kì. Tuy nhiên, khi xét tới tỷ lệ đáp ứng sau nửa chu 
kì ta có thể thấy là đa số các trường hợp chỉ đáp 
ứng một phần khi đánh giá lại bằng lâm sàng, hoặc 
khám đồng tử mê hoặc qua hình ảnh học, thay vào 
đó, tín hiệu khả quan là không ghi nhận tình trạng 
bệnh tiến triển hay không đáp ứng nào. Và cũng 
chính vì lí do đó, nên 100% bệnh nhi đều được tiếp 
tục điều trị hướng hoàn thành toàn bộ phác đồ. 

 
Tỷ lệ bệnh nhân hoàn thành toàn bộ phác đồ, 
tình trạng đáp ứng sau, điều trị sau khi hoàn 
thành toàn bộ phác đồ 

 

Biểu đồ. Các tỷ lệ sau khi hoàn thành toàn bộ phác 
đồ hóa trị 

Nhận xét: Ta thấy qua biểu đồ có 1 sự biến 
chuyển rõ tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn và đáp ứng một 
phần sau khi bệnh nhân hoàn thành toàn bộ phác đồ 
điều trị, tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn vượt trội và gần đạt 
gấp đôi số lượng đáp ứng hoàn toàn trong số các 
trường hợp hoàn thành toàn bộ phác đồ. Và đa số 
trong các trường hợp đáp ứng một phần đều nằm 
trong nhóm các bệnh nhi lúc đầu nhập viện với 
nhóm lâm sàng giai đoạn muộn, do đó khả năng 
điều trị cho đáp ứng hoàn toàn là không cao. Tuy 
nhiên, vẫn không ghi nhận trường hợp bệnh tiến 
triển hoặc không đáp ứng sau khi bệnh nhân đã 
hoàn thành toàn bộ phác đồ. 

Tình trạng đáp ứng cuối cùng và thời gian theo 
dõi trong nghiên cứu 
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Nhận xét:  

Qua biểu đồ ta có thể thấy không ghi nhận bất 
kì trường hợp nào tử vong, và tỷ lệ sống không bệnh 
của các bệnh nhân cũng tương đối cao, tuy nhiên, 
do thời gian theo dõi ngắn nên tỷ lệ số bệnh nhân 
đạt được đáp ứng hoàn toàn không cao do vẫn chưa 
hoàn thành phác đồ, và tình trạng lâm sàng nặng. 
Tuy nhiên, ghi nhận 2 trường hợp tái phát, và cả 2 
trường hợp sau khi hoàn thành đủ phác đồ vẫn 
không đạt được đáp ứng hoàn toàn. 

Ta thấy thời gian theo dõi của các bệnh nhân 
trung bình khoảng được 9 tháng trong khoảng, do 
không có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên do các 
bệnh nhân thời gian nghiên cứu ngắn nên không thể 
rút ra kết luận về sống còn đối với các bệnh nhân 
này. 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm lâm sàng bệnh lý bướu nguyên bào 
võng mạc 

Độ tuổi trung bình 
Tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát 

triển nói chung thì tỷ lệ các bệnh nhân được phát 
hiện và điều trị sớm tương đối thấp, và đa phần đều 
đến trong tình trạng muộn, làm cho việc điều trị gặp 
nhiều khó khăn. 

Nghiên cứu của Nguyễn Ngân Hà và cộng sự 
tại BV Mắt Trung ương trong 10 năm từ 2004 - 2013 
thì độ tuổi trung bình phát hiện bệnh là 25.44 
tháng(8). 

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Chung về đột biến 
gen RB1 và đặc điểm lâm sàng 2019 thì ghi nhận độ 
tuổi trung bình phát hiện bệnh là 13 tháng. Điều này 
cho thấy sau khoảng 10 năm thì khả năng phát hiện 

bệnh ở giai đoạn sớm của nước ta cũng có cải thiện 
tốt(10). 

Trong nghiên cứu này thì độ tuổi trung bình 
phát hiện bệnh nằm trong nhóm từ 24-36 tháng tuổi, 
mà trung bình là 33, 58 tháng. Trong một nghiên cứu 
của tác giả Quách Vĩnh Phúc thực hiện với nội dung 
tương tự vào năm 2003 cho độ tuổi trung bình của 
các bệnh nhân tại BV Ung Bướu là 35,6 tháng(6). Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Sau hơn 
một thập kỉ ta có thể thấy độ tuổi phát hiện bệnh đã 
được cải thiện nhiều, tuy nhiên vẫn còn khá cao nếu 
so với các nghiên cứu được thực hiện ở các bệnh 
viện chuyên khoa kể trên. Điều này được lí giải do 
địa điểm nghiên cứu đặc thù ở BV chuyên khoa ung 
thư, nên trước đến với BV Ung bướu TP. HCM thì 
đa phần các bệnh nhân đều đã được can thiệp điều 
trị trước đó, hoặc là điều trị tại chỗ hoặc là đã phẫu 
thuật múc bỏ nhãn cầu, và tỷ lệ bệnh nhân chưa 
điều trị gì chỉ đạt được 4.6% trong tổng số ca được 
theo dõi. 

So sánh độ tuổi của các nghiên cứu 

Nghiên cứu Tuổi trung bình  
phát hiện  

Nguyễn Ngân Hà và cộng sự (2004 - 2013)  25.44 tháng 

Nguyễn Ngọc Chung (2019)  13 tháng  

Quách Vĩnh Phúc 2003  35.6 tháng  

Nghiên cứu này (2020)  33, 58 tháng  

 

Tỷ lệ giới tính 
Nói về tỷ lệ giới tính đối với bệnh lý này, với đặc 

điểm liên quan đến đột biến trên nhiễm sắc thể 
thường nên tỷ lệ mắc bệnh về giới tính không có 
nhiều gợi ý, và nghiên cứu này tỷ lệ giới tính nam/ 
nữ đạt 53/47. Tỷ lệ này cũng tương đương với các 
nghiên cứu khác trong nước và các nghiên cứu trên 
thế giới. Cụ thể:  

Nghiên cứu của Nguyên Ngân Hà, tỷ lệ nam/nữ 
là 1.2/1. Nghiên cứu của Abidi và cộng sự ở Maroc 
thì có 20 bệnh nhân nam và 21 bệnh nhân nữ. 
Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Chung và cộng sự thì 
tỷ lệ nam/ nữ là 23/20. 

Giai đoạn bệnh 
So sánh giai đoạn bệnh 
 
Nghiên 

cứu  A B C D E 

Nguyễn 
Ngọc 

Chung 
(2019)  

11.1% 19.4% 6.9% 47.2 15.3 
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Nghiên 
cứu này 
(2020)  

0% 5% 2% 42% 51% 

Quách 
Vĩnh 
Phúc 

(2003)  

Giai đoạn I: 0% Giai đoạn II: 23% 

Giai đoạn III: 76%  Giai đoạn IV: 01% 

 
Ngoài ra, như đã đề cập, do vấn đề chẩn đoán 

và điều trị sau, cộng thêm các bệnh nhân được phát 
hiện trễ nên nhóm lâm sàng phổ biến là nhóm D và 
E, đồng thời, tỷ lệ liên quan đến di truyền cũng 
chiếm thiểu số, chỉ đạt 10% trong tổng số bệnh nhân 
theo dõi, và chỉ có một trường hợp di truyền qua 
nhiều thế hệ, điều này phần nào gợi ý đến tính chất 
di truyền trên tế bào thân thể nhiều hơn từ đột biến 
từ trong bụng mẹ hay không, điều này vẫn cần thêm 
nhiều thời gian và nhiều công trình hơn nữa để trả 
lời cho câu hỏi này. 

Đặc điểm điều trị của bệnh lý u nguyên bào võng 
mạc tại Khoa Nội 3 BV Ung Bướu 

Như đã đề cập ở trên, do đặc điểm chẩn đoán 
và điều trị thường đi sau so với các bệnh viện khác 
nên việc điều trị chỉ ra ở nghiên cứu này có nhiều 
nét đặc thù riêng.  

Với tỷ lệ bệnh nhân chưa điều trị gì đến với 
khoa thấp, chỉ có 2 trường hợp chưa điều trị gì 
(4,6%) trên tổng số bệnh nhân được khảo sát. Còn 
lại, hầu như đa số các trường hợp đều đã được can 
thiệp tại chỗ hoặc múc bỏ nhãn cầu rồi, do đó toàn 
bộ bệnh nhân trong nghiên cứu đều được thông qua 
hóa trị theo phác đồ VEC, đồng thời có sự phối hợp 
thêm với bệnh viện Mắt trong việc tái khám theo dõi 
tình trạng đáp ứng, cũng như tiếp tục điều trị bảo tồn 
thị lực cho các bệnh nhân trong trường hợp bướu 
nguyên bào võng mạc 2 bên mắt mà vẫn còn khả 
năng giữ được thị lực. Điều này thể hiện sự nỗ lực 
của tất cả các chuyên khoa trong việc điều trị cho 
bệnh nhân. 

Nói về tỷ lệ đáp ứng đối với điều trị, thông qua 
các kết quả nghiên cứu đã trình bày ở trên, ta thấy 
được tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn sau 3 chu kì so với khi 
hoàn thành toàn bộ phác đồ có sự thay đổi tương 
quan tương đối rõ nét. Theo đó tỷ lệ đáp ứng hoàn 
toàn sau 3 chu kì là 18,75%, còn tỷ lệ đáp ứng hoàn 
toàn sau khi hoàn thành toàn bộ phác đồ đạt được 
63,33%. Qua đó cho thấy được hiệu quả khả quan 
của quá trình điều trị, cũng như hứa hẹn sẽ đem lại 
kết quả cuối cùng thuận lợi hơn, nếu bệnh nhân tuân 
thủ điều trị và sự phát triển hơn trong việc chẩn đoán 
sớm, cải tiến kĩ thuật điều trị cũng như sự tăng 
cường phối hợp giữa các chuyên khoa với nhau. 

Một điểm sáng là tỷ lệ tử vong bằng 0 và tỷ lệ 
tái phát rất thấp, đây là tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, 
do thời gian nghiên cứu ngắn, hạn chế về kĩ thuật 
nghiên cứu, thời gian theo dõi trung bình chỉ đạt 
khoảng 9 tháng nên các bệnh nhân này vẫn cần 
được theo dõi sát để đưa ra kết luận cuối cùng về tỷ 
lệ sống còn toàn bộ ở 1 nghiên cứu khác sau này. 

Tính mới, tính ứng dụng của nghiên cứu 

Như đã đề cập ở trên, nghiên cứu được thực 
hiện phần nào giúp cung cấp cho chúng ta một cái 
nhìn tổng quan về bệnh lý u nguyên bào võng mạc ở 
BV Ung Bướu nói riêng và các cơ sở điều trị ung thư 
khác nói chung.  

Khác với các nghiên cứu được thực hiện ở các 
trung tâm nhãn khoa, các bệnh nhân ở nghiên cứu 
này có độ tuổi phát hiện trễ hơn, vì lí do khách quan 
là khi bệnh nhân có triệu chứng thì đa phần đều đến 
khám ở các bệnh viện nhãn khoa, cũng chính vì điều 
đó, hầu như tất cả mọi bệnh nhân đều đã được tiếp 
nhận điều trị với một biện pháp đặc hiệu trước đó. 
Với đặc điểm như vậy, đòi hỏi phải có sự phối hợp 
điều trị thật chặt chẽ giữa BV Ung bướu với các 
trung tâm điều trị nhãn khoa để có thể quản lí và 
điều trị tốt bệnh lý này. Đồng thời, với kết quả điều trị 
ban đầu, có thể thấy được hóa trị đóng một vai trò 
quan trọng trong việc điều trị, song song với việc kết 
hợp với các phương pháp điều trị tại chỗ để tăng 
khả năng bảo tồn thị lực và giảm được tình trạng tái 
phát đến mức thấp nhất. 

Hạn chế của nghiên cứu 

Tuy kết quả của nghiên cứu đã phần nào giải 
quyết được những mục tiêu đã đặt ra, nhưng vẫn 
tồn tại nhiều hạn chế.  

Thứ nhất, việc nghiên cứu dựa trên hồ sơ bệnh 
án là chủ yếu phụ thuộc rất nhiều vào sự chính xác 
của việc ghi nhận bệnh án ban đầu, cũng như dễ 
dàng bỏ mất nhiều mẫu vì việc thất lạc hồ sơ.  

Thứ hai, thời gian nghiên cứu quá ngắn, nhiều 
trường hợp vẫn chưa hoàn thành đủ thời gian theo 
dõi, thậm chí chưa hoàn thành cả phác đồ điều trị, từ 
đó làm hạn chế việc khảo sát những yếu tố quan 
trọng như sống còn toàn bộ trong việc điều trị.  

Thêm vào đó, vì sự phối hợp chưa được chặt 
chẽ lắm giữa bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Mắt 
TP. HCM làm cho việc cung cấp thông tin ban đầu 
cũng như quá trình theo dõi bị gián đoạn, dẫn đến 
việc mất mẫu khảo sát. 
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KẾT LUẬN 

Độ tuổi trung bình mắc bệnh là 33,58 ± 21,26 
tháng. 

Tỷ lệ Nam/Nữ là 1:1. 

Triệu chứng lâm sàng vẫn nổi bật là đốm trắng 
đồng tử và lé mắt. 

Đa số các bệnh nhân đến điều trị tại khoa ở giai 
đoạn trễ, hầu hết đều đã được can thiệp phẫu thuật 
múc bỏ nhãn cầu, có thể kết hợp với điều trị tại chỗ 
hay không. 

Trong nghiên cứu ghi nhận các trường hợp 
bướu nguyên bào võng mạc một bên mắt, 2 bên mắt 
và đặc biệt ghi nhận một trường hợp tổn thương 3 vị 
trí với 2 bên mắt và ở tuyến tùng. Đồng thời ghi 
nhận 4 trường hợp có yếu tố liên quan di truyền và 
trong quá trình điều trị đã được vấn về vấn đề di 
truyền cho thân nhân bệnh nhân. 

Nghiên cứu không ghi nhận trường hợp tử vong 
trong khoảng thời gian theo dõi, tỷ lệ tiến triển thấp, 
chủ yếu ở những bệnh nhân ở giai đoạn trễ, đồng 
thời cho thấy được hiệu quả của việc phối hợp giữa 
các chuyên khoa sẽ góp phần tăng khả năng sống 
cho bệnh nhân. 

Thời gian nghiên cứu ngắn, tuy nhiên mẫu 
nghiên cứu vẫn được tiếp tục theo dõi để phục vụ 
cho các nghiên cứu sau này về sống còn toàn bộ và 
sống còn không bệnh của các bệnh nhân mắc bệnh 
lý bướu nguyên bào võng mạc. 
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ABSTRACT 

Clinical features and results of retinoblastoma tumor treatment at Ho Chi Minh City Oncology Hospital 
from 2018 - 2020. 

Purpose: Determine the clinical characteristics of retinoblastoma patients and Identify the treatment results 
of retinoblastoma tumor in Department of Internal Medicine 3, Ho Chi Minh City's Oncology Hospital 

Materials and methodes: A retrospective research with 43 retinoblastoma patients treated at Department 
of Internal Medicine 3, Ho Chi Minh City Oncology Hospital from 6/2018 to 1/2020. 

Result: The average age of infection is 33.58 ± 21.26 months. Male/Female ratio is 1: 1. Clinical symptoms 
are still prominent as white pupil spots and strabismus. The majority of patients who come to the department for 
treatment at a later stage, most of whom have had surgery to remove the eyeball, can be combined with topical 
treatment or not. In the study, we recorded cases of single, bilateral, and unilateral retinoblastoma tumors and a 
special case of 3 location lesions with 2 eyes and pineal gland. Also recorded 4 cases with genetic factors and 
during the treatment were genetic problems for relatives of patients. The study did not record deaths during the 
follow-up period, the rate of progression was low, mainly in patients with late stage, and showed the 
effectiveness  of chemotherapy and the coordination between specialists, which would contribute to the 
increase in the ability of the patient to live. 

Keywords: Retinoblastoma, clinical characteristics, treatment. 
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4 Phó Trưởng Khoa - Điều hành Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 
5
 BSĐT Khoa Ngoại Phụ Khoa - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

   Bộ môn Ung thư - Đại học Y Dược TP. HCM 
6 BSĐT Khoa Ngoại Phụ Khoa - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM 

MỞ ĐẦU 

Ung thư buồng trứng đứng thứ 18 trong những 
bệnh ung thư thường gặp, và đứng thứ 8 trong 
nhóm những bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. 
(Globocan 2018)[34]. Tuy không phải là căn bệnh 
thường gặp nhất, nhưng lại chiếm tỷ lệ tử vong cao 
(5,1/100.000) và tỷ lệ sống còn 5 năm dưới 50%[35]. 
Điều này được giải thích bởi việc chậm trễ trong 
chẩn đoán, với hơn 75% trường hợp được chẩn 
đoán khi bệnh đã ở giai đoạn tiến xa do triệu chứng 
ban đầu không đặc hiệu, và hơn 60% trường hợp đã 
có di căn xa tại thời điểm chẩn đoán[27]. 

Ung thư buồng trứng có thể giới hạn tại chỗ tại 
vùng, xâm lấn trực tiếp từ buồng trứng sang các cấu 
trúc lân cận như bàng quang, trực tràng, gieo rắc ổ 
phúc mạc, với 86% ở phúc mạc thành và mạc nối 
lớn, 50% ở các rãnh đại tràng và 20% ở lách. Bệnh 
cho di căn xa theo đường máu chiếm khoảng 16%, 
trong đó nhiều nhất là màng phổi, chiếm tỷ lệ 33%, 
kế đến là gan với 26% và phổi chiếm 15%[11]. Di căn 
theo đường bạch huyết chiếm khoảng 70%, vị trí 

thường gặp nhất là hạch chậu và hạch cạnh động 
mạch chủ bụng[20] [21] [27]. 

Bên cạnh đó, một số vị trí di căn hiếm gặp cũng 
đã được báo cáo, bao gồm da, xương, hệ thần kinh 
trung ương, mắt, vú, khí - phế quản, tim 0 màng tim. 
Những ổ di căn này có thể xuất hiện tại thời điểm bắt 
đầu hoặc trong suốt quá trình diễn tiến bệnh, với 
những triệu chứng không đặc hiệu, và có tiên lượng 
sống còn kém hơn so với những vị trí di căn thường 
gặp khác[7],[25],[33]. 

Nhiều phương tiện chẩn đoán đã được nghiên 
cứu nhằm tìm ra nguồn gốc nguyên phát của tế bào 
ung thư, trong đó, giải phẫu bệnh và hóa mô miễn 
dịch đóng vai trò tiên quyết, định hướng chẩn đoán 
và điều trị. 

Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo một 
trường hợp ung thư buồng trứng di căn vú hiếm gặp, 
và nhắc tới vai trò của các dấu ấn miễn dịch trong 
việc chẩn đoán xác định nguồn gốc của bướu 
nguyên phát. 

TÓM TẮT 

Ung thư buồng trứng di căn vú rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 0,03 - 0,6% bệnh lý ác tính ở vú, và 
tính đến năm 2015 có 110 trường hợp được ghi nhận. Bệnh chiếm tỷ lệ thấp nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm 
lẫn trong chẩn đoán. Nhân một trường hợp ung thư buồng trứng di căn đến vú, chúng tôi muốn nhắc đến 
vai trò của các dấu ấn miễn dịch, nhằm xác định nguồn gốc nguyên phát của bướu, từ đó giúp lập kế 
hoạch điều trị, tránh những can thiệp không cần thiết.  

Từ khóa: Ung thư buồng trứng di căn vú. 
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CA LÂM SÀNG 

Bệnh nhân Nguyễn Thị H., sinh năm 1965, địa 
chỉ Lâm Đồng, nghề nghiệp nội trợ, nhập viện vào 
tháng 10 năm 2019. 

Bệnh sử  

Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân đau âm ỉ 
khắp bụng, cảm giác đầy bụng, ăn uống kém, thấy 
bụng to dần; bệnh nhân đi khám bệnh viện Chợ Rẫy, 
được siêu âm bụng và chụp CT-scan bụng chậu, ghi 
nhận tràn dịch ổ bụng lượng nhiều, được chẩn đoán: 
theo dõi Ung thư phúc mạc, chưa loại trừ ung thư 
buồng trứng, nên bệnh nhân đến khám bệnh viện 
Ung Bướu.  

Tiền căn 

Năm 2010, bệnh nhân mổ bướu vú phải tại 
Bệnh viện Ung Bướu, hiện đã mất giấy ra viện. 
Chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý di truyền hay mang 
gen đột biến.  

Khám lâm sàng 

Hạch trên đòn trái kích thước khoảng 2cm, 
cứng, giới hạn không rõ, di động kém. 

Vú 2 bên: Không sờ chạm bướu vú.  

Báng bụng lượng nhiều, không sờ rõ bướu ổ 
bụng. 

Khám phụ khoa: Cổ tử cung không sang 
thương, vùng túi cùng sau có nốt gieo rắc xâm lấn 
một phần vùng chậu.  

Các cơ quan khác trong giới hạn bình thường. 

Cận lâm sàng 

CA125 >5000U/mL, HE4 1423,1pmol/L, LDH 
682U/L, AFP và bhCG trong giới hạn bình thường. 

Siêu âm bụng 
Carcinomatosis xoang phúc mạc, buồng trứng 

hai bên không thấy.  

CT-Scan ngực - bụng 
Hình ảnh bánh mạc nối, tổn thương dạng nốt rải 

rác phúc mạc thành với đường kính khoảng 10mm, 
dịch tự do ổ bụng lượng trung bình. 

Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng 
Viêm hang vị. 

 
 

 
 

 
 

                    : dịch ổ bụng 

                    : tử cung  

Hình 1. Hình ảnh Carcinomatosis bụng chậu 

Sinh thiết hạch trên đòn trái, kết quả giải phẫu bệnh: Carcinom tuyến dạng nhú, grad 2, di căn hạch. 

Chẩn đoán: Ung thư buồng trứng FIGO IVB (hạch trên đòn). 

Hướng xử trí: Hóa trị tân hỗ trợ - Phẫu thuật giảm tổng khối bướu gian kỳ. 
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Quá trình điều trị 

Diễn tiến lâm sàng 
Trong thời gian thực hiện xét nghiệm chuẩn bị hóa trị, bệnh nhân thấy đau tại sẹo mổ cũ ở vú phải, khám 

lâm sàng ghi nhận có 1 khối vị trí 4 - 5 giờ, kích thước khoảng 1 - 2cm.  

Siêu âm 
Vú phải 

Vị trí 4 - 5h cách núm vú 5cm có cấu trúc echo kém, không đồng nhất, giới hạn rõ, bờ đa cung, kích thước 
43x15mm, không vôi hóa, tăng sinh mạch máu vùng trung tâm.  

Vị trí 2h cách núm vú 2cm có cấu trúc tương tự, kích thước 25 x 9mm.  

Vị trí 4 - 5h cách núm vú 1cm có cấu trúc tương tự, kích thước 13 x 9mm.  

Vú Trái 
Không thấy bướu đặc hay nang. 

Hạch nách 2 bên không thấy hạch bệnh lý.  

Kết luận: Đa tổn thương vú Phải nghĩ ác tính.  

Nhũ ảnh 
Vú phải: Khung ¼ dưới trong mảng đậm độ cao, bờ không đều, giới hạn không rõ, có gai, xâm nhiễm mô 

mỡ mặt trước tuyến vú, khả năng lan ra quầng vú, phân loại BIRADS IV. Vú Trái BIRADS 1.  

 

Hình 2. Tổn thương vú Phải BIRAD IV (vị trí mũi tên) 

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ bướu vú phải: Carcinom tuyến vú.  

Sinh thiết lõi kim tổn thương vú phải, kết quả: Carcinom vú, xâm nhiễm, dạng không đặc hiệu, grad 2.  

Hóa mô miễn dịch: ER (++), PR (-), HER2 (-), Ki67: 10%. 

Dấu ấn ung thư: CA15.3: 107U/mL 

Điều trị: Hóa trị phác đồ Paclitaxel - Carboplatin (Platinum - Taxane) 04 chu kỳ đồng thời thực hiện xét 
nghiệm chẩn đoán tổn thương vú. 
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Sau 04 chu kỳ hóa trị 
Lâm sàng 

Bụng báng (++), không sờ rõ bướu. 

Khám âm đạo: Eo tử cung to, thân tử cung hơi to. Cạnh Trái sờ chạm khối không rõ kích thước, vùng 
chậu chưa bị xâm lấn 

Hạch trên đòn trái kt # 2cm, cứng, dính  

Vú Phải: mảng chắc vị trí 2-3h, kt # 3cm, vị trí 4-5h, kt # 2cm, giới hạn không rõ. Vú trái không sờ chạm 
bướu. Hạch nách 2 bên không sờ chạm. 

Dấu ấn ung thư: CA125: 226,1U/mL, CA15,3: 14.5U/mL. 

Siêu âm 
Dịch ổ bụng (++).  

Hạch trên đòn trái dạng hạch di căn, kt = 5 - 18mm  

Vú Phải 
Vị trí 4 - 5h cách núm vú 3cm có sang thương echo kém, giới hạn không rõ, bờ gai, d#17x6mm, vi vôi hóa 

bên trong, tăng sinh mạch máu.  

Vị trí 2 - 3h cách núm vú 2cm có cấu trúc tương tự, d # 20x5mm.  

Vị trí 4 - 5h cách núm vú 1cm có cấu trúc tương tự, d # 8mm.  

Vú Trái 
Không thấy tổn thương khu trú vú trái. 

Hạch nách 2 bên không thấy hạch bệnh lý. 

CT - scan bụng chậu: Carcinomatosis bụng chậu. 

 

 

Hình 3. Hình ảnh CT scan bụng chậu sau hóa trị 

Chẩn đoán 

Ung thư buồng trứng di căn hạch trên đòn trái/ 
Ung thư vú T2(3)NxMx. 

Chẩn đoán phân biệt: Ung thư vú T2(3)NxM1 
(hạch trên đòn, buồng trứng). 

Hội chẩn liên chuyên khoa 

Siêu âm đầu dò âm đạo xác định buồng trứng. 

Sinh thiết sang thương phúc mạc và buồng 
trứng xác định giải phẫu bệnh. 

Nhuộm hóa mô miễn dịch mẫu mô vú và hạch 
xác định nguồn gốc nguyên phát. 

Khảo sát đột biến gen BRCA1 và BRCA2. 

Kết quả 

Siêu âm đầu dò âm đạo: Hai buồng trứng 
không thấy cấu trúc bình thường. Vùng túi cùng sau 
có ít dịch và có nốt echo dày, d = 10 x 9mm, Doppler  
(-). 
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Hình 4. Không thấy cấu trúc bình thường của buồng 
trứng trên siêu âm 

Khảo sát đột biến gen BRCA1 và BRCA2 âm 
tính. 

Phẫu thuật (ngày 09/04/2020). 

Thám sát 
Ổ bụng có dịch báng 500ml.  

Thành bụng, rãnh đại tràng, ruột non: Có nốt 
gieo rắc tan 1 phần sau hóa trị. 

Mạc nối lớn: Dính ruột non, co cụm vào khối 
tụy, tan 1 phần sau hóa trị. 

Tử cung: Thân tử cung d = 3x5x6cm, có vết 
bướu gieo rắc tan sau hóa ở phúc mạc bàng quang 
và Douglas, cổ tử cung d = 3 x 3 x 3cm. 

Buồng trứng: Teo nhỏ, có bướu bám bề mặt 

Vùng chậu: Còn nốt gieo rắc d # 1x1,5cm cạnh 
phải trực tràng. 

Chẩn đoán trong phẫu thuật: Ung thư buồng 
trứng giai đoạn IVB (hạch trên đòn Trái) đã hóa trị/ 
Ung thư vú cT2(3)NxMx. 

Quyết định phẫu thuật: Cắt tử cung toàn bộ 
tuýp A + 2 phần phụ mang bướu + sinh thiết mạc nối 
lớn. 

GPB sau mổ 
Buồng trứng - tai vòi Phải + buồng trứng Trái: 

carcinom tuyến, grad 3, nghĩ carcinom bọc tuyến tiết 
dịch trong. 

Nốt gieo rắc vùng chậu + bánh mạc nối: 
carcinom tuyến, grad 3, nghĩ carcinom bọc tuyến tiết 
dịch trong, di căn.    

Hóa mô miễn dịch mẫu mô của 3 cơ quan với 
cùng một nhóm các dấu ấn, kết quả: WT1 (+), PAX8 
(+), P16 (+), P53 (+), ER (+), PR (-), Mammaglobulin 
(-).  

Kết luận: Phù hợp Carcinom bọc tuyến tiết dịch 
trong, grad 3 của buồng trứng.  

 

 

Hình 5. Cả 3 mẫu mô cho kết quả giống nhau ở tất 
cả các dấu ấn 

Hội chẩn liên chuyên khoa lần 2 

Chẩn đoán: Ung thư buồng trứng giai đoạn IV 
di căn vú và hạch trên đòn trái. 

Hướng xử trí: Hóa trị phác đồ Platinum - 
Taxane.  

Hiện tại bệnh nhân đã kết thúc chu kì thứ 9 của 
hóa trị, đánh giá đáp ứng gần hoàn toàn về mặt hình 
ảnh học và sinh hóa, và đang được theo dõi định kì 
mỗi 3 tháng tại Khoa Nội Phụ khoa - Phổi.  

BÀN LUẬN 

Ung thư vú nguyên phát là bệnh lý thường gặp 
nhất ở phụ nữ, tuy nhiên, ung thư di căn đến vú lại 
chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 0,5 đến 1,3%[12]. Trong 
nhóm này, lymphôm, melanôm, ung thư phổi và ung 
thư buồng trứng là những ung thư nguyên phát di 
căn đến vú thường được nhắc đến, thống kê trong y 
văn cao nhất lên đến 58%[17],[24],[32]. Riêng ung thư 
buồng trứng di căn đến vú hoặc hạch nách chỉ chiếm 
tỷ lệ 0,03 đến 0,6%. Trường hợp được báo cáo đầu 
tiên vào năm 1907 bởi Sitzenfrey, và tính đến năm 
2015, chỉ có 110 trường hợp ung thư buồng trứng di 
căn vú được mô tả[3],[36],[14].  

Trong khi đó, ung thư di căn buồng trứng chiếm 
khoảng 10% các trường hợp u ác tính ở buồng 
trứng[4],[8],[9],[13] và trong các cơ quan di căn đến 
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buồng trứng, vú chiếm vị trí thứ hai sau dạ dày, với 
tỷ lệ 15,5%[13]. 

Trường hợp báo cáo của chúng tôi, ung thư 
buồng trứng di căn vú và hạch trên đòn đã không 
được nghĩ tới trong chẩn đoán ban đầu. Trong thời 
gian thực hiện và chờ kết quả xét nghiệm chẩn đoán 
tổn thương vú, triệu chứng lâm sàng của bệnh tiến 
triển nên chúng tôi quyết định hóa trị phác đồ 
Platinum - Taxane. Sau khi hóa trị 4 chu kỳ, đánh giá 
đáp ứng hóa trị một phần, đồng thời có kết quả chẩn 
đoán tổn thương vú, chúng tôi tiến hành  hội chẩn 
nhằm xác định nguồn gốc nguyên phát của bệnh, 
tránh những điều trị không cần thiết.  

Ung thư buồng trứng thường di căn theo đường 
máu hoặc bạch huyết đến vú. Loại giải phẫu bệnh 
thường gặp nhất là carcinom tuyến dịch trong của 
buồng trứng, chiếm 72%, tuy nhiên những phân 
nhóm khác như bướu nghịch mầm, bướu carcinoid, 
carcinom tuyến dạng nội mạc tử cung, u tế bào hạt 
cũng đã được ghi nhận[10],[19],[26]. Với trường hợp của 
chúng tôi, kết quả giải phẫu bệnh của cả ba mẫu mô 
bệnh phẩm đều là carcinom tuyến, nên cần dựa vào 
các dấu ấn hóa mô miễn dịch nhằm xác định nguồn 
gốc ác tính.  

Để xác định nguồn gốc nguyên phát của tế bào 
ung thư, nhiều loại dấu ấn hóa mô miễn dịch đã 
được nghiên cứu. Do cả hai cơ quan đều liên quan 
đến nội tiết, những thụ thể ER (Estrogen receptor) 
và PR (Progesterone receptor) đã không còn đặc 
trưng cho ung thư vú khi dương tính trong 50% các 
trường hợp ung thư buồng trứng. Từ năm 2013, 
PAX8 (Paired box gene 8) đã được báo cáo là một 
dấu ấn mới trong chẩn đoán phân biệt nhiều loại 
khác nhau của ung thư, đặc biệt là ung thư buồng 
trứng. Laury và cộng sự đã báo cáo rằng dấu ấn 
miễn dịch PAX8 hiện diện trong 99% các trường hợp 
carcinôm tuyến dịch trong grad cao của buồng trứng, 
và 100% các trường hợp carcinom tuyến dịch trong 
grad thấp và u dịch trong giáp biên[15]. Ngoài ra, 
PAX8 còn biểu hiện trong một số loại ung thư có 
nguồn gốc từ tuyến giáp, thận, và các cơ quan trong 
hệ thống Muller, và PAX8 cũng liên quan đến sự 
biểu hiện của WT1. Trong một nghiên cứu về ung 
thư buồng trứng nguyên phát của Nonaka và cộng 
sự, PAX8 dương tính trong 87% trường hợp ung thư 
buồng trứng, và 96% đối với loại carcinom tuyến 
dịch trong của buồng trứng - loại giải phẫu bệnh 
thường gặp nhất[22]. Năm 2003, Schaner và cộng sự 
đã thực hiện nghiên cứu phân tích biểu hiện gen, sử 
dụng phương pháp phân tích dự đoán microarray 
(PAM) thấy sự biểu hiện của 61 gen được phân tích 
trong 68 mẫu ung thư biểu mô vú và 57 mẫu ung thư 
biểu mô buồng trứng, ghi nhận PAX8 có biểu hiện 
cao hơn trong ung thư buồng trứng so với ung thư 

vú[28]. Tacha và các cộng sự cũng đã ghi nhận 79% 
các trường hợp ung thư buồng trứng có biểu hiện 
của PAX8[31]. Bên cạnh đó, dấu ấn CA125 (Cancer 
antigen 125) và WT1 (Wilms tumor suppressor gene 
1) cũng đã được ghi nhận biểu hiện dương tính 
trong các nhóm của ung thư buồng trứng nhưng lại 
âm tính trong ung thư vú. Tuy vậy, WT1 lại có thể 
âm tính trong 20% các trường hợp ung thư buồng 
trứng, và dương tính trong một vài trường hợp lành 
tính hay u trung mô ác tính[1]. Đối với biểu hiện của 
PAX8 trong nhóm carcinom tuyến vú xâm lấn, dựa 
trên nghiên cứu của Singh và cộng sự, đã cho kết 
quả 41% có biểu hiện với PAX8 bằng phương pháp 
nhuộm với kháng thể MRQ50 nhưng phần lớn là 
biểu hiện yếu và khu trú, tuy nhiên khi nhuộm bằng 
phương pháp BC12 thì không có trường hợp nào 
biểu hiện PAX8, điều này được lý giải do sự phản 
ứng chéo xảy ra giữa kháng thể MRQ50 và các gen 
PAX khác ngoài PAX8. Như vậy, PAX8 có thể được 
xem là một dấu ấn đáng tin cậy để chẩn đoán phân 
biệt nguồn gốc của tổn thương[30].  

Trường hợp ca lâm sàng trên, cả ba mẫu mô 
đều có kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch tương tự ở 
tất cả các dấu ấn, và PAX8 có biểu hiện ở cả ba 
mẫu mô, nghĩ đến có cùng nguồn gốc từ buồng 
trứng. Từ đó có thể kết luận đây là một trường hợp 
ung thư buồng trứng di căn vú và hạch trên đòn.  

Năm 2004, Recine và cộng sự đã ghi nhận thời 
gian xuất hiện di căn từ lúc phát hiện bệnh là 20 
tháng và trong một số trường hợp hiếm, di căn đến 
vú có thể xuất hiện đồng thời tại thời điểm chẩn 
đoán. Năm 2008, Schneuber và cộng sự đã mô tả 
trường hợp đầu tiên di căn vú xuất hiện 56 tháng 
trước khi ung thư buồng trứng xuất hiện ở một bệnh 
nhân 72 tuổi, và thời gian sống còn toàn bộ của 
bệnh nhân này là 85 tháng tính từ thời điểm phát 
hiện bệnh[26],[29]. Tiên lượng sống còn đã được ghi 
nhận từ 13 ngày đến 3,5 tháng[26],[29],[36], một vài 
trường hợp ghi nhận sống dưới 1 năm[16],[18],[23]. 

Ung thư buồng trứng di căn vú nên được điều 
trị toàn thân, với những phác đồ hóa trị phù hợp. 
Phẫu thuật đoạn nhũ được xem như phẫu thuật 
giảm nhẹ theo sau hóa trị[2],[5],[6]. 

KẾT LUẬN  

Ung thư buồng trứng di căn vú ít gặp trên lâm 
sàng, tuy nhiên, nên được nghĩ tới trong tình huống 
bệnh nhân có tiền căn ung thư buồng trứng hoặc 
xuất hiện tổn thương vú đồng thời hay sau khi điều 
trị ung thư buồng trứng, nhằm lập kế hoạch điều trị 
và tránh những điều trị không cần thiết. WT1 và 
PAX8 có vai trò quan trọng trong phân biệt ung thư 
có nguồn gốc nguyên phát từ buồng trứng hay 
không từ buồng trứng. 
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ABSTRACT 

Breast is an uncommon metastatic site of ovarian cancer with only 0.03 - 0.6% of all breast maglinancies. 
There are only 110 cases documented until 2015. The rarity of this circumstance can lead to insufficent 
diagnosis and overtreatment. Surgical pathology and Immunohistochemistry play an important role in our case 
of determining the origin of the metastatic lesion of the breast therefore they give us precise diagnosis and 
staging. Sufficient assessment of this patient give us the reasonable mangement orientation without any 
overzealous treatment. 

Keywords: Breast metastasis from ovarian cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

U lymphô tế bào B lớn lan tỏa (ULBLLT) là một 
thực thể bệnh thường gặp nhất của u lymphô không 
Hodgkin, chiếm 30 - 40% các trường hợp trên toàn 
thế giới[1]. Tuy nhiên, ở một số nước Đông Nam Á 
như Thái Lan tỉ lệ ULBLLT thường cao hơn, trên 

50%[2]. Tại VN, chưa có số liệu chính thức nhưng 
theo một nghiên cứu của P.X.Dũng, tỉ lệ bệnh nhân 
(BN) ULBLLT tại BVUB TP.HCM là 70%[3]. 

Trên lâm sàng, ULBLLT, CD20(+) được xếp 
vào u lymphô diễn tiến nhanh với thời gian sống 
thêm toàn bộ (STTB) tính bằng tháng nếu không 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát thời gian sống thêm toàn bộ (STTB) và sống thêm không biến cố (STKBC) của 
các phân nhóm tế bào B trung tâm mầm (TTM) và không trung tâm mầm (KTTM) ở BN ULBLLT, CD20(+) 
điều trị bằng phác đồ R-CHOP. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu 48 BN ULBLLT, CD20(+) 15 tuổi được điều trị 
tại BVUB từ tháng 9/2017 đến 3/2018. BN được phân nhóm TTM và KTTM theo phương pháp Hans.  
Phác đồ R-CHOP được lập kế hoạch điều trị cho BN, tổng cộng 6 chu kỳ. BN giai đoạn sớm, kèm Bulky 
hạch được hóa trị phối hợp với xạ trị. 

Kết quả: Có 46/48 trường hợp (TH) được phân dưới nhóm, trong đó: 21 TH (45,7%) TTM và 25 TH 
(54,3%) KTTM. Tỉ lệ STTB 18 tháng: TTM là 90,5%, KTTM là 83,6%; tỉ lệ STKBC 18 tháng: TTM là 75,4%, 
KTTM là 74,5% với sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Phân tích đơn biến ở TTM, yếu tố 
ảnh hưởng đến STTB là triệu chứng B, nhuộm MYC và đáp ứng điều trị (ĐUĐT); STKBC là triệu chứng B, 
LDH máu và ĐUĐT. Phân tích đa biến cho thấy ĐUĐT là yếu tố tiên lượng độc lập. Phân tích đơn biến ở 
KTTM, các yếu tố ảnh hưởng đến STTB là triệu chứng B và ĐUĐT; STKBC là tuổi BN. Phân tích đa biến 
không có yếu tố ảnh hưởng. 

Kết luận: ĐUĐT là yếu tố có giá trị giúp tiên lượng STTB và STKBC của phân nhóm TTM ở BN 
ULTBBL, CD20 (+) điều trị với phác đồ R-CHOP. Cần thiết nghiên cứu thêm các phân nhóm TTM và 
KTTM ở những BN này. 

Từ khóa: U lymphô tế bào B lớn lan tỏa, phân nhóm tế bào B trung tâm mầm và không trung tâm 
mầm, hóa trị phối hợp xạ trị. 
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điều trị. Hiện tại, bệnh được điều trị với hóa - miễn 
dịch trị liệu với phác đồ chuẩn là R-CHOP (rituximab, 
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin, 
prednisone). Tuy nhiên, với phác đồ chuẩn thì cũng 
chỉ có 2/3 BN được chữa khỏi. Số BN còn lại hoặc 
kháng với điều trị ban đầu hoặc khi tái phát thì có kết 
quả xấu ngay cả với hóa trị liều cao và ghép tế bào 
gốc tự thân[4]. 

Về tiên lượng lâm sàng của ULBLLT, Chỉ số 
Tiên lượng Quốc tế vẫn là yếu tố tiên lượng có giá trị 
từ 1993 đến nay[5]. Tuy vậy, kết quả điều trị của BN 
vẫn có sự khác biệt trong từng nhóm nguy cơ. 
Khoảng mười năm gần đây, nhờ sự tiến bộ của sinh 
học phân tử người ta đã hiểu rõ về sinh học của 
ULBLLT. Các dấu ấn sinh học ảnh hưởng xấu đến 
tiên lượng BN là ULBLLT kèm CD5+, hoặc là phân 
nhóm tế bào B hoạt hóa, hoặc đồng biểu hiện (hai 
protein MYC và BCL2), hoặc tái sắp xếp cả hai gen 
MYC và BCL2/hoặc BCL6 (còn gọi là double hit 
lymphoma)[4]. 

Dựa vào các giai đoạn phát triển và biệt hóa 
của tế bào nguồn gốc B, các nghiên cứu trắc đồ biểu 
hiện gen (TĐBHG), người ta chia ULBLLT thành hai 
phân nhóm: tế bào B trung tâm mầm và tế bào B 
hoạt hóa (hay không trung tâm mầm). Các tế bào B 
trung tâm mầm (TTM) xuất phát từ các tế bào dạng 
lymphô thường trú trong trung tâm mầm của hạch 
lymphô. Ngược lại, các tế bào B hoạt hóa xuất phát 
từ tế bào B ở giai đoạn nguyên tương bào, ngay 
trước lối ra của trung tâm mầm vì thế còn được gọi 
là tế bào sau trung tâm mầm hay không trung tâm 
mầm (KTTM)[6]. Do kỹ thuật TĐBHG được thực hiện 
trên mô tươi, đắt tiền và không có sẵn ở phần lớn 
các trung tâm nên một số thuật toán hóa mô miễn 
dịch (HMMD) được đề nghị thay thế, trong đó 
phương pháp Hans được sử dụng nhiều vì có độ 
tương hợp cao. Phương pháp này dựa trên bộ ba 
kháng thể (BCL6, CD10 và MUM-1) để phân 
ULBLLT ra hai phân nhóm TTM và KTTM (STTB 5 
năm của TTM-76% cao hơn KTTM - 34%)[7]. 

Tại nước ngoài, có rất nhiều nghiên cứu ảnh 
hưởng tiên lượng của hai phân nhóm TTM và KTTM 
đến BN ULBLLT, CD20(+). Ngược lại, ở nước ta có 
rất ít nghiên cứu về chủ đề này. Từ năm 2012 đến 
nay, BVUB TP.HCM đã thực hiện chẩn đoán mô 
bệnh học ULBLLT theo phân loại WHO 2008 và 
phân nhóm TTM, KTTM theo phương pháp Hans. 
Phân ra dưới nhóm của u lymphô tế bào B lớn lan 
tỏa (ULBLLT), CD20(+) theo phân loại WHO 2008 có 
giá trị tiên lượng thế nào đến kết quả điều trị. Đó là 
câu hỏi và lý do chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.  

Mục tiêu nghiên cứu 

1/ Khảo sát đặc điểm lâm sàng-bệnh học của 
hai phân nhóm TTM và KTTM ở BN ULBLLT, 
CD20(+). 

2/ Phân tích thời gian sống thêm toàn bộ 
(STTB) và sống thêm không biến cố (STKBC) của 
hai phân nhóm TTM và KTTM ở BN ULBLLT, 
CD20(+). 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các BN ULBLLT, CD20(+) 15 tuổi, được điều 
trị ban đầu bằng phác đồ R-CHOP tại BVUB 
TP.HCM từ tháng 9/2017 đến 3/2018. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Chẩn đoán mô bệnh học ULBLLT, CD20(+) 

theo phân loại WHO 2008 và được chia phân nhóm 
TTM và KTTM theo phương pháp Hans. 

Bệnh mới chưa điều trị trước đó. 

Chức năng thất trái bảo tồn, LVEF  50%. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Chỉ số hoạt động cơ thể theo ECOG kém (≥ 2). 

Suy tim ứ huyết hay chức năng thất trái kém, 
LVEF <50%. 

Có xâm nhập hệ TKTW/ tủy xương hoặc 
chuyển dạng bệnh bạch cầu lymphô cấp. 

Phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, can thiệp 
không đối chứng.  

- Tính cỡ mẫu:  

Số lượng BN tối thiểu (n) cần cho nghiên cứu 
được tính bởi công thức:  

n = Z2 1-/2 p (1-p)/ (p)2  

Trong đó:  

+ Z: Thang điểm tương ứng với mốc ý nghĩa 
thống kê mong muốn; : sai lầm loại 1 = 5% = 0,05; 
2-side test Z = 1,96. 

+ p: Tỉ lệ ĐƯHT trung bình (theo nghiên cứu 
GELA) = 68% = 0,68. 

+ : Giá trị tương đối, chọn = 0,2. 

Tính ra: n = 1,962 x 0,68 x 0,32/ (0,68 x 0,2)2 = 46,4. 

Vậy cỡ mẫu tối thiểu cần là 46 trường hợp. 

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Nhập và 
xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 23.0 for 
Windows. Dùng phép kiểm chi bình phương khi xét 
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mối tương quan giữa hai biến định tính; phép kiểm  
t-Student giữa hai biến định lượng, giá trị p < 0,05 
với độ tin cậy 95% được xem là có ý nghĩa thống kê. 
Khảo sát thời gian sống thêm toàn bộ và sống thêm 
không biến cố bằng phương pháp Kaplan Meier, với 
phép kiểm Log-rank. Thời điểm kết thúc nghiên cứu 
là 31/8/2019. 

+ Thời gian sống thêm toàn bộ (STTB): Là 
thời gian tính từ lúc BN được chẩn đoán bệnh cho 
đến khi BN tử vong vì bất cứ nguyên nhân gì. 

+ Thời gian sống thêm không biến cố 
(STKBC): Là thời gian tính từ lúc BN bắt đầu điều trị 
cho đến khi BN tử vong (do bất cứ nguyên nhân gì) 
hay tái phát (đối với BN đạt đáp ứng hoàn toàn) hay 
tiến triển (đối với BN đạt đáp ứng một phần). 

Đạo đức nghiên cứu: Tuân thủ các nguyên tắc đạo 
đức trong nghiên cứu y học. 

+ Chẩn đoán mô bệnh học theo phân loại 
WHO 2008, điều trị phác đồ R-CHOP: thực hiện tại 
BVUB TP.HCM và chi phí được BHYT VN chi trả 
theo qui định. 

+ Phân tích tái sắp xếp (TSX) gen MYC, 
BCL2 và BCL6: tác giả gửi block qua BV Truyền 
máu - Huyết học TP. HCM để thực hiện xét nghiệm 
FISH và tự trả chi phí (BN không phải trả tiền).  

Cách tiến hành nghiên cứu 
+ Chẩn đoán: Hỏi bệnh sử, khám lâm sàng 

và sinh thiết để có giải phẫu bệnh (GPB). Bước 1: 
Sau khi sinh thiết, mẫu bệnh phẩm được cố định 
formol và chuyển khoa GPB để đúc sáp, sau đó đem 
cắt lam, nhuộm bằng HE và đọc hình thái học. Nếu 
kết quả hướng về u lymphô tế bào B lớn lan tỏa sẽ 
chuyển qua bước 2; nếu chưa phân biệt được giữa 
u lymphô, u biểu mô hay u trung mô thì dùng HMMD 
(kháng nguyên LCA, EMA và CK) để phân biệt. 
Bước 2: Nhuộm HMMD bộ lớn trên nhiều lam, bao 
gồm CD3, CD5, CD10, CD20, BCL2, BCL6, CYCLIN 
D1, MUM1, Ki67 và MYC (dương tính khi phản ứng 

kháng nguyên - kháng thể bắt màu > 30% tế bào). 
Dùng phương pháp Hans để chia ra phân nhóm 
TTM và KTTM.  

+ Xếp giai đoạn: Dựa vào lâm sàng và các 
phương tiện cận lâm sàng như siêu âm bụng,  
X quang phổi, CT scan ngực bụng, huyết đồ, tủy đồ/ 
sinh thiết tủy. 

+ Đánh giá tiên lượng lâm sàng theo 
CSTLQT gồm 5 yếu tố là tuổi, KPS, giai đoạn, số vị 
trí tổn thương ngoài hạch và LDH máu. 

+ Phân tích TSX ba gen MYC, BCL2 và 
BCL6: khảo sát trên 100 tế bào ở kỳ giữa của phân 
bào. TSX của một gen được xem là dương tính khi 
nhân các tế bảo có chuyển đoạn làm thay đổi tín 
hiệu màu chiếm >10%. 

+ Điều trị: Phác đồ R-CHOP x 6 chu kỳ. Nếu 
BN không tiếp nhận đủ 6 chu kỳ nhưng tối thiểu phải 
nhận 1 chu kỳ. Xạ trị phối hợp hóa trị khi BN ở giai 
đoạn I, II có bệnh lý Bulky (hạch kích thước to) được 
định nghĩa là hạch có đường kính (đk) >7,5cm hay 
đk hạch trung thất > 1/3 đk lồng ngực đo ở T5-T6 
trên X quang)[8]. 

+ Đánh giá đáp ứng điều trị: Theo tiêu chuẩn 
IWG (International Working Group) dành cho u 
lymphô năm 1999, không sử dụng PET.  

+ Đánh giá độc tính hóa trị: Theo Tiêu chuẩn 
độc tính chung thường gặp của NCI. 

Phác đồ R-CHOP (chu kỳ 21 ngày). 

Rituximab 375mg/m2 TTM N1.  

Cyclophosphamide 750mg/m2 TTM N1. 

Doxorubicin 50mg/m2 TTM N1.  

Vincristine 1,4mg/m2 TTM N1. 

Prednison 60mg/m2 uống N1-N5. 

 
 
KẾT QUẢ 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng - bệnh học của hai phân nhóm TTM và KTTM ở BN ULBLLT, CD20(+) 

Tổng cộng có 48 BN ULTBBL, CD20(+) nhưng chỉ có 46 BN được phân nhóm.  

Tỉ lệ hai phân nhóm: 21 TH TTM (45,7%), 25 TH KTTM (54,3%).  

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng-bệnh học của hai phân nhóm TTM và KTTM  
Đặc điểm lâm sàng - 

bệnh học (số TH) 
Phân nhóm TTM 

Số TH (%) 

Phân nhóm KTTM 

Số TH (%) 

p 

Tuổi 

 60 (30) 

> 60 (16) 

 

16 (76,2) 

5 (23,8) 

 

14 (56) 

11 (44) 

 

0,15 
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Tuổi trung vị 53 60 

Giới  

Nam (25)  

Nữ (21) 

Tỉ lệ nam:nữ 

 

11 (52,4) 

10 (47,6) 

1,1:1 

 

14 (56) 

11 (44) 

1,3:1 

 

0,8 

Triệu chứng B 

Không có (42) 

Có (4) 

 

16 (76,2) 

5 (23,8) 

 

16 (64) 

9 (36) 

 

0,37 

 

Giai đoạn 

I - II (26) 

III - IV (20) 

 

12 (57,1) 

9 (42,9) 

 

14 (56) 

11 (44) 

 

0,37 

LDH máu 

Bình thường (24) 

Tăng (22) 

 

13 (61,9) 

8 (38,1) 

 

11 (44) 

14 (56) 

 

0,22 

Dấu ấn sinh học 

Đồng biểu hiện (34) 

TSX hai gen (1) 

Không có (11) 

 

16 (76,2) 

1 (4,8) 

4 (19) 

 

18 (72) 

0 (0) 

7 (28) 

 

0,5 

 

CSTLQT 

Thấp (22) 

Trung bình - thấp (13) 

Trung bình - cao (10) 

Cao (1) 

 

12 (57,1) 

8 (38,1) 

1 (4,8) 

0 (0) 

 

10 (40) 

5 (20) 

9 (36) 

1 (4) 

 

 

0,07 

Phương pháp điều trị 

HT đơn thuần (44) 

HT + XT (2) 

 

20 (95,2) 

1 (4,8) 

 

24 (96) 

1 (4) 

  

0,9 

Đáp ứng điều trị (45) 

ĐUHT (25) 

ĐUMP (18) 

Bệnh ổn định (1) 

Bệnh tiến triển (1) 

 

12 (57,1) 

7 (33,3) 

1 (4,8) 

1 (4,8) 

 

13 (54,2) 

11 (45,8) 

0 (0) 

0 (0) 

 

0,4 

 

Phân tích thời gian STTB và STKBC của hai phân 
nhóm TTM và KTTM ở BN ULBLLT, CD20(+) 

Thời gian STTB và STKBC của hai phân nhóm 
TTM và KTTM 

Thời gian theo dõi STTB ngắn nhất 01 tháng, 
dài nhất 23 tháng, trung vị 18 tháng. Xác suất STTB 
18 tháng: TTM là 90,5 %; KTTM là 83,6% với p = 0,5 
(biểu đồ 1). 

 

Biểu đồ 1. STTB hai phân nhóm 
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Biểu đồ 2. STKBC hai phân nhóm 

Thời gian theo dõi STKBC ngắn nhất 1 tháng, 
dài nhất 22 tháng, trung vị 15 tháng. Xác suất 
STKBC 18 tháng: TTM 75,4%; KTTM 74,5%, p = 0,8 
(biểu đồ 2). 

Phân tích đơn biến các yếu tố ảnh hưởng đến 
STTB và STKBC của hai phân nhóm TTM và 
KTTM 

Bảng 2. Các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến STTB 
và STKBC của hai phân nhóm  

Các yếu tố ảnh 
hưởng có ý 

nghĩa thống kê  
(p < 0,05) 

Phân nhóm TTM Phân nhóm KTTM 

STTB STKBC STTB STKBC 

Tuổi     p = 0,02 

Triệu chứng B p = 
0,008 p = 0,006 p = 

0,004  

Nhuộm MYC 
bằng HMMD p = 0,01    

LDH máu  P = 0,02   

Đáp ứng điều trị 
(ĐUĐT) 

p = 
0,000 p = 0,000 p = 

0,000  

 

Phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến 
STTB và STKBC của hai phân nhóm TTM và 
KTTM 

Phân tích đa biến ba yếu tố ảnh hưởng STTB 
của TTM cho thấy ĐUĐT là yếu tố tiên lượng độc lập 
(YTTLĐL); ba yếu tố ảnh hưởng STKBC của TTM thì 
ĐUĐT là YTTLĐL; hai yếu tố ảnh hưởng STTB của 
KTTM thì không có YTTLĐL nào. 

BÀN LUẬN 

Khảo sát đặc điểm lâm sàng - bệnh học của hai 
phân nhóm TTM và KTTM ở BN ULBLLT, CD20(+) 

Tỉ lệ phân nhóm: KTTM 54,3% >TTM 45,7%. 
Sự khác biệt không ý nghĩa TK. 

Tuổi trung vị của TTM là 53, KTTM là 60 so với 
tuổi thường gặp là 55 - 60. Tỉ lệ nam > nữ phù hợp 
với y văn[4],[8]. 

Phân tích thời gian STTB và STKB của hai phân 
nhóm TTM và KTTM ở BN ULTBBL, CD20(+) 

Thời gian STTB và STKBC của hai phân nhóm 
TTM và KTTM 

Thời gian STTB 18 tháng: TTM là 90,5 % cao 
hơn KTTM là 83,6%. Tuy nhiên sự khác biệt này 
không ý nghĩa thống kê với p = 0,5, cần nghiên cứu 
thêm với số lượng lớn BN. Theo Hans và cs: STTB 
5 năm của TTM 76% cao hơn KTTM 34%[7]. 

Thời gian STKBC 18 tháng: TTM là 75,4% cao 
hơn KTTM là 74,5%. Tương tự trên, sự khác biệt 
này không ý nghĩa thống kê với p = 0,8. Theo Lenz 
và cs: sống thêm không tiến triển 3 năm của TTM là 
75% cao hơn KTTM là 40%[9]. 

Nhìn chung kết luận NC của chúng tôi không 
phù hợp với tác giả phương Tây (Hans) và tác giả 
Thái Lan (KTTM là yếu tố tiên lượng độc lập và xấu 
hơn hơn TTM)[9], nhưng phù hợp với nhóm của 
Trung Quốc, Hy Lạp (không có sự khác biệt giữa 
TTM và KTTM, cần NC thêm)[10],[11]. 

Bảng 3. Phân tích STTB và STKBC ỡ hai phân nhóm TTM và KTTM 

Tác giả (n; số 
TTM/KTTM) 

STTB STKBC Kết luận của NC 

TTM KTTM TTM KTTM  

NC này 

(n = 46; 21/25) 
18 tháng:  

90,5% 
18 tháng:  

83,6% (p = 0,5) 
18 tháng:  

75,4% 
18 tháng: 74,5% 

(p = 0,8) 
Sự khác biệt của STTB và STKBC giữa 
hai PN không có YNTK 

Hans7 

(n = 142; 64/88) 
5 năm:  
76% 

5 năm: 34%  
(p = 0,009)   KQ HMMD chia hai PN tương tự với 

TĐBHG: tiên lượng TTM >KTTM (USA) 

Noiwatta - nakul10 
(n = 119; 43/76) 

3 năm: 
74% 

3 năm: 49% 
(p = 0,013)   PN KTTM là YTTL độc lập kết hợp với 

STTB ngắn hơn (Thailand) 

Chen11 
(n = 106; 50/56) 

2 năm: 
85% 

2 năm: 82% 
(p >0,05) 

STKTT 2 
năm:67% 

STKTT 2 năm: 55% 
(p > 0,05) 

PN TTM và KTTM không giúp tiên lượng 
ULBLLT trong KN rituximab(China) 
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Asaad12 
(n = 61; 31/30) 

Trung vị 9 
tháng 

Trung vị 12 tháng 
(p = 0,11)   

Sự khác biệt không có YNTK giữa TTM 
và KTTM; cần NC thêm biểu hiện của 
CD10 (Ai Cập) 

 

Phân tích đơn biến các yếu tố ảnh hưởng đến 
STTB và STKBC  

Phân nhóm TTM: Các yếu tố ảnh hưởng STTB 
là triệu chứng B, nhuộm MYC và ĐUĐT; STKBC là 
triệu chứng B, LDH máu và ĐUĐT. 

Phân nhóm KTTM: Các yếu tố ảnh hưởng 
STTB là triệu chứng B và ĐUĐT; STKBC là tuổi. 

Theo Hans (142 BN): BCL2, cyclin D2, là YTTL 
xấu trong KTTM[7]. Có sự khác biệt nên chúng tôi 
cần nghiên cứu thêm trên số lượng lớn BN. 

Phân tích đa biến các yếu tố ảnh hưởng đến 
STTB và STKBC 

ĐUĐT là YTTLĐL cho STTB và STKBC của 
phân nhóm TTM. 

Theo Hans: phân tích đa biến trên BN ULBLLT 
cho thấy CSTLQT cao (3 - 5 điểm) và PN KTTM là 
YTTL xấu độc lập (p <0,0001)[7]. Để làm sáng tỏ sự 
khác biệt, chúng tôi cần nghiên cứu thêm trên số 
lượng lớn BN.  

KẾT LUẬN 

Sự phân chia phân nhóm TTM và KTTM chưa 
cho thấy sự khác biệt về sống thêm ở BN ULTBBL, 
CD20 (+). Tính riêng trong phân nhóm TTM, ĐUĐT 
là yếu tố có giá trị giúp tiên lượng STTB và STKBC 
của BN khi điều trị với phác đồ R-CHOP. Cần thiết 
nghiên cứu thêm trên số lượng lớn BN. 
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SUMMARY 

Prognostic effect of Germinal Center B-cell-like and non-Germinal Center B-cell-like subtypes in 
patients with diffuse large B-cell lymphoma, CD20(+) treated with R-CHOP regimen 

Purpose: To consider an overall survival (OS) and event-free survival (EFS) time of Germinal Center B-
cell-like (GCB) and non-GCB subtypes in patients with DLBCL, CD20 (+) treated with R-CHOP regimen. 

Material and method: Forty eight patients aged 15 years and over with DLBCL, CD20(+) treated at HCM 
City Oncology Hospital from September 2017 to March 2018 were analyzed prospectively. These patients 
divided into two subtypes GCB and non-GCB according to the Hans method. R-CHOP regimen was conducted 
treatment plan for patients, total 6 cycles. Early stage patients with Bulky disease received chemotherapy 
combined radiotherapy. 

Results: There were 46/48 cases divided subgroup, including: 21 cases (45,7%) in GCB subtype and 25 
cases (54,3%) in non-GCB subtype. The 18 month-OS were 90,5% in GCB and 83,6% in non-GCB subtype; 
the 18 month-EFS were 75,4% in GCB and 74,5% in non-GCB, with the differences were not statistically 
significant (p > 0,05). The analyses of monovariate in GCB showed B symptom, MYC stain and response to 
treatment factors influenced OS, and B symptom, serum LDH and response to treatment factors influenced 
EFS. In multivariate analysis, response to treatment was a independent predictor. The analyses of monovariate 
in non-GCB showed B symptom and response to treatment factors influenced OS, and age influenced EFS. No 
factor affects to non-GCB in multivariate analysis. 

Conclusion: Response to treatment was a valuable factor to help prognosis OS and EFS of GCB subtype 
in patients with DLBCL, CD20 (+) treated with R-CHOP regimen. It need to study more about GCB and non-
GCB in these patients.  

Key words: Diffuse large B-cell lymphoma, GCB and non-GCB subtypes, chemotherapy combined 
radiotherapy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lymphôm không Hodgkin là nhóm bệnh lý tăng 
sinh tế bào lymphô ác tính với các biểu hiện lâm 
sàng đa dạng, có khuynh hướng lan tràn sớm và 
đáp ứng điều trị khác nhau. Theo phân loại WHO 
2008 và cập nhật WHO 2016, lymphom tế bào B lớn 
lan tỏa là phân nhóm thường gặp nhất, chiếm 30% 
LKH chung. Mặc dù đã có nhiều cải thiện rõ rệt về 
đáp ứng cũng như sống còn nhưng LKH tái phát/tiến 
triển vẫn là điều đáng lo ngại với các nhà lâm sàng, 

tỷ lệ tái phát/ kháng trị chiếm khoảng 30 - 40% bệnh 
nhân sau khi điều trị ban đầu, đặc biệt là lymphôm  
tế bào B lớn lan tỏa (LTBBLLT). Hiện nay, trên thế 
giới vẫn chưa có phác đồ chuẩn để điều trị cho 
LTBBLLT tái phát/tiến triển, và vai trò rituximab trên 
nhóm bệnh nhân này không mang lại sự khác biệt có 
ý nghĩa. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hóa trị 
liều cao và ghép tế bào gốc là lựa chọn điều trị cho 
bệnh nhân LTBBLLT tái phát/tiến triển còn nhạy cảm 
hóa trị. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: đánh giá đáp ứng điều trị lymphom tế bào B lớn lan tỏa (LTBBLLT) tái phát/t iến triển với 
phác đồ hóa trị IMVP16 có hoặc không sử dụng rituximab qua tỉ lệ đáp ứng, tỉ lệ sống còn toàn bộ, tỉ lệ 
sống còn không bệnh. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 63 bệnh nhân LTBBLLT tái phát/tiến triển được 
chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Ung Bướu từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.  

Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng điều trị của nhóm có rituximab cao hơn nhóm không có rituximab với đáp ứng 
toàn bộ là 73,3% so với 48,5% (p = 0,025). Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ đáp ứng là thời gian tái 
phát ≤12 tháng, giảm liều hóa trị và giai đoạn trễ. Thời gian kéo dài đáp ứng ở nhóm tái phát và tiến triển 
lần lượt là 8,7 tháng và 4,9 tháng. Trung vị sống còn toàn bộ là 25 tháng, sống còn không bệnh tiến triển là 
9 tháng. Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm 53,5%, sống còn không bệnh tiến triển 2 năm 36,1%. Tỷ lệ sống 
còn toàn bộ 2 năm ở nhóm có rituximab 64,4% cao hơn so với 40,1% ở nhóm không rituximab (p <0,05). 

Thời gian tái phát/tiến triển sau 12 tháng, hóa trị có rituximab và nhóm bệnh tái phát là các yếu tố ảnh 
hưởng đến sống còn toàn bộ. Tuy nhiên những yếu tố này chưa là yếu tố tiên lượng độc lập. Nhìn chung 
độc tính trong nhóm hóa trị có rituximab cũng tương đương với độc tính trong nhóm hóa trị không 
rituximab.  

Kết luận: Về điều trị bệnh nhân LTBBLLT tái phát/tiến triển có CD 20(+) không đủ điều kiện ghép, 
phối hợp rituximab với hóa trị IMVP16 cho tỉ lệ đáp ứng điều trị, sống còn toàn bộ, sống còn không bệnh 
khá tốt. 

Từ khóa: Lymphôm tế bào B lớn lan tỏa tái phát/tiến triển, rituximab. 
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Vì thế, khi tiếp cận bệnh nhân LTBBLLT tái 
phát/tiến triển, chúng ta phải xác định bệnh nhân có 
đủ điều kiện ghép tế bào gốc hay không?! Nếu đủ 
điều kiện ghép, các phác đồ cứu vớt như DHAP, 
ESHAP, ICE  rituximab…được thực hiện nhằm 
mục đích giúp cho bệnh nhân đạt lui bệnh một phần 
hay hoàn toàn trước ghép. Những phác đồ này cho 
tỷ lệ đáp ứng đến 60% và sống còn toàn bộ 3 năm 
49%, nhưng độc tính khá cao[9]. Nếu không đủ điều 
kiện ghép do tuổi, bệnh lý đi kèm hoặc thể trạng 
kém, bệnh nhân sẽ được hóa trị các phác đồ cứu 
vớt ít tác dụng phụ hơn nhằm mục đích kéo dài sống 
còn như IMVP16, CEPP-B, EPOCH ± rituximab…Tại 
Việt Nam, vai trò của hóa trị liều cao và ghép tế bào 
gốc đã góp phần quan trọng trong điều trị LTBBLLT 
tái phát/tiến triển, mặc dù số lượng bệnh nhân ghép 
chưa nhiều. Như vậy, vẫn còn rất nhiều trường hợp 
không đủ điều kiện ghép sẽ được hóa trị các phác 
đồ cứu vớt ít tác dụng phụ hơn. Trong đó, phác đồ 
IMVP16 ± R được sử dụng phổ biến tại BVUB do ít 
độc tính, dễ dung nạp trên đa số bệnh nhân lớn tuổi, 
thể trạng kém. 

Câu hỏi đặt ra là tình hình điều trị phác đồ cứu 
vớt trên bệnh nhân LTBBLLT tái phát/ tiến triển 
không đủ điều kiện ghép tại BVUB thời gian qua như 
thế nào? Chính vì thế, chúng tôi thực hiện đề tài để 
đánh giá hiệu quả của phác đồ IMVP16 có hoặc 
không rituximab trên nhóm bệnh nhân này, qua đó 
rút kinh nghiệm để điều trị bệnh ngày càng tốt hơn. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Khảo sát một số đặc điểm về dịch tễ, lâm 
sàng và cận lâm sàng của lymphôm tế bào B lớn lan 
tỏa tái phát/ tiến triển.  

2. Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ 
IMVP16/ R-IMVP16 trên bệnh nhân LTBBLLT tái 
phát/tiển triển qua tỷ lệ đáp ứng. Khảo sát độc tính 
hóa trị. So sánh nhóm tái phát ≤12 tháng và nhóm tái 
phát >12 tháng. 

3. Khảo sát tỷ lệ sống còn toàn bộ, sống còn 
bệnh không tiến triển và ảnh hưởng của một số yếu 
tố tiên lượng lên kết quả điều trị bệnh. 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân 
được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là 
LTBBLLT tái phát/ tiến triển đã hóa trị bước một, tại 
khoa Nội 2 - Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ 
1/1/2017 - 31/12/2017. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Bệnh nhân LTBBLLT tái phát/tiến triển lần đầu 

được chẩn đoán xác định dựa vào mô bệnh học và 
hóa mô miễn dịch, không đủ điều kiện ghép, điều trị 
bằng phác đồ R-IMVP16 hoặc IMVP16 đủ 4 - 6 chu 
kỳ. 

Tiêu chuẩn chọn hóa trị R - IMVP16: BN sinh 
thiết lại mô bệnh học có CD20 (+) hoặc hóa trị 
rituximab ở bước một trên 6 tháng. 

Tiêu chuẩn chọn hóa trị IMVP16: BN sinh thiết 
lại mô bệnh học có CD20 (-) hoặc đã hóa trị 
rituximab ở bước một trong vòng 6 tháng. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Có xâm nhập hệ thần kinh trung ương hay kèm 

bệnh ung thư thứ hai. 

Có bệnh nội khoa nặng kèm theo. 

Không thỏa tiêu chuẩn chọn vào. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu mô tả, dữ liệu được nhập và xử lí bằng 
phần mềm SPSS 20.0. Khảo sát xác suất sống còn 
toàn bộ 2 năm và xác suất sống còn không bệnh tiến 
triển 2 năm bằng phương pháp Kaplan - Meier. Các 
yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tái phát và sống còn 
được kiểm định bằng phép kiểm Log - rank. 

KẾT QUẢ 

Trong năm 2017 có tất cả 758 bệnh nhân LKH, 
trong đó có 192 bệnh nhân LTBBLLT tái phát/ tiến 
triển. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu thập được 63 
trường hợp hóa trị R - IMVP16/IMVP16. Hồi cứu 
toàn bộ hồ sơ 63 trường hợp chúng tôi thu được kết 
quả sau: 
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Dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng 

Tỷ lệ nam: nữ = 1:1. 

71,4% bệnh nhân tập trung ở nhóm 50 - 69 tuổi. 

Bảng 1. Đặc điểm tuổi của nhóm nghiên cứu 

Phác đồ 

Tuổi 
IMVP16 R- IMVP16 CHUNG Giá trị p 

Tuổi trung bình 50,4  56,4 53,3 0,13 

Trung vị 55 59 58 

Tuổi nhỏ nhất 17 18 17 

Tuổi lớn nhất 74 71 74 

Tuổi ≥ 60 10 (30,3%) 14 (46,7%) 24 (38%) 0,18 

Tuổi < 60 23 (69,7%) 16 (53,3%) 39 (62%) 

Thời gian tái phát/ tiến triển sau 12 tháng tính từ lúc kết thúc điều trị bước một chiếm 41,3%, trước 6 
tháng chiếm 36,5%. 

Triệu chứng tái phát 

Bảng 2. Triệu chứng khi tái phát 

Triệu chứng Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Hạch ngoại vi to 35 55,5% 

Đau bụng 10 15,9% 

Bướu phần mềm 4 6,4% 

Nuốt vướng 4 6,4% 

192 BN TP/TT 

125 BN IMVP16 ± R (65%) 
 

67 BN phác đồ khác (35%) 

63 BN HT đầy đủ 14 BN HT dở dang 
(*) 

30 BN bỏ điều trị + 13 
BN không lục được hồ sơ 

33 BN IMVP16 30 BN R – IMVP16 
Loại 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 72 

Nghẹt mũi 3 4,7% 

Sang thương da 3 4,7% 

Bướu hốc mắt 2 3,2% 

Khác (*) 2 3,2% 

V trí tái phát 

Bảng 3. Vị trí khi tái phát 

Đặc điểm Giá trị Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 

Tái phát 

(41 BN) 

Tổn thương ban đầu 19 46,3% 

Tổn thương mới 13 31,7% 

Cả hai 9 22% 

Tiến triển 

(22 BN) 

Tổn thương ban đầu 16 72,7% 

Tổn thương ban đầu và mới 6 27,3% 

 
Cận lâm sàng 

Bảng 4. Đặc điểm cận lâm sàng 

Đặc điểm IMVP16 Số TH (%) R - IMVP16 Số TH (%) Giá trị p 

LDH tăng 16 (48,5) 20 (66,7) p = 0,14 

β 2M tăng 14 (42,4) 13 (43,3) p = 0,94 

HBsAg (+) 6 (18,1) 4 (13,3)  

Anti HCV (+) 2 (6,1) 2 (6,7)  

Mô bệnh học 

Trung tâm mầm 

Không trung tâm mầm 

 

13 (39,4) 

20 (60,6) 

 

17 (56,7) 

13 (43,3) 

p = 017 

 
Kết quả điều trị 

Đáp ứng điều trị 

Bảng 5. Đáp ứng hóa trị sau 6 chu kỳ 

Phác đồ   

Đáp ứng 
IMVP16 n (%) R- IMVP16 n (%) Tổng n (%) Giá trị p 

Hoàn toàn 7 (21,2) 9 (30) 16 (25,4) p = 0,025 

Một phần 9 (27,3) 13 (43,3) 22 (34,9) 

Ổn đỊnh 4 (12,1) 3 (10) 7 (11,1) 

Tiến triển 13 (39,4) 5 (16,7) 18 (28,6) 

Chung 33 (100) 30 (100) 63 (100) 

 

Bảng 6. Tỉ lệ độc tính hóa trị của LTBBLLT tái phát/ tiến tiển 

Độc tính Phân độ 
IMVP16 (n = 33) R - IMVP16 (n = 30) 

Số BN (n) Tỷ lệ (%) Số BN (n) Tỷ lệ (%) 

Giảm bạch cầu Độ 0 4 12,2 6 20 

 Độ 1 - 2 24 72,7 17 56,7 
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 Độ 3 - 4 5 15,1 7 23,3 

Giảm 3 dòng  1 3,3 1 3,3 

Tăng men gan Độ 0 28 84,9 16 53,3 

 Độ 1 - 2 5 15,1 12 46,7 

 Độ 3 - 4 0 0 0 0 

Tái hoạt hóa HBV (n = 10) 0 * 0 0 * 0 

Thần kinh 
Độ 0 25 75,8 20 66,7 

Độ 1 8 24,2 10 33,3 

Buồn nôn - Nôn 
Độ 0 26 78,8 22 73,3 

Độ 1 7 21,2 8 26,7 

Tiêu chảy 
Độ 0  29 87,9 27 90 

Độ 1 4 12,1 3 10 

Rụng tóc Không 2 6 0 0 

Có 31 94 30 100 

Viêm bàng quang  0 0 0 0 

 
So sánh 2 nhóm tái phát < 12 tháng và > 12 tháng 
 

Thời gian  ≤ 12 tháng n (%) >12 tháng n (%) Tổng n (%) 

Giai đoạn 
GĐ I-II 15 (60) 10 (40) 25 (100) 

GĐ III-IV 21 (55,3) 17 (44,7) 38 (100) 

Rituximab ở bước một 
Không R 21 (55,3) 17 (44,7) 38 (100) 

Có R 15 (60) 10 (40) 25(100) 

Tỷ lệ đáp ứng 

ĐƯHT 4 (19,1) 10 (50) 14 (25,4) 

ĐƯMP 12 (57,1) 8 (40) 20 (50,8) 

TIẾNTRIỂN 5 (23,8) 2 (10) 7 (23,8) 

 

Khảo sát sống còn 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm của LKH 
tái phát/ tiến triển 

Tính từ lúc tái phát/ tiến triển, trung vị thời gian 
sống còn toàn bộ 25 tháng. 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm là 53,5% ± 6,7% 

Tỷ lệ sống còn không bệnh tiến triển 

 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ sống còn bệnh không tiến triển  
2 năm 

Trung vị thời gian sống còn bệnh không tiến 
triển là 9 tháng. 
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Tỷ lệ sống còn bệnh không tiến triển 2 năm là 
36,1 ± 8,5%. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sống còn toàn bộ 
Phác đồ có rituximab 

 
Biểu đồ 0. Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm theo 

phác đồ. 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm ở nhóm điều trị 
phác đồ R - IMVP16 là 64,4 ± 8,8%, cao hơn nhóm 
IMVP16 là 40,1 ± 8,8%, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, (p = 0,05). 

Bệnh tái phát hay tiến triển 

 

Biểu đồ 4. Tỷ lệ sống còn toàn bộ theo bệnh tái 
phát/ tiến triển 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm ở nhóm LKH tái 
phát là 59,1 ± 7,9%, cao hơn nhóm tiến triển  
25,2 ± 11%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,  
(p = 0,009). 

Thời gian tái phát/ tiến triển 

 

Biểu đồ 5. Tỷ lệ sống còn toàn bộ theo thời gian tái 
phát/ tiến triển 

Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm ở nhóm tái phát/ 
tiến triển >12 tháng là 74,8 ± 9,8%, cao hơn nhóm 
tái phát/tiến triển ≤ 12 tháng là 33,3 ± 8,6%, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê, (p = 0,001).  

BÀN LUẬN 

Theo số liệu ghi nhận tại BVUB TP. HCM từ 
01/01/2017 đến 31/12/2017 dựa vào kết quả giải 
phẫu bệnh hay HMMD, Khoa Nội 2 tiếp nhận chẩn 
đoán 758 bệnh nhân lymphôm không Hodgkin chẩn 
đoán mới và 192 bệnh nhân tái phát/tiến triển.  
Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thu thập được 63 bệnh nhân 
hóa trị IMVP16/ R IMVP16 vào mẫu nghiên cứu vì 
khó khăn trong khâu tìm kiếm, ghi nhận hồ sơ và 
một số bệnh nhân bị loại khỏi nghiên cứu do không 
thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu. Tỷ lệ phân bố theo giới 
của lymphôm tái phát/tiến triển trong nghiên cứu này 
là nam:nữ = 1:1, tương tự tỷ lệ trong LKH nói chung. 
Theo Aurer phân tích trên 73 bệnh nhân lymphôm tái 
phát/tiến triển, tỷ lệ nam: nữ là 38: 35[8]. Số liệu từ 
nghiên cứu của Danese M.D tổng kết trên 632 bệnh 
nhân cũng cho thấy tỷ lệ nam:nữ ở nhóm bệnh nhân 
lymphôm tái phát/ tiển triển là 1:1[7]. Nhìn chung, các 
kết quả nghiên cứu trên thế giới cho thấy lymphôm 
tái phát/tiến triển không chiếm ưu thế ở giới tính 
nào. Trong nghiên cứu này, tuổi trung vị 58 tuổi với 
khoảng tuổi phân bố không đều, tuổi nhỏ nhất là 17 
và lớn nhất là 74, tập trung ở đỉnh 50 - 69 tuổi 
(71,4%). Kết quả này cũng tương tự với tác giả 
Gisselbrecht[9] nghiên cứu trên 396 bệnh nhân 
lymphôm tế bào B lớn tái phát có tuổi trung vị là 55. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy hơn 
50% bệnh nhân lymphôm tế bào B lớn lan tỏa 
thường trên 60 tuổi và đó cũng là một trong năm yếu 
tố tiên lượng xấu theo chỉ số tiên lượng quốc tế IPI. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 38% bệnh nhân 
≥60 tuổi. Thời gian tái phát/tiến triển là khoảng thời 
gian từ lúc bệnh nhân kết thúc điều trị bước một đến 
khi được chẩn đoán tái phát hoặc tiến triển. Trong 
khảo sát này thời gian tái phát/ tiến triển trung bình 
là 14,8 tháng, ngắn nhất là 1 tháng và dài nhất là 65 
tháng (5,5 năm). Khoảng 40% các trường hợp bệnh 
tái phát/ tiến triển sau 1 năm và thường tập trung 
vào giai đoạn trễ. Theo tác giả Aurer và cộng sự[3] 
thời gian tái phát/kháng trị trung bình là 12, 5 tháng 
tính từ lúc chẩn đoán bệnh khi nghiên cứu trên 28 
bệnh nhân lymphôm tái phát/ kháng trị sau điều trị 
phác đồ CHOP, vì đây là kỉ nguyên chưa có sử dụng 
rituximab nên có thể thời gian tái phát ngắn hơn 
nghiên cứu của chúng tôi. Còn theo tác giả Danese[7] 
và cộng sự tổng kết trên 632 bệnh nhân tái 
phát/kháng trị, có 67,9% và 17,1% tái phát trong 

p = 0,001 
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năm đầu và năm thứ hai tính từ lúc kết thúc điều trị 
bước một. Kết quả này cũng tương tự với nghiên 
cứu của chúng tôi có tỷ lệ tái phát/ tiến triển trong 
năm đầu tiên là 58,7%. Nhiều nghiên cứu khác cũng 
đã chứng minh đa số bệnh nhân lymphôm không 
Hodgkin tái phát/tiến triển trong 2 năm đầu. Hạch 
ngoại vi to là triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất 
trong bệnh lý lymphôm, khi chẩn đoán ban đầu cũng 
như lúc tái phát, có thể là hạch cổ, nách, bẹn, hay là 
hạch ổ bụng khiến bệnh nhân thấy đau bụng. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, hạch ngoại vi to chiếm tỷ 
lệ 55,6%, kế đến là đau bụng (15,8%), phù hợp y 
văn và các nghiên cứu về LKH tái phát. Kết quả này 
cũng tương tự như trong nghiên cứ lymphôm tái 
phát của tác giả Lưu Hùng Vũ, với tỷ lệ xuất hiện 
hạch ngoại vi trở lại là 57,1%, đau bụng 26,2%[2]. 
Hạch to là triệu chứng bệnh nhân rất dễ chú ý và 
quan tâm giúp bệnh nhân đến khám bệnh sớm, đặc 
biệt những trường hợp hạch to không đáp ứng điều 
trị nội khoa hay lớn nhanh. Bên cạnh đó sự xuất hiện 
các triệu chứng do tổn thương ngoài hạch cũng 
chiếm một tỷ lệ không nhỏ (28,6%) như bướu phần 
mềm, sang thương da, nuốt đau nuốt vướng, nghẹt 
mũi, bướu hốc mắt… Sự xâm nhiễm ngoài hạch của 
lymphôm được coi là một trong những đặc điểm ác 
tính cao của bướu. Theo nhiều tác giả nhận định có 
sự khác biệt về sinh học ung thư, tiên lượng giữa hai 
nhóm LKH tại hạch và ngoài hạch. Do đó cần lưu ý 
các tổn thương mới xuất hiện trên BN lymphôm để 
có thể chẩn đoán tái phát và điều trị kịp thời. Theo y 
văn bệnh lymphôm thường tái phát hoặc tiến triển tại 
vị trí ban đầu, nhưng cũng có khi xuất hiện tổn 
thương mới[7],[9]. Điều này giúp bệnh nhân và bác sĩ 
dễ dàng theo dõi bệnh sau điều trị. Hơn 50% (35/63) 
bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có tổn 
thương ngay tại vị trí ban đầu, tái phát ở vị trí mới 
chiếm tỷ lệ khá cao (30,7%). Tỷ lệ này có sự khác 
biệt so với nghiên cứu của Nghiêm Thị Minh Châu[1] 
và Lưu Hùng Vũ[2], tổn thương tái phát ở vị trí ban 
đầu là 31,3% và 21,4%, còn 40,7% và 42,9% ở vị trí 
mới. Sự khác biệt này có thể do sự khác nhau về đối 
tượng nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng tôi trên 
bệnh nhân tái phát và tiển triển, mà bệnh nhân tiến 
triển chủ yếu là sự tăng kích thước của tổn thương 
ban đầu. Còn nghiên cứu của tác giả Lưu Hùng Vũ 
và Nghiêm Thị Minh Châu chỉ trên đối tượng tái 
phát[1],[2]. 

Theo y văn, tất cả bệnh nhân lymphôm tái 
phát/tiến triển đều phải sinh thiết lại mô bướu hoặc 
mô hạch để có kết quả giải phẫu bệnh giúp xác định 
chẩn đoán, loại trừ các bệnh lý khác như nhiễm 
trùng, lao, ung thư thứ hai...[9]. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, bệnh nhân sinh thiết lại sang thương lúc 
tái phát/tiến triển chiếm tỷ lệ khá cao (84,1%), có 10 
trường hợp không sinh thiết lại do bệnh tiến triển liên 

tục, thời gian tiến triển bệnh ngắn < 3 tháng nên 
chúng tôi lấy kết quả mô bệnh học ban đầu. Tỷ lệ 
sinh thiết của chúng tôi cao hơn tác giả Lưu Hùng 
Vũ (50%). Tuy nhiên, chỉ có 66,7% (42/63) trường 
hợp làm lại hóa mô miễn dịch phân tích dưới nhóm 
trung tâm mầm (germinal center B cell) và không 
trung tâm mầm (non germinal center B cell) hay còn 
gọi là nhóm tế bào B hoạt hóa (activated B cell). 
Theo nhiều tác giả, nhóm tế bào B hoạt hóa có tiên 
lượng xấu hơn, và cũng là yếu tố tiên lượng có giá 
trị hơn chỉ số IPI đối với bệnh nhân điều trị phác đồ 
CHOP[8]. Kết quả phân tích của chúng tôi ghi nhận 
34,9% trường hợp thuộc nhóm không trung tâm 
mầm. 

Trong khảo sát này, bệnh nhân được hóa trị với 
phác đồ IMVP16 và R -IMVP16 là tương đương 
nhau (33/30). Đa số trường hợp hóa trị 5 - 6 chu kỳ 
chiếm tỷ lệ 80,9%, chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân 
hóa trị 7 - 8 chu kỳ và đạt đáp ứng một phần,  
10 bệnh nhân hóa trị 4 chu kỳ bệnh tiến triển ngay 
sau đó.  

Đối với LTBBLLT tái phát/ tiến triển không có 
phác đồ điều trị chuẩn giống như phác đồ R- CHOP 
ở bước một. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện 
nhằm tìm ra phác đồ cứu vớt phù hợp: tỷ lệ đáp ứng 
cao và độc tính dung nạp tốt nhất. Tiếp cận bệnh 
nhân LTBBLLT tái phát/ tiến triển, quyết định điều trị 
dựa vào việc bệnh nhân có là ứng viên cho ghép  
tế bào gốc hay không. Nếu bệnh nhân đủ điều kiện 
ghép và nhạy hóa trị sẽ được sử dụng các phác đồ 
DHAP/ R-DHAP hoặc ICE/ R-ICE để đạt đáp ứng tốt 
nhất, sau đó tiến hành hóa trị liều cao và ghép  
tế bào gốc tự thân[10]. Còn những bệnh nhân không 
đủ điều kiện ghép (do tuổi, tổng trạng kém, bệnh kết 
hợp) sẽ được hóa trị cứu vớt với những phác đồ độc 
tính thấp. Như thế, tiên lượng sẽ rất xấu và sống còn 
dưới 1 năm[31]. Tác giả Fernando C. và cộng sự  
đã nghiên cứu hiệu quả điều trị của phác đồ IMVP16 
(ifosfamide, methotrexate, etoposide) trên 52 bệnh 
nhân lymphôm tái phát cho tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn 
32% và thời gian sống còn trung bình là 15 tháng[5]. 
Còn theo nghiên cứu của Aurer I. và cộng sự trên 28 
bệnh nhân lymphôm tái phát/ tiến triển điều trị 
IMVP16, cho tỷ lệ đáp ứng toàn bộ 39%[3]. Do tình 
hình chưa phát triển ghép tế bào gốc tại bệnh viện 
ung bướu cũng như tùy theo tổng trạng của bệnh 
nhân, chúng tôi chọn phác đồ IMVP16/ R - IMVP16 
dễ dung nạp cho bệnh nhân lớn tuổi, tổng trạng 
kém. 

Tỷ lệ đáp ứng 

Mặc dù số bệnh nhân trong nghiên cứu hạn chế 
nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận được lợi ích có phần 
thiên về nhóm hóa trị rituximab với tỷ lệ đáp ứng 
hoàn toàn cao hơn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
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(p = 0, 025). Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn cho hai nhóm 
phác đồ là 25,4%, đáp ứng một phần 34,9% và đáp 
ứng toàn bộ khá cao 60,3%, khác biệt không nhiều 
với tỷ lệ đáp ứng chung của phác đồ IMVP16 là 62% 
trong nghiên cứu của tác giả Fernando và cộng sự[8]. 
Tiếp đó, khi phân tích về sống còn, chúng tôi nhận 
thấy có sự khác biệt về sống còn toàn bộ 2 năm 
giữa hai nhóm có hay không có điều trị rituximab  
(p = 0,05). Nguyên nhân tỷ lệ đáp ứng trong nghiên 
cứu của chúng tôi khá cao có thể là do chúng tôi 
chọn lựa bệnh nhân tái phát/ tiến triển lần đầu, tổng 
trạng còn tốt, chưa bị suy mòn dần do hóa trị nhiều. 
Ngoài ra, chúng tôi chỉ lấy những trường hợp còn 
nhạy với hóa trị IMVP16/ R - IMVP16, loại bỏ những 
trường hợp tái phát/ tiến triển sau 1 - 3 chu kỳ khỏi 
nghiên cứu. Kết quả của chúng tôi cao hơn tác giả 
Aurer và cộng sự tổng kết trên 28 bệnh nhân 
lymphôm tái phát hóa trị IMVP16 cho tỷ lệ đáp ứng 
chung là 47% và sống còn toàn bộ 2 năm là 31%[3]. 
Điều này có thể là do nghiên cứu của tác giả Aurer 
vào năm 2002, khi mà kỉ nguyên “rituximab” chưa 
xuất hiện, mà trong nghiên cứu của chúng tôi gần 
50% bệnh nhân hóa trị kết hợp với rituximab.  
Bên cạnh đó tỷ lệ bệnh nhân không sử dụng 
rituximab ở bước một của chúng tôi khá cao, hơn 
60%, đó cũng là yếu tố thuận lợi cho việc sử dụng 
rituximab ở phác đồ bước hai khi tái phát/ tiến triển. 
Từ kết quả nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 
với các phác đồ khác như R- ICE, R- DHAP theo 
sau ghép tế bào gốc, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ đáp 
ứng hóa trị của chúng tôi khá cao khi hóa trị phác đồ 
IMVP16/ R - IMVP16. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ mang 
tính tổng kết, hồi cứu loạt ca, thiếu tính đại diện, 
không có sự đồng nhất giữa các nhóm bệnh nhân, 
loại giải phẫu bệnh, các tác nhân điều trị ban đầu, 
trong khi các nghiên cứu trên thế giới quy mô lớn, 
tiêu chuẩn chọn bệnh nghiêm ngặt từ đầu vào, chẩn 
đoán giai đoạn, đánh giá đáp ứng và tiên lượng 
bệnh bằng PET - CT. Đồng thời có thể khác biệt về 
nguy cơ sinh học, cơ địa người bệnh giữa Châu Á 
và Châu Âu, Châu Mỹ. 

Qua khảo sát 63 BN hóa trị đầy đủ, chúng tôi 
ghi nhận: trung vị sống còn toàn bộ là 25 tháng và 
sống còn bệnh không tiến triển là 9 tháng. Uớc tính 
sống còn toàn bộ 2 năm 53,5%, sống còn bệnh 
không tiến triển 36,1%. Kết quả phân tích của chúng 
tôi cao hơn tác giả Aurer (31%) vì gần 50% bệnh 
nhân trong nghiên cứu được kết hợp với rituximab 
khi hóa trị cứu vớt còn của Aurer chỉ hóa trị đơn 
thuần. Tuy nhiên khi so sánh với các phác đồ hóa trị 
cứu vớt khác có kết hợp rituximab, chúng tôi nhận 
thấy không có sự khác biệt nhiều về tỷ lệ sống còn. 
Từ lâu các nhà lâm sàng luôn nghiên cứu để tìm ra 
phác đồ cứu vớt cho bệnh nhân lymphôm tái 
phát/tiến triển đạt đáp ứng cao, sống còn lâu dài và 

độc tính chấp nhận được. Nhiều phác đồ đã được 
đưa ra phân tích: R - ICE, R - DHAP, R - ESHAP,  
R - EPOCH… nhưng chưa có chọn lựa tối ưu nhất 
như phác đồ R - CHOP trong điều trị ban đầu. Đối 
với bệnh nhân trẻ, tổng trạng tốt, chúng tôi cũng đã 
tiến hành điều trị các phác đồ mạnh như trên nhưng 
bệnh nhân thường bị độc tính quá nhiều như giảm 
bạch cầu hạt độ 4, giảm 3 dòng tế bào máu, viêm 
phổi nặng, suy thận mạn do độc tính của cisplatin… 
làm cho bệnh nhân phải trì hoãn hóa trị, thậm chí có 
khi phải ngừng hóa trị. Do đó, trong nghiên cứu này, 
đa số bệnh nhân >50 tuổi (71,4%), có bệnh lý đi 
kèm, chúng tôi chọn lựa phác đồ IMVP16/  
R - IMVP16 cho dễ dung nạp, ít độc tính, mà qua 
phân tích tỷ lệ đáp ứng toàn bộ khá cao 60,3%, mặc 
dù thời gian kéo dài đáp ứng trung bình chỉ 8,7 
tháng ở nhóm tái phát và sống còn toàn bộ 2 năm 
53,5%. Hy vọng tiên lượng của bệnh nhân lymphôm 
tái phát/tiến triển sẽ có một bước tiến mới khi mà 
chúng tôi phát triển được kỹ thuật ghép tế bào gốc. 

Phân tích các yếu tố tiên lượng 

Qua phân tích chúng tôi ghi nhận các yếu tố 
liên quan đến sống còn toàn bộ là thời gian tái phát/ 
tiến triển ≤ 12 tháng, phác đồ cứu vớt không sử 
dụng rituximab và bệnh tiến triển, điều đó có nghĩa là 
không đạt đáp ứng hoàn toàn khi điều trị ban đầu. 

Theo y văn, các tác giả cũng tiến hành phân 
tích các yếu tố tiên lượng ảnh hưởng đến sống còn 
trên bệnh nhân lymphôm tái phát/ tiến triển. Tuy 
nhiên chưa có sự thống nhất và đồng thuận để đưa 
ra chỉ số tiên lượng bệnh khi tái phát/ tiến triển như 
chỉ số IPI trong chẩn đoán ban đầu, nên vẫn sử 
dụng chỉ số IPI để đánh giá khi tái phát. Theo tác giả 
Danese và cộng sự [6] tổng hợp trên 632 bệnh nhân 
tái phát/kháng trị từ năm 2000 - 2007 nhận định, thời 
gian lui bệnh, nam giới, thiếu máu lúc chẩn đoán là 
những yếu tố tiên lượng quan trọng. Trong nghiên 
cứu CORAL của tác giả Gisselbrecht và cộng sự[4] 
khảo sát trên 396 bệnh nhân lymphôm tái 
phát/kháng trị năm 2010, được phân ra 2 nhóm điều 
tri R - ICE hoặc R - DHAP, đã chứng minh các yếu 
tố IPI ≥2 lúc tái phát, thời gian tái phát < 12 tháng và 
có điều tri rituximab ở bước một ảnh hưởng đến 
sống còn không biến cố 3 năm, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,001). Mặc dù mẫu nghiên cứu 
của chúng tôi ít hơn các tác giả nước ngoài, không 
khảo sát hết các yếu tố cần thiết, nhưng vẫn ghi 
nhận được bệnh tiến triển có tiên lượng xấu hơn 
bệnh tái phát, thời gian tái phát/ tiến triển dưới 12 
tháng sau khi kết thúc điều trị bước một và hóa trị 
cứu vớt không sử dụng rituximab là những yếu tố 
ảnh hưởng xấu đến thời gian sống còn. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 77 

KẾT LUẬN 

Qua khảo sát 63 bệnh nhân được chẩn đoán 
lymphôm tế bào B lớn lan tỏa tái phát/tiến triển điều 
trị tại BVUB trong khoảng thời gian từ 01/01/2017 
đến 31/12/2017, chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

 

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng 

Tỷ lệ nam/nữ tương đương nhau. Đa số bệnh 
nhân >50 tuổi, thời gian tái phát trung bình 14,8 
tháng, gần 60% tái phát dưới 1 năm. Triệu chứng 
thường gặp là hạch ngoại vi to (55,6%). Triệu chứng 
B gặp trong 65% các trường hợp.   

Khảo sát ghi nhận LDH và 2 - M tăng trong 
khoảng 50% trường hợp. Hơn 90% BN được chụp 
CT scan lúc chẩn đoán bệnh tái phát và đánh giá 
đáp ứng.  

Kết quả điều trị  

Tỷ lệ đáp ứng điều trị của nhóm có rituximab 
cao hơn nhóm không có rituximab với đáp ứng toàn 
bộ là 73,3% so với 48,5% (p = 0,025). 

Thời gian kéo dài đáp ứng ở nhóm tái phát và 
tiến triển lần lượt là 8,7 tháng và 4,9 tháng. 

Tỷ lệ sống còn 

Trung vị sống còn toàn bộ là 25 tháng, sống 
còn bệnh không tiến triển là 9 tháng. Tỷ lệ sống còn 
toàn bộ 2 năm 53,5%, sống còn bệnh không tiến 
triển 2 năm 36,1%. 

 Tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm ở nhóm có 
rituximab 64,4% cao hơn so với 40,1% ở nhóm 
không rituximab (p < 0,05). 

Thời gian tái phát/tiến triển sau 12 tháng, hóa trị 
có rituximab và nhóm bệnh tái phát là các yếu tố ảnh 
hưởng đến sống còn toàn bộ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nghiêm Thị Minh Châu (2009), "Đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u lympho 
không Hodgkin tái phát tại khoa huyết học lâm 
sàng- BV 103", Tạp chí Y học TP. HCM, 13(6), 
trang 627 - 630. 

2. Lưu Hùng Vũ (2007), "Khảo sát lymphôm không 
Hodgkin tái phát tại Bệnh viện Ung Bướu Thành 
phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Y học Thành phố Hồ 
Chí Minh, 11(5), trang 185 - 190. 

3. Aurer I., Durakovic N., Radman I., et al. (2002), 
"Combination of ifosfamide, methotrexate, and 
etoposide (IMVP) as a salvage therapy for 
relapsed and refractory aggressive non-Hodgkin 
lymphoma: retrospective study", Croat Med J, 
43(5), pp. 550 - 554. 

4. Aurer I., Mitrovic Z., Nemet D., et al. (2008), 
"Treatment of relapsed or refractory aggressive 
non-hodgkin lymphoma with two ifosfamide-
based regimens, IMVP and ICE", J Chemother, 
20(5), pp. 640 - 644. 

5. Cabanillas F., Hagemeister F. B., Bodey G. P., 
et al. (1982), "IMVP-16: an effective regimen for 
patients with lymphoma who have relapsed after 
initial combination chemotherapy", Blood, 60(3), 
pp. 693 - 697. 

6. Cheson B. D., Fisher R. I., Barrington S. F., et al. 
(2014), "Recommendations for initial evaluation, 
staging, and response assessment of Hodgkin 
and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano 
classification", J Clin Oncol, 32(27), | 
pp. 3059 - 3068. 

7. Danese M. D., Griffiths R. I., Gleeson M. L., et al. 
(2017), "Second-line therapy in diffuse large B-
cell lymphoma (DLBCL): treatment patterns and 
outcomes in older patients receiving outpatient 
chemotherapy", Leuk Lymphoma, 58(5),  
pp. 1094 - 1104. 

8. Feugier P., Van Hoof A., Sebban C., et al. 
(2005), "Long-term results of the R-CHOP study 
in the treatment of elderly patients with diffuse 
large B-cell lymphoma: a study by the Groupe 
d'Etude des Lymphomes de l'Adulte", J Clin 
Oncol, 23(18), pp. 4117 - 4126. 

9. Gisselbrecht C., Van Den Neste E. (2018), "How 
I manage patients with relapsed/refractory 
diffuse large B cell lymphoma", Br J Haematol, 
182(5), pp. 633 - 643. 

10. Kewalramani T., Zelenetz A. D., Nimer S. D., et 
al. (2004), "Rituximab and ICE as second-line 
therapy before autologous stem cell 
transplantation for relapsed or primary refractory 
diffuse large B-cell lymphoma", Blood, 103(10), 
3684 - 3688. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 

 78 

ABSTRACT 

Result of treatment of relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma by IMVP16 regimen with or 
without rituximab 

Purpose: To determine the responsive treatment relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma with 
IMVP16 plus rituximab, the overall survival 2 years, the progressive free survival 2 years 

Materials and methodes: Sixty - three patients with relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma 
treated at the HCM City Oncology Hospital from January 2017 to December 2017 were analyzed 
retrospectively. 

Result: The response rate of the rituximab group was higher than the rituximab-free group with a complete 
response of 73.3% compared to 48.5% (p = 0.025). Factors that adversely affected the response rate included 
recurrence interval below 12 months, chemotherapy dose reduction, and advanced stage of the disease. The 
duration of response prolongation in the recurrent and progressive group were 8.7 months and 4.9 months, 
respectively. The median overall survival was 25 months, and progressive disease-free survival was 9 months. 
The 2-year overall survival rate and the 2-year progressive disease-free survival rate were 53.5% and 36.1%, 
respectively. The 2-year progressive disease-free survival rate in the rituximab group was 64.4%, higher in the 
rituximab group 40.1% (p<0.05). The interval of recurrence/progression after 12 months, rituximab 
chemotherapy, and the relapse group of diseases impacted the overall survival. However, these features were 
not independent prognostic factors. Overall, toxicity in the rituximab group was similar to the chemotherapy 
alone group. 

Conclusions: For the treatment of relapsed/refractory DLBCL patients with CD20 (+) ineligible for 
transplantation, the combination of rituximab with IMVP16 chemotherapy gives treatment response rates, 
overall survival, and disease-free survival properly better.  

Keywords: Relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma, rituximab. 
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TÓM TẮT 

Lymphôm không Hodgkin (LKH) cơ quan sinh dục nữ nguyên phát rất hiếm gặp chiếm tỷ lệ 1,1,% 
lymphôm không Hodgkin. Bệnh khó chẩn đoán do các triệu chứng lâm sàng và hình ảnh không đặc hiệu, 
ngoài ra, mô bệnh học có thể nhầm với ung thư đường sinh dục nữ khác. Chẩn đoán xác định dựa vào 
hóa mô miễn dịch với các dấu ấn đặc hiệu của các tế bào lymphô. Đánh giá giai đoạn và điều trị theo giải 
phẫu bệnh như lymphôm không Hodgkin chung. Nhằm khảo sát một số đặc điểm về triệu chứng lâm sàng 
của bệnh hiếm này, chúng tôi hồi cứu năm trường hợp lâm sàng đã được chẩn đoán là lymphôm không 
Hodgkin cơ quan sinh dục nữ nguyên phát. 

Hai trường hợp lymphôm không Hodgkin cổ tử cung (CTC) giai đoạn IIE, hóa trị rituximab (R)-CHOP 6 
chu kỳ kết hợp với xạ trị ngoài, đạt đáp ứng hoàn toàn. Một trường hợp LKH buồng trứng hoá trị R-CHOP 
6 chu kỳ và đạt đáp ứng hoàn toàn. Một trường hợp LKH thân tử cung hoá trị R CHOP 6 chu kỳ và đạt 
đáp ứng hoàn toàn. Một trường hợp LKH âm đạo hoá trị R CHOP 6 chu kỳ và đạt đáp ứng hoàn toàn. Tất 
cả các trường hợp bệnh ổn định đến hiện tại. 

Từ khóa: lymphôm không Hodgkin cơ quan sinh dục nữ nguyên phát, hóa trị, xạ trị, rituximab.  
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BÁO CÁO CÁC CA LÂM SÀNG 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 

 Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4 Trường hợp 5 

Tuổi 76 49 30 58 58 

Lý do 
nhập 
viện 

Xuất huyết âm đạo bất 
thường sau mãn kinh 

Xuất huyết âm 
đạo bất thường 

Phát hiện bướu buồng trứng 
khi khám sức khỏe định kỳ 

Đau bụng Xuất huyết âm đạo bất 
thường sau mãn kinh 

Tiền 
căn 

PARA 5005 

Mổ tạo hình van tim 2 lá, 
tăng huyết áp điều trị liên 
tục 10 năm 

PARA 1001 PARA 1001 PARA 2012 

Đái tháo đường đang 
điều trị 

PARA 3003 

Mãn kinh 3 năm 

Tăng huyết áp đang điều trị 

Bệnh 
sử 

Tiết dịch âm đạo hôi 6 
tháng 

Xuất huyết âm đạo 20 
ngày 

BV Từ Dũ chẩn đoán: ung 
thư CTC  

Giải phẫu bệnh (GPB) 
bấm ST: carcinôm TB gai 
kém biệt hóA 

 chuyển BV Ung Bướu 

Rong kinh, rong 
huyết 3 tháng - 
BV Hùng Vương 
chẩn đoán:  theo 
dõi K CTC 

GPB khoét chóp 
CTC: lymphôm 
CTC 

 chuyển BV 
Ung Bướu 

Bụng to dần khoảng 1 
tháng khám tại BV 
Nguyễn Đình Chiểu (Bến 
Tre) ∆ theo dõi ung thư 
buồng trứng  phẫu thuật 
nội soi sinh thiết GPB: mô 
viêm mãn tính  nhập khoa 
ngoại 1, BV Ung Bướu 

 

Đau bụng dưới âm ỉ 
khoảng 3 tháng, 
không xuất huyết âm 
đạo.  

khám BV Từ Dũ ∆ 
theo dõi Sarcôm thân 
tử cung nhập 
BVUB khoa Ngoại 1 

 

Xuất huyết âm đạo bất 
thường sau mãn kinh 
khoảng 3 tuần, lượng ít 
khám bv Từ Dũnội soi cổ 
tử cung, sinh thiết sang 
thương âm đạo GPB : 
carcinôm tế bào nhỏ, CĐ 
ung thư âm đạo  chuyển 
bv UB. 

Diễn 
tiến 
sau 

nhập 
viện 

BVUB 

  Phương pháp phẫu thuật: 
mổ bụng thăm dò - sinh thiết 

Tường trình phẫu thuật: 

Bề mặt các cơ quan nội tạng 
dính, nhiều nốt gieo rắc, bờ 
dễ chảy máu, mạc nối lớn 
dính vào tử cung  

sinh thiết bướu buồng 
trứng 

GPB cắt lạnh: nghĩ đến 
lymphôm 

GPB sau mổ: lymphôm tế 
bào lớn 

chuyển nội 2 

Lâm sàng: Tử cung to 
10cm, lổn nhổn, CTC 
chắc trơn láng. 

Siêu âm bụng: Toàn 
bộ cơ tử cung có 
nhiều khối echo kém, 
giới hạn rõ, kích 
thước 14 - 60mm. 

Nạo sinh thiết: 
Carcinôm tuyến dạng 
nội mạc tử cung grad 
3 

Phương pháp phẫu 
cắt tử cung hoàn toàn 
+ 2 phần phụ + nạo 
hạch chậu 

Tường trình phẫu 
thuật: 

Bướu thân tử cung 
10cm lan tới kênh 
CTC, xâm lấn toàn bộ 
lớp cơ ra đến thanh 
mạc 

Hạch chậu 2 bên d # 
2 - 3cm, tròn sượng, 
vàng nhạt 

GPB: Lymphôm  
khoa Nội 2 

 

Lâm 
sàng 

KPS 90 

Hạch bẹn 2 bên 20 - 25 
mm 

Sang thương CTC 50-
70mm xâm nhiễm cứng 

KPS 90 

Không sờ thấy 
hạch 

CTC đã khoét 
chóp không thấy 

KPS 90 

Hạch ngoại vi không sờ 
chạm, 

Vết mổ lành tốt, bụng báng 

KPS 90 

Hạch ngoại vi không 
sờ chạm, 

Vết mổ lành tốt 

KPS 90 

Sang thương 1/3 trên, thành 
sau âm đạo, lan túi cùng và 
cổ tử cung 

Hạch ngoại vi không sờ 
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1/3 vách phải âm đạo, âm 
hộ. Chu cung 2 bên mềm  

sang thương chạm 

XN 
máu 

 

Huyết đồ: Không tế bào 
non  

LDH: 205UI/L  

ß2 M: 2158mcg/L 

HBsAg(-), anti HCV(-) 

Huyết đồ: Không 
tế bào non  

LDH: 349UI/L  

ß2 M: 
1112,9mcg/L 

HBsAg(-), anti 
HCV(-)  

Huyết đồ: Không tế bào non 

LDH: 339UI/L  

ß2 M: 1028mcg/L 

CA 125: 309U/mL 

AFP 2,74ng/mL 

β HCG <2,3mIU/mL 

HBsAg(-), anti HCV(-) 

Huyết đồ: Không tế 
bào non 

LDH: 283UI/L  

ß2 M: 2961mcg/L 

HBsAg(+), anti HCV(-
) 

Huyết đồ: Không tế bào non 

LDH: 283UI/L  

ß2 M: 2961mcg/L 

HBsAg(+), anti HCV(-) 

Tủy đồ Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 

Soi 
TMH 

Soi 
BQ-TT 

Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường 

ECG 

SA tim 

Hở van tim 1/4 - 2,5/4. 

EF 69% 

Bình thường EF 75% EF 70% EF 65% 

SA 
bụng 

Sang thương CTC lan âm 
đạo 106 x 52mm, nhiều 
khối hạch chậu 20 - 
44mm.  

Sang thương 
CTC  
76 x 56mm, cơ tử 
cung có vài cấu 
trúc  
30 x 37mm. Hạch 
chậu P 23mm 

Trước phẫu thuật: bướu 
buồng trứng (P) d # 70mm 
nghĩ ung thư, dịch ổ bụng 
(+) 

 Hạch ổ bụng dạng hạch di 
căn kt 10*28mm 

Thành trước âm đạo dày, 
dmax 10mm, tăng sinh 
mạch máu 

CT 
scan/ 
MRI 

Sang thương đa nốt vùng 
chậu hai bên, khối vùng 
chậu sau bên phải trực 
tràng 30mm. Hạch bẹn hai 
bên 5 - 20mm. 

Sang thương 
CTC to, TC có 
nhiều khối bắt 
thuốc tương phản 
32 mm, không 
hạch chậu 

 Khối bất thường ở 
đáy thân TC d # 77 x 
62 x 102mm, hạch 
dọc ĐMC bụng và 
dọc bó mạch chậu 
ngoài 2 bên d # 22 x 
18mm 

Mảng bất thường tín hiệu 
thành trái âm đạo, khả năng 
lymphoma 

Nhiều hạch tổn thương rải 
rác mạc treo, dọc động 
mạch chủ bụng theo dõi 
lymphôm 

PET 
CT Không thực hiện 

Sang thương 
CTC  
60 x 70mm, hạch 
cạnh bó mạch 
chậu ngoài hai 
bên. Nhân xơ TC 
35mm 

Không thực hiện Không thực hiện Không thực hiện 

GPB FNA hạch bẹn: LKH tế 
bào lớn. GPB CTC: 
carcinôm kém biệt hóa. 

GPB CTC: LKH tế 
bào lớn, không 
đặc hiệu 

GPB bướu buồng trứng: 
LKH tế bào lớn 

GPB thân tử cung + 
hạch chậu: LKH tế 
bào lớn 

GPB sang thương âm đạo: 
LKH tế bào lớn 

HMMD Lymphôm tế bào B lớn lan 
tỏa, CK(-), 
LCA(+++),CD20(+++), 
CD3(-), Ki67 > 60% 

Lymphôm tế bào 
B lớn lan tỏa 
CD3(-), CD5(-), 
CD10(-), Cyclin 
D1(-), Bcl2(-), 
Bcl6(-), CD20 
(+++), Ki67 > 
60% 

Lymphôm tế bào B lớn lan 
tỏa không trung tâm mầm 
CD3, CD5, CD10 (-), Bcl2 (-
), cyclin D1 (-), Bcl6 (+), 
MUM1 (+), CD20 (+), c- myc 
(-), Ki67 20%. 

Lymphôm tế bào B 
lớn lan toả, hậu trung 
tâm mầm CD3, CD5, 
CD10, BCL6, Cyclin 
D1 (-), CD20, CD45, 
MUM1 (+), C-Myc (+), 
Ki67 (+) 70% 

Lymphôm tế bào B lớn lan 
tỏa, CD3, CD5, CD10 (-), 
Bcl2 (-), cyclin D1 (-), Bcl6 
(+), MUM1 (+), CD20 (+), c- 
myc (-), ki67 80% 
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 Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Trường hợp 4 Trường hợp 5 

Chẩn đoán 
xác định 

LKH giai đoạn IIBE (cổ tử 
cung) / bệnh lý tim mạch 

LKH giai đoạn IIAE (cổ tử 
cung) 

LKH giai đoạn IV AE 
buồng trứng 2 bên 

LKH giai đoạn II AE 
(thân tử cung + hạch 
chậu) 

LKH giai đoạn II 
AE (âm đạo, cổ tử 
cung) 

Điều trị  1.Hóa trị 6 R-CDOP 
(85% liều) 

→ đáp ứng hoàn toàn 

Soi CTC, SA bụng: bt 

CT scan: dày mô CTC 

PET CT (-) 

1.Hoá trị 6 R-CHOP  

→ đáp ứng một phần  

Soi CTC, SA bụng: bt 

CT scan: dày mô CTC 3x4cm 

2.Xạ tri ngoài CTC – hạch 
vùng chậu 40Gy, phân liều 
2Gy 

Hoá trị 6 R-CHOP  

→ đáp ứng hoàn 
toàn  

SA bụng: bt 

CTscan: không ghi 
nhận bất thường 

Không ghi nhận tác 
dụng phụ 

Hoá trị 6 R-CHOP  

→ đáp ứng hoàn toàn  

SA bụng: bt 

CTscan: không ghi nhận 
bất thường 

Không ghi nhận tác 
dụng phụ 

 

1. Hoá trị 6 R-
CHOP  

→ đáp ứng hoàn 
toàn  

- Soi CTC âm đạo, 
SA bụng: bt 

- MRI: không ghi 
nhận bất thường 

2. Xạ tri âm đạo, 
CTC 36Gy, phân 
liều 2Gy 

Tác dụng 
phụ 

Độc tính TKNB độ 3  

→ ngưng VCR chu kỳ 6. 
Giảm bạch cầu hạt độ 4  

  Không ghi nhận 
tác dụng phụ 

Theo dõi Bệnh ổn định 
Bệnh ổn định 

PET CT (-) sau 3 tháng xạ trị 
Bệnh ổn định Bệnh ổn định 

Bệnh ổn định 

 

Bảng 2. Chẩn đoán và điều trị 
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BÀN LUẬN 

Lymphôm không Hodgkin (LKH) cơ quan sinh 
dục nữ hiếm gặp và khó chẩn đoán, chiếm tỉ lệ 
khoảng 1% lymphôm không Hodgkin[2]; vị trí thường 
gặp nhất là buồng trứng (59%), tử cung (15,5%), cổ 
tử cung (11,5%), âm hộ (7,5%) và âm đạo (6%)[2]. 
Tuổi mắc bệnh trung bình là 40 - 50 tuổi. Triệu 
chứng lâm sàng đặc hiệu do đó có thể bị chẩn đoán 
nhầm với các u nguyên phát khác của buồng trứng, 
tử cung như bướu tế bào mầm, ung thư biểu mô 
không biệt hóa, ung thư biểu mô tế bào nhỏ. Hóa mô 
miễn dịch giúp xác định chẩn đoán mô bệnh học và 
các phân nhóm bệnh lymphôm. Tại Bệnh viện Ung 
Bướu TpHCM, trong 2 năm 2019 và 2020, chúng tôi 
ghi nhận năm trường hợp LKH cơ quan sinh dục nữ 
nguyên phát. 

LKH cổ tử cung nguyên phát 

Độ tuổi chẩn đoán lymphôm nguyên phát CTC 
từ 27 - 80 tuổi, trung vị 44 tuổi, khá trẻ hơn so với 
lymphôm không Hodgkin nói chung[5, 14]. Nguyên 
nhân gây bệnh chưa rõ ràng. Một số yếu tố nguy cơ 
được đề cập đến nhiễm HIV, điều trị ức chế miễn 
dịch, tiếp xúc với hóa chất diệt côn trùng, chất gây ô 
nhiễm làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Chưa có vai trò 
của Epstein-Barr virus và Human Papilloma virus 
trong sự phát triển lymphôm CTC. 

Biểu hiện triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. 
Đa số bệnh nhân than phiền vì xuất huyết âm đạo 
bất thường[8, 12]. Triệu chứng toàn thân sốt, sụt cân, 
mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm ít gặp[6, 12, 14]. Khoảng  
10 - 20% trường hợp được phát hiện qua khám sức 
khỏe định kỳ hoặc sau mổ cắt tử cung vì bệnh lý 
khác. Đa số lymphôm CTC phát triển nhanh, hơn ½ 
các trường hợp có sang thương CTC to trên 4 cm 
lúc chẩn đoán [6]. Cả hai trường hợp trong nghiên 
cứu chúng tôi có triệu chứng lâm sàng tương tự y 
văn. 

Quan sát  đại thể qua soi CTC cho thấy kích 
thước CTC to, sang thương CTC có hình dạng polyp 
hoặc lan tỏa hình thùng; 67% các trường hợp hiếm 
đi kèm loét hay hoại tử bề mặt biểu mô do tổn 
thương dạng dưới niêm [6]. Cần lưu ý những trường 
hợp có Pap’s bất thường (50% trường hợp) mặc dù 
xét nghiệm này không được sử dụng chẩn đoán xác 
định bệnh [6]. Sinh thiết sâu tổn thương và nhuộm 
hóa mô miễn dịch là phương tiện chủ yếu giúp chẩn 
đoán xác định và phân biệt với viêm CTC mạn  tính, 
carcinôm kém biệt hóa, sarcôm và các tổn thương 
dạng lymphôm khác [3, 6, 9, 14]. CT scan hay MRI vùng 
chậu giúp ích trong chẩn đoán, đánh giá giai đoạn 
tuy độ đặc hiệu còn thấp [3, 8, 12]. Ngày nay, PET CT 
được khuyến cáo thực hiện trong bệnh lý lymphôm 
trong xếp giai đoạn chẩn đoán và đánh giá đáp ứng 

điều trị, đặc biệt đói với lymphôm diễn tiến nhanh mô 
bệnh học háo FDG [2]. Một trường hợp được đánh 
giá đáp ứng bằng PET cho thấy vai trò rõ ràng của 
PET trong trường hợp không xác định được bản 
chất tổn thương còn sót trên CT scan. 

Chưa có sự thống nhất về xếp giai đoạn 
lymphôm nguyên phát CTC. Vì vậy, cả hai hệ thống 
FIGO và Ann Arbor đều được sử dụng để xếp giai 
đoạn cho bệnh lý này [8]. Đa số bệnh nhân lymphôm 
CTC ở giai đoạn sớm và được xếp giai đoạn theo 
Ann Arbor, giai đoạn I (69,2%), giai đoạn II (22,7%), 
giai đoạn III-IV (8,1%)[2]. Giải phẫu bệnh thường gặp 
nhất là lymphôm lan tỏa tế bào B lớn (37%), kế đến 
là lymhôm dạng nang (5-8,5%)[2, 8]. Các loại mô học 
hiếm gặp khác là lymphôm vùng rìa lymphô B và 
lymphôm dạng lymphô liên quan đến tế bào tiết 
nhầy[8].  

Hiện nay, chưa có điều trị chuẩn cho lymphôm 
nguyên phát CTC do bệnh hiếm gặp, sự khác biệt về 
phân loại mô bệnh học, kinh nghiệm điều trị hạn chế. 
Phương thức điều trị bao gồm hóa trị đơn thuần, xạ 
trị đơn thuần hoặc phối hợp hai đến ba mô thức 
phẫu-xạ- hóa[6, 8, 13, 14]. Vai trò phẫu thuật cũng được 
đề cập đến. Một vài nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ sống 
còn rất cao ở bệnh nhân giai đoạn sớm, grad thấp 
hay trung bình sau điều trị phối hợp giữa phẫu thuật 
với hóa trị hoặc xạ trị. Vài nghiên cứu hồi cứu ghi 
nhận hiệu quả đáng kể của việc phối hợp với mô 
thức hóa trị. Ngược với quan điểm trên, những 
nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy hiệu quả 
hóa trị ở lymphôm grad thấp, giai đoạn sớm không 
có ý nghĩa thống kê do số lượng bệnh ít và khoảng 
thời gian theo dõi còn ngắn. So sánh loạt bệnh nhân 
xạ trị đơn thuần với bệnh điều trị đa mô thức trong 
nghiên cứu MD Anderson, phối hợp hóa trị với xạ trị 
ngoài trị cải thiện 20-30% sống còn không bệnh 10 
năm. Tỉ lệ tái phát sau 10 năm là 46% [8]. Vai trò của 
rituximab - kháng thể đơn dòng kháng CD20 đã 
được chứng minh có hiệu quả trong điều trị 
lymphôm lan tỏa tế bào B lớn, tỉ lệ đáp ứng hoàn 
toàn cao, thời gian ổn định lâu dài, ít độc tính [2, 3, 8]. 
Mặc dù R-CHOP nhanh chóng trở thành phác đồ 
tiêu chuẩn cho mô bệnh học lymphôm tế bào lớn 
dòng B, CD20(+) nhưng hiệu quả trên Lymphôm 
CTC chưa xác định rõ . Tiên lượng của lymphôm 
ngoài hạch xấu hơn lymphôm tại hạch nhưng 
lymphôm CTC nguyên phát giai đoạn sớm có tiên 
lượng tốt hơn các bệnh lý ác tính khác ở đường sinh 
dục nữ. Giai đoạn bệnh và grad mô học là yếu tố 
tiên lượng quan trọng nhất; chỉ số IPI giúp tiên lượng 
bệnh [8]. Tỉ lệ sống còn ở giai đoạn IE (89%) cao hơn 
hẳn so với giai đoạn IIE và IV (20%) [8]. Khảo sát 187 
bệnh lymphôm không Hodgkin đường sinh dục nữ, 
118 trường hợp là lymphôm nguyên phát CTC; hóa 
trị phối hợp rituximab (11,2%) giúp bệnh ổn định lâu 
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dài không tái phát 85,2% trường hợp với trung vị 
theo dõi 40,5 tháng, tái phát 2%, tử vong do bệnh 
8,6% và trung vị sống còn toàn bộ 4 năm.  

LKH buồng trứng 

Lymphôm buồng trứng là một bệnh lý ác tính rất 
hiếm gặp. Nó chiếm khoảng 0,5% trong bệnh 
lymphôm ngoài hạch và 1,5% trong bướu buồng 
trứng[4]. U ở hai bên buồng trứng chiếm tới hơn một 
nửa các trường hợp và thường có kèm theo hạch 
chậu, hạch quanh động mạch chủ. Mô bệnh học 
thường gặp nhất lymphôm tế bào B grad cao 
(lymphôm tế bào B lớn lan tỏa) chiếm tỷ lệ khoảng 
20%, kế đến là lymphôm nang, lymphôm Burkitt ít 
găp. Tổn thương có thể xuất hiện ở một hay cả hai 
bên buồng trứng. Tuổi trung bình 42 - 47 tuổi[7]. Biểu 
hiện lâm sàng đa dạng, không đặc hiệu. Hơn 50% 
bệnh nhân không có triệu chứng lúc chẩn đoán, các 
triệu chứng như bụng to ra, hay cảm giác khó chịu ở 
vùng bụng chậu không thường gặp. 

Lymphôm buồng trứng có thể là nguyên phát 
hay thứ phát. Sự phân biệt này giúp tiên lượng thời 
gian sống còn vì lymphôm buồng trứng nguyên phát 
có thời gian sống còn toàn bộ 5 năm đến 80%, trong 
khi thứ phát chỉ khoảng 30%. Tuy nhiên không phải 
lúc nào cũng phân biệt được lymphôm buồng trứng 
nguyên phát hay thứ phát. 

Bệnh nhân của chúng tôi là thanh niên trẻ, 
không có triệu chứng lâm sàng, phát hiện tình cờ 
bướu buồng trứng qua khám sức khỏe định kì, 
CA125 tăng, LDH tăng. Dựa và triệu chứng lâm 
sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân không thể 
chẩn đoán xác định là ung thư buồng trứng hay 
lymphôm buồng trứng. Vì triệu chứng ban đầu đều 
mơ hồ, không rõ ràng, tăng cả LDH và CA125. Đứng 
trước bệnh nhân này, xác định được giải phẫu bệnh 
là điều cấp thiết nhất.  

Để xác định khối bướu buồng trứng, siêu âm và 
CT scan là phương tiện chẩn đoán đơn giản, dễ 
dàng và thuận lợi. Ngoài ra, CT scan không những 
cho phép chẩn đoán sự lan rộng của khối u mà còn 
gợi ý bản chất của khối u, sự phân bố mạch máu và 
tình trạng hoại tử. Ferrozi và cộng sự đã tổng hợp 8 
trường hợp lymphôm buồng trứng cho thấy hình ảnh 
trên siêu âm là một khối echo kém, đồng nhất, tăng 
sinh mạch máu ít. Còn hình ảnh trên CT scan là tổn 
thương giảm đậm độ giới hạn rõ, bắt tương phản 
nhẹ. Trong trường hợp này, hình ảnh trên siêu âm là 
khối bướu buồng trứng đồng nhất, tăng sinh mạch 
máu nhẹ, trên CT scan thấy khối đậm độ thấp cạnh 
2 bên đáy tử cung, giới hạn rõ, phù hợp hình ảnh 
lymphôm buồng trứng. Xếp giai đoạn của lymphôm 
buồng trứng theo bảng phân loại Ann Abor. Do đó 
trong trường hợp này, chúng tôi xếp giai đoạn IVA 

cho bệnh nhân, tổn thương ở buồng trứng 2 bên, 
mạc nối lớn, hạch chậu, tràn dịch màng bụng, tràn 
dịch màng phổi. 

Khác với carcinôm buồng trứng, điều trị 
lymphôm buồng trứng chủ yếu là hóa trị, mặc dù 
chưa được thống nhất do tỷ lệ bệnh hiếm, nhưng 
điều trị chủ yếu tùy theo giải phẫu bệnh. Phẫu thuật 
đóng vai trò sinh thiết bướu để có giải phẫu bệnh. 
Theo y văn, vai trò hóa trị rất quan trọng và phải sử 
dụng các phác đồ phối hợp nhiều thuốc như CHOP 
kết hợp với rituximab khi có CD20 (+)[10]. 

Bệnh nhân của chúng tôi không được phẫu 
thuật cắt bướu, nhưng mô bệnh học lại là lymphôm 
tế bào B lớn lan tỏa, CD20 (+), thuộc loại lymphôm 
diễn tiến nhanh. Do đó chúng tôi tiến hành hóa trị 
phác đồ R CHOP 6 chu kỳ 100% liều. Bệnh nhân đạt 
đáp ứng hoàn toàn sau 6 chu kỳ đánh giá qua CT 
scan. Điều này có thể giải thích do mô bệnh học là 
lymphôm tế bào B lớn lan toả, CD 20 (+), đạt tỷ lệ 
đáp ứng hoàn toàn cao hơn khi phối hợp rituximab 
với hoá trị (CHOP hoặc CHOP like) so với hoá trị 
quy ước (76% so với 63% trong nghiên cứu GELA). 
Trong thời gian điều trị, bệnh nhân bị tác dụng phụ 
nhẹ, độ 0-1, không có biến chứng nào ghi nhận 
được. Bệnh nhân ổn định.  

LKH tử cung 

Lymphôm tử cung là 1 bệnh hiếm gặp, chiếm 
0,5%  trong bệnh lymphôm và < 1% trong lymphôm 
nguyên phát đường sinh dục nữ. Bệnh thường gặp 
ở bệnh nhân trẻ, tuổi trung bình 42 – 47 tuổi. Mô 
bệnh học thường là lymphôm tế bào B lớn. 

Fox và More đưa ra 3 tiêu chuẩn để chẩn đoán 
lymphôm tử cung nguyên phát: 

(1) Có sự hiện diện của một khối giới hạn ở tử 
cung; sự xâm nhiễm hạch vùng chẩn đoán qua mô 
bệnh học. 

(2) Không phải là bệnh bạch cầu. 

(3) Có khoảng thời gian khá dài giữa tổn 
thương ở tử cung và tổn thương khác.  

Biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, đau âm ỉ 
bụng hay xuất huyết âm đạo bất thường nên chẩn 
đoán trễ hay chẩn đoán nhầm với carcinôm tử cung. 

Bệnh nhân của chúng tôi có xuất huyết âm đạo, 
MRI ghi nhận khối bướu to ở đáy tử cung, triệu 
chứng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình 
nên được chỉ định phẫu thuật thăm dò. Qua tường 
trình phẫu thuật thấy bướu thân tử cung 10 cm lan 
tới kênh CTC, xâm lấn toàn bộ lớp cơ ra đến thanh 
mạc, bướu giới hạn ở tử cung và hạch cạnh động 
mạch chủ bụng. Về điều trị, không có phương pháp 
điều trị chuẩn, chủ yếu dựa vào giải phẫu bệnh, có 
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thể kết hợp phẫu thuật và hóa trị. Vai trò của xạ trị 
chưa được chứng minh. 

Lymphôm không Hodgkin âm đạo 

LKH âm đạo rất hiếm gặp, thường được báo 
cáo các trường hợp lâm sàng, tuổi mắc bệnh từ 26 
đến 66. Tình huống lâm sàng thường gặp là khối 
xâm nhiễm ở thành âm đạo,  xuất huyết âm đạo hay 
tiết dịch âm đạo bất thường. Mô bệnh học là 
lymphôm tế bào B lớn. 

Do đây là bệnh rất hiếm, không có phương 
pháp điều trị nào riêng cho LKH nguyên phát của âm 
đạo. Phương pháp điều trị chính vẫn là hóa trị như 
LKH chung. Đối với LKH tế bào B lớn điều trị phác 
đồ rituximab CHOP. Xạ trị được cân nhắc do vẫn 
chưa có bằng chứng vai trò cụ thể. Tiên lượng sống 
còn sau 5 năm từ 80% đến 90% nếu chẩn đoán sớm 
và điều trị đầy đủ. Trường hợp của chúng tôi có một 
kết quả tốt tương tự như những thống kê này. 

KẾT LUẬN 

Qua năm trường hợp LKH cơ quan sinh dục nữ 
nguyên phát điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM, chúng tôi ghi nhận tất cả các trường hợp 
có triệu chứng lâm sàng không điển hình, chẩn đoán 
ban đầu có thể là ung thư biểu mô. Phương tiện 
chẩn đoán ngoài lâm sàng, CT scan (hoặc PET/CT 
nếu được) và sinh thiết tổn thương để khảo sát giải 
phẫu bệnh cần phối hợp thêm hóa mô miễn dịch để 
có chẩn đoán xác định. Về điều trị vẫn dựa trên 
phương pháp điều trị chuẩn của LKH chung, vị trí 
tổn thương và giải phẫu bệnh trong đó đối với 
lymphôm tế bào B lớn lan tỏa CD20 (+) thì hóa trị 
liệu miễn dịch phối hợp rituximab với CHOP mang 
lại hiệu quả cao và bệnh ổn định lâu dài. Xạ trị ngoài 
phối hợp sau hóa trị đối với LKH cổ tử cung đạt đáp 
ứng một phần đã giúp cải thiện hiệu quả điều trị. 
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ABSTRACT 

Non hodgkin lymphoma of female genital organs case report and review medical lecture 

The rate of primary female genital organs non-Hodgkin lymphoma is very low, accounting for 1.1% of non-
Hodgkin lymphoma. In fact, it is difficult to diagnose such disease because of its non- specific clinical and 
radiological symptoms and it can be mistaken for some histopathological symptoms of the female genital 
cancer. In practice, the diagnosis is confirmed by immunohistochemistry with specific markers of lymphocytes, 
and the evaluation as well as the treatment follow histopathology as a general non-Hodgkin lymphoma. In order 
to derive the clinical symptoms of this disease, we review 5 cases, diagnosed with the primary female genital 
non-Hodgkin lymphoma. 

Two cases of stage IIE cervical lymphoma treated 6-cycle R-CHOP combined with external radiation, had a 
complete response. A case of ovarian lymphoma also treated 6-cycle R CHOP and had a complete response. 
One case of uterine lymphoma, with 6-cycle R CHOP chemotherapy and a complete response. One case of 
vaginal lymphoma had 6 cycle R CHOP combined with radiotherapy and a complete response. All cases are 
stable to present. 

Keywords: Primary female genital non-Hodgkin lymphoma, chemotherapy, radiation therapy, rituximab 
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1
 Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai 

TỔNG QUAN 

Bệnh bạch cầu tế bào lympho T hạt lớn (T - cell 
Large granular lymphocytic leukemia - T - LGLL) là 
một rối loạn tăng sinh số lượng lympho hạt lớn mạn 
tính không rõ nguyên nhân (>6 tháng) ở máu ngoại 
vi, thường có từ 2 - 20G/l[1,2]. 

Bệnh bạch cầu tế bào lympho T hạt lớn CD8 + 
là một bệnh tăng sinh mạn tính của T lympho bao 
gồm sự tăng sinh lympho và lympho có hạt và  
T - gamma lympho[3]. 

Hầu hết số ca bệnh có độ tuổi 45 - 75 tuổi 
(73%)[4,5]. Bệnh có thể gây tăng sinh lympho ở máu 
ngoại vi, trong tủy xương, có thể tổn thương gan, 
lách hoặc bề mặt da, ít khi gặp hạch to bệnh lý[6]. 

Phần lớn các ca bệnh không rõ nguyên nhân, 
có thể ghi nhận giảm bạch cầu trung tính, có thể 
thiếu máu hoặc không, số lượng tiểu cầu không ghi 
nhận nhiều thay đổi[7]. Tuy nhiên, với các ca bệnh có 
số lượng lympho dưới 2G/l sẽ thường gặp các tiêu 
chuẩn khác thích hợp với chẩn đoán bệnh này[8,9,10]. 

Về mặt hình thái, gặp trong máu ngoại vi và tủy 
xương các lympho có nguyên sinh chất rộng và 
nhiều hạt ưa azur. Trong tủy xương, khoảng >50% 
số ca tăng đơn dòng lympho. Có thể gặp hình ảnh 
tăng lympho có hạt trong lách[11]. 

Về miễn dịch học, có các dấu ấn của tế bào 
lympho T trưởng thành gồm CD3+, CD8+, CD2+, 
một vài trường hợp biến đổi có thể có CD4+, TCR-
gamma delta +, CD5+, CD7+. CD57 và CD16+ 
mạnh > 80% quần thể[1,9,10]. 

Về điều trị, hàng đầu là các liệu pháp ức chế 
miễn dịch, bằng Methotrexate (có hoặc không có kết 
hợp Prednisolone), hoặc các thuốc khác như 
Cyclosporin, Cyclophosphamide. Aletuzumab đang 
được nghiên cứu cho điều trị các trường hợp dai 
dẳng, hoặc Calcitrol (thể hoạt động của vitamin D) 
cũng có hiệu quả theo một số dữ liệu thống 
kê[12,13,14]. 

BÁO CÁO CA BỆNH 

Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, vào viện vì sốt, bụng 
chướng. Tiền sử: chẩn đoán và điều trị xơ gan cổ 
trướng chưa rõ nguyên nhân khoảng 1 năm nay 
bệnh viện Xanh pôn.  

Diễn biến: 1 năm nay, có biểu hiện bụng to tăng 
dần, thi thoảng có sốt về chiều, gầy sút cân, đi khám 
được chẩn đoán Xơ gan cổ trướng chưa rõ nguyên 
nhân. Cách 3 tháng, được làm huyết tủy đồ và sinh 
thiết tủy xương, kết quả: Tăng sinh lympho trong tủy, 
chuyển khám tại Trung tâm Huyết học và Truyền 
máu, bệnh viện Bạch Mai. 2 ngày nay, biểu hiện sốt 
khoảng 38 độ C, vào viện. 

TÓM TẮT 

Bệnh bạch cầu lymphocytic hạt lớn (LGL) là một rối loạn tăng sinh hệ bạch huyết mãn tính, biểu hiện 
sự gia tăng mãn tính không rõ nguyên nhân (>6 tháng) của các tế bào lympho dạng hạt lớn (LGL) trong 
máu ngoại vi. Bệnh bạch cầu lymphocyte hạt lớn tế bào T được đặc trưng bởi sự tham gia của các tế bào 
T gây độc tế bào- có hạt). Các tế bào ung thư của bệnh này hiển thị kiểu miễn dịch tế bào T trưởng 
thành, với phần lớn các trường hợp cho thấy kiểu miễn dịch tế bào T CD4- / CD8 +, TCR dương tính. 
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Tình trạng khi vào viện: tỉnh, thể trạng gầy, da 
niêm mạc hồng nhạt, không XHDD, tuần hoàn bàng 
hệ +, không sờ thấy hạch ngoại vi, phù hai chân. 
Tim đều, M 98ck/p, tiếng tim rõ, HA 100/60mmHg. 
Phổi không rale, rì rào phế nang giảm 2 đáy. Bụng 
chướng nhiều, mềm, gan to dưới bờ sườn, lách to 
độ 3. 

Về Xét nghiệm huyết học 

Máu ngoại vi 

Bảng 1. Kết quả chỉ số xét nghiệm máu ngoại vi 

 Trước điều trị Sau điều trị 

Ngày 21/07 05/08 06/09 

Hb (g/l) 102 117 100 

TC (G/l) 98 82 76 

BC (G/l) 8.2 12.63 6.7 

TT (%) 23 30 65.8 

Lym (%) 74 65 30.7 

PT (%) 95 109  

rAPTT 1.29 1.21  

FIB  2.57  

 

    

Hình 1. Tế bào lympho trên tiêu bản máu ngoại vi 
của bệnh nhân 

 
Huyết tủy đồ (24/07): Tế bào tủy 119.36G/l, mật độ tế bào tủy tăng, tăng lympho (33%), kích thước không 
đồng đều, nhân thô, nguyên sinh chất có hạt. 

 

Hình 2. Hình ảnh trên tiêu bản máu tủy đồ của bệnh nhân 

Sinh thiết tủy xương (28/07): Mật độ tế bào tăng, các khoang sinh máu đều tăng lympho, hình thái biến đổi, 
kích thước không đồng đều. 

 

Hình 3. Hình ảnh trên tiêu bản máu sinh thiết tủy xương của bệnh nhân 

Công thức nhiễm sắc thể: 46,XY[20]. 
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Flow cytometry: Quần thể mang dấu ấn CD45+ chiếm 90.2% tế bào quần thể gating. Quần thể lympho chiếm 
49.5%, dương tính với các dấu ấn dòng tế bào T như CD2, CD8, CyCD3, CD5, CD7 và các dấu ấn CD56, 
CD16 dương tính, TCR- delta gamma dương tính. 

 

 

Hình 4. Đặc điểm các dấu ấn miễn dịch trên Flow của bệnh nhân 

 

BÀN LUẬN 

Bệnh nhân trong báo cáo của chúng tôi là nữ, 
49 tuổi, có biểu hiện lâm sàng là mệt mỏi, gan to, và 
được điều trị theo hướng xơ gan khoảng 1 năm 
(không hiệu quả). Trong quá trình điều trị, bệnh nhân 
được phát hiện có tăng lympho và được chuyển 
khám chuyên khoa Huyết học. Tại đây, bệnh nhân 
được làm xét nghiệm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy 
xương và xác định dấu ấn miễn dịch bằng Flow 
Cytometry.  

Bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm vi 
sinh: HBV, HCV, CMV, EBV, Dengue có kết quả âm 
tính. Cấy nấm, vi khuẩn máu âm tính. Như vậy, đã 
loại trừ được các nguyên nhân gây tăng lympho do 
virus, vi khuẩn,…  

Trong máu ngoại vi, gặp 74% lympho, trong đó 
> 50% tế bào lympho có hạt ưa azur trong nguyên 
sinh chất (Hình 1). Trong tủy, gặp 33% lympho 
(Hình 2), trong đó hầu hết là lympho có nguyên sinh 
chất rộng, có hạt. Hình ảnh sinh thiết tủy xương gặp 
nhiều lympho trong các khoang sinh máu (Hình 3). 
Với hình ảnh tế bào như trên, bệnh nhân được nghĩ 
tới bệnh bạch cầu mạn dòng lympho (thường tế bào 
lympho B), và sẽ được điều trị bằng phác đồ có 
Rituximab, Fludarabin,...  

Khi xác định các dấu ấn miễn dịch bằng 
phương pháp Flow Cytometry, chúng tôi nhận thấy 
trong quần thể lympho, hầu hết là lympho T trưởng 
thành, dương tính với các dấu ấn CD2, CD5, CD7. 
Tuy nhiên, dấu ấn T-CD8+ rất mạnh trong quần thể 
lympho trên (>70%), và dương tính đồng thời với 
CD56, CD16. Dấu ấn TCR-dg cũng dương tính 
mạnh ở quần thể lympho trên (Hình 4). Theo tiêu 
chuẩn chẩn đoán của Tổ chức y tế thế giới - WHO 
(2016), đây là hình ảnh dấu ấn miễn dịch của bệnh 
bạch cầu lympho tế bào T hạt lớn[6] và được điều trị 
hàng đầu bằng Methotrexat (có hoặc không có kết 
hợp với Prednisolone), thay vì điều trị như phác đồ 
của bệnh bạch cầu mạn dòng lympho thông 
thường[12,13,14]. 

Sau khi được chẩn đoán như trên và điều trị 
bằng Methotrexat, bệnh nhân đã có những đáp ứng 
tốt, như hết sốt, bụng giảm cổ trướng, tỉ lệ bạch cầu 
trung tính tăng (Bảng 1). 

KẾT LUẬN 

Bệnh bạch cầu lympho tế bào T hạt lớn là một 
trong các trường hợp hiếm gặp (khoảng 2 - 3% tổng 
số bệnh nhân bệnh lý bệnh bạch cầu tế bào lympho 
trưởng thành), đã được xác định bằng các dấu ấn 
miễn dịch thông qua Flow Cytometry. 
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ABSTRACT 

Large granular lymphocytic (LGL) leukemia is a chronic lymphoproliferative disorder that exhibits an 
unexplained, chronic (>6 months) elevation in large granular lymphocytes (LGLs) in the peripheral blood.  
As the name suggests, T-cell large granular lymphocyte leukemia is characterized by involvement of cytotoxic-
T cells). The neoplastic cells of this disease display a mature T-cell immunophenotype, with the majority of 
cases showing a CD4-/CD8+ T-cell , TCR subset immunophenotype versus other permutations of those 
markers. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

U sao bào, hay còn gọi là u não tế bào hình 
sao, là bệnh ung thư não được hình thành từ tế bào 
hình sao. Não là cơ quan chính của hệ thần kinh 
trung ương, não được tạo thành từ các tế bào  
thần kinh và tế bào mô đệm. Tế bào mô đệm được 
hình thành từ tế bào hình sao. Trong đó U sao bào 
vàng đa hình là một khối u không phổ biến với tần 
suất dưới 1% trong tất cả các khối u thần kinh đệm 
hình sao(4). 

Triệu chứng ban đầu bao gồm nhức đầu, buồn 
nôn hoặc co giật. Các triệu chứng khác bao gồm:  
tay hoặc một bên chân bị yếu dần đi. Ngoài ra, 
người bệnh còn có thể gặp vấn đề về thị lực và phát 
âm. Việc chẩn đoán dựa trên lâm sàng, chụp phim 
CT scan sọ não hay MRI và kết quả giải phẫu bệnh 
sau mổ. 

Điều trị u não tế bào hình sao hiện nay bao gồm 
ba phương pháp chính sau: Phẫu thuật lấy u; Xạ trị 
sau phẫu thuật; Điều trị hóa trị. Trong đó, phẫu thuật 
lấy u là phương pháp quan trọng nhất, phương pháp 

này có thể loại bỏ tối đa toàn bộ u. Phẫu thuật triệt 
để u não sẽ kéo dài cuộc sống cho người bệnh.  
Tuy nhiên, việc lấy bỏ triệt để u não không phải lúc 
nào cũng làm được nên người bệnh cần cân nhắc 
khi thực hiện phương pháp này. Ngoài ra, xạ trị và 
hoá trị là hai phương pháp điều trị phối hợp, nhằm 
tiêu diệt những tế bào u còn lại và hạn chế sự tái 
phát của u(1). 

Sự thành công trong điều trị u não còn phụ 
thuộc vào các yếu tố khác như: Bản chất mô bệnh 
học của u, số lượng u đã được loại bỏ trong phẫu 
thuật, vị trí của u, độ tuổi của người bệnh. 

Chúng tôi báo cáo trường hợp u sao bào vàng 
đa hình khổng lồ đã được phẫu thuật thành công tại 
bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

BỆNH ÁN 

Bệnh nhân nam, 53 tuổi, bị liệt nửa người bên 
phải đã 10 năm nay, tuy nhiên gia đình chưa cho đi 
khám chuyên khoa thần kinh và không điều trị đặc 
hiệu gì. Trước lúc nhập viện, bệnh nhân bị té ngã và 
nhức đầu nên nhập viện. Tình trạng lúc nhập viện: 

TÓM TẮT 

U sao bào vàng đa hình là một khối u không phổ biến với tần suất dưới 1% trong tất cả các khối u thần 
kinh đệm hình sao đã được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1979. U sao bào vàng đa hình thường xảy ra ở 
bệnh nhân trẻ tuổi và biểu hiện đầu tiên thường là co giật do những khiếm khuyết thần kinh khu trú. Phẫu 
thuật có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh lý này. Vai trò của xạ trị hoặc hóa trị liệu chưa rõ ràng do sự 
không gặp thường xuyên của bệnh này. U sao bào vàng đa hình được phân loại là khối u độ II trong phân 
loại khối u não của WHO. Trong y văn có đến 20% các trường hợp u sao bào vàng đa hình có thể trải qua 
thay đổi ác tính khi tái phát hoặc có thể biểu hiện tại thời điểm gặp ban đầu. Biến đổi ác tính chủ yếu liên 
quan đến hoạt động phân bào và hoại tử cao. Chúng tôi đang báo cáo một trường hợp u sao bào vàng đa 
hình khổng lồ đã được phẫu thuật với kết quả tốt và cố gắng xem xét tài liệu cập nhật về khối u hiếm gặp 
này. 

Từ khóa: U sao bào vàng đa hình, u não khổng lồ. 
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bệnh nhân trong tình trạng đau đầu nhiều, hoa mắt 
chóng mặt, buồn nôn, không thể tự ngồi, nói khó, liệt 
½ người bên phải. Chụp CT scan sọ phát hiện u não 
khổng lồ, ở bán cầu não trái, kích thước 8 x 10cm, 
chiếm gần hết bán cầu não trái, chèn ép não rất 
nhiều, đẩy lệch đường giữa. Kết quả chụp cộng 
hưởng từ, bệnh nhân được chẩn đoán có khối u não 
khổng lồ bán cầu trái, xâm lấn vào xương sọ, sát 
động mạch não giữa và liềm đại não. U ở vị trí nguy 
hiểm bởi nguy cơ rủi ro, biến chứng cao trong quá 
trình thực hiện phẫu thuật. 

    

Hình 1. Hình chụp CT u não trước mổ 

 

 

Hình 2. Hình chụp MRI u não trước mổ 

Chúng tôi đã tiến hành bóc tách khối u khỏi 
động mạch não giữa và liềm đại não dưới kính vi 
phẫu và hệ thống Navigation định vị thần kinh. Thời 
gian mổ: 3,5 giờ. Chúng tôi đã lấy hết khối u. Mô u 
cứng chắc, cân nặng 500 gram. Chúng tôi cầm máu, 
vá màng cứng và đóng lại hộp sọ. Toàn bộ khối u 
gửi giải phẫu bệnh lý. 

 

   

Hình 3. Hình ảnh phẫu thuật và khối u sau phẫu thuật 

Hậu phẫu: Sau 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt, mắt nhìn rõ, có thể nói chuyện được, 
ăn uống được, cơ lực ½ người phải đang cải thiện tốt, cử động được. 

Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tiếp xuất viện sau 10 ngày. Tình trạng bệnh nhân khi xuất viện: Bệnh 
nhân tự đi lại được, nói chuyện rõ, tự sinh hoạt cá nhân. Kết quả chụp CT scan kiểm tra, không còn sót mô u ở 
não. Kết quả giải phẫu bệnh: U sao bào mỡ vàng đa dạng grade III. Mô xâm lấn vào xương sọ. 

Chúng tôi tiếp tục cho tập vật lý trị liệu và theo dõi, tái khám theo hẹn. 
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Hình 4. Tập hồi phục sau mổ 

 

 

Hình 5. Chụp CT sau mổ 

 

Hình 6. Giải phẫu bệnh sau mổ: U sao bào mỡ vàng đa dạng, Grade II (Pleomorphic Xanthoastrocytoma) 

Xâm lấn vào xương vòm sọ 
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BÀN LUẬN 
U sao bào vàng đa hình  thường xảy ra tương 

đối nông ở các thuỳ thái dương ở trẻ em và người 
lớn với tiền sử động kinh. U gồm các tế bào sao tân 
sản, đôi khi có lipid với các hình thái đa dạng, lắng 
đọng nhiều sợi liên võng và xâm nhập tế bào viêm 
mạn tính (5). 

 U sao bào vàng đa hình thường xảy ra ở bệnh 
nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên ở bệnh nhân này, mặc dù 
đã có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải đã  
10 năm, nhưng vì những điều kiện khách quan, bệnh 
nhân không được khám và điều trị kịp thời. Lần này 
bệnh nhân đến bệnh viện là vì bị té và được phát 
hiện chẩn đoán. 

Về chẩn đoán 

Theo y văn(2), việc chẩn đoán u sao bào thường 
dựa trên bệnh sử là thời kỳ kéo dài của diễn tiến 
bệnh cũng như sự xuất hiện của các triệu chứng tùy 
thuộc vào mức độ của u. Bệnh nhân với u sao bào 
có độ mô học thấp (grade I, II) có thể có thời gian 
bệnh sử kéo dài với những cơn động kinh. Bệnh 
nhân với độ mô học cao (grade III, IV) thường có 
thời gian bệnh sử tương đối ngắn từ vài tuần đến vài 
tháng. Triệu chứng lâm sàng thường có 3 bệnh cảnh 
chính riêng rẽ hoặc kết hợp tùy từng trường hợp cụ 
thể: Bệnh cảnh tăng áp lực nội sọ, bệnh cảnh khiếm 
khuyết thần kinh khu trú, bệnh cảnh động kinh. 

Nhức đầu: Là triệu chứng thường gặp. Nhức 
đầu tăng dần theo thời gian, thường xảy ra bên bán 
cầu có u nhưng cũng có thể hai bên hay lan tỏa. 
Nhức đầu thường nặng nề vào buổi sáng sớm. Buồn 
nôn và nôn: thường xảy ra và sẽ giảm nhức đầu sau 
khi nôn.  

Ở bệnh nhân này khi đến bệnh viện, bệnh nhân 
đã có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ nặng đó là nhức 
đầu nhiều, nôn ói chóng mặt, liệt ½ người bên phải, 
không thể ngồi được và có dấu hiệu giảm tri giác. 

Theo y văn, giảm tri giác là tình trạng theo sau 
và liên quan với tăng áp lực nội sọ. Tuy nhiên, cần 
lưu ý bệnh nhân có thể vẫn còn tỉnh táo dù tình trạng 
tăng áp lực nội sọ đã nặng nề và sau đó sẽ nhanh 
chóng vào hôn mê: ngưỡng tụt não. Ngoài ra, dấu 
thần kinh khu trú cũng thường gặp ở bệnh nhân bị u 
sao bào. Tính chất dấu thần kinh khu trú tùy thuộc vị 
trí u, ảnh hưởng chèn ép của u. Động kinh là triệu 
chứng thường gặp nhất ở những bệnh nhân bị u sao 
bào ở bán cầu đại não. Thường gặp ở những u nằm 
gần võ não hơn những u ở sâu. U vùng thùy chẩm 
cũng ít khi gây triệu chứng động kinh. Động kinh do 
u sao bào có thể có dưới nhiều dạng: toàn thể hoặc 
khu trú. 

 

Cận lâm sàng 

CT scan và MRI là hai phương tiện chẩn đoán 
chủ yếu mang tính hiệu quả và chính xác, có giá trị 
chẩn đoán xác định cao. Trên hình ảnh CT scan:  
U sao bào phân độ thấp thường biểu hiện vùng giảm 
đậm độ trên CT scan, không bắt cản quang và phù ít 
hoặc không phù quanh u. U sao bào phân độ cao 
thường bắt cản quang mạnh ở vùng ngoại vi, mật độ 
không đều, giảm đậm độ vùng trung tâm. Phù quanh 
u rất nhiều và thường kèm dấu hiệu lệch đường 
giữa. 

MRI: Ưu thế hơn CT scan trong chẩn đoán 
những u sao bào nhỏ, nằm gần sàn sọ, vùng thân 
não hoặc hố sau. MRI cũng cho chi tiết về mối quan 
hệ của u với nhu mô não chung quanh. U sao bào 
thường cho hình ảnh tăng tín hiệu trên T2, giảm tính 
hiệu trên T1. Bắt tín hiệu Gadolinium rõ trên những u 
sao bào phân độ cao. Ngoài ra, Perfusion-weight 
MRI giúp ích trong phân biệt u sao bào tái phát với 
vùng hoại tử do xạ. 

Ở bệnh nhân này, chẩn đoán xác định trên lâm 
sàng dựa vào: lâm sàng bệnh nhân có tăng áp lực 
nội sọ, có dấu thần kinh khu trú và đặc thù hình ảnh 
u sao bào trên CT scan và MRI với khối u kích thước 
lớn ở bán cầu não trái, chèn ép mô não và đẩy lệch 
đường giữa. 

Về điều trị 

Có bốn giải pháp chính trong điều trị u sao bào 
là: Theo dõi diễn tiến lâm sàng và hình ảnh chẩn 
đoán (đối với các u nhỏ, ở sâu trong nhu mô não), 
Phẫu thuật lấy trọn u, xạ trị và điều trị hỗ trợ khác 
(như hóa trị, nội khoa). Việc lựa chọn một giải pháp 
hay phối hợp các giải pháp trên trong điều trị u sao 
bào tùy thuộc vào nhiều yếu tố. 

- Theo dõi: Có thể theo dõi, tái khám định kỳ 
kiểm tra bằng CT và MRI những u sao bào với bệnh 
sử động kinh đơn thuần, kích thước u nhỏ, vị trí sâu, 
vùng não chức năng hay không, không lệch đường 
giữa. 

- Phẫu thuật: chỉ định phẫu thuật có ba mục 
đích chính sau: có chẩn đoán xác định về mô học, 
giảm triệu chứng và tình trạng tăng áp lực nội sọ, 
giảm thể tích u tạo điều kiện cho điều trị hỗ trợ được 
tốt hơn. Điều trị phẫu thuật có thể là: sinh thiết bởi 
khung định vị không gian 3 chiều (stereotactic); mổ 
mở sọ sinh thiết lấy bớt phần u hoặc lấy gần hết u 
hoặc lấy trọn u. Việc hoạch định phương cách phẫu 
thuật nào tùy thuộc vào: vị trí u nằm nông hay sâu, vị 
trí u có liên quan vùng não chức năng quan trọng; 
Tính chất u, kích thước u, ranh giới u tương đối rõ 
hay không, u  nang, u có độ phân độ thấp hay cao 
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trên chẩn đoán hình ảnh học; Độ xâm nhiễm của u 
lan tỏa với mô não chung quanh. 

- Xạ trị: Xạ trị sau mổ đã được xem như thường 
qui đối với những u sao bào phân độ III và IV. Xạ trị 
cũng được chỉ định với những trường hợp u sao bào 
không thể có chỉ định ngoại khoa 

- Điều trị hỗ trợ: gồm điều trị nội khoa với 
Corticosteroid giúp cải thiện triệu chứng. Điều trị 
chống co giật với thuốc chống động kinh nên được 
dùng trước và cả sau phẫu thuật đặc biệt ở những 
bệnh nhân có bệnh sử co giật. Hóa trị liệu: Hiện nay, 
hóa trị liệu cho u sao bào chưa có khẳng định lựa 
chọn trong hóa trị liệu hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều 
nghiên cứu lâm sàng cho thấy chỉ có tác dụng hiệu 
quả nhất định khoảng 50% các trường hợp và 
thường được chỉ định trong các trường hợp u sao 
bào tái phát hơn là hổ trợ sau mổ lần đầu(6). 

Ở bệnh nhân của chúng tôi, chỉ định phẫu thuật 
được đặt ra do có khối u lớn và cần phẫu thuật lấy u 
để giải áp. Ở bệnh viện chúng tôi, trước đây đã mổ 
cho nhiều trường hợp u não. Tuy nhiên đây là 
trường hợp u não ở bán cầu kích thước lớn. Chúng 
tôi đã được học và trang bị kính vi phẫu và hệ thống 
định vị Navigation giúp cho việc định vị và lấy hết 
khối u được dễ dàng hơn. Với kính vi phẫu và hệ 
thống định vị là tiến bộ lớn trong phẫu thuật thần 
kinh nói riêng và phẫu thuật u não nói chung, giúp 
xác định chính xác thương tổn, ít làm tổn thương mô 
não lành và các mạch máu não. Chính vì vậy, bệnh 
nhân hồi phục tốt và ít để lại di chứng.  

Trường hợp bệnh nhân của chúng tôi, hồi phục 
rất tốt sau mổ, và kiểm tra lại trên CT toàn bộ khối u 
đã được lấy hết. 

Tiên lượng 

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ là U sao bào 
mỡ vàng đa dạng grade II. Mô xâm lấn vào xương 
sọ. Phẫu thuật là phương cách điều trị chính, tuy 
nhiên với Grade mô học độ II và u có xâm lấn xương 
sọ thì việc xạ trị bổ sung sẽ là giải pháp hiệu quả 
tránh tái phát.  

Theo y văn(7), đối với u sao bào vàng đa hình 
thì đa số là grade mô học độ II, và tiến triển chậm.  
Tuy nhiên, ở bệnh nhân này mặc dù có diễn tiến 
chậm gần 10 năm nhưng grade mô học lại là độ II và 
có xâm lấn xương sọ. Chính vì vậy việc điều trị xạ 
hỗ trợ là cần thiết.  

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật u não vốn là một trong những phẫu 
thuật khó, nhiều nguy cơ xảy ra. Với trường hợp 

bệnh nhân của chúng tôi thì u não nằm ở vị trí khó 
và khổng lồ. Đây là vị trí nguy hiểm dễ gây biến 
chứng nghiêm trọng cho bệnh nhân nếu kinh nghiệm 
chuyên môn của phẫu thuật viên không vững.  
Chúng tôi báo cáo trường hợp phẫu thuật thành 
công ca mổ khó với trang bị kính vi phẫu và hệ thống 
định vị tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đây 
là bệnh lý hiếm gặp. Việc điều trị phối hợp phẫu 
thuật và xạ trị là cần thiết đối với bệnh nhân có 
grade mổ học cao độ II và có xâm lấn xương sọ. 
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ABSTRACT 

Pleomorphic xanthoastrocytoma: A giant tumor rare case report and review of literature 

Introduction: Pleomorphic xanthoastrocytoma (PXA) is an uncommon tumor constitutes less than 1% of 
all astrocytic glial neoplasms was first reported in 1979. PXA commonly occurs in young patients and manifests 
itself first as seizures followed by focal neurological deficits. Surgery is the main of theraphy. The role of 
radiotherapy or chemotherapy has not yet been established because of the relative infrequency of this disease. 
PXA is classified as grade II tumor in the WHO(3) classification of tumors of the CNS. In literature to 20% PXA 
may undergo malignant change at recurrence or may display at the time of initial presentation. Malignant 
transformation is mainly associated with high mitotic activity and necrosis. We are reporting a case of PXA 
giant with good result after surgery and tried to review the up to date literature regarding this rare tumor. 

Key words: Pleomorphic xanthoastrocytoma, Giant Brain tumor.  
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GIỚI THIỆU 

Bệnh Kikuchi-Fujimoto (KFD), còn được gọi là 
viêm hạch hoại tử mô bào, là một bệnh ít gặp, với 
các triệu chứng không đặc hiệu là sốt tái diễn kéo 
dài và hạch to, giống như bệnh cảnh của hạch phì 
đại trong nhiều nguyên nhân khác nhau. Bệnh được 
Kikuchi lần đầu tiên mô tả vào năm 1972 tại Nhật 
Bản, trong cùng năm này, Fujimoto và cộng sự 
nghiên cứu độc lập với Kikuchi cũng trình bày căn 
bệnh tại nơi khác và từ đó tên của hai tác giả ghép 
lại thành tên của bệnh viêm hạch hoại tử mô bào 
này (bệnh Kikuchi-Fujimoto)[6,10].  

Bệnh chủ yếu xảy ra ở Đông Á, là một bệnh của 
người trẻ tuổi (20 - 35 tuổi), nữ chiếm ưu thế. Gần 
đây có nhiều báo cáo ở Mỹ và Châu Âu, nhưng hầu 
hết các trường hợp là người gốc châu Á và một số 
xảy ra ở trẻ em[5,12]. Theo y văn hiện trên thế giới có 
khoảng 400 trường hợp được báo cáo.  

Tại Việt Nam năm 2002 Nguyễn Vượng và 
Đặng Thế Căn báo cáo một trường hợp nữ 37 tuổi[1] 

và gần đây ghi nhận thêm 2 trường hợp trong báo 
cáo chuyên môn: một trường hợp ở tỉnh Bình Phước 
(2015) và một trường hợp ở BV. Hoàn Mỹ Cửu Long 
(2017).  

Chẩn đoán xác định bệnh Kikuchi-Fujimoto dựa 
vào mô bệnh học của các hạch. Với phương pháp 
điều trị và phẫu thuật thích hợp (nếu cần), bệnh 
nhân hoàn toàn có thể khỏi bệnh. Thông thường, 
KFD là một tình trạng lành tính và tự khỏi, hạch 
thường hết sau vài tuần đến 6 tháng.  

Tỷ lệ tái phát là khoảng 3 - 4%[3]. Tỷ lệ tử vong 
là cực kỳ hiếm. 

TRÌNH BÀY TRƯỜNG HỢP 

Bệnh nhân nam 45 tuổi, có cảm giác 1 khối u cổ 
trái kéo dài hơn 1 tháng, kèm theo sốt nhẹ về chiều, 
đổ mồ hôi nhiều và sụt 3kg. 04/12/2019 tới bệnh 
viện, khám phát hiện hạch cổ trái khoảng 1cm nằm 
ở sâu trên thượng đòn trái, siêu âm ghi nhận có vài 
hạch cổ nhóm III và nhóm Va, echo kém còn rốn 
hạch. Sang thương thùy trái tuyến giáp kích thước 

TÓM TẮT 

Giới thiệu: Bệnh Kikuchi-Fujimoto (KFD) là bệnh viêm hạch hoại tử mô bào hiếm gặp. Đây là bệnh 
lành tính nhưng cần phân biệt trong nguyên nhân hạch to.  

Trình bày trường hợp: Bệnh nhân nam 45 tuổi, có một khối u cổ kéo dài khoảng 1 tháng, sốt nhẹ và 
sụt cân. Tiền căn lao màng phổi. Khám lâm sàng nghĩ lao hạch chưa loại trừ lymphoma. Phẫu thuật sinh 
thiết trọn hạch giải phẫu bệnh chẩn đoán KFD. 

Bàn luận: KFD được báo cáo lần đầu tiên ở Nhật Bản năm 1972, hầu hết các trường hợp đã được 
báo cáo ở châu Á. Nguyên nhân của KFD chưa rõ ràng là một bệnh lành tính, tự khỏi, phân biệt với các 
nguyên nhân khác của bệnh lý hạch bao gồm lymphoma, rối loạn phản ứng viêm, tình trạng tự miễn dịch 
và các nguyên nhân nhiễm trùng của bệnh hạch to. 

Kết luận: Bệnh Kikuchi-Fujimoto (KFD) là bệnh lành tính tự khỏi thường gặp ở người châu Á là chẩn 
đoán phân biệt trong bệnh lý hạch to. 

Từ khóa: Viêm hạch hoại tử mô bào, Kikuchi-Fujimoto, KFD. 
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17x6mm theo dõi viêm giáp chẩn đoán phân biệt 
nhân giáp TIRASD 4. Bệnh nhân được FNA hạch cổ 
và tuyến giáp. Kết quả FNA (hình 1) phù hợp hạch 
viêm. Nhân giáp: ít tế bào nhân không điển hình 
chưa loại trừ ác tính. 

 

Hình 1. Vi thể tế bào học 

FNA: Nhân giáp trái: phết hiện diện tế bào biểu mô 
tuyến giáp lành tính trên nền dịch và chất keo giáp 
lẫn với vài bọt bào và bạch cầu đa nhân trung tính. 
Tuy nhiên có 1 cụm tế bào có nhân không điển hình 
(nhân to sáng, có rãnh) nằm rời rạc. Kết luận: Ít tế 

bào nhân không điển hình, ý nghĩa không xác định. 
Không loại trừ ác tính nhóm V theo Besthesda.  

(B) FNA hạch cổ trái phết hiện diện nhiều tế bào 
lympho lành tính, không có tế bào ác tính trên mẫu 

thử này. Kết luận: phù hợp hạch viêm. 

Tiền căn lao màng phổi điều trị 2013 ổn định.  

Với lâm sàng sốt kéo dài, sụt cân, hạch cổ nghĩ 
lao hạch chưa loại trừ lymphoma. Bệnh nhân được 
hội chẩn với chúng tôi nghi lao hạch (là bệnh cũ lao 
màng phổi chúng tôi đã điều trị 2013). Nhưng dữ liệu 
chưa đủ chẩn đoán lao vì Xquang không tổn thương 
nghi ngờ không ho đàm. Hội chẩn quyết định: phẫu 
thuật sinh thiết trọn hạch làm giải phẫu bệnh chẩn 
đoán. 

Kết quả giải phẫu bệnh là KFD.(hình 2) 

 

Hình 2. Vi thể hạch sinh thiết: Cấu trúc hạch bị xóa 
thay bằng sự tăng sản của tế bào lympho phản ứng 
với hạt nhân rõ và hiện tượng vỡ nhân, tích tụ các 

giọt ái toan, lắng đọng fibrin trong vùng hoại tử. 

A: Hình ảnh lymphô bào có hạt nhân rõ và vỡ nhân  

B: Hình ảnh lắng đọng giọt ái toan và fibrin 

Sau phẫu thuật lấy trọn hạch, bệnh nhân chỉ 
dùng thuốc kháng sinh thường (uống), thuốc giảm 
đau sau 5 ngày bệnh ổn, không sốt và không điều trị 
gì thêm, tiếp tục theo dõi đến nay. Bệnh nhân tăng 
cân lại (8kg), siêu âm ngày 24/08/2020 không ghi 
nhận hạch. Nhân giáp 2 thùy TIRADS 3. 

FNA: Phù hợp viêm giáp Hasimoto, không có tế 
bào ác tính trên mẫu thử. 

BÀN LUẬN VÀ HỒI CỨU Y VĂN 

Bệnh Kikuchi-Fujimoto (KFD), còn được gọi là 
viêm hạch hoại tử mô bào, là một bệnh ít gặp, với 
các triệu chứng không đặc hiệu: sốt tái diễn kéo dài 
và hạch to, giống như bệnh cảnh của hạch phì đại 
trong nhiều bệnh khác nhau. Bệnh được Kikuchi lần 
đầu tiên mô tả vào năm 1972 tại Nhật Bản, trong 
cùng năm này, Fujimoto và cộng sự nghiên cứu độc 
lập với Kikuchi cũng trình bày căn bệnh tại nơi khác 
và từ đó tên của hai tác giả ghép lại thành tên của 
bệnh viêm hạch hoại tử mô bào này (bệnh Kikuchi-
Fujimoto)[6,10]. 

Bệnh chủ yếu xảy ra ở người Đông Á, trẻ tuổi 
(20 - 35 tuổi), nữ chiếm ưu thế. Gần đây có nhiều 
báo cáo ở Mỹ và Châu Âu, nhưng hầu hết các 
trường hợp là người gốc châu Á và một số xảy ra ở 
trẻ em[5,12].  

Năm 2003, Lin và cs[13] ghi nhận trong 15 năm 
(1986 - 2000) tại Đài Loan có 61 bệnh nhân mắc 
KFD. Năm 2007, Kucukardali và cs ghi nhận trên 
toàn thế giới trong thời gian 15 năm có 330 trường 
hợp mắc KFD (gồm cả người lớn và trẻ em). Trong 
đó, phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán ở các 
nước châu Á và chỉ có 22 trường hợp (7%) được 
chẩn đoán ở Hoa Kỳ[11]. 

Năm 2013, tại Dallas ghi nhận trong 15 năm 
(1995 - 2009), chỉ có 9 bệnh nhân được chẩn đoán 
mắc KFD[12]. Năm 2014, tại Connecticut ghi nhận 4 
trường hợp từ năm 1996 - 2012. Theo bài báo này 
năm 2014, Hoa kỳ có 10 trường hợp KFD[5]. Như 
vậy theo y văn hiện nay trên thế giới có khoảng 400 
trường hợp đã được báo cáo.   

Tại Việt Nam, như trên chúng tôi đã trình bày có 
lẽ đây là trường hợp thứ 4 và là trường hợp thứ 2 
được báo cáo trên y văn. 

Triệu chứng lâm sàng 

Bệnh Kikuchi-Fujimoto thường biểu hiện triệu 
chứng: sốt và nổi hạch, khi sờ hạch có thể đau hoặc 
không có, thường gặp nhất là hạch cổ[15;18] với tình 
trạng viêm hạch khu trú, hạch nhỏ dưới 3cm[3], 
nhưng cũng có báo cáo ghi nhận hạch lớn hơn từ  
5 - 6cm[11]. Ngoài ra, bệnh cũng phát hiện ở hạch 
nách và hạch thượng đòn[14;16]. Tình trạng sốt, có thể 
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dao động từ 1 - 7 tuần với nhiệt độ từ 38,6°C - 
40,5°C[12]. 

Ngoài ra có thể có một số biểu hiện khác: ớn 
lạnh, sụt cân, nhức đầu, mệt mỏi/ khó chịu, nôn 
mửa, đổ mồ hôi đêm, đau khớp, lách to và phát ban. 
Có khoảng 30% bệnh nhân KFD có biểu hiện ngoài 
da như mụn trứng cá lan tràn, ban đỏ mặt, sẩn, 
mảng, ban xuất huyết hoặc nốt sần, khi đó có thể là 
dấu hiệu của biểu hiện lâm sàng diễn tiến nặng[3]. 

Nguyên nhân và chẩn đoán phân biệt 

Nguyên nhân sinh bệnh chính xác của KFD 
hiện vẫn chưa rõ, nhưng có 2 giả thuyết đã được đề 
xuất. Người ta cho rằng KFD có thể quá trình phản 
ứng với nhiễm virus, hoặc có thể là biểu hiện của 
một bệnh tự miễn[3,5,15] nhưng cần biết là KFD là một 
đặc điểm lâm sàng, có biểu hiện giống các bệnh lý 
khác như lymphoma, nguyên nhân nhiễm trùng và 
các bệnh tự miễn, đặc biệt là bệnh lupus ban đỏ hệ 
thống.  

Tình trạng nhiễm vi trùng như Staphylococcus 
aureus và Streptococcus Beta-Hemolytic  
(S. pyogenes) cũng có thể gây viêm hạch hóa mủ. 
Bệnh mèo cào, do Bartonella henselae, cũng gây 
viêm hạch.  

Viêm hạch cũng có thể do vi rút gây ra như 
EBV, cytomegalovirus (CMV), virus gây suy giảm 
miễn dịch ở người (HIV), rubella, rhovovirus và 
adenovirus.  

Các nguyên nhân nhiễm trùng khác của viêm 
hạch là nhiễm vi trùng lao điển hình và không điển 
hình, nhiễm toxoplasmo và nhiễm nấm. Trong tình 
huống nghi nhiễm trùng các xét nghiệm huyết thanh 
học là cần thiết giúp chẩn đoán phân biệt. Nếu nghi 
ngờ bệnh lao, chẩn đoán thường được thực hiện với 
sinh thiết hay nạo hạch[5]. Như trong tình huống 
chúng tôi báo cáo việc sinh thiết hạch đã giúp chẩn 
đoán xác định. 

Các rối loạn bẩm sinh như dị tật khe nang, u 
nang tuyến giáp và u dạng bì, cũng có thể là các 
chẩn đoán phân biệt.  

Các bệnh rối loạn tự miễn dịch có thể biểu hiện 
hạch to tương tự như: bệnh Kawasaki, sarcoidosis, 
bệnh Rosai Dorfman và SLE. 

Cuối cùng, các bệnh lý ác tính cũng phải để ý 
đến, chẳng hạn như bệnh ung thư di căn hạch cổ từ 
ổ nguyên phát đường tiêu hóa trên hoặc lymphoma. 

Chẩn đoán xác định 

Không có xét nghiệm máu cụ thể cho chẩn 
đoán KFD. Các nghiên cứu cho thấy rất nhiều kết 
quả, như: tăng tiết LDH, giảm bạch cầu hoặc tăng 

bạch cầu, thiếu máu, tăng tốc độ lắng hồng cầu, 
tăng phản ứng viêm CRP và tăng transaminase[3.12]. 
Theo y văn giảm bạch cầu có thể từ 25% - 58% và 
tăng bạch cầu biểu hiện khoảng 2% - 5% bệnh nhân 
KFD[3]. 

Siêu âm và/ hoặc CT giúp xác định kích thước 
hạch và có hóa mủ hay không. Chẩn đoán xác định 
vẫn là sinh thiết trọn hạch. 

Về mặt mô học, KFD đặc trưng bởi cấu trúc 
hạch bị phá hủy hay còn một phần với các vùng hoại 
tử dạng fibrin, bao quanh bởi các mô bào (với nhân 
lưỡi liềm), tế bào lympho T hoạt hóa và bạch cầu 
đơn nhân dạng tế bào plasma. Các mô bào lưỡi liềm 
thường được tìm thấy trong các ổ hoại tử với các 
mảnh vụn gây vỡ nhân. Đặc trưng, có ít bạch cầu 
trung tính và bạch cầu ái toan[3,5,8,15,17]. 

Như bệnh nhân chúng tôi báo cáo, các triệu 
chứng kéo dài trên 1 tháng, ban đầu sốt ớn lạnh 
hạch to, sụt 3kg cùng với tiền căn lao màng phổi, 
nên các đồng nghiệp đã liên tưởng tới lao hạch. Tuy 
nhiên kết quả giải phẫu bệnh của hạch sinh thiết đã 
khẳng định KFD.  

Còn tình huống chúng tôi đang theo dõi ở bệnh 
nhân này là viêm tuyến giáp Hasimoto, có thể là tình 
huống bệnh tự miễn kết hợp chăng. 

Điều trị 

Như trên đã đề cập, KFD được cho là một bệnh 
tự khỏi, lành tính thường tự hồi phục trong vòng 6 
tháng. Ước tính khoảng 3% đến 4% bệnh nhân có 
thể bị tái phát[3]. 

Điều trị nhằm mục đích kiểm soát triệu chứng 
và thuốc chống viêm không steroid (NSAIDS) được 
khuyến cáo cho bệnh nhân có đau hạch hoặc sốt. 
Trong một số tình huống nghiêm trọng, theo một số 
tác giả corticoids có thể dùng, nhưng không có sự 
đồng thuận về liều dùng hoặc thời gian[4,9]. 

Đã có những nghiên cứu KFD với các bệnh tự 
miễn khác như SLE nhưng chỉ là ghi nhận ban đầu. 
Trong những trường hợp KFD nặng người ta đã ghi 
nhận có tình trạng đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) 
và gây tử vong. Tuy nhiên, mối liên quan giữa DIC 
và KFD vẫn chưa được hiểu rõ và ít ai biết KFD 
đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của 
DIC[2]. 

Ngoài DIC là nguyên nhân tử vong, còn có các 
nguyên nhân tử vong khác được báo cáo ở những 
bệnh nhân mắc KFD, bao gồm hội chứng tan huyết 
và nhiễm trùng nặng, xuất huyết phổi, và suy tim cấp 
tính, nhìn chung các nguyên nhân gây tử vong còn 
đang ghi nhận. 
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KẾT LUẬN 

Bệnh Kikuchi-Fujimoto là một căn bệnh hiếm 
gặp, thường ở người Châu Á mà điển hình là bệnh 
lành tính của hạch và sốt kéo dài có thể có thêm một 
số triệu chứng khác và các triệu chứng thường tự 
biến mất. 

KFD nên được xem là chẩn đoán phân biệt của 
bệnh nhân có hạch to kéo dài. Nguyên nhân gây 
KFD chưa rõ ràng có thể là do siêu vi hoặc liên quan 
đến bệnh tự miễn. 

Điều trị triệu chứng là chủ yếu, nhưng nếu 
nghiêm trọng, có thể cân nhắc dùng corticosteroid. 
Mặc dù các triệu chứng thường hết trong vòng 6 
tháng. 

Tiên lượng thường tự khỏi bệnh, trong một số 
trường hợp có thể bật thường trở nặng và gây tử 
vong. Có một tỉ lệ nhỏ (3 - 4%) bệnh tái phát sau đó. 
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SUMMARY 

Kikuchi-Fujimoto Disease: A Rare Case Report and Review of the Literature 

Introduction: Kikuchi-Fujimoto Disease (KFD) is a rare histiocytic necrotizing lymphadenitis. This is a 
benign disease but should be considered as one of causes of lymphadenopathy. 

Case presentation: 45-year-old male patient presented with a neck tumor, which had lasted for a month, 
low-grade fever and weight loss. This patient has history of pleural tuberculosis. After clinical examination, 
primary diagnosis is TB with a different diagnosis of lymphoma. He underwent excisional biopsy and histology 
confirmed KFD. 

Discussion: KFD was first reported in Japan in 1972, most cases have been reported in Asia. Although the 
cause of KFD is not yet clear, this is a benign and spontaneous disease, which should be differentiated from 
other causes of lymphadenopathy, including lymphoma, inflammatory response disorder, autoimmune status, 
and infectious etiology lymphadenopathy. 

Conclusion: Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) is a benign autoimmune disease, commonly occurs in Asians 
and should be considered as one of causes of lymphadenopathy. 

Key: Histiocytic necrotizing lymphadenitis, Kikuchi-Fujimoto, KFD. 
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MỞ ĐẦU 

Mặc dù hầu hết ung thư vú và buồng trứng là 
đơn lẻ, khoảng 6% ca ung thư vú và 15% ung thư 
buồng trứng gây ra do các thay đổi sinh bệnh (gây 
hại) ở các gen nhạy cảm ung thư vú 1 (BRCA1) 
hoặc (BRCA2). Các yếu tố di truyền khác chiếm tỉ lệ 
thấp trong ung thư vú và ung thư buồng trứng.   

Các cá thể nhất định với tiền căn gia đình bị 
ung thư vú hoặc buồng trứng có thể có lợi ích từ 
việc đánh giá di truyền để xác định nguy cơ của bản 
thân họ hoặc các thành viên trong gia đình cho các 
ung thư như thế hoặc có liên quan. Với các bệnh 
nhân trải qua việc xét nghiệm di truyền, đòi hỏi 
chuyên môn để đảm bảo xét nghiệm sẽ được diễn 
dịch đầy đủ và các kết quả thích hợp để giúp đỡ 
trong chẩn đoán hoặc ảnh hưởng điều trị cho bệnh 
nhân hoặc các thành viên gia đình có nguy cơ ung 
thư di truyền.  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ XÉT NGHIỆM 
DI TRUYỀN 

Liên quan tiền căn cá nhân hoặc gia đình. 
 Trong khi những phụ nữ không bị ảnh hưởng 
thường có các mối quan tâm về nguy cơ ung thư di 
truyền, bất cứ khi nào có thể, điều lý tưởng để bắt 
đầu xét nghiệm di truyền một thành viên gia đình có 
khả năng dương tính với thay đổi sinh bệnh, mà 
thường là một phụ nữ bị ảnh hưởng bởi ung thư vú 
hoặc ung thư buồng trứng giai đoạn sớm (bất kỳ 
tuổi). Khoảng ½ HBOC (Hereditary Breast and 
Ovarian Cancer Syndrome), xuất hiện do các thay 
đổi xuyên thấu cao của BRCA1 or BRCA2 (BRCA), 
di truyền kiểu gen trội.  

Các dữ liệu có sẵn gợi ý các cá thể với nhiều 
loại ung thư có tiềm năng là các ứng cử viên tốt cho 
xét nghiệm gen liên quan HBOC. Đó là ung thư vú 
và ung thư tụy di căn, bất kể tiền căn gia đình. Xét 
nghiệm di truyền ở những ca như vậy cũng có thể 
ảnh hưởng các chọn lựa điều trị (như người BRCA 
với ung thư vú tam âm, tiến xa có thể thích hợp cho 

điều trị ức chế polyadenosine diphosphate-ribose 
polymerase [PARP]).  

Các hướng dẫn từ NCCN, the American 
College of Medical Genetics and Genomics, và the 
National Society of Genetic Counselors cung cấp 
tiêu chuẩn chi tiết để xác định các ứng cử viên để tư 
vấn di truyền và xét nghiệm có thể cho HBOC.  
Tiêu chuẩn chính cho đánh giá nguy cơ ung thư di 
truyền và các xét nghiệm có thể gồm tiền căn cá 
nhân sau đây:   

 Ung thư vú nữ chẩn đoán lúc ≤ 50 tuổi. 

 Ung thư vú tam âm (TNBC) chẩn đoán lúc ≤ 60 
tuổi. 

 ≥2 ung thư vú nguyên phát.  

 Ung thư buồng trứng hoặc vòi trứng, hoặc ung 
thư phúc mạc nguyên phát.  

 Ung thư vú nam. 

 Bất kỳ ung thư liên quan HBOC, bất kể tuổi lúc 
chẩn đoán, và Ashkenazi (trung tâm hoặc Đông 
Âu) dòng họ Jewish.  

 Ung thư vú và 1 họ hàng có ung thư vú hoặc 
buồng trứng chẩn đoán ≤ 50 tuổi, hoặc 2 họ 
hàng ung thư vú, tiền liệt tuyến, và/ hoặc ung 
thư tụy, chẩn đoán ở bất kỳ tuổi.  

 Ung thư tiền liệt tuyến di căn, tại vùng hoặc tại 
chỗ nguy cơ cao đến rất cao  

 Thay đổi sinh bệnh BRCA xác định từ phân tích 
gen, bất kể loại bướu.  

Bệnh nhân không có tiền căn gia đình bị ung 
thư nhưng với bất kỳ tiêu chuẩn sau cũng là các ứng 
cử viên thích hợp để xét nghiệm:  

 Một thay đổi sinh bệnh học ở BRCA1 hoặc 
BRCA2 ở họ hàng sinh học.  
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 Ít nhất 2 cá nhân có ung thư vú nguyên phát ở 
cùng phía của gia đình, ít nhất 1 người chẩn 
đoán ≤50 tuổi. 

 Họ hàng hàng thứ nhất hoặc thứ 2 với bất kỳ 
vấn đề sau: ung thư vú ≤45 tuổi, ung thư buồng 
trứng, ung thư vú nam, ung thu tụy, ung thư tiền 
liệt tuyến di căn hoặc ≥2 nguyên phát ung thư 
vú ở một cá thể đơn độc hoặc ở cùng 1 phía 
của gia đình với ít nhất một người chẩn đoán ≤ 
50 tuổi 

 Tiền căn gia đình có ≥3 ung thư liên quan hội 
chứng ung thư di truyền  

Những tiêu chuẩn khác cho xét nghiệm di 
truyền như, Hiệp hội các nhà phẫu thuật vú ở Hoa 
Kỳ (American Society of Breast Surgeons) khuyến 
cáo xét nghiệm di truyền nên làm cho người có tiền 
căn cá nhân bị ung thư vú, thêm vào những tiêu 
chuẩn đã có NCCN. The United States Preventive 
Services Task Force (USPSTF) khuyến cáo phụ nữ 
có tiền căn cá nhân hoặc gia đình bị ung thư vú, 
buồng trứng, vòi trứng hoặc phúc mạc hoặc có một 
dòng họ có liên quan các đột biến gene BRCA1/2 
nên được đánh giá với phương tiện đánh giá nguy 
cơ gia đình (như the Ontario Family History 
Assessment Tool, The International Breast Cancer 
Intervention Study [IBIS] instrument, hoặc phiên bản 
chính của BRCAPRO, nhưng không phải Gail). 
Những người có khả năng gia tăng nguy cơ di 
truyền dựa trên các công cụ như thế nên được tư 
vấn di truyền và, nếu thích hợp, xét nghiệm di 
truyền, trong khi những người không có chỉ định như 
trên không cần phải tư vấn hoặc xét nghiệm di 
truyền thường quy. Mặc dù không có nghiên cứu 
đánh giá tính hiệu quả của tư vấn và xét nghiệm di 
truyền trong việc giảm tần xuất và tử suất của các 
ung thư liên quan BRCA, phân tích hệ thống 14 
nghiên cứu (với khoảng 44.000 bệnh nhân) thấy 
rằng độ chính xác từ trung bình đến cao của 8 công 
cụ đánh giá nguy cơ tiên đoán sự hiện diện các thay 
đổi BRCA1/2. 

Các công thức toán học có thể nặng nề trong 
hoàn cảnh lâm sàng và do các hạn chế của việc 
đánh giá tiền căn gia đình (như tiền căn gia đình 
không rõ, cỡ gia đình nhỏ…). Hơn nữa, nhiều mẫu 
đánh giá nguy cơ cho các đột biến gene nguy cơ 
cao (như BRCA1 và BRCA2) và không đánh giá các 
phenotypes ít xuyên thấm hơn, như những người có 
liên quan với các gene nguy cơ trung bình (như 
checkpoint kinase 2 [CHEK2], ataxia-telangiectasia 
mutated [ATM]), hoặc các hội chứng khác ít gặp hơn 
có liên quan với ung thư vú hoặc buồng trứng, như 
hội chứng Lynch. 

Với những người có các thay đổi sinh bệnh 
bướu tự thân hoặc mất ổn định vi vệ tinh -  
Xét nghiệm bướu thực hiện để hướng dẫn điều trị ở 
bệnh nhân ung thư có thể xác định các thay đổi sinh 
bệnh BRCA (và các gene khác) các thay đổi cũng có 
thể hiện diện ở dòng tế bào mầm. Bằng chứng từ 
nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa bướu bất ổn 
vi vệ tinh hoặc khiếm khuyết sửa chữa ghép cặp sai 
và hội chứng Lynch, bất kể loại bướu nguyên phát. 
Do đó, xét nghiệm dòng tế bào mầm là quan trọng 
cho các bệnh nhân nhận được các kết quả như thế, 
bất kể loại ung thư. Thông tin có thể ảnh hưởng các 
quyết định điều trị, và cũng có thể có liên quan các 
thành viên trong gia đình.  

Nếu xét nghiệm di truyền mở rộng hơn với một 
bảng đa gene được chỉ định dựa trên tiền căn cá 
nhân hoặc gia đình của bệnh nhân nhưng không 
phải toàn bộ các thay đổi dòng tế bào mầm cũng sẽ 
được phát hiện ở bướu. Nói cách khác, các thay đổi 
tự thân có khả năng hoạt động được xác định lần 
đầu trong các bướu và sau đó được xác nhận có ở 
các bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn trong các hướng 
dẫn xét nghiệm di truyền. Do đó, xét nghiệm bảng 
gene là phù hợp cho các bệnh nhân này. 

MẪU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ  

Các công thức này hầu hết hữu ích trong đánh 
giá các cá thể ở nguy cơ cao có tiền căn gia đình 
dương tính bao gồm BRCAPRO, Claus, và Tyrer-
Cuzick. Các công thức khác kết hợp một tiền căn gia 
đình hàng thứ nhất bị ung thư vú và các yếu tố khác 
bao gồm the National Cancer Institute's Breast 
Cancer Risk Assessment Tool (BCRAT) và Breast 
Cancer Surveillance Consortium. Nguy cơ ung thư 
vú nguồn gốc từ BCRAT (Gail model 2) được sử 
dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng, nhưng công 
thức này không nắm bắt đủ thông tin tiền căn  
gia đình cho những phụ nữ có tiền căn gia đình  
rộng hơn. 

Bởi vì các công thức toán học có thể ước lượng 
dưới mức khả năng mà một cá thể sẽ có xét nghiệm 
dương tính với một thay đổi sinh bệnh học trong 
BRCA, cũng như các gene HBOC khác và hơi nặng 
nề để hữu dụng trong một thiết lập lâm sàng truyền 
thống, có thể sử dụng lần đầu tiêu chuẩn định lượng 
của NCCN để xác định các ứng cử viên thích hợp 
cho xét nghiệm di truyền.  

Các công thức toán học tuy nhiên có thể rất 
hữu ích trong những tình huống sau đây để cung 
cấp:  

 Các nguy cơ ung thư vú (và có thể buồng 
trứng) cho những phụ nữ có nguy cơ thấp và/ 
hoặc những người từ chối xét nghiệm di truyền.  
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 Các khả năng người mang đột biến BRCA 
trước khi xét nghiệm, nếu đòi hỏi cho các mục 
đích chứng minh cho bảo hiểm và/ hoặc cung 
cấp tái bảo hiểm cho những bệnh nhân nguy cơ 
thấp.  

 Nguy cơ ung thư vú nguyên phát hoặc đối bên, 
và nguy cơ ung thư buồng trứng có thể, sau khi 
âm tính (thiếu thông tin) xét nghiệm gene BRCA 
(với hoặc không với xét nghiệm đa gene.  

Về vấn đề ước lượng nguy cơ của một phụ nữ 
phát triển ung thư vú, hầu hết các công thức chiếm 
phần lớn các HBOC có thể quy cho các đột biến 
BRCA, và không cái nào cung cấp khả năng về cơ 
hội xét nghiệm dương tính cho một thay đổi gene 
sinh bệnh học có nguy cơ trung bình hoặc cao khác.  

TƯ VẤN DI TRUYỀN TRƯỚC XÉT NGHIỆM  

Nếu có thể, tất cả các bệnh nhân là ứng cử viên 
cho xét nghiệm di truyền nên được chuyển đến một 
nhà cung cấp di truyền có chứng chỉ, chẳng hạn như 
một nhà tư vấn di truyền được hội đồng chứng nhận. 
Mục đích của tư vấn trước xét nghiệm là để cung 
cấp cho một cá nhân với một sự đánh giá nguy cơ di 
truyền dựa trên tiền căn cá nhân và gia đình của họ, 
và để thảo luận về các chọn lựa cho và các liên 
quan về xét nghiệm di truyền.  

Tiền căn y khoa và đánh giá phả hệ 

Một thành phần quan trọng của tư vấn trước xét 
nghiệm là xem lại chi tiết tiền căn y khoa trong quá 
khứ của bệnh nhân và tiền căn gia đình, mà sẽ bao 
gồm thông tin về các họ hàng nội và ngoại, tốt nhất 
là ít nhất 3 thế hệ. Quá trình này là chính để xác định 
không chỉ cá nhân nào nên được tư vấn di truyền, 
mà còn là công cụ để yêu cầu xét nghiệm và tư vấn 
chính xác cho bệnh nhân về cơ sở hợp lý cho xét 
nghiệm và khả năng có kết quả xét nghiệm dương 
tính. Trong các trường hợp hiếm gặp, phả hệ phát 
hiện ra sự hiện diện của hội chứng ung thư di truyền 
hiếm gặp trong những trường hợp đó xét nghiệm di 
truyền chuyên biệt có thể được chỉ định.  

Mẫu đánh giá nguy cơ toán học  

Mẫu đánh giá nguy cơ toán học có thể được sử 
dụng để cung cấp cho bệnh nhân với các ước lượng 
nguy cơ ung thư và khả năng xét nghiệm dương tính 
cho một đột biến gene.  

Thảo luận về các khuyến cáo xét nghiệm di truyền 

Khuyến cáo cho xét nghiệm bảng đa gene bao 
gồm các gene nguy cơ trung bình/ cao. Ngoài ra, 
thảo luận chọn lựa để yêu cầu một bảng lớn bao 
gồm các gene mới hơn, trong đó ít bằng chứng hơn 
về nguy cơ và điều trị. Thảo luận khả năng kết quả 

xét nghiệm dương tính, bao gồm tỉ lệ cao của các 
thay đổi có ý nghĩa không chắc chắn với các bảng 
gene lớn hơn.  

Các liên quan với xét nghiệm di truyền 

Các lợi ích có thể, các hạn chế, và những nguy 
cơ của xét nghiệm, các khuyến cáo điều trị y khoa 
cũng như các liên hệ với họ hàng. 

Thảo luận vầ các cân nhắc tài chính 

Với những bệnh nhân cân nhắc xét nghiệm  
di truyền, điều quan trọng xác định các cân nhắc về 
tài chính.  

Tại Hoa Kỳ, hầu hết các công ty bảo hiểm chi 
trả ≥90% chi phí thương mại của BRCA1/BRCA2 
(BRCA) hoặc xét nghiệm bảng đa gene ở các ứng 
cử viên thích hợp. Hơn nữa, nhiều phòng xét 
nghiệm thương mại làm cho bệnh nhân không đủ chi 
phí (tối thiểu mức miễn bảo hiểm) nếu xét nghiệm 
được bảo hiểm chi trả. Một thư y khoa cần thiết để 
làm hồ sơ về khả năng tác động của một kết quả 
dương tính khi tầm soát hoặc các khuyến cáo phẫu 
thuật cho một cá nhân. Nhiều công ty cung cấp các 
chọn lựa tự chi trả cho xét nghiệm đa gene với  
≤ $250. Trong một số trường hợp khi bệnh nhân 
không thể kham nổi xét nghiệm, xét nghiệm của các 
thành viên gia đình hàng thứ nhất có thể cung cấp 
bằng chứng hữu ích. Nếu một thay đổi sinh bệnh 
được xác định, xét nghiệm những họ hàng cho thay 
đổi đơn độc (hoặc gene đơn độc) có thể thực hiện 
không tốn kém.  

Thảo luận sự bảo vệ hợp pháp chống lại sự phân 
biệt đối xử về di truyền 

Mối lo ngại về khả năng gây hại cho bệnh nhân 
trải qua xét nghiệm di truyền từ nỗi lo sợ của họ về 
sự phân biệt đối xử về di truyền, mà có thể là một lý 
do thông thường cho việc từ chối xét nghiệm di 
truyền. May mắn rằng tại Hoa Kỳ, các luật liên bang 
và các tiểu bang cung cấp nhiều sự bảo vệ chống lại 
sự phân biệt đối xử về di truyền.  

Tư vấn trước xét nghiệm thường diễn ra trực 
tiếp, tuy nhiên tư vấn qua điện thoại ngày nay cũng 
tăng lên. Hai nghiên cứu lớn ngẫu nhiên về tư vấn 
qua điện thoại so với nói chuyện trực tiếp trước và 
sau xét nghiệm di truyền BRCA cho thấy 2 phương 
pháp của phân phối dịch vụ có tính an toàn và hiệu 
quả tương đương. Mặc dù tư vấn di truyền qua điện 
thoại mở rộng tiếp cận với dịch vụ này, có hơi chút 
thấp hơn ở những phụ nữ được tư vấn qua điện 
thoại, tuy nhiên, điều quan trọng để đánh giá các cá 
nhân về sự đau đớn, hoặc lo lắng, như các các nhân 
nhất định có thể tốt hơn khi tư vấn tiếp xúc trực tiếp 
trước và sau xét nghiệm bất cứ khi nào có thể. 
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Mặc dù các vấn đề về tâm lý có thể cản trở một 
số cá nhân có nguy cơ cao làm xét nghiệm di truyền, 
các nghiên cứu đã chứng minh không có bằng 
chứng của các nguy cơ chính của rối loạn chức 
năng tâm lý ở những người làm xét nghiệm, bao 
gồm những người xét nghiệm dương tính với một 
đột biến BRCA. Do đó, những bệnh nhân nguy cơ 
cao nên được khuyến khích tiếp tục xét nghiệm, đặc 
biệt nếu việc quản lý y khoa của họ hoặc họ hàng 
của họ có khả năng thay đổi do xét nghiệm dương 
tính. Các cá nhân có nguy cơ cao từ chối xét nghiệm 
di truyền nên được giới thiệu đến tư vấn di truyền, 
tiếp cận với thông tin liên quan xét nghiệm di truyền, 
và trợ giúp tâm lý nếu họ lo lắng hoặc đau buồn. 
Ngay cả nếu cuối cùng họ không tiếp tục xét nghiệm, 
những cá nhân này nên nhận được các hướng dẫn 
cá thể hóa cho việc tầm soát ung thư và giảm nguy 
cơ dựa trên tiền căn cá nhân và gia đình.  

CHỌN LỰA PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM DI 
TRUYỀN BAN ĐẦU 

Tiếp cận gợi ý 

Với hầu hết những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 
của NCCN cho việc xét nghiệm HBOC, xét nghiệm 
bảng đa gene thế hệ mới, bao gồm những người 
trước đó xét nghiệm không có bảng đa gene thế hệ 
mới (điển hình những người xét nghiệm trước năm 
2013). Xét nghiệm này có thể được thực hiện sử 
dụng máu, nước bọt hoặc niêm mạc má. Mặc dù 
chọn lựa cho bệnh nhân đủ tiêu chuẩn cho một  
hội chứng ung thư di truyền chuyên biệt (như Li-
Fraumeni hoặc Cowden) là xét nghiệm chỉ với gene 
đơn độc có liên quan, điển hình cũng cung cấp một 
bảng đa gene cho những bệnh nhân này, nhằm để 
bao trùm các khả năng có các khác biệt khác,  
đặc biệt khi có sự khác biệt chi phí có thể là không 
đáng kể.  

Một số xét nghiệm giới hạn có thể là một chọn 
lựa thích hợp trong nhiều bối cảnh nhất định, nếu có 
sẵn; ví dụ:  

 Với những bệnh nhân là ứng cử viên cho xét 
nghiệm bảng đa gene nhưng ưa thích hơn việc 
tối thiểu hóa khả năng các thay đổi có ý nghĩa 
không rõ. Các bảng đa gene có thể phát sinh 
dữ liệu cho việc quản lý lâm sàng tối ưu chưa 
được xác định ngay, và do đó, nhiều bệnh nhân 
có thể chọn lựa xét nghiệm thực hiện với bảng 
gene nhỏ hơn của các gene mà nguy cơ của nó 
đặc trưng hơn.  

 Với dòng họ Ashkenazi Jewish không có tiền 
căn ung thư cá nhân hoặc gia đình. Ở những 
bệnh nhân như thế, thường cung cấp xét 
nghiệm chỉ cho 3 thay đổi sinh bệnh đã biết 
trong BRCA1 và BRCA2 (BRCA), cung cấp cơ 

hội của một kết quả dương tính là gần 1 trong 
40 và 90% những người có một thay đổi sinh 
bệnh trong BRCA có 1 trong 3 đột biến đã biết. 
Tùy thuộc vào phòng xét nghiệm sử dụng, xét 
nghiệm có thể bao gồm phân tích giải trình tự 
đầy đủ của gene BRCA genes.  

 Tuy nhiên, với bệnh nhân Ashkenazi Jewish với 
tiền căn cá nhân hoặc gia đình gợi ý HBOC, 
cung cấp xét nghiệm bảng đa gene tương tự 
những bệnh nhân không phải Jewish, cung cấp 
các đột biến không phải đã biết trong BRCA và 
thay đổi sinh bệnh trong các gene nhạy cảm 
khác quan sát được trong 4 - 5% bệnh nhân 
Jewish có ung thư vú.  

 Với bệnh nhân thuộc về gia đình có một thay 
đổi sinh bệnh đã biết, cung cấp xét nghiệm cho 
thay đổi đơn độc (hoặc dựa trên phòng xét 
nghiệm, giải trình tự của toàn bộ gene trong đó 
thay đổi được xác định). Ở cá nhân Ashkenazi 
Jewish, xét nghiệm 3 đột biến đã biết BRCA bất 
kể thay đổi sinh bệnh nào được xác định trong 
gia đình.  

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xét nghiệm bảng đa 
gene có thể là xét nghiệm thiếu hụt ở một số phòng 
xét nghiệm (như không cung cấp xét nghiệm vị trí/ 
gene đơn độc) và có thể có chi phí tương tự hoặc 
thấp hơn xét nghiệm cho thay đổi/ gene gia đình đơn 
độc. Hơn nữa, mặc dù khả năng của việc tìm thấy 
một thay đổi sinh bệnh học trong một gene khác hơn 
gene này là thấp, ước lượng các nguy cơ có thể khó 
khăn trong một số ca, đặc biệt khi có cỡ gia đình 
nhỏ, thông tin tiền căn gia đình hạn chế, hoặc ít  
phụ nữ trong gia đình. Khi có những cân nhắc này, 
một số bệnh nhân có thể yêu cầu xét nghiệm bảng 
đa gene. 

Cung cấp cho họ hàng sự chọn lựa xét nghiệm 
bảng đa gene không được khuyến cáo bởi các 
hướng dẫn; tuy nhiên, cung cấp nó trong những tình 
huống nhất định. Chẳng hạn như, người đầu tiên 
được khảo sát không nhận được xét nghiệm bảng 
gene, hoặc phía khác của gia đình có gợi ý ung thư 
di truyền, khuyến cáo rằng họ hàng có nguy cơ cần 
xét nghiệm đa gene.  

Các cân nhắc đặc biệt 

Với những người trải qua xét nghiệm bảng gene 
thế hệ mới 

Cung cấp cho những bệnh nhân tiền căn đồng 
nhất với HBOC chọn lựa xét nghiệm bảng gene 
bước một, mặc dù những thay đổi sinh bệnh BRCA 
hầu hết thường liên quan những phụ nữ có HBOC, 
gần 4 - 7% có một thay đổi sinh bệnh với khả năng 
liên quan ung thư vú và buồng trứng. Các đột biến 
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thường gặp nhất như vậy có trong các gene nguy cơ 
trung bình, bao gồm checkpoint kinase 2 (CHEK2), 
đồng hành và định vị của BRCA2 (PALB2), và 
ataxia-telangiectasia mutated (ATM). Hơn nữa, xét 
nghiệm bảng đa gene đang xác định các cá nhân 
không phù hợp chặt chẽ với các tiêu chuẩn xét 
nghiệm cho một hội chứng đã cho nhưng mang các 
thay đổi sinh bệnh học trong các gene liên quan. 

Mặc dù một số các thay đổi sinh bệnh học đánh 
giá bằng các bảng đa gene là không thường gặp và 
ngay cả hiếm, những cá nhân phải được chuẩn bị 
cho khả năng mà một thay đổi xuyên thấu cao có thể 
được xác định ngay cả khi không có biểu hiện cổ 
điển của hội chứng liên quan. Vì thế, các can thiệp 
mức độ tích cực cao có thể được khuyến cao, như 
cân nhắc tầm soát nội soi tiêu hóa trên và cắt dạ dày 
dự phòng trong thiết lập của cadherin 1 (CDH1), 
ngay cả nếu không có ung thư dạ dày trong gia đình. 
Thêm vào đó, bởi vì một số rất lớn các gene mà xét 
nghiệm có thể được thực hiện (khoảng từ 5 -≥ 80), 
số thay đổi của ý nghĩa không chắc chắn (variants of 
uncertain significance (VUSs) có thể được xác định 
là một vấn đề. Tỉ lệ của sự phát hiện VUS cũng thay 
đổi dựa trên quần thể và trong số các phòng xét 
nghiệm thực hiện.  

Cuối cùng, trong các bảng gene lớn, nhiều gene 
đánh giá là tương đối xác định mới. Các thay đổi 
sinh bệnh học trong các gene này là hiếm, nguy cơ 
ung thư là không đặc trưng rõ, không có hướng dẫn 
cho việc quản lý y khoa, và vai trò của xét nghiệm 
tiên đoám cho các thành viên gia đình thì không 
chắc chắn.  

Với những người xét nghiệm trước đó không có 
bảng gene thế hệ mới 

Với những bệnh nhân trước đó đã đánh giá các 
đột biến BRCA, cung cấp việc đánh giá lại sử dụng 
xét nghiệm bảng gene thế hệ mới. Điều này đặc biệt 
thích đáng cho những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn của 
NCCN cho xét nghiệm HBOC. Thêm vào đó, những 
bệnh nhân nào xét nghiệm BRCA trước năm 2006 là 
không thích hợp cho việc có phân tích hoàn chỉnh 
của các gene này. 

Với những người thuộc chủng tộc  
Những cá nhân Ashkenazi Jewish không có tiền 

căn cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh ung thư, đánh 
giá nguy cơ ung thư cung cấp chọn lựa để theo đuổi 
xét nghiệm di truyền, hơn là chỉ quan sát. Trong 
những ca như vậy, đánh giá 3 thay đổi sinh bệnh 
học đã biết trong BRCA, 185delAG (cũng được biết 
như 187delAG hoặc c.68 - 69delAG) trong BRCA1, 
5382insC (cũng được biết như 5385insc hoặc 
c.5266dupC) trong BRCA1, hoặc 6174delT 
(c.5946delT) trong BRCA2. Nhiều xét nghiệm BRCA 

rộng rãi hơn và xét nghiệm cho các đột biến trong 
các gene khác (như xét nghiệm bảng gene) nên 
được cân nhắc trên từng ca cho những người có 
tiền căn cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh ung thư, 
nhưng không nên chỉ định thường quy cho những 
người thiếu tiền căn.  

Với tần suất các đột biến đã biết của BRCA 
trong quần thể Ashkenazi Jewish, có sự bàn cãi về 
việc có hay không những cá nhân như thế nên được 
thường quy cung cấp xét nghiệm BRCA bất kể tiền 
căn cá nhân hoặc gia đình bị ung thư.  

Một nghiên cứu dựa trên quần thể phát hiện 
rằng xét nghiệm di truyền dựa trên chỉ tiêu chuẩn 
tiền căn gia đình có thể bỏ lỡ nhiều người mang đột 
biến trong số những người có chủng tộc Ashkenazi 
Jewish. Trong nghiên cứu này, 8195 người nam 
Ashkenazi Jewish không chọn lọc được xét nghiệm, 
trong đó có 175 người mang đột biến BRCA đã biết 
được xác định. Một nửa những người mang đột biến 
không có tiền căn gia đình bị ung thư vú hoặc buồng 
trứng có ý nghĩa. Những họ hàng nữ của họ sau đó 
được cung cấp xét nghiệm, phát hiện 211 người 
mang đột biến. Kết quả nguy cơ ung thư vú và 
buồng trứng là so sánh được với những người mang 
đột biến được trích dẫn điển hình trong y văn.  

Một nghiên cứu ngẫu nhiên tầm soát quần thể 
trong số những người Ashkenazi Jews ở vương 
quốc Anh phát hiện 56% nhiều hơn người mang đột 
biến BRCA trong chỉ tầm soát tiền căn gia đình, và 
không đưa đến các kết quả ngoại ý về tâm lý hoặc 
chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó, tầm soát quần 
thể trong những phụ nữ Ashkenazi Jewish ≥30 tuổi 
được tìm thấy có chi phí - hiệu quả hơn tầm soát 
tiền căn gia đình. 

Do đó, xét nghiệm dựa trên quần thể ở người 
Ashkenazi Jewish sẽ xác định một số đáng kể 
những người mang đột biến mà sẽ không phát hiện 
được, và những cá thể này có thể có lợi ích từ việc 
tầm soát ung thư và các can thiệp giảm nguy cơ.  

TƯ VẤN SAU XÉT NGHIỆM 

Tư vấn sau xét nghiệm cung cấp một cơ hội để 
xem lại thông tin về các hội chứng HBOC và cho các 
bệnh nhân để hiểu và nắm được các kết quả xét 
nghiệm của họ, và để cân nhắc các bước tiếp theo 
nếu cần.  

Một thành phần quan trọng của tư vấn sau xét 
nghiệm là thông báo cho bệnh nhân và các thành 
viên gia đình của họ về các mối liên quan của kết 
quả xét nghiệm, xác định các cá nhân có nguy cơ 
dựa trên cấu trúc phả hệ, và khuyến khích chia sẻ 
thông tin này với người thân (như các bản sao của 
kết quả xét nghiệm và thông tin về cách tìm một nhà 
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tư vấn di truyền). Cuối cùng, họ nên quy định khi 
nào, nếu có thể, họ sẽ tiết lộ kết quả mà không có 
bảng đồng thuận của bệnh nhân. Các bác sĩ nên 
dẫn chứng bằng tài liệu rằng các bệnh nhân đã 
được thông báo về ai trong gia đình học có nguy cơ 
cao bị ung thư di truyền và các khả năng liên quan. 

TIẾP CẬN VỚI CÁC KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH  

Một kết quả dương tính có nghĩa là một thay đổi 
sinh bệnh học (như gây hại) được xác định trong 
một gene như BRCA1 hoặc BRCA2. Hầu hết các 
thay đổi này là cắt cụt protein, trong khi những cái 
khác có thể từ một bất thường về số lượng hoặc 
hình dạng của sản phẩm của gene (protein). Một số 
thay đổi sinh bệnh học là duy nhất với các gia đình 
cá thể, trong khi những cái khác được báo cáo trong 
nhiều gia đình khác nhau.  

TIẾP CẬN VỚI CÁC KẾT QUẢ ÂM TÍNH HOẶC 
THIẾU THÔNG TIN 

Định nghĩa 

Các kết quả âm tính 
Một kết quả âm tính có nghĩa là một thay đổi 

sinh bệnh được xác định trong một thành viên của 
gia đình bệnh nhân (thường là họ hàng hàng thứ 
nhất hoặc thứ hai như một cha, mẹ, anh chị em,  
cô hoặc chú) được loại trừ trong xét nghiệm cá 
nhân. Một ví dụ của loại kết quả này sẽ là khi một 
đứa trẻ của một cha mẹ với xét nghiệm đột biến có 
hại BRCA1/BRCA2 (BRCA) âm tính cho đột biến đó.  

Những phụ nữ với các kết quả xét nghiệm âm 
tính thật BRCA thường được tư vấn rằng nguy cơ 
ung thư vú và buồng trứng của họ là tương tự với 
quần thể chung; nguy cơ ước lượng, tuy nhiên, có 
thể được biến đổi dựa trên tiền căn gia đình gợi ý về 
cha mẹ không mang đột biến và các yếu tố nguy cơ 
sinh sản truyền thống.  

Điều ít rõ ràng hơn là làm thế nào để diễn dịch 
các kết quả âm tính trong các gia đình có một thay 
đổi sinh bệnh trong một gene nguy cơ trung bình 
như checkpoint kinase 2 (CHEK2) hoặc trong các 
gene hiếm như RAD50. Trong những gia đình này, 
thường không thể biết có hay không các thay đổi xác 
định hướng tới ung thư trong gia đình, hoặc có hay 
không các thay đổi gene khác hoặc đa hình đơn 
nucleotide (SNPs) có thể được phân phối đến các 
nguy cơ ung thư gia tăng. Do đó trong những gia 
đình có các loại thay đổi gene nguy cơ trung bình 
này, xét nghiệm gene ở những cá nhân có nguy cơ 
có thể không cung cấp một câu hỏi xác định về nguy 
cơ ung thư hoặc điều trị. Có hay không các xét 
nghiệm hơn nữa được chỉ định tùy thuộc vào tình 
huống và nguy cơ của cá nhân, cũng như xét 
nghiệm nào được thực hiện.  

Kết quả không đủ thông tin (âm tính)  

Có hai loại kết quả không đủ thông tin. Loại thứ 
nhất có khi các kết quả xét nghiệm di truyền không 
chỉ ra sự hiện diện của một thay đổi sinh bệnh, và 
không có thay đổi sinh bệnh nhạy cảm ung thư được 
biết trong gia đình. Loại thứ hai được biết là một 
thay đổi có ý nghĩa không chắc chắn (variant of 
uncertain significance (VUS)). 

Loại thứ nhất của kết quả âm tính thiếu thông 
tin có thể là do một số khả năng mà tùy thuộc, một 
phần về xét nghiệm cái gì được thực hiện. Các khả 
năng bao gồm:  

 Một thay đổi sinh bệnh có thể hiện diện trong 
một trong các gene được xét nghiệm, nhưng 
chúng không thể phát hiện được bởi các 
phương pháp sẵn có. Với sự tiến bộ về kỹ 
thuật, các loại thay đổi này được nghĩ rằng là 
hiếm. 

 Một thay đổi sinh bệnh có thể hiện diện trong 
một gene mà xét nghiệm không thực hiện. Nếu 
có sự nghi ngờ mạnh trên lâm sàng về hội 
chứng di truyền, xét nghiệm bảng đa gene nên 
được chỉ định.  

 Nếu một cá nhân không bị ảnh hưởng là người 
đầu tiên làm xét nghiệm trong gia đình, một kết 
quả âm tính có thể có nghĩa là anh hoặc cô ấy 
không thừa hưởng một thay đổi sinh bệnh mà 
có thể có hiện diện trong những họ hàng khác. 

 Có khả năng cho ung thư đơn lẻ, như ung thư 
vú, có trong các gia đình HBOC. Do đó, nếu 
một cá nhân bị ảnh hưởng có xét nghiệm âm 
tính, hãy còn có thể là hợp lý để cung cấp xét 
nghiệm cho những cá thể khác trong gia đình, 
tốt nhất là với một ung thư liên quan HBOC. Khi 
sự cố này có thể được ghi nhận lại, cá nhân bị 
ảnh hưởng được nói rằng là một "phenocopy," 
quy cho một người không mang đột biến với 
một ung thư HBOC (thường là vú) trong một gia 
đình được biết có chứa một thay đổi sinh bệnh 
trong các gene như  BRCA. Trong các gia đình 
BRCA dương tính, những phụ nữ không mang 
đột biến gia đình phát triển ung thư vú tại tỉ lệ 
hơi cao hơn hoặc tương tự với quần thể chung. 
Tỉ lệ cao hơn của ung thư vú ở người không 
mang đột biến có thể liên quan với các biến đổi 
di truyền.  

Các thay đổi có ý nghĩa không chắc chắn 
Khi một thay đổi gene được xác định nhưng ý 

nghĩa lâm sàng của nó không rõ, đây là một VUS. 
Trong trường hợp này, điều không rõ là nếu thay đổi 
là một thay đổi sinh bệnh học không xác định, một 
tính đa hình lành tính (như thay đổi bình thường 
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trong gene), hoặc một thay đổi với nguy cơ ung thư 
trung bình. Một số cá nhân có thể xét nghiệm dương 
tính và hãy còn có một hoặc nhiều kết quả VUS. Với 
những cá nhân thiếu một thay đổi sinh bệnh, mà một 
hoặc nhiều hơn VUS được xác định, kết quả được 
cân nhắc thiếu thông tin. Các cá nhân như thế nên 
được quản lý dựa trên tiền căn cá nhân và gia đình, 
và không nên được tư vấn như thể thay đổi là sinh 
bệnh học.   

Cho tỉ lệ cao của VUS đạt được từ bảng đa 
gene, những bệnh nhân phải được thông báo rằng 
các dấu hiệu như thế được mong đợi, và ngoài giờ 
đó, nhiều VUS sẽ được tái phân loại. Tiêu chuẩn 
chuẩn, xác định bởi các hiệp hội chuyên nghiệp 
cũng như các thước đo chức năng, dịch tễ học và 
lâm sàng được sử dụng để xác định nếu một VUS 
có thể được tái phân loại như một thay đổi bình 
thường hoặc có hại trong gene. VUSs thường được 
xuống bậc grade đến các thay đổi lành tính hoặc có 
khả năng lành tính. Tuy nhiên, một số lượng nhỏ 
VUSs được tái xếp loại theo cách như thế mà quản 
lý lâm sàng bị thay đổi. Do đó, các nhà cung cấp 
phải xem lại các tái phân loại VUS khi đạt được từ 
phòng xét nghiệm (hoặc dò hỏi về tái xếp loại khi 
thích hợp), và thông báo bệnh nhân.  

Dựa trên 20 năm kinh nghiệm và hơn một tỉ 
mẫu xét nghiệm đột biến gây hại BRCA, tỉ lệ của 
việc xác định một VUS trong một phòng xét nghiệm 
chính ở Hoa Kỳ là 2,1%, giảm 84% trong suốt thập 
kỷ vừa qua. Tỉ lệ VUS trong BRCA là cao hơn trong 
những nhóm chủng tộc xác định như các cá nhân là 
chủng tộc châu Phi, châu Á hoặc Trung Đông.  

Các loạt sau đây phác họa sự thay đổi trong phát 
hiện VUS 

Trong số 1100 bệnh nhân có xét nghiệm bảng 
gene ung thư vú hoặc buồng trứng  
14 - 19 gene (không có BRCA), khoảng phát hiện 
VUS giữa 19,8 - 25,6%. 

Trong số gần 5600 bệnh nhân ung thư vú xét 
nghiệm BRCA âm tính cho 8 gene có khuynh hướng 
di truyền (ataxia-telangiectasia mutated [ATM], 
cadherin 1 [CHD1], CHEK2, nibrin [NBN], đồng hành 
và định vị của BRCA2 [PALB2], RAD51C, RAD51D, 
và protein bướu p53 [TP53]), qua the German 
Consortium for Hereditary Breast and Ovarian 
cancer, 15% có VUSs, với hầu hết những phụ nữ 
này chỉ có một VUS. 

Trong số 10.000 bệnh nhân tiếp nối được xét 
nghiệm, gần một nửa có ung thư vú, tỉ lệ VUS là 
35% trong số những người nào xét nghiệm 29 
genes, và 7,4% trong số những người nào xét 
nghiệm 6 gene nguy cơ cao ung thư vú. Tỉ lệ VUS 

cho toàn bộ mẫu và tất cả bảng bảng gene (bao gồm 
gene ung thư đại trực tràng, tụy và nội mạc tử cung) 
là 24%. 

Bệnh nhân có kết quả VUS (hoặc dương tính) 
từ xét nghiệm đa gene có thể tham gia vào một ghi 
nhận ung thư online gọi là Prospective Registry of 
Multiplex Testing (PROMPT), một nỗ lực hợp tác 
giữa các viện hàn lâm và các phòng xét nghiệm 
thương mại tại Hoa Kỳ để nghiên cứu và tái xếp loại 
những loại kết quả này.   

Trong một số thiết lập lâm sàng, những họ hàng 
của bệnh nhân có VUS có thể được xét nghiệm cho 
nghiên cứu lâm sàng để theo dấu vết sự thay đổi 
trong gia đình, dữ liệu từ đây có thể hữu ích trong 
việc tổng hợp để tái xếp loại thay đổi.  

Quản lý nguy cơ ung thư vú 
Như đã thảo luận, xét nghiệm di truyền thêm có 

thể được cho phép cho một số bệnh nhân có kết quả 
âm tính không đủ thông tin hoặc VUS trong bảng đa 
gene HBOC mở rộng. 

Tuy nhiên, với những người không theo đuổi 
xét nghiệm thêm hoặc những người có xét nghiệm 
thêm cũng không đủ thông tin, xác định một nguy cơ 
của cá nhân phát triển ung thư có thể là thử thách, 
và nó phụ thuộc nhiều vào tiền căn gia đình, hoặc 
tiền căn ung thư của cá nhân và các yếu tố nguy cơ, 
và loại xét nghiệm được thực hiện. 

Không có tiền căn cá nhân bị ung thư vú  
Với những phụ nữ không có bệnh ung thư, các 

phương tiện toán học có thể sử dụng để đánh giá 
nguy cơ ung thư vú của họ, và những người này có 
thể được chọn lựa dựa trên tính thích hợp của họ 
trong các tình huống cụ thể. Trong thực hành, 
thường sử dụng cả hai công thức BRCAPRO và 
Tyrer-Cuzick để cung cấp một khoảng các nguy cơ 
ung thư vú. Công thức BRCAPRO thường tiên đoán 
các nguy cơ ung thư vú trung bình đến hơi cao so 
với quần thể chung, với những người có xét nghiệm 
BRCA không đủ thông tin. Nói cách khác, các nguy 
cơ tiên đoán thường cao hơn nhiều so với các mẫu 
định lượng.  

Tiếp cận với việc quản lý nguy cơ ung thư vú 
tùy thuộc vào nguy cơ cao hoặc thấp.  

Phụ nữ có nguy cơ cao 
Phụ nữ có nguy cơ cao ung thư vú trong suốt 

cuộc đời (định nghĩa là nguy cơ ít nhất 20%) nên 
tiến hành tầm soát nhũ ảnh hàng năm, chụp MRI 
hàng năm, và khám lâm sàng mỗi 6 - 12 tháng bắt 
đầu trước 10 năm so với thành viên trong gia đình 
trẻ nhất bị ảnh hưởng và không trước 25 tuổi đối với 
MRI. Chẳng hạn như, nếu phụ nữ có một chị em gái 
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bị ung thư vú chẩn đoán lúc 30 tuổi, thêm vào đó có 
tiền căn gia đình ung thư vú khác, khuyến cáo chụp 
MRI bắt đầu ở tuổi 25. Phụ nữ có nguy cơ suốt đời 
15 - 20% có thể cũng cân nhắc MRI.   

Những phụ nữ có kỳ vọng sống thêm ít nhất  
10 năm cũng có thể cân nhắc các lựa chọn giảm 
nguy cơ. Chẳng hạn như phụ nữ có nguy cơ ung thư 
vú 5 năm ít nhất 1,7% hoặc nguy cơ ung thư suốt 
đời là 20% có thể cân nhắc hóa phòng ngừa với các 
tác nhân như tamoxifen, raloxifene, hoặc một thuốc 
ức chế aromatase, làm giảm nguy cơ ung thư vú 
khoảng 50%.  

Những phụ nữ có nguy cơ rất cao bị ung thư vú 
và các kết quả xét nghiệm âm tính không đủ thông 
tin có thể muốn thảo luận về chọn lựa đoạn nhũ 
giảm nguy cơ.  

Các phụ nữ không có nguy cơ cao 
Phụ nữ có nguy cơ ung thư vú suốt đời dưới 

15% có thể được tầm soát như quần thể chung, 
hoặc có phần hơi tích cực hơn tùy thuộc vào nguy 
cơ chuyên biệt của họ. Do những hạn chế về đánh 
giá nguy cơ định lượng, tầm soát ban đầu sớm có 
thể được khuyến cáo dựa trên tiền căn gia đình.  

Tiền căn cá nhân bị ung thư vú 
Những phụ nữ có một tiền căn cá nhân bị ung 

thư vú có nguy cơ ung thư vú đối bên (contralateral 
breast cancer (CBC)) khoảng 4 - 7% trong 5 - 10 
năm đầu tiên sau chẩn đoán. Những người này với 
một tiền căn gia đình có một nguy cơ cao hơn, ngay 
cả với kết quả BRCA không đủ thông tin (âm tính). 
Các nguy cơ này ngay cả quan trọng hơn so với 
người trẻ tuổi hơn.  

Trong khi các công thức như BRCAPRO có thể 
là ước lượng chung về nguy cơ ung thư vú ở những 
phụ nữ có BRCA âm tính, những công cụ này không 
có giá trị cho việc đánh giá nguy cơ CBC. 
BRCAPRO nhằm cho bệnh nhân có ý thức về mức 
độ nguy cơ CBC. Lưu ý là, BRCAPRO hiệu chuẩn lại 
yếu tố trong tiền căn của CBC trong việc tiên đoán 
khả năng người mang đột biến BRCA.  

Với nhiều người ung thư vú sống sót có tiền 
căn gia đình bị ung thư vú, nguy cơ suốt đời phát 
triển một CBC có thể được tầm soát tăng cường với 
MRI vú thêm vào nhũ ảnh. Mặc dù một hội chuyên 
gia của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ kết luận rằng 
không đủ bằng chứng để khuyến cáo hoặc chống lại 
việc chụp MRI vú ở những người sống sót, MRI có 
thể thích hợp cho việc tầm soát những người sống 
sót có các yếu tố nguy cơ khác, như những người 
có liên quan với điều trị hoặc sinh sản hoặc tiền căn 
gia đình. Các nghiên cứu là cần thiết để xác định có 

hay không tầm soát MRI ở những người ung thư vú 
sống sót có liên quan với việc giảm tử vong.  

Như một lựa chọn theo dõi, những phụ nữ có 
nguy cơ gia tăng bị CBC có thể cân nhắc đoạn nhũ  
2 bên, với việc đoạn nhũ đối bên thực hiện ở thời 
điểm chẩn đoán hoặc sau đó. Trong khi một số 
nghiên cứu gợi ý có lợi ích sống còn từ tiến trình 
này, có khả năng có sai số chọn lựa, và các nghiên 
cứu sau đó không chứng minh được lợi ích sống 
còn cho việc đoạn nhũ đối bên dự phòng. Một lưu ý 
cũng quan trọng là, nếu những phụ nữ này nhận liệu 
pháp nội tiết hỗ trợ cho bệnh lý có thụ thể nội tiết 
dương, họ sẽ có khoảng 50% giảm nguy cơ trong 
việc phát triển một ung thư vú mới.  

Quản lý tiền căn ung thư buồng trứng 

Không có tiền căn gia đình bị ung thư buồng trứng 
Những phụ nữ không có tiền căn gia đình bị 

ung thư buồng trứng và các kết quả xét nghiệm di 
truyền âm tính thường được cân nhắc ở nguy cơ 
trung bình bị ung thư buồng trứng và không là ứng 
cử viện cho tầm soát ung thư buồng trứng. 

Với những người có kết quả BRCA âm tính 
(đặc biệt từ một kết quả bảng đa gene âm tính bao 
gồm các gene ung thư buồng trứng) và không có 
tiền căn gia đình bị ung thư buồng trứng, không 
cung cấp việc cắt buồng trứng - vòi trứng 2 bên giảm 
nguy cơ (risk-reducing bilateral salpingo-
oophorectomy (rrBSO)) ngay cả nếu có tiền căn gia 
đình mạnh về ung thư vú có hiện diện). Tuy nhiên, 
những phụ nữ hậu mãn kinh có cắt tử cung vì lý do 
lành tính có thể cân nhắc quyền rrBSO.  

Mặc dù những phụ nữ không chọn lọc với một 
tiền căn trước đó có ung thư vú được báo cáo về 
phương diện lịch sử có nguy cơ tăng nhẹ ung thư 
buồng trứng, có khả năng phần lớn nguy cơ này 
được phân phối cho các thay đổi sinh bệnh trong 
các gene nhạy cảm như BRCA. Trong những gia 
đình có ung thư vú nhưng không có ung thư buồng 
trứng hoặc hội chứng di truyền HBOC khác, dường 
như không có vẻ tăng nguy cơ ung thư buồng trứng.  

Việc đánh giá nguy cơ cho tất cả các phụ nữ 
nên xem xét đến những yếu tố nguy cơ khác liên 
quan với ung thư buồng trứng như vô sinh, các yếu 
tố sinh sản và sử dụng nội tiết.  

Tiền căn gia đình có ung thư buồng trứng 
Khi một phụ nữ có tiền căn gia đình có tiền căn 

gia đình bị ung thư buồng trứng xét nghiệm âm tính 
cho một bảng gene bao gồm các gene có liên quan 
ung thư buồng trứng, nguy cơ bị ung thư buồng 
trứng của cô ta có thể hãy còn tăng so với quần thể 
chung. Do đó, tiếp cận những phụ nữ với xét nghiệm 
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di truyền âm tính và có một tiền căn gia đình bị ung 
thư buồng trứng được tóm tắt dưới đây:  

 Thảo luận việc sử dụng thuốc ngừa thai uống ở 
phụ nữ tiền mãn kinh có thể giảm có ý nghĩa 
nguy cơ ung thư buồng trứng, đặc biệt với việc 
sử dụng trong thời gian dài và bất kể tiền căn 
gia đình và/ hoặc khả năng di truyền dễ mắc 
bệnh được nhận biết.   

 Những phụ nữ có nguy cơ cao bị ung thư 
buồng trứng, đặc biệt nếu họ hậu mãn kinh và 
đã cắt tử cung vì các lý do lành tính, cũng có 
thể được cung cấp một rrBSO.  

 Hiệu quả hạn chế của việc tầm soát sẵn có của 
ung thư buồng trứng, bao gồm xét nghiệm máu 
CA 125 và siêu âm qua ngã âm đạo, và do đó 
tiếp cận này không được khuyến cáo.  

Tiếp cận này dựa trên các dữ liệu dịch tễ gợi ý 
nguy cơ gia tăng về ung thư buồng trứng trong số 
những phụ nữ có tiền căn gia đình bị ung thư buồng 
trứng. Chẳng hạn như, các nghiên cứu gợi ý rằng 
những phụ nữ có họ hàng hàng thứ nhất có ung thư 
buồng trứng có khoảng 5% nguy cơ ung thư buồng 
trứng, và 3,5% nguy cơ nếu cô ta có một họ hàng 
hàng thứ hai và 7% nguy cơ ung thư buồng trứng 
nếu cô ta có 2 họ hàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, 
một số trong nguy cơ này có thể do các thay đổi sinh 
bệnh trong BRCA, và với một độ rộng ít hơn, trong 
các gene khác có liên quan ung thư buồng trứng 
(như RAD51C, RAD51D, BRCA1-interacting protein 
1 [BRIP1]). Trong một nghiên cứu, họ hàng hàng thứ 
nhất của những bệnh nhân với ung thư buồng trứng 
và không có một thay đổi sinh bệnh trong BRCA có 
một nguy cơ gia tăng ung thư buồng trứng so với 
quần thể chung (relative risk [RR] 2.24, 95% CI 1.71-
2.94). Khuyến cáo những phụ nữ có xét nghiệm di 
truyền âm tính và tiền căn gia đình bị ung thư buồng 
trứng rằng nguy cơ ung thư buồng trứng của họ có 
thể gia tăng so với quần thể chung, nhưng kết hợp 
tiền căn gia đình khi đưa ra các khuyến cáo quản lý.   

TÓM TẮT VÀ KHUYẾN CÁO 

Mặc dù đa số các ung thư vú và buồng trứng là 
đơn lẻ, một số nhỏ ung thư vú và buồng trứng gây ra 
do các đột biến dòng tế bào mầm trong breast 
cancer susceptibility gene 1 (BRCA1) hoặc breast 
cancer susceptibility gene (BRCA2) (BRCA). Các 
thay đổi sinh bệnh di truyền giải thích có số lượng ít 
hơn của ung thư vú và ung thư buồng trứng.  

Tiêu chuẩn chính của đánh giá nguy cơ di 
truyền bao gồm, tiền căn cá nhân ung thư vú nữ 
được chẩn đoán ≤50 tuổi, ung thư vú tam âm 
(TNBC) chẩn đoán ≤60 tuổi, hoặc tiền căn cá nhân 
hoặc gia đình bị ung thư buồng trứng hoặc ung thư 

vú nam. Bất cứ khi nào có thể, những bệnh nhân là 
các ứng cử viên cho xét nghiệm di truyền nên được 
giới thiệu đến một nhà cung cấp di truyền có chứng 
chỉ hành nghề.  

Cung cấp cho đa số các bệnh nhân có tiền căn 
đồng nhất với ung thư vú/ buồng trứng di truyền 
(hereditary breast/ ovarian cancer (HBOC)) chọn lựa 
thực hiện xét nghiệm bảng đa gene như xét nghiệm 
bước một.   

Những bệnh nhân có nguy cơ cao trước đó đã 
thực hiện xét nghiệm BRCA và ai muốn thêm xét 
nghiêm di truyền HBOC nên được tư vấn liên quan 
cơ hội họ có thể chứa một thay đổi sinh bệnh trong 
BRCA hiếm gặp không phát hiện được, thay đổi sinh 
bệnh (nếu xét nghiệm trước 2006) hoặc một thay đổi 
sinh bệnh trong gene khác, và nên được cung cấp 
xét nghiệm bảng gene thế hệ mới.  

Với những phụ nữ có kết quả xét nghiệm âm 
tính hoặc thiếu thông tin, các công thức định lượng 
có thể giúp xác định những phụ nữ với nguy cơ cao 
mắc ung thư buồng trứng trong suốt đời ít nhất 20%. 
Các phụ nữ này là ứng cử viên thích hợp cho tầm 
soát ung thư vú bằng MRI thêm vào nhũ ảnh.   

Những phụ nữ với các kết quả xét nghiệm  
di truyền âm tính không đủ thông tin mà không có 
tiền căn gia đình bị ung thư buồng trứng có vẻ không 
có nguy cơ gia tăng phát triển ung thư buồng trứng. 
Do đó, cắt buồng trứng - vòi trứng 2 bên không 
được chỉ định cho việc giảm nguy cơ ung thư buồng 
trứng.  
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ĐẠI CƯƠNG 

Cuối tháng 12 năm 2019, dịch viêm phổi cấp 
không rõ nguyên nhân xảy ra ở Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc 
(Trung Quốc). Nguyên nhân được cho là do dòng 
Coronavirus chủng mới. Lúc đầu được gọi là 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây hội chứng suy hô 
hấp cấp và WHO định danh là bệnh coronavirus 
2019 (COVID-19). Về sau WHO xác định virus là 
2019-nCoV. 

Virus gây bệnh là một trong nhóm các virus gọi 
chung là họ coronavirus. Về di truyền virus này gồm 
một chuỗi RNA. Ngày 11/3/2020 WHO tuyên bố 
bệnh này là đại dịch và vào ngày 9/5/2020 bệnh đã 
lan truyền trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ với 
hơn 3.887.914 người nhiễm và trên 270.537 người 
tử vong. Đến ngày 24/7/2020 toàn cầu có 
15.265.081 bệnh nhân, tử vong 624.370, số người 
hồi phục là 8.708.362. Ngày 28/8/2020 toàn cầu có 
24.215.678 bệnh nhân. Tại Việt Nam đến ngày 
24/7/2020 có 412 bệnh nhân và không có tử vong. 
Ngày 28/8/2020 Việt Nam có 1.036 bệnh nhân, tử 
vong 30 người. 

Như vậy 2019- nCoV là nhân tố thứ 7 lây truyền 
trên người. Trong 2 thập niên qua 2 đại dịch trầm 
trọng xảy ra do 2 chủng virus mới, đó là hội chứng 
suy hô hấp cấp SAR-CoV và hội chứng suy hô hấp 
Trung Đông MERS-CoV. Hai loại virus này này 
nhiễm hơn 8000 với tỷ lệ tử vong là 10 - 35%[1]. 

TRUYỀN BỆNH 

Các báo cáo sớm cho rằng virus 2019-nCoV có 
trong loài dơi nhưng ký chủ trung gian thì chưa rõ. 

Người truyền bệnh qua người qua các giọt nhỏ và 
tiếp xúc trực tiếp giữa người bệnh và người lành. Dù 
virus được tìm thấy trong nước mắt và phân của 
bệnh nhân nhưng bệnh có truyền qua ngả miệng. 
phân và kết mạc mắt hay không thì không rõ[1]. 

Bệnh rất hay lây. Vài báo cáo cho thấy hệ số 
lây R0 là 2.20 đến 3.58 nghĩa là 1 người bệnh có thể 
lây qua 2 hay 3 người khác[1].   

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 

Thời kỳ ủ bệnh của virus là 14 ngày, trung bình 
là 5,2 ngày. Một trường hợp không có triệu chứng có 
một trong các triệu chứng sau 12,5 ngày sau tiếp 
xúc.  

Bệnh nhân bị COV-19 có thể không có triệu 
chứng hoặc có triệu chứng xếp từ nhẹ đến suy hô 
hấp hay suy đa tạng. Chủ yếu là bệnh nhân có sốt, 
ho khan, đau cơ, mệt và khó thở. Các triệu chứng 
khác ít gặp hơn gồm tiêu chảy, đau bụng, chóng 
mặt, ho có đàm, đau ngực và ho ra máu[4]. 

Các tác giả Trung Quốc chia bệnh nhân ra làm 
4 loại: nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng. Thể nhẹ có 
triệu chứng nhẹ và trên X quang không có tổn 
thương phổi. Thể trung bình có sốt và triệu chứng hô 
hấp và trên X quang có dấu viêm phổi.  

Thể nặng có triệu chứng khó thở, thở nhanh 
(nhịp thở > 30/phút), nồng độ Oxy/máu < 93% và tổn 
thương phổi thâm nhiễm trên 50% trong 24 - 48 giờ. 

Thể rất nặng có sốc nhiễm trùng, suy hô hấp và 
suy đa tạng. Đánh giá bước đầu thì tỷ lệ tử vong là 
4,49%[1][5]. 

TÓM LƯỢC 

COVID-19 là bệnh đại truyền nhiễm gây bởi virus đơn RNA thuộc nhóm corona virus gọi là 2019 nCoV 
(SARS-CoV-2). Bệnh lây rất nhiều, phần lớn bởi các giọt bắn hay do tiếp xúc trực tiếp. Tần suất bệnh tăng 
rất khủng khiếp, nhân viên y tế phải tiếp xúc chăm sóc bệnh nhân rất nặng, tiếp xúc với thân nhân bệnh 
nhân và các đồng nghiệp khác nên việc lây nhiễm chéo rất dễ xảy ra. Bài này nhắc lại phần tổng quan về 
COVID-19 cũng như nhắc lại các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm căn bản cho nhân viên y tế và phẫu 
thuật viên trong thời đại dịch COVID-19.   
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Ngày 29/4/2020 Trung tâm CDC (Mỹ) chính 
thức bổ sung 6 triệu chứng mới của bệnh COVID- 

GS. Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Bình Dân 

19: ớn lạnh, run rẩy, đau cơ, đau đầu, đau họng 
và mất vị giác hoặc khứu giác.  

ĐỊNH BỆNH LÂM SÀNG 

Trong giai đoạn rất sớm của bệnh thì công thức 
bạch cầu bình thường. Triệu chứng thường gặp của 
COVID-19 là leucopenia, lymphopenia. Một số bệnh 
nhân có tăng lactate dehydrogenase, creatinine 
kinase, alanine aminotransferase và aspartate 
aminotransferase[1][2][3]. 

Lymphopenia được xem là triệu chứng chính 
của bệnh này. Khoảng 30% bệnh nhân có gia tăng 
bất thường lượng D-Dimer. Trong đa số các trường 
hợp thì procalcitonin bình thường, C-reactive protein 
tăng. 

Hình ảnh CT[6] liên hệ với 4 thể lâm sàng: nhẹ, 
trung bình, nặng và rất nặng. Ở thể nhẹ thì CT bình 
thường. Ở thể trung bình thì có solid plaque shadow 
và halo sign (ground glass opacity bao quanh một 
nhân hay một khối nhu mô phổi). Các tổn thương 
này hiện diện trong 91% các trường hợp. Trường 
hợp nặng có fibrous strip shadow với thay đổi 
ground glass, tổn thương đa dạng thấy trong 95% 
các trường hợp. Đông đặc phổi là tổn thương chính 
trong thể nặng[1]. 

  

Hình 1. X quang phổi cho thấy  
viêm phổi hai bên và ở ngoại biên 

Hình 2. X quang phổi cho thấy diễn tiến sau 
5 ngày 

  

Hình 3. X quang chụp nghiêng.  
Diễn tiến sau 5 ngày 

Hình 4. CT ngực cho thấy bilateral 
peripheric ground glass opacities (kính mờ) 
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Hình 5. Các tổn thương (mũi tên đỏ) 

a. Ground glass opacity[6] 

Hình 6. Các tổn thương (mũi tên đỏ) 

b. Đông đặc (consolidation) 

  

Hình 7. Các tổn thương (mũi tên đỏ). 

c. Đông đặc và Ground glass opacities 

Hình 8. Các tổn thương (mũi tên đỏ). 

d. Nhân đặc 

  

Hình 9. CT: Hình ảnh đông đặc và ground glass 
opacities 

Hình 10. CT 2 ngày sau, đậm độ tổn thương  
bớt nhiều 

  

Hình 11. CT của bệnh nhân sốt 8 ngày Hình 12. CT của bệnh nhân 4 ngày sau 
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a. Hình ảnh ground glass và đông đặc b. Hình ảnh không bớt 

  

Hình 13. Bệnh nhân sốt 1 ngày 

a. Tổn thương ground glass 

Hình 14. Bệnh nhân 3 ngày sau. 

b. Kích thước tổn thương và đậm độ lớn hơn 

  

Hình 15. CT của bệnh nhân sốt và ho 3 ngày. 

a. Không có tổn thương 

Hình 16. CT của bệnh nhân 4 ngày sau. 

b. Xuất hiện nhiều tổn thương ground glass  

 

Tóm lại, CT cho thấy tổn thương thường gặp là 
ground glass (kính mờ) ở ngoại vi 2 bên phổi và thay 
đổi rất nhanh nhất là khi có tiền sử dịch tễ và có 
giảm tế bào lympho[1][6]. Có một số bệnh nhân hình 
phổi bình thường nhưng NAT (Nucleic Acid Testing) 
dương tính[1][6]. 

Tìm ra RNA của virus qua xét nghiệm real-time 
reverse transcriptase-polymerase chain reaction 
(rRT-PCR) là xác nhận định bệnh lâm sàng. Nhạy 
nhất để xác định COVID-19 là lấy cả 2 mu dịch hô 
hấp trên và dưới.  

Dịch rửa khí quản cho kết quả dương tính cao 
nhất 93% các trường hợp, kế đến đàm 72%, phết 
mũi 63%, chải khí quản 46% và phết hầu 32%. Thử 
phân chỉ dương tính 29% và thử máu 1%. Dù dịch 
rửa khí quản dương tính cao nhất nhưng CDC Mỹ 
khuyến cáo chỉ lấy mẫu phết hầu - họng vì an toàn 
cho nhân viên y tế ít nguy cơ bị các giọt bắn[1].  

Một xét nghiệm bổ sung là serology thử kháng 
thể IgM và IgG.  

Xét nghiệm rRT-PCR, thử IgM, IgG cộng với CT 
ngực là bộ 3 xét nghiệm cần thiết để xác định bệnh 
COVID-19. 

TRƯỚC NHẬP VÀ KHI NHẬP VIỆN[1][3][5][7][8][9] 

Tất cả mọi bệnh nhân trước khi mổ đều được 
phân ra 3 loại xem có nguy cơ nhiễm nCoV-2019 
không:  

- Không nhiễm 

- Có nhiễm nhưng không triệu chứng 

- Bị nhiễm 

Cần làm rõ thể trạng chung của bệnh nhân, có 
bệnh hô hấp hay tiêu hóa đang diễn tiến hay gần 
đây không, thay đổi khứu giác (anosmia), có tiền sử 
đi vào vùng dịch trong vòng 14 ngày hay có tiếp xúc 
với bệnh nhân bị nCoV-19. 

Mọi bệnh nhân đi mổ cần thử nghiệm dù rằng 
không có triệu chứng. Dù tình trạng nhiễm bệnh như 
thế nào thì mọi cuộc mổ chương trình đều được 
hoãn lại.  

Mọi bệnh nhân nghi ngờ hay có bệnh đều phải 
đánh giá rõ xác định có bệnh. Nếu định bệnh rõ rồi 
thì cho cách ly. Mặt khác bệnh nhân không nghi ngờ 
hoặc đã khỏi bệnh cần cho nằm phòng riêng để 
ngừa nhiễm chéo với bệnh nhân trong thời ủ bệnh 
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hay bệnh nhân không có triệu chứng (25 - 50% các 
trường hợp). 

Trong trường hợp cấp cứu đe dọa mạng sống 
mà không thử được PCR thì đều phải xem như có 
bệnh CoVID và xử trí y như người bị bệnh. Mọi biện 
pháp trước trong và sau mổ đều được thực hiện cho 
đến khi định ra bệnh hay khi bệnh nhân được xuất 
viện[3][4][7][8][9]. 

Bảng 1. Các loại phẫu thuật[5]. 

Chỉ định Độ khẩn 
cấp 

Loại phẫu thuật 

Tối khẩn 

(emergent) 
< 1 giờ 

- Đe dọa tính mạng 

- Sốc mất máu 

- Chấn thương nặng 

- Vết thương/tắc mạch máu 

- Bóc tách động mạch chủ 

- Viêm hoại tử cân 

- Viêm phúc mạc 

- Tắc ruột/thủng ruột 

Khẩn 

(urgent) 
< 24 giờ 

- Viêm ruột dư/viêm túi mật 

- Viêm khớp nhiễm trùng  

- Gãy xương hở 

- Gãy xương chậu xuất huyết 

- Gãy thân xương đùi/gãy 
khớp háng 

- Chấn thương thần kinh cấp/ 
chấn thương cột sống 

- Nhiễm trùng ngoại khoa 

Khẩn chọn lọc  
(Urgent 
elective) 

< 2 tuần 

- Mổ cardiothoracic/ 
cardiovascular 

- Mổ phình mạch máu não 

- Đặt lỗ dò mạch máu 

- Ghép da, khâu vết mổ 

- Gãy xương kín 

- Gãy cột sống/ gãy khớp 
háng 

Elective 
(essential) 1 - 3 tháng 

- Mổ ung thư/ sinh thiết 

- Sửa van tim bán cấp 

- Mổ thoát vị  

- Cắt tử cung 

- Mổ tạo hình 

Elective 
(discretionary) >3 tháng 

- Mổ thẩm mỹ 

- Mổ điều trị béo phì 

- Thay khớp 

- Mổ thể thao 

- Cột thừng tinh/ cột vòi trứng 

- Mổ vô sinh 

BIỆN PHÁP CHU PHẪU Ở BỆNH NHÂN BỊ COVID-
19[1][7][8][9] 

Biện pháp tiền phẫu 

Mọi nhân viên y tế đều phải mang găng, đội mũ 
và mang khẩu trang đúng đắn. Đối với bệnh nhân 
nghi ngờ hoặc đã có bệnh thì phải áp dụng biện 
pháp phòng ngừa thật nghiêm ngặt đến mức cao 
nhất. Mọi nhân viên đều phải dùng personel 
protective equipment (PPE) gồm có khẩu trang N95, 
face shield, áo quần cách ly, ủng, 2 lớp găng, bọc 
ủng để tránh tiếp xúc tối đa với giọt bắn. Mọi nhân 
viên y tế phải rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với 
bệnh nhân và sau khi tháo găng.  

Vì nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân, với 
thân nhân và với đồng nghiệp thì nguy cơ lây nhiễm 
chéo rất cao vì vậy mỗi ngày họ cần được đánh giá 
về sức khỏe và đo nhiệt độ. người nào nhiệt độ cao 
đều phải được cách ly và phải xác định xem có 
nhiễm bệnh không. 

Chuyên viên gây mê trang bị đầy đủ oxy 100% 
cho bệnh nhân trong 3 đến 5 phút rồi dẫn mê và đặt 
nội khí quản nhanh để tránh vương vãi virus. Sau khi 
gở bỏ PPE rồi thì phải rửa tay trước khi chạm đồ vật 
chung quanh.  

Nên dùng Heat and Moisture Exchange Filter 
(HMEF) giữa mask và hệ thống ống thở như vậy có 
thể lấy đi 99,97% các giọt nhỏ theo không khí có 
kích thước lớn hơn 0,3 microns. Các thiết bị gây mê 
chỉ dùng một lần cho một bệnh nhân và máy gây mê 
phải được tẩy trùng đúng nguyên tắc sau đó. 

Biện pháp trong khi mổ 

Bệnh nhân rất nghi ngờ hay bị CoVID-19 cần 
mổ trong phòng mổ áp lực âm. Cần giữ độ chênh áp 
lực với bên ngoài là - 4.7. Pa. Nhân viên y tế cần có 
mặt tối thiểu và cần đo nhiệt độ phòng mổ trước khi 
mổ.  

Phẫu thuật viên và đồng nghiệp cần lưu ý đến 
máu và dịch tiết, cần làm sạch dịch này trên dụng 
cụ. Các thủ thuật gây ra xì hơi làm dễ bị lây nhiễm 
chéo cho nhân viên như đặt nội khí quản, rút nội khí 
quản, đặt ống thông ngực (chest tube), nội soi khí 
quản, bóp bóng, nội soi tiêu hóa, nội soi hầu - họng, 
nội soi ổ bụng và việc dùng máy đốt thì cần dùng 
năng lượng tối thiểu để tránh khói và dùng thiết bị 
hút khói. 

Cần cẩn thận khi chọn giữa mổ mở 
(laparotomy) và mổ nội soi ổ bụng (laparoscopy). Mổ 
ngả nội soi ổ bụng dành cho bệnh nhân có tình trạng 
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tim-phổi và thể trạng tốt. Cần lưu ý cẩn thận khi bơm 
hơi vào ổ bụng. Bơm hơi vào ổ bụng làm giảm thể 
tích phổi, tăng áp lực ống thở, tăng độ ứ đọng CO2 
và làm giảm co giãn phổi. Vì vậy nhiễm trùng chu 
phẫu nCoV-19 sẽ cao. Để làm giảm tai hại của bơm 
hơi ổ bụng trên chức năng phổi, trên hệ tuần hoàn 
và trên việc nhiễm vi trùng thì áp lực bơm hơi và áp 
lực CO2 phải thấp nhất. Khói trong phòng mổ và xì 
hơi ổ bụng phải dùng thiết bị nối với máy hút chân 
không. 

Mổ mở cũng là một chọn lựa. Phẫu thuật viên 
phải quen thuộc với việc xử dụng các phương tiện 
phòng ngừa bản thân (PPE). 

Phòng áp lực âm là phòng cách ly đặc biệt chỉ 
sử dụng trong điều trị những ca bệnh nặng, nguy cơ 
lây nhiễm rất cao được các bệnh viện xây dựng để 
tránh tình trạng lây nhiễm chéo.  

Phòng áp lực âm là một căn phòng có áp suất 
thấp hơn xung quanh. Trong căn phòng này, không 
khí chỉ có thể đi vào từ một phía và không thể thoát 
ra qua phía ngược lại. Điều này có nghĩa là gió sẽ 
luôn thổi từ ngoài cửa vào trong. 

Để duy trì được áp suất âm trong phòng, phòng 
được thiết kế với trần nguyên khối, cửa ra vào khít 
với khe hở, vòi nước, ổ cắm điện, cửa sổ đều được 
bịt kín. 

Một hệ thống bơm hút gió sẽ giúp áp suất trong 
phòng giảm xuống. Ống hút gió thường đặt ngay 
gần đầu giường bệnh.  

 

Hình 17. Phối cảnh phòng cách ly áp lực âm.  
(Ảnh Internet) 

Không khí ô nhiễm trong phòng sẽ được xử lý 
bằng hệ thống lọc không khí hiệu quả cao HEPA 
(High-efficiency particulate air), lọc virus trước khi 
thoát ra ngoài theo hệ thống thông gió. Thiết kế này 
giúp giảm khả năng lây lan của virus, tránh hiện 
tượng lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân và nhân 
viên y tế. 

 

 

Hình 18. Phòng áp lực âm 

Hệ thống lọc HEPA hoạt động dựa trên cơ chế 
khyếch tán và hút tĩnh điện cho phép bắt được các 
hạt nhỏ hơn kích thước khe hở, 0,3 micromet. Các 
giọt bắn của mầm bệnh thường có kích thước từ 
hàng chục micromet trở lên, vì vậy bộ lọc HEPA có 
thể xử lý >99,99% không khí trong đường ống hút từ 
phòng áp lực âm. Virus được giữ lại trên các màng 
lọc này, chúng có thể tự chết hoặc bị chết khi nhân 
viên kỹ thuật bệnh viện khử trùng bộ lọc và thay mới. 

Không khí sạch tự nhiên được đưa vào phòng 
áp lực âm qua các cửa hút. Toàn bộ không khí trong 
phòng sẽ được thay mới 5 phút một lần. 

Giữa phòng cách ly và hành lang còn có 2 
phòng nhỏ (buồng đệm). Phòng đệm đầu tiên là nơi 
các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ gồm quần áo 
chống nước, găng tay phẫu thuật, khẩu trang, mủ 
trùm giày (ủng) và mũ trùm đầu trước khi vào phòng 
cách ly. 

Sau khi điều trị cho bệnh nhân, nhân viên y tế 
sẽ rời phòng cách ly bằng phòng đệm thứ hai. Tại 
đây, quần áo đã tiếp xúc với bệnh nhân và kim phẫu 
thuật sẽ được lấy ra và mang đi đốt. 

Biện pháp sau khi mổ 

Hậu phẫu các mẫu bệnh phẩm phải được ghi 
chú rõ là nCoV-2019 trước khi gởi đến khoa bệnh lý. 
Các bệnh nhân không bị nhiễm vẫn được về khoa 
như bình thường.  

Với bệnh nhân bị nhiễm thì mỗi ngày cần đo 
thân nhiệt và theo dõi về hệ hô hấp. Mọi bệnh nhân 
mới sốt và mới xuất hiện ho thì phải cách ly và phải 
xét nghiệm rốt ráo để xem có phải là nhiễm nCoV-
2019 không. 

Bệnh nhân bị nghi ngờ hay đã xác nhận bệnh 
cần được cách ly trong phòng riêng với áp suất âm, 
cung cấp đủ oxy và thực hiện việc phun khí. Thăm 
khám sau mổ, cho thuốc và chăm sóc vết mổ được 
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thực hiện với các biện pháp vô trùng thật nghiêm 
nhặt để tránh tiếp xúc với các dịch tiết.   

Trường hợp nghi ngờ COVID-19 thì mọi nhân 
viên y tế đều phải được cách ly và theo dõi cho đến 
khi bệnh nhân hết bệnh xuất viện. Nếu đã xác định 
COVID-19 hay trước đó đã biết thì mọi nhân viên y 
tế dính vào trường hợp này phải được cách ly 14 
ngày sau mổ[1][7][8][9]. 

KẾT LUẬN 

Trong thời đại dịch COVID-19 mọi nhân viên y 
tế đều phải thực thi mọi biện pháp phòng ngừa cá 
nhân [personel protective equipment (PPE)] để tránh 
mọi truyền nhiễm và tránh các biến chứng không 
mong muốn.  

Với các phẫu thuật cứu mạng mọi bệnh nhân 
phải được xử lý như đã bị COVID-19 cho đến khi có 
bằng chứng ngược lại.  

Các phẫu thuật chương trình đều được hoản 
lại. Chỉ giải quyết các trường hợp cấp cứu ảnh 
hưởng tính mạng và các phẫu thuật ung bướu tiên 
lượng sẽ xấu hơn nếu trì hoãn. Mổ qua nội soi ổ 
bụng vẫn là chọn lựa với các dự phòng khi bơm hơi 
ổ bụng, chú ý sinh lý tim - phổi và khi rút khí khỏi ổ 
bụng.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Al-Balas M-Al- Balas HI- Al-Balas H: Surgery 
during the COVID-19 Pandemic: A 
comprehensive overview and perioperative care. 
Am.J.Surg. 2020.04.018. 

2. Loeffelholz MJ et al: Laboratory diagnosis for 
emerging of human coronavirus infections - the 
state of the art. Emerg Microb Infec. 2020. 

3. Ti LK et al: What we do when a COVID-19 
patient needs an operation: operating room 
preparation and guidance. Can J Anesth/J Can 
Anesth. 2020. 

4. Zhou Zili et al: Effect of gastrointestinal 
symptoms on patients infected with COVID-19. 
Gastroenterology. 2020.  

5. Stahel Ph F: How to risk-stratify elective surgery 
during the COVID-19 pandemic ? Patient Safety 
in Surgery. BMC; 14-8. 2020. 

6. Li X et al: CT imaging changes of corona virus 
disease 2019 (COVID-19): a multi-center study 
in Southwest China. J Transl Med 18:154. 2020.  

7. Patriti A et al: What happened to surgical 
emergencies in the era of COVID-19 outbreak ? 
Considerations of surgeons working in an italian 
COVID-19 red zone. Updates in Surgery. 
Published online 23 April 2020. 

8. Fistenberg MS et al: Isolation protocol for a 
COVID-2019 patient requiring emergent surgical 
intervention: case presentation. Patient Safety in 
Surgery. BMC. 14: 15. 2020.  

9. Isabel M et al: The surgeons and the COVID-19 
pandemic. Technical Note. Rev Col Bras Cir 47: 
2536.2020. 

 
 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 120 

ABSTRACT 

Surgery during the COVID-19 pandemic 

COVID-19 disease is a pandemic disease caused by a single stranded RNA virus that belongs to the 
coronavirus family known as 2019-nCoV (SARS-CoV-2). The disease is and highly contagious and transmitted 
mainly by droplets or close contact. As the global incidence of COVID-19 disease is increasing dramatically, 
health systems worldwide started to suffer in terms of its capability to manage affected people and the ability to 
provide standard treatment for critically ill patients in a safe environment. As Medical staff has extensive contact 
with patients, families as well as other health care providers, they are very likely to cause cross-infection.  
This paper aims to provide a comprehensive overview of COVID-19 disease as well as to highlight to essential 
measures that healthcare providers and surgeons need to take into consideration during their management of 
the patient during the COVID-19 pandemic. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 121 

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ U TUYẾN THƯỢNG THẬN 
TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN 

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU1 

 
 

                                                           
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Đình Hiếu 
Email: bshieu27021986@gmail.com 

Ngày nhận bài: 06/10/2020 
Ngày phản biện: 03/11/2020 
Ngày chấp nhận đăng: 05/11/2020 

1 ThS. Trưởng Khoa Ngoại - Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tuyến thượng thận (TTT) là tuyến nội tiết có 
tính sinh mạng đối với cơ thể, nó nằm sâu sau phúc 
mạc và có vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt 
động sống[1],[2]. Sự tăng tiết các nội tiết tố do u tuyến 
thượng thận đã gây nên nhiều hội chứng bệnh lý 
khó có thể điều trị triệt để bằng nội khoa[2],[3]. Các 
bệnh lý thường gặp nhất có thể giải quyết bằng phẫu 
thuật là bệnh Conn (cường aldosterone nguyên 
phát) do TTT, hội chứng Cushing do u TTT, u sắc 
bào tủy TTT và các loại ung thư TTT…[4],[5],[8]. 

Năm 1926, Roux.S và Mayo.C thực hiện thành 
công phẫu thuật cắt bỏ u tuyến thượng thận. Năm 
1992, Gagner[4] thực hiện thành công phẫu thuật cắt 
bỏ u TTT qua nội soi, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử 
điều trị ngoại khoa u tuyến thượng thận. 

Tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, phẫu thuật 
nội soi cắt u TTT được tiến hành từ ngày đầu thành 
lập, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục 
đích: “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị u 
tuyến thượng thận tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 
từ  01/2015 đến 8/2020”. 

 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân u tuyến thượng thận được 
điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi trong 
thời gian 01/2015 - 08/2020 tại bệnh viện Ung Bướu 
Nghệ An. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân được chuyển mổ mở ngay sau khi 
thám sát ổ bụng bằng nội soi đánh giá không thể mổ 
nội soi được, BN có GPB sau mổ không phải u TTT. 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, mô tả cắt ngang, lấy tất cả bệnh nhân 
đủ tiêu chuẩn trong thời gian nghiên cứu. 

Các bước tiến hành phẫu thuật (Phẫu thuật cắt  
U TTT bên phải) 

Tư thế bệnh nhân 
BN nằm nghiêng trái, thân tạo với mặt bàn mổ 

góc 600, kê gối ngang mức xương sườn XII. 

Vị trí đặt các trocart 
Sử dụng bốn trocart được đặt theo sơ đồ hình 

(hình 1). 

 

TÓM TẮT 

Từ 01/2015 - 08/2020 có 63 bệnh nhân bị u tuyến thượng thận được điều trị bằng PTNS tại bệnh viện 
Ung Bướu Nghệ An.  

Kết quả: Tuổi thường gặp từ 40 - 70 tuổi chiếm 83,2%; tuổi trung bình là 46,8 tuổi; tỷ lệ nam/nữ là 
1/3,4; nhóm bệnh Pheochromocytoma (41,5%) gặp nhiều nhất; kích thước u từ 2 - 5cm thường gặp 
(68%); thời gian mổ trung bình là 76,8 ± 29,5 (phút); ngày điều trị trung bình là 5,6 ± 1,6 ngày; tai biến 
trong mổ gặp 5,7%; biến chứng sau mổ gặp 9,7%; u vỏ thượng thận gặp chủ yếu (55,6%). 

Kết luận: PTNS điều trị u tuyến thượng thận có tính an toàn và hiệu quả cao, tỉ lệ tai biến biến chứng 
thấp, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. 
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Mở phúc mạc thành bụng sau 
Hạ dây chằng tam giác tới chỗ bám vào chân 

cơ hoành (p). Mở phúc mạc thành bụng sau theo 
đường bắt đầu từ mặt trước cực trên thận (p), chạy 
sát bờ (p) của TMCD. 

Phẫu tích kẹp tĩnh mạch thượng thận chính 
(TMTTC) 

Bộc lộ TMTTC tại nguyên ủy TMCD và kẹp lại 
bằng 3 clip 10mm: Hai Clip đặt phía đầu trung tâm, 
một clip đặt ở đầu xa (hình 2). 

Phẫu tích ĐMTT giữa và trên: 
Phẫu tích dọc bờ phải TMCD, theo hướng từ 

dưới lên bờ trên tuyến, ĐMTT giữa nằm trong tổ 
chức mỡ sau phúc mạc và kẹp nó lại bằng 2 clip 
5mm. 

Phẫu tích ĐMTT dưới, giải phóng sau tuyến:  
ĐMTT dưới đi vào tuyến ở ngay bờ dưới của 

tuyến, nó được thắt lại trước khi cắt bởi 3 clip 5mm. 
Tuyến thượng thận được nâng cao và đẩy ngược 
lên, dùng dao điện giải phóng dễ dàng các tổ chức 
lỏng lẻo kết nối mặt sau tuyến với thành bụng sau. 

Lấy bỏ bệnh phẩm và gửi xét nghiệm GPB. 
Dẫn lưu và khâu các lỗ trocart. 

 
Hình 1. vị trí các trocard  

 

Hình 2. Kẹp TMTTC 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Từ 1/2015 đến 8/2020 tại bệnh viện Ung Bướu 
Nghệ An có 63 bệnh nhân u tuyến thượng thận 
được phẫu thuật nội soi, thu được các kết quả sau: 

Đặc điểm phân bố u tuyến thượng thận theo tuổi, 
giới, vị trí u 

Độ tuổi thường gặp 40 đến 70 tuổi, chiếm tỉ lệ 
83,2%. Tuổi trung bình của NC: 46,8 ± 11,8 (tuổi), 
BN nhỏ nhất 19 tuổi, lớn nhất 73 tuổi. Nữ gặp nhiều 
hơn nam (48 nữ - 76,1%, 15 nam - 23,8%). Vị trí u 
bên phải (42 BN - 66,7%) nhiều hơn bên trái  
(21 BN - 33,3%). 

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh u tuyến thượng 
thận 

Bảng 1. Phân loại u tuyến thượng thận 

BN 

UTTT 
N (63) Tỉ lệ (100%) 

H/C Cushing 9 14,2 

H/C Conn 13 20,6 

H/C Apert – Gallais 0 0 

Pheochromocytoma 26 41,5 

U TTT không chế tiết 15 23,7  

 

Bảng 2. Kích thước u trên siêu âm và CLVT 

Kích thước N (63) Tỉ lệ (100%) 

Dưới 2cm 9 14,3 

2 - 5cm 39 61,9 

Trên 5cm 15 23,8 

 

 

Số 1 

Số 2 

Số 3 

Số 4 

1 
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Kết quả phẫu thuật 

Tất cả BN đều sử dụng 4 trocart, đường vào 
trong ổ bụng,  thời gian mổ trung bình của u TTT là: 
76,8 ± 29,5 (phút), bên trái: 71,5 ± 28,9 (phút),  
bên phải: 86,3 ± 39,4 (phút), 100% bệnh nhân có  
sử dụng dao hamonic scaple hỗ trợ, thời gian điều trị 
TB: 5,6 ± 1,6 (ngày), ngắn nhất 4 ngày, dài nhất  
13 ngày, chuyển mổ mở 1 trường hợp, không có 
bệnh nhân nào phải truyền máu trong mổ. 

Bảng 3. Tai biến trong mổ 

Tai biến N (63) Tỉ lệ (100%) 

Chảy máu trong mổ 4 6,3 

Tổn thương tạng khác 3 4,8 

Không tai biến 56 88,9 

Có 4 BN chảy máu trong mổ và 3 BN rách nhu 
mô gan P. 

 

Bảng 4. Biến chứng sau mổ 

Loại biến chứng N (63) Tỉ lệ (100%) 

Hạ kali máu 1 1,5 

Hạ Glucose máu 1 1,5 

Nhiễm trùng lỗ trocart 2 3,0 

Không biến chứng 59 94 

Có 1 BN (1,5%) hạ kali sau mổ, có 1 BN (1,5%) 
hạ Glucose máu sau mổ, nhiễm trùng lỗ trocard rốn 
có 2 BN (3,0%). 

Bảng 5. Giải phẫu bệnh u TTT sau mổ 

Tổn thương GPB N (63) Tỉ lệ (100%) 

U tủy 16 25,4 

U vỏ 35 55,6 

Dạng nang 12 19,0 

Giải phẫu bệnh sau mổ u vỏ TT chiếm đa số với 
35 BN (55,6%). 

Bảng 6. Liên quan kết quả phẫu thuật với vị trí và kích thước u 

Yếu tố liên quan 
Kích thước 

p 
Vị trí U 

P 
≤ 50mm > 50mm Phải Trái 

Thời gian mổ 65 105 0,03 86,3 71,5 0,6 

Rối loạn HA trong mổ 3 4 0,63 4 3 0,7 

Tai biến 3 2 0,81 1 4 0,3 

Lượng máu mất trong mổ 50 65 0,4 80 45 0,7 

Biến chứng 1 3 0,23 3 1 0,3 

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm kích thước u về thời gian mổ, còn lại các yếu tố khác 
không có sự khác biệt giữa kích thước và vị trí khối u. 

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm chung 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thu thập được 
63 trường hợp u tuyến thượng thận được điều trị 
bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Trong đó có  
9 BN H/C Cushing, 13 BN H/C Conn, 26 BN 
Pheochromocytomavà 15 trường hợp u TTT không 
bài tiết phát hiện ngẫu nhiên, chúng tôi không gặp 
trường hợp nào hội chứng Apert - Gallais. Kết quả 
cho thấy bệnh lý u tuyến thượng thận thường gặp ở 
lứa tuổi từ 40 đến 70 với tỷ lệ 83,2%. Gặp ở nữ 
nhiều hơn nam với tỷ lệ nữ/nam là 3,4/1. Kết quả 
của chúng tôi phù hợp với các nghiên cứu của tác 
giả trong và ngoài nước[3],[4]. Tuổi trung bình theo tác 
giả trong nước là 38,6 tuổi[3] và theo tác giả nước 
ngoài là 47,7 tuổi[5],[6], kết quả của nhóm nghiên cứu 

của chúng tôi là 46,8 tuổi. Vị trí u gặp bên phải nhiều 
hơn bên trái. 

Đặc điểm lâm sàng 

Bệnh nhân có hội chứng Cushing 
Biểu hiện hình thể 

Các dấu hiệu béo cục bộ gây ra do tác dụng 
cường cortisol, chúng tôi gặp 100% các trường hợp. 
Kết quả nghiên cứu phù hợp với NC của Aron và 
cộng sự gặp 85%[9], Orth có 100% trường hợp mặt 
tròn, 86% u mỡ gáy[8], Đỗ Trung Quân gặp 91,5%[3] 
tăng cân, 100% các trường hợp béo cục bộ và mặt 
tròn đỏ. 

Tăng huyết áp 
Tăng huyết áp là do cường chức năng vỏ 

thượng thận gây tăng tiết Steroid, nhóm NC gặp ở 
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2/3 BN chiếm 66,6%, phù hợp với NC của Đỗ Trung 
Quân 50,2%, Mai Thế Trạch 64,3%[3]. 

Bệnh nhân có hội chứng Conn 
Theo nhiều tác giả cao huyết áp là dấu hiệu 

thường gặp dẫn bệnh nhân tới khám thầy thuốc[1],[2]. 
Nghiên cứu của chúng tôi gặp 100% bệnh nhân có 
cao huyết áp phù hợp kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Trinh Cơ[3] Lê Ngọc Từ[2], Mellon[9] là 100%. 

Bệnh nhân Pheochromocytome 
Tăng huyết áp 

Tăng huyết áp là dấu hiệu lâm sàng chủ yếu và 
thường gặp. Cơ chế do sự tăng cao catécholamine 
trong máu. Tăng huyết áp biểu hiện các hình thái 
khác nhau: 

+ Cơn tăng huyết áp kịch phát. 

+ Tăng huyết áp thường xuyên. 

U phát hiện ngẫu nhiên:  
Qua siêu âm hay đi khám sức khỏe định kỳ 

chúng không có dấu hiệu đặc trưng, đôi khi có dấu 
hiệu mỏi lưng và hội chứng sau phúc mạc. Vì thế 
chúng thường được phát hiện tình cờ hoặc sau biến 
chứng. Để chẩn đoán được u tuyến thượng thận 
phát hiện ngẫu nhiên chỉ có thể dựa vào chẩn đoán 
hình ảnh. Theo Copeland[8] tỷ lệ phát hiện được 
nhóm u này qua chụp CLVT  
là 0,6 - 1,35%, kết quả gần với nghiên cứu khi mổ tử 
thi phát hiện 1 - 2% có u tuyến thượng thận. 

Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh U TTT 

Các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm  
sinh hóa rất cần thiết để chẩn đoán loại u ở tuyến 
thượng thận nhưng để định vị chính xác tổn thương 
thì các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh đóng một vai 
trò hết sức quan trọng, nó còn giúp đánh giá  
tình trạng khối u, ảnh hưởng của khối u đối với các 
cơ quan lân cận.  

Sự ra đời của siêu âm và CT scan được coi là 
cuộc cách mạng trong chẩn đoán vị trí u tuyến 
thượng thận. Trong nghiên cứu này 100% bệnh 
nhân được làm siêu âm chẩn đoán kết quả của 
chúng tôi với độ nhạy 88,5% phù hợp với nghiên 
cứu các tác giả trên. 3BN phát hiện được tổn 
thương nhưng định dạng sai vị trí cơ quan bị tổn 
thương. Hiện nay chụp CLVT là phương pháp chẩn 
đoán hình ảnh được chọn đầu tiên trong chẩn đoán 
u tuyến thượng thận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
chụp CLVT u tuyến thượng thận có độ nhạy 100% 
phù hợp nghiên cứu của Marois. C 100%[7], của 
Nguyễn Duy Huề là 96,4%[3].  

 

Kết quả phẫu thuật 

Thời gian mổ 
Thời gian phẫu thuật trung bình trong nhóm NC 

76,8 ± 29,5 (phút). Thời gian mổ U TTT bên trái: 
71,5 ± 28,9(phút), mổ  U TTT bên phải: 86,3 ± 39,4 
(phút), phù hợp với các kết quả của Gagner. M[4] 
là 123 phút, (n = 118), là 92,5 phút và Trần Bình 
Giang[3] là 80 phút (n = 100), của Nguyễn Đức Tiến 
là 86 phút. Thời gian phẫu thuật phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố: Kinh nghiệm của phẫu thuật viên, thể 
trạng bệnh nhân, vị trí của u, kích thước của u, bản 
chất khối u..., chúng tôi có 1 trường hợp phải chuyển 
mổ mở do trong quá trình phẫu tích u to và dính, 
không thể tiếp tục phẫu tích bằng nội soi. 

Rối loạn huyết động trong mổ 
Tăng huyết áp khi phẫu tích: Hầu như tất cả  

các u chế tiết khi mổ đều tăng huyết áp. Cơn cao 
huyết áp có thể xảy ra khi phẫu tích chạm vào u 
được rất nhiều tác giả quan tâm tới vì nếu sự phóng 
thích catecholamine không được kiểm soát tốt  
thì tính mạng bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Kết quả 
nghiên cứu có 11/63 BN (17,4%) trường hợp  
huyết áp >200/100mmHg, cơn cao nhất gặp trong 
mổ là 240/120mmHg, đa số ở nhóm BN 
Pheochromocytoma. 

Tai biến trong mổ 
Kết quả của nhóm NC tỷ lệ tai biến chung là 

11,1%, chảy máu trong mổ, chảy máu từ diện bóc 
tách và tuột clips trong mổ (6,3%) với những  
u >50mm, được khâu cầm máu bằng chỉ prolen 4.0, 
3 BN tổn thương gan (4,8%) do dụng cụ nội soi dùng 
vén gan làm rách nhu mô gan, chèn gạc tự cầm 
máu. Kết quả NC tai biến trong mổ của Chapus là 
33%, Gagner là 12%[4], Trần Bình Giang[3] là 1,9%. 
Kết quả NC cho thấy về chỉ định cũng như kĩ thuật 
phải thận trọng với u > 50mm, lưu ý u bên phải. 

Các biến chứng và diễn biến sau mổ 
NC của chúng tôi cho thấy biến chứng sau 

mổ nhìn chung không gây hậu quả nghiêm trọng 
(tỉ lệ biến chứng là 6,0%). Kết quả nhóm NC phù 
hợp với tác giả Trần Bình Giang[3] biến chứng sau 
mổ là 7%, Brunt[9] là 12,5%, Nguyễn Đức Tiến là 
14,7%[2]. Biến chứng sa lồi, thoát vị ở lỗ trocar 
nhóm NC không gặp trường hợp nào. Xâm phạm 
thành bụng tối thiểu đó là ưu thế nổi bật của phẫu 
thuật nội soi u tuyến thượng thận vì thế tỷ lệ nhiễm 
trùng thành bụng rất thấp[3],[6],[7]. Kết quả NC chỉ gặp 2 
trường hợp nào bị nhiễm trùng lỗ trocart, phù hợp với 
NC của một số tác giả. 
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Kết quả giải phẫu bệnh 

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ: U vỏ TT 
chiếm đa số với 35/63 BN chiếm 55,6%, u tủy TT 
16/63 BN (25,4%), u nang TT 12/63 BN (19%). 
Giải phẫu bệnh là tiêu chuẩn duy nhất có giá trị chẩn 
đoán xác định u TTT (u vỏ hay u tủy thượng thận). 
Đối với u vỏ thượng thận, trong điều kiện khó khăn về 
phương tiện và hóa chất đã không cho phép nhóm 
nghiên cứu có được chẩn đoán chính xác giải phẫu 
bệnh u có nguồn gốc từ lớp nào của vùng vỏ, vì thế 
việc chẩn đoán các hội chứng gây ra do u vỏ thượng 
thận (hội chứng Cushing, hội chứng Conn, hội 
chứng Aipert - Gallais) chủ yếu dựa vào lâm sàng, 
sinh hóa đặc trưng, chẩn đoán hình ảnh và trả lời kết 
quả giải phẫu bệnh là u vỏ TTT. 

Thời gian nằm viện 

Kết quả của nhóm NC số ngày điều trị TB: 5,6 
(ngày) phù hợp NC của Gagner[4] là 4,5 ngày, 
Bennett[5] là 6,4 ngày, Trần Bình Giang[3] là 4,4 ngày. 

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu 63 trường hợp U tuyến 
thượng thận được chẩn đoán và phẫu thuật nội soi 
điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Nghệ An từ 01/2015 
đến 08/2020 cho thấy cắt u tuyến thượng thận qua 
nội soi là phẫu thuật an toàn, hiệu quả cao với tỉ lệ 
tai biến, biến chứng thấp, đạt được các yêu cầu về 
điều trị bệnh cũng như đảm bảo tính thẩm mĩ cho 
người bệnh. 
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ABSTRACT  

Laparoscopic Adrenal Surgery At Nghe An Oncology Hospital 

Purpouse: To evaluate short term outcomes of laparoscopic adrenalectomy (LA) at Nghe An Oncology 
Hospital.  

Results: 63 patients underwent LA with mean age of 46,8, range: 40 - 70 from 01/2015 to 08/2020; 
men/women rate was 1/3,4; A right adrenal gland tumor in 42 patients (66,7%), a lelf adrenal gland tumor in  
21 patients (33,3%); Pheochromocytoma patients were present most (41,5%), follow by incidentaloma patients 
(33,3%); tumor size range 2 - 5cm were present  most (68%); mean time operative was 76,8 ± 29,5 (min); 
mean hospital stay was 5,6 ± 1,6 (days); cortex adrenal glands were most common (55,6%): There were no 
major intraoperative accidents and post operative complications. Conclusions: LA is a safe, effective and well 
tolerated procedure for the treatment of adrenal tumor with low intraoperative accidents and post complications 
rate. 

Key words: Laparoscopic adrenalectomy, adrenal tumor. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tổn thương di căn xương hay gặp ở giai đoạn 
tiến triển trong các bệnh ung thư tiền liệt tuyến, ung 
thư vú và ung thư phổi… Di căn xương có thể gây ra 
các biến chứng nghiêm trọng như đau dữ dội, gãy 
xương bệnh lý và tăng canxi máu. Trong đó, đau do 
ung thư di căn xương làm giảm chất lượng sống 
đáng kể và thời gian sống còn của bệnh nhân. Hiện 

nay, điều trị đau là phương pháp điều trị phối hợp đa 
mô thức, và mỗi mô thức riêng lẽ đều có những mặt 
ưu và bất lợi riêng nên làm hạn chế việc sử dụng 
chúng. Hiện nay, morphin vẫn là tiêu chuẩn vàng và 
là thuốc đầu tay trong điều trị giảm đau di căn 
xương. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuốc nhóm 
opioid thường gây các tác dụng phụ như gây ngủ 
nhiều, táo bón và buồn nôn nhiều, làm ảnh hưởng 
nhiều đến chất lượng sống của bệnh nhân. Điều trị 

TÓM TẮT 

Giới thiệu: Di căn thường gặp ở giai đoạn cuối của các bệnh lý ác tính như ung thư vú, tiền liệt tuyến 
và phổi. Các biến chứng di căn xương bao gồm đau dữ dội, gãy xương bệnh lý và tăng canxi máu. Trong 
đó đau do di căn xương là biến chứng di căn xương là hay gặp nhất, đau làm giảm chất lượng sống của 
bệnh nhân. Điều trị giảm đau do di căn xương là phương pháp điều trị đa mô thức, bao gồm hóa trị, xạ trị, 
chống tiêu xương bằng các thuốc bisphosphonate, phẫu thuật và thuốc phóng xạ nhắm đích ở xương. 
Điều trị giảm đau bằng thuốc phóng xạ được xem như là phương pháp bổ khuyết cho xạ trị ngoài do có 
ưu điểm điều trị giảm đau cùng lúc nhiều vị trí.  

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả giảm đau di căn xương bằng thuốc phóng xạ Sm-153 
EDTMP. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả. Phân tích sự khác biệt các biến định tính bằng phép kiểm 
Chi bình phương, các biến định lượng bằng phép kiểm T-test. 

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân đã điều trị giảm đau bằng thuốc phóng xạ Sm-153 
EDTMP từ 8/2018 đến tháng 5/2020. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. 

Kết quả: 27 bệnh nhân được thu thập. Ung thư vú chiếm 14/27 trường hợp, ung thư phổi và tiền liệt 
tuyến có tỉ lệ ngang nhau là 4/27 trường hợp. Tỉ lệ đáp ứng toàn bộ là 74%, trong đó tỉ lệ đáp ứng hoàn 
toàn là 33,3%, đáp ứng một phần là 40,7%. Thời gian duy trì giảm đau kéo dài là 15,8 tuần. Độc tính 
huyết học thấp dưới 25%, chủ yếu ở mức grade 1 và grade 2. Hầu hết hồi phục sau 8 tuần.  

Kết luận: Điều trị giảm đau bằng thuốc phóng xạ Sm-153 EDTMP cho thấy có hiệu quả với tỉ lệ đáp 
ứng cao, thời gian duy trì giảm đau kéo dài. Độc tính huyết học thấp, chủ yếu thoáng qua và đa số hồi 
phục sau điều trị.  
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giảm đau di căn xương bằng thuốc phóng xạ phát tia 
beta nhắm đích ở xương được cho là phương pháp 
thay thế bổ sung cho xạ trị ngoài[2][5][6][7][8]. Ưu điểm 
của phương pháp này chính là có khả năng điều trị 
giảm đau đồng bộ ở nhiều vị trí, không xung đột với 
các phương pháp điều trị khác, thời gian tác dụng 
giảm đau kéo dài. Hai đồng vị phóng xạ đã được 
Châu âu và Hoa Kỳ chấp thuận và sử dụng nhiều 
nhất hiện nay gồm Strontium-89 (Sr-89) và 
Samarium-153 (Sm-153)[1][3]. Trong đó, thuốc phóng 
xạ Sm-153 Ethylene-Diamine-Tetramethylene-
Phosphonic acid (Sm-153 EDTMP) được ứng dụng 
lâm sàng nhiều hơn do có thời gian bán hủy ngắn 
hơn. Sm-153 EDTMP được chỉ định điều trị giảm 
đau đối với các trường hợp di căn xương lan nhiều 
vị trí thể tạo xương hoặc thể hỗn hợp (vừa có tạo 
xương, vừa có hủy xương) mà có tăng hấp thu 
thuốc phóng xạ trên xạ hình xương[9].  

Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM đã đưa vào điều 
trị giảm đau bằng thuốc phóng xạ Sm-153 EDTMP 
cách đây khoảng 5 năm. Vậy vai trò giảm đau của 
điều trị thuốc phóng xạ Sm-153 EDTMP ra sao, đáp 
ứng như thế nào nên chúng tôi thực hiện đề tài này 
nhằm đánh giá tính hiệu quả trong điều trị giảm đau 
ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ Sm-153 
EDTMP và cũng như khảo sát những độc tính tác 
dụng phụ không mong muốn của nó trên lâm sàng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân ung thư  di căn xương đa ổ 
đã được điều trị bằng Sm-153 EDTMP tại Bệnh viện 
Ung bướu TP. HCM từ tháng 07/2018 đến tháng 
05/2020. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 
Bao gồm các bệnh nhân ung thư di căn xương 

đa ổ đã điều trị bằng Sm-153 EDTMP thỏa tất cả các 
điều kiện sau: 

+ Bệnh nhân bị ung thư di căn xương thuộc 
dạng tăng tạo cốt bào hoặc dạng hỗn hợp.  

+ Có nồng độ Hb >90g/L. BC >2,5 x 109/L.  
Tc >100 x 109/L 

+ Chức năng thận: Bình thường 

+ KPS ≥60.  

+ Bệnh nhân nhận thức được không gian, thời 
gian, bản thân và người xung quang, hiểu và tự 
đánh giá được mức độ đau theo thang điểm số sau 
khi được Bác sĩ tư vấn. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
+ Phụ nữ có thai, đang cho con bú. 

+ Có bằng chứng tổn thương chèn ép tủy cần 
can thiệp cấp cứu, hoặc có gãy xương bệnh lý. 

+ Xạ hình xương có dạng super scan.  

+ Có xạ trị nữa thân người trong suốt 3 tháng 
gần nhất hoặc có hóa trị kéo dài trong thời gian 4 
tuần gần nhất.  

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu  
Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.  

Cỡ mẫu và phương pháp tiến hành 
Tất cả các trường hợp ung thư di căn xương đa 

ổ đã được điều trị giảm đau di căn xương bằng Sm-
153 EDTMP từ 06/2018 đến 03/2020. 

Phương pháp tiến hành 
Thu thập số liệu từ hồ sơ tất cả các trường hợp 

được điều trị Sm-153 EDTMP tại khoa Y học hạt 
nhân - BV Ung bướu TPHCM thỏa tiêu chuẩn chọn 
bệnh. Đánh giá đáp ứng sau điều trị bằng thang 
điểm số Numerical Rating scale được thu thập qua 
trao đổi qua điện thoại hàng tháng với bệnh nhân và 
thân nhân bệnh nhân.   

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 
Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm 

SPSS 20.0. Các biến số và thông kê được trình bày 
dưới dạng bảng và biểu đồ. Các biến định tính được 
thống kê theo tỉ lệ. Các biến định lượng được thống 
kê dưới dạng trung bình, trung vị. Mối tương quan 
giữa các biến số dùng phép kiểm Chi bình phương 
cho biến định tính hoặc phép kiểm Fisher khi số 
lượng 1 ô nhỏ hơn hoặc bằng 5 và phép kiểm T-test 
cho biến định lượng, với chỉ số p <0,05 là có ý nghĩa 
thống kê.  

Đánh giá hiệu quả điều trị 

Điểm đau trước và sau điều trị bằng thang điểm 
số (Numerical Rating Scale). 

Đánh giá số điểm giảm đau trung bình theo 
thang điểm số. 

Đánh giá đáp ứng giảm đau sau điều trị: theo 
tiêu chuẩn của Hội đồng thuận quốc tế về di căn 
xương (International Bone Metastases Consensus 
Working Party) chấp thuận sử dụng thang điểm số 
đánh giá hiệu quả xạ trị giảm đau. 

Không đáp ứng hoặc đau tiến triển: điểm đau 
tăng 2 điểm trở lên hoặc không thay đổi nhưng phải 
tăng liều thuốc giảm đau lên 25% hoặc tăng thêm 1 
điểm trên thang đánh giá đau. 

+ Không thay đổi: Điểm đau ít thay đổi trong 
khoảng từ giảm từ 2 điểm đến tăng 2 điểm. 
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+ Đáp ứng một phần: Điểm đau giảm từ 2 điểm 
trở lên hoặc giảm liều thuốc giảm đau 25% trở lên 
mà không gây đau tăng thêm. 

+ Đáp ứng hoàn toàn: Hết đau hoàn toàn mà 
không tăng liều thuốc giảm đau. 

- Đánh giá tổng trạng: Sử dụng chỉ số KPS 

- Đánh giá độc tính huyết học: Số lượng Hb, 
Bạch cầu, tiểu cầu thời điểm trước điều trị <2 tuần, 
sau điều trị từ 2 - 3 tuần và 8 tuần theo tiêu chuẩn 
NCI/CTC version 5.0. 

Thời gian theo dõi bệnh nhân: đánh giá hiệu 
quả của điều trị thời điểm 2 tuần sau điều trị và sau 
đó mỗi 4 tuần/lần, sau đó đến khi bệnh nhân có đau 
tái phát. Thời điểm kết thúc theo dõi là tháng 
05/2020 hoặc thời điểm mất dấu hoặc thời điểm 
bệnh nhân tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào. 

KẾT QUẢ 

Số lượng 27 bệnh nhân được thu thập, với tuổi 
trung bình: 55,19 ± 10,5 tuổi. Tuổi nhỏ nhất: 35 tuổi. 
Tuổi lớn nhất: 76 tuổi. Trong đó có 14 trường hợp 
ung thư vú, ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến số 
lượng bằng nhau 4 trường hợp, ngoài ra còn có 5 
trường hợp các loại ung thư khác.  

Các vị trí di căn xương gồm 
Vị trí xương di căn Số lượng Tỉ lệ % 

Đốt sống 24/27 88,9% 

Xương chậu 22/27 81,7% 

Xương sườn 21/27 77,8% 

Xương đùi 17/27 63% 

Xương sọ 14/27 51,9% 

Xương cánh tay 14/27 51,9% 

Xương ức 10/27 37% 

Xương vai 5/27 18,5% 

Số lượng ổ tổn thương di căn xương theo phân 
loại của Soloway  

Điểm Số tổn thương Số lượng Tỉ lệ 

1 <6 tổn thương 7 bệnh nhân 25,9% 

2 6 - 20 tổn thương 18 bệnh nhân 66,7% 

3 ≥20 tổn thương 2 bệnh nhân 7,4% 

Chỉ số KPS trước và sau điều trị  
Thời điểm Chỉ số KPS trung bình P 

Trước điều trị 78,5 ± 8,6 
0,007 

Sau điều trị 84,8 ± 12,2 

Phân loại mức độ đau trước điều trị 

Mức độ đau Số điểm Số lượng Tỉ lệ (%) 

Đau nặng 7 - 10 điểm 22 81,5% 

Đau vừa 4 - 6 điểm 5 18,5% 

Phân loại mức độ đau sau điều trị giảm đau 3 
bậc 

Mức độ đau Số điểm Số lượng Tỉ lệ (%) 

Đau nặng 7 - 10 điểm 4 14,8 % 

Đau vừa 4 - 6 điểm 18 66,7 % 

Đau nhẹ 1 - 3 điểm 5 18,5% 

Phân độ đau theo mức độ sau điều trị Sm-153 
EDTMP  

Mức độ đau Số điểm Số lượng Tỉ lệ (%) 

Đau nặng 7 - 10 điểm 5 18,5 % 

Đau vừa 4 - 6 điểm 5 18,5 % 

Đau nhẹ 1 - 3 điểm 8 29,6% 

Không đau 0 điểm 9 33,3% 

So sánh mức độ giảm đau trước và sau điều trị 
thuốc giảm đau 3 bậc 

Thời điểm 
Điểm số 

đau trung 
bình 

P 

Trước điều trị thuốc đau 3 bậc 8,3 ± 0,3 
≤0,001 

Sau điều trị thuốc đau 3 bậc 4,1 ± 0,3 

Nhận xét: Mức độ đau sau điều trị thuốc giảm 
đau 3 bậc giảm rõ có ý nghĩa so với trước điều trị.  

So sánh mức độ giảm đau trước và sau điều trị 
Sm-153 EDTMP 

Thời điểm Điểm số đau  
trung bình P 

Sau điều trị thuốc giảm đau 3 bậc 4,1 ± 0,3 
0,05 

Sau điều trị Sm-153 EDTMP 2,96 ± 0,5 

Nhận xét: Mức độ đau sau điều trị Sm-153 giảm 
có ý nghĩa so với trước điều trị. 

So sánh liều thuốc giảm đau 3 bậc trung bình 
trước và sau điều trị 

Liều Liều morphin trung 
bình/ngày 

 

Trước điều trị  101,4 ± 21,4mg/ngày  
P < 0,001 

Sau điều trị  46,1 ± 13,7mg/ngày  

Thời điểm bắt đầu có tác dụng giảm đau và thời 
gian duy trì giảm đau sau điều trị Sm-153 EDTMP 

Thời gian Trung bình 

Thời điểm giảm đau 11,5 ± 7,3 [3 - 21] ngày 

Thời gian giảm đau 15,8 ± 4,5 [0 - 120] tuần 
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Nhận xét: Thời điểm giảm đau sau điều trị Sm-
153 EDTMP trung bình bắt đầu khoảng 12,7 ± 7,2 
ngày, những trường hợp không đáp ứng thì không 
được ghi nhận. Đáp ứng sớm nhất là 3 ngày và 
chậm nhất là 21 ngày. Thời gian giảm đau kéo dài 
trung bình được 16 tuần. Trong đó kéo dài nhất là 
được đến 120 tuần.  

Đánh giá đáp ứng 
 

Phân loại Số lượng Tỉ lệ % 

Đáp ứng hoàn toàn 9 ca 33,3% 

Đáp ứng một phần 11 ca 40,7% 

Không đáp ứng 7 ca 26% 

 
Phân độ độc tính huyết học trước và sau điều trị 
Sm-153 
Hemoglobin 

 Grade 
0 

Grade 
1 

Grade 
2 

Grade 
3 

Hemoglobin 

Trước 
điều trị 10 7 10 0 

Sau 
điều trị 
≥2 tuần 

10 3 11 2 

Sau 
điều trị 
≥8 tuần 

6 4 6 1 

Bạch cầu  
 Grade 

0 
Grade 

1 
Grade 

2 
Grade 

3 

Bạch 
cầu 

Trước 
điều trị 26 1 0 0 

Sau điều 
trị ≥2 tuần 21 2 3 0 

Sau điều 
trị ≥ 8 tuần 16  1 0 

Tiều cầu 
 Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

Tiểu 
cầu 

Trước 
điều trị 

26 1 0 0 

Sau điều 
trị ≥ 2 
tuần 

19 4 3 0 

Sau điều 
trị ≥ 8 
tuần 

16  1  

 

BÀN LUẬN 

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 55 tuổi. Trong đó tuổi lớn nhất là 76 tuổi và nhỏ 

nhất là 35 tuổi. Điều trị ung thư di căn xương được 
thực hiện chủ yếu trên bệnh nhân ung thư vú, tiền 
liệt tuyến, ung thư phổi và một số nhỏ các ung thư 
khác. 

Qua khảo sát vị trí di căn xương trên xạ hình 
xương cho thấy chủ yếu di căn ở các xương trục, 
nổi bậc là đốt sống, xương chậu, xương sườn, 
xương sọ và xương ức, chiếm tỉ lệ cao lần lượt là 
88,7%, 81,7, 77,8%, 51,9% và 37%. Trong khi đó di 
căn các xương đùi và xương cánh tay có tỉ lệ là 63% 
và 51,9%, thấp nhất là xương vai 18,5%. Ở người 
trưởng thành, các xương trục chứa tủy đỏ, là nơi 
hoạt động tạo máu diễn ra một cách tích cực, với 
đặc điểm có hệ thống tuần hoàn phong phú, thành 
phần tế bào và chất nền xương, tạo môi trường tốt 
cho hiện tượng hình thành và phát triển ổ di căn.  

Qua khảo sát, số điểm đau theo thang điểm số 
trung bình trước điều trị thuốc giảm đau 3 bậc  
là 8,3 ± 0,3 điểm, trong đó điểm thấp nhất là 5 điểm 
và điểm cao nhất là 10 điểm. Trong đó, đau nặng  
(7 - 10 điểm) chiếm tỉ lệ cao đến 81,5% và đau mức 
độ trung bình 18,5%. Việc đánh giá mức độ đau có 
thể tham chiếu qua sử dụng thuốc giảm đau 3 bậc 
như kết quả một số nghiên cứu cho thấy thuốc giảm 
đau bậc 1 (đau nhẹ, paracetamol, non-steroid), bậc 
2 (đau vừa: opioid nhẹ, codein), bậc 3 (đau nặng, 
morphin chia làm 3 mức độ: morphin <40mg/ngày, 
40 - 100mg/ngày và >100mg/ngày).  

Qua khảo sát số liệu cho thấy, thuốc morphin 
có cấp độ liều dùng 40 - 100mg/ngày chiếm tỉ lệ cao 
nhất là 12/21 trường hợp, mức dưới 40mg/ngày và 
mức trên 100mg/ngày chiếm tỉ lệ lần lượt là 4/21 và 
5/21 trường hợp. Liều trung bình trong nghiên cứu 
này là: Ultracet: 4,5 ± 0,5 viên/ngày (3 - 6 viên/ngày) 
và morphin là: 101,4 ± 21,2mg/ngày  
(30 - 360mg/ngày).  

Sau điều trị thuốc giảm đau 3 bậc, đánh giá 
hiệu quả cho thấy đau cải thiện đáng kể, trong đó 
đau nặng chỉ còn 14,8% và đau mức độ vừa 66,7% 
cao hơn rõ so với trước điều trị. Điều này được lý 
giải là do sau điều trị bệnh nhân cải thiện đáng kể 
điểm số đau, từ mức độ đau nặng, giảm còn số điểm 
đau vừa hoặc đau nhẹ (1 - 3 điểm). Trung bình điểm 
số đau sau điều trị thuốc giảm đau 3 bậc chỉ còn là 
4,1 ± 1,9 điểm. Trong đó điểm cao nhất là mức 8 
điểm (mức đau nặng). Điều này phù hợp y văn về 
tình trạng đau do ung thư di căn xương có thể gây ra 
những cơn đau dữ dội mà các thuốc opioid đôi khi 
cũng không thể chế ngự được hoàn toàn. Muốn 
khống chế những cơn đau như thế đôi khi phải sử 
dụng thuốc opiod liều cao, điều này có thể gây các 
tác dụng phụ không mong muốn của thuốc như ức 
chế thần kinh, buồn nôn, táo bón, bí tiểu..  
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So sánh theo thang điểm số trước và sau điều 
trị thì thấy việc sử dụng thuốc giảm đau 3 bậc giúp 
cải thiện triệu chứng đau một cách đáng kể  
(P <0,001). 

Liều Sm-153 EDTMP trung bình trong nghiên 
cứu của chúng tôi là 54,2 ± 8,5mCi [40 - 65]mCi. 
Sau điều trị Sm-153 EDTMP, đánh giá phân loại 
mức độ đau thấy có đến 9 ca (chiếm tỉ lệ 33,3%) đáp 
ứng hết đau hoàn toàn. Đau nhẹ, đau vừa và đau 
nặng chiếm tỉ lệ lần lượt là 29,6%, 18,5% và 18,5%. 
So sánh với phân loại đau trước điều trị thấy mức độ 
đau vừa giảm nhiều từ 66,7% chỉ còn 18,5%. Điều 
này cũng được cho là do tác dụng hiệu quả điều trị 
làm giảm mức điểm số đau.  

Theo y văn, thời gian đáp ứng giảm đau thay 
đổi tùy theo thuốc phóng xạ sử dụng. Thời gian đáp 
ứng của thuốc phóng xạ P-32 phosphate khoảng  
5 - 14 ngày, Sr-89 chloride khoảng 2 - 4 tuần và  
Sm - 153 EDTMP là 2 - 7 ngày. Khảo sát số liệu 
nghiên cứu của chúng tôi thấy thời gian bắt đầu có 
tác dụng lâu hơn, trung bình là 11,5 ± 7,3 ngày  
(n = 18). Trong đó những trường hợp không đáp 
ứng với điều trị từ ngày đầu cho đến khi tử vong 
hoặc đến khi kết thúc nghiên cứu, hoặc bệnh nhân 
khai không rõ ngày thì không được đánh giá (có 9 
trường hợp), thời gian bắt đầu có tác dụng sớm nhất 
là 3 ngày và chậm nhất là 21 ngày[4][5][6][7][8]. 

So sánh liều morphin trước điều trị Sm-153 
(101,4 ± 21,2mg/ngày) với liều sau điều trị tại thời 
điểm trước tái phát đau (46,1 ± 13,7mg/ngày) thấy 
liều giảm rõ rệt và có ý nghĩa (P < 0,001). Điều này 
chứng tỏ điều trị giảm đau bằng Sm-153 có hiệu quả 
rõ rệt và từ đó giúp giảm liều hoặc ngưng toàn bộ 
các thuốc giảm đau, từ đó giảm được tác dụng phụ 
không mong muốn của thuốc.  

Khi phân loại sự thay đổi liều thuốc giảm đau 
sau điều trị Sm-153 EDTMP, thấy nhóm ngưng toàn 
bộ và nhóm giảm liều từ 25% trở lên sau điều trị 
chiếm tỉ lệ khá cao lần lượt là 40,7% và 33,3%. Theo 
tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng của Hội đồng thuận 
quốc tế về di căn xương[3] thì những trường hợp 
giảm liều thuốc từ 25% trở lên hoặc ngưng toàn bộ 
mà không làm gia tăng triệu chứng đau hoặc hết đau 
hoàn toàn thì thuộc nhóm có đáp ứng với điều trị và 
tổng cộng có 74%. Trong khi đó nhóm giảm liều 
dưới 25% hoặc phải tăng liều thì được phân thành 
nhóm không đáp ứng, chiếm 26%. 

Từ các kết quả trên cho thấy tác dụng phụ trên 
mỗi nhóm tế bào máu chỉ là thoáng qua, và hầu hết 
ở mức độ nhẹ grade 1 và grade 2 với tỉ lệ thấp dưới 
25% và phần lớn hồi phục sau điều trị. 

Khảo sát chung cả 03 dòng tế bào máu, thấy 
trước điều trị không có trường hợp nào giảm cả 2 
hoặc 3 dòng. Sau điều trị có 05 trường hợp giảm cả 
2 dòng hồng cầu và tiểu cầu (chiếm tỉ lệ 19,2%), 02 
trường hợp giảm 2 dòng bạch cầu và tiểu cầu 
(chiếm 7,6%) và 03 trường hợp giảm 2 dòng hồng 
cầu và bạch cầu (7,6%). Không có trường hợp nào 
giảm cả 03 dòng.  

Sau 8 tuần, có 17 trường hợp thực hiện xét 
nghiệm, đối với 05 trường hợp giảm 2 dòng hồng 
cầu và tiều cầu thì có đến 4/5 trường hợp hồi phục 
và 1/5 trường hợp không hồi phục (hồng cầu ở mức 
grade 3 và tiều cầu ở mức grade 2). 

Đối với 02 trường hợp giảm 2 dòng bạch cầu và 
tiều cầu, thì 01 trường hợp hồi phục dòng tiều cầu 
và dòng bạch cầu cải thiện từ mức grade 2 còn ở 
mức grade 1. Trường hợp còn lại không xét nghiệm 
lại.  

Trong khi đó, 03 trường hợp giảm 2 dòng hồng 
cầu và bạch cầu, thì 2 trường hợp bệnh nhân không 
thực hiện xét nghiệm lại, 01 trường hợp bạch cầu 
hồi phục về bình thường, hồng cầu từ mức grade 2 
thành mức grade 1. Tuy nhiên, xuất hiện thêm một 
trường hợp khác giảm 2 dòng hồng cầu và bạc cầu. 

Khảo sát tác dụng phụ của thuốc điều trị đối với 
dòng bạch cầu và tiểu cầu chỉ ở mức grade 1 và 2  
(tỉ lệ lần lượt là 19,2% và 25,9%). Sau điều trị, kết 
quả xét nghiệm 17 trường hợp thấy dòng bạch cầu 
và tiểu cầu chỉ còn ở mức grade 1 với tỉ lệ là 1/17 
trường hợp (5,8%). Trong khi đó, đối với dòng hồng 
cầu thì sau điều trị có 02 trường hợp chuyển mức 
grade 3. Sau 8 tuần điều trị còn 01 trường hợp còn 
ở mức grade 3.  

Tham khảo nghiên cứu của tác giả Sapienza 
MT trên 73 bệnh nhân điều trị Sm - 153 EDTMP thấy 
có đến 73,5% bị ức chế tủy xương và thường hồi 
phục sau 8 tuần[10].   

Trong khi đó, nghiên cứu của tác giả Srivastava 
trên 20 bệnh nhân với liều Sm-153 EDTMP là 1 
mCi/kg cũng cho thấy thấy độc tính huyết học trên 
nhóm bạch cầu và tiểu cầu có mức độ ≥grade 2 với 
tỉ lệ thấp lần lượt là 15% và 25%. Trong khi đó tác 
dụng phụ của thuốc phóng xạ Strontium-89 khá cao 
là 37 và 61%[10]. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị giảm 
đau di căn xương bằng thuốc phóng xạ Sm-153 
EDTMP tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM thời gian 
từ tháng 07/2018 đến tháng 05/2020. Chúng tôi rút 
ra một số kết luận sau: Điều trị Sm-153 EDTMP giúp 
giảm đau có hiệu quả, tỉ lệ đáp ứng cao, thời gian 
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giảm đau được duy trì kéo dài, giúp giảm liều 
morphin mà vẫn duy trì giảm đau hiệu hiệu quả. Độc 
tính huyết học chỉ thoáng qua, hầu hết hồi phục sau 
điều trị. 
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ABSTRACTS 

Therapeutic efficacy of sm-153 EDTMP for painful bone metastases 

Introduction: Bone metastases are common in progression of various tumor such as breast cancer, 
prostate ang lung carcinoma. Metastatic bone pain, a common complication, reduces life quality of patients. 
Treatment of painful bone metastases includes multidisplinary approach, such as: chemotherapy, external 
radiotherapy, bisphosphonates and surgery. Palliative treatment with Sm-153 EDTMP is considered as 
adjuvant to palliative external beam radiotherapy. Advantage of bone - targeting radiopharmaceuticals is that 
simultaneous palliation of multiple metastatic foci. 

Purpose: The aim of this study was to evaluate therapeutcal efficacy of Sm-153 EDTMP for painful bone 
metastases.  

Methods: A retrospective study is conducted from August 2018 to May 2020. Data Processing with SPSS 
20.0 software.  

Results: 27 patients were enrolled in the study. Overall response rate is 74%, in which complete response 
accounted for 33,3% and partial response is 40,7%. Average duration of Pain relief is 15,8 weeks. Bone 
marraw toxicity with relatively low rate under 25% is transitory, most of them is recovery after 8 – week 
treatment duration.  

Conclusions: Palliative treatment with Sm-153 EDTMP demonstrates effacy with high response rate.  
Duration of pain relief is prolonged. Hemotoxicity is relatively low, transitory and almost recovery after 8 - week 
treatment duration. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư chưa rõ nguyên phát (UTCRNP) là 
bệnh lý ác tính đã được xác định có tế bào ác tính 
bởi kết quả sinh thiết tại vị trí u, hạch hoặc dịch thể 
bất thường của người bệnh, nhưng tại thời điểm đó 
khối u nguyên phát chưa được xác định mặc dù đã 
tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán như: X-quang, 
cắt lớp vi tính (CLVT), chụp cộng hưởng từ (MRI), 
nội soi, xét nghiệm máu…[1].  

Ung thư chưa rõ nguyên phát là một trong 
những loại hay gặp và chẩn đoán u nguyên phát gặp 
rất nhiều khó khăn[2]. Ở Hoa Kỳ, ung thư chưa rõ 
nguyên phát chiếm tỉ lệ 2% trong tất cả các trường 
hợp ung thư và ước tính năm 2017 có khoảng 
33.770 trường hợp ung thư chưa rõ nguyên phát. 
Tại Đan Mạch từ năm 2009 - 2013 có 1042 trường 
hợp ung thư chưa rõ nguyên phát trong đó nam 
chiếm 2,5% và nữ chiếm 3,2% ở tất cả các bệnh 
nhân ung thư được chẩn đoán[3].   

Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 22 - 73%  
vị trí u nguyên phát được xác định trước khi bệnh 
nhân tử vong[4]. Việc xác định được loại ung thư 
nguyên phát có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đánh giá 
đúng giai đoạn và lập kế hoạch và chọn phác đồ 
điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Bệnh nhân không 
chẩn đoán được ung thư nguyên phát có thời gian 
sống trung bình từ 6 - 9 tháng[5], ngược lại đối với 
bệnh nhân xác định được UT nguyên phát thời gian 
sống thêm trung bình là 23 tháng, nhờ có phương 
pháp điều trị phù hợp[6]. Cùng với các phương pháp 
truyền thống như siêu âm, CLVT, MRI, xét nghiệm 
hóa mô miễn dịch, hiện nay kĩ thuật PET/CT đã giúp 
xác định khá tốt vị trí UT nguyên phát. PET/CT là 
phương pháp chẩn đoán hình ảnh kết hợp giữa  
hình ảnh chuyển hóa của thuốc phóng xạ 18FDG  
(18-fluorine-fluorodeoxyglucose) và hình ảnh giải 
phẫu của CT. Sự phối hợp của hình ảnh PET/CT đã 
giúp xác định các tổn thương ác tính với độ nhạy, độ 
đặc hiệu cao. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài với 
mục tiêu: 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu kết hợp hồi cứu thực hiện trên 36 bệnh 
nhân được chẩn đoán là ung thư chưa rõ nguyên phát bằng kết quả giải phẫu bệnh, điều trị nội trú tại 
bệnh viện Quân Y 103 và bệnh viện K Hà Nội từ 01/2018 - 6/2020. 

Kết quả và kết luận: Ung thư chưa rõ nguyên phát có tỉ lệ cao ở nam giới, tuổi trung niên. Tỉ lệ phát 
hiện được vị trí u nguyên phát của PET/CT là 63,9%. Độ nhạy của PET/CT trong phát hiện u nguyên phát 
là 90,1%, độ đặc hiệu là 78,6%. Vị trí khối u nguyên phát chủ yếu ở phổi, đại tràng và vòm họng. Tỉ lệ 
dương tính giả là 13,04%, 2 bệnh nhân ghi nhận kết quả là âm tính giả là ở tụy và dạ dày. 

Từ khóa: Ung thư chưa rõ nguyên phát, PET/CT, 18FDG. 
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“Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và vai trò 
18FDG-PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ 
nguyên phát” 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

36 bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư chưa 
rõ nguyên phát bằng kết quả giải phẫu bệnh, điều trị 
nội trú tại bệnh viện Quân Y 103 và bệnh viện K Hà 
Nội trong thời gian từ tháng 8/2018 - 9/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư 

chưa rõ nguyên phát được xác định bằng kết quả 
mô bệnh học ở các vị trí di căn, nhưng chưa xác 
định được vị trí khối u nguyên phát trên lâm sàng và 
các xét nghiệm cận lâm sàng. 

Có chỉ định chụp PET/CT. 

Bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Bệnh nhân đã được điều trị ung thư mặc dù 

chưa rõ vị trí nguyên phát. 

Bệnh nhân có thêm ung thư thứ hai đã biết vị trí 
nguyên phát. 

Bệnh nhân có bệnh kết hợp nặng: Suy tim, suy 
thận nặng. 

Bệnh nhân có đường máu cao >8mmol/L. 

Bệnh nhân không thu thập đủ các chỉ tiêu 
nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, chọn 
mẫu thuận tiện.  

Phương tiện và thiết bị nghiên cứu 
Máy ghi hình PET/CT của hãng Philips tại bệnh 

viện Quân Y 103, hãng GE tại khoa Y học hạt nhân 
bệnh viện K Hà Nội được vận hành và xử lý hình 
ảnh, dữ liệu theo phần mềm của hãng. 

Thuốc phóng xạ: 18FDG có thời gian bán rã 
(T1/2) 110 phút, phát bức xạ gamma 511 kEV, được 
sản xuất tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 
liều tiêm là 0,14 – 0,15 mCi/kg cân nặng. 

Xử lý số liệu 

Xử lý số liệu bằng chương trình SPSS 20.0.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 25 bệnh 
nhân nam chiếm tỉ lệ 69,4% và 11 bệnh nhân nữ 
chiếm tỉ lệ 30,6%. Tỉ lệ nam/nữ là 2,27. 

Thời gian phát hiện bệnh của nhóm nghiên cứu 
ngắn nhất là 1 tháng, dài nhất là 43 tháng. 

 
 

 

Biểu đồ 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi 

Nhận xét: Tuổi trung bình là 58,7 ± 11,1. Bệnh nhân trẻ nhất là 39 tuổi, già nhất là 80 tuổi, phần lớn BN ở 
lứa tuổi trên 40 - 60 tuổi (61,1%). 
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Bảng 1. Phân bố theo lý do đến khám 

Lí do đến khám n Tỉ lệ (%) 

Hạch vùng cổ 14 38,9 

Hạch bẹn 2 5,6 

Hạch thượng đòn 3 8,3 

Rối loạn tiêu hóa 8 22,2 

Đau ngực 3 8,3 

Nuốt nghẹn 2 5,6 

Hình mờ đơn độc ở phổi 2 5,6 

Khám sức khỏe 2 5,6 

Tổng 36 100 

Nhận xét: Số bệnh nhân đến khám vì phát hiện hạch vùng cổ là 14 chiếm tỉ lệ nhiều nhất với 38,9%, tiếp 
đến là rối loạn tiêu hóa với 8 trường hợp chiếm 22,2%, đặc biệt có 2 trường hợp (5,6%) đi khám sức khỏe tình 
cờ phát hiện ra. 

Bảng 2. Đặc điểm mô bệnh học 

Giải phẫu bệnh n Tỉ lệ % 

Ung thư biểu mô tuyến 13 36,2 

Ung thư biểu mô vảy 7 19,4 

Ung thư biểu mô kém biệt hóa 5 13,9 

Ung thư biểu mô không biệt hóa 4 11,1 

Di căn (không rõ phân loại mô bệnh học) 7 19,4 

Tổng 36 100 

Nhận xét: Ung thư biểu mô tuyến chiếm tỉ lệ lớn nhất với 13 (36,2%) trường hợp, tiếp theo là ung thư biểu 
mô vảy là 7 (19,4%). Trong đó có 7 (19,4%) bệnh nhân không rõ phân loại mô bệnh học. 

Bảng 3. Khả năng phát hiện u nguyên phát của PET/CT 

 n % 

Tìm thấy 23 63,8% 

Không tìm thấy 13 36,2% 

Tổng 36 100 

Nhận xét: PET/CT phát hiện u nguyên phát ở 23/36 bệnh nhân, chiếm tỉ lệ 63,8%, 13 bệnh nhân còn lại 
(chiếm 36,2%) không phát hiện ra u nguyên phát. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Biểu đồ 2. Các vị trí u nguyên phát được xác định trên PET/CT 

Nhận xét: Trong 23 BN phát hiện u nguyên phát trên PET/CT thì vị trí u nguyên phát thường gặp nhất là ở 
phổi có 5 BN (21,7%), vòm và đại tràng cùng có 4 (17,4%) BN. 

 

Bảng 4. Vị trí di căn phát hiện trên PET/CT 

Vị trí di căn n % 

Hạch 40 64,5 

Xương 6 9,7 
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Phổi 3 4,8 

Gan 8 12,9 

Não 2 3,2 

Mạc treo 1 1,6 

Phúc mạc 1 1,6 

Buồng trứng 1 1,6 

Tổng 62 100 

Nhận xét: Ngoài vị trí u nguyên phát, trên hình 
ảnh PET/CT còn phát hiện ra các vị trí di căn khác, 
nhiều nhất là hạch có 40 (64,5%), tiếp theo là gan có 
8(12,9%), xương có (9,7%). 

Bảng 5. Hiệu quả của PET/CT 

 U nguyên phát + U nguyên phát - Tổng 

PET/CT + 20 3 23 

PET/CT - 2 11 13 

Tổng 22 14 36 

Nhận xét: Từ kết quả trên ta tính được hiệu quả 
của PET/CT đối với ung thư chưa rõ nguyên phát 
như sau: 

Tỉ lệ phát hiện (detection rate):  =63,9%. 

Độ nhạy (sensitivity):  = 90,1%. 

Độ đặc hiệu (specificity):  =78,6%. 

Giá trị tiên đoán dương (PPV):  = 86,9%. 

Giá trị tiên đoán âm (NPV):  = 84,6%. 

Bảng 6. Mức độ hấp thu FDG ở nhóm dương tính 
thật và dương tính giả 

PET/CT SUVmax trung bình p 

PET/CT dương tính thật (n=20) 6,35 ± 3,14 
0,708 

PET/CT dương tính giả (n=3) 7,00 ± 3,76 

Nhận xét: SUVmax trung bình của nhóm dương 
tính giả là 7,00 ± 3,76, trong khi SUVmax trung bình 
của nhóm PET/CT dương tính thật là 6,35 ± 3,14. 
Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p = 0,708). 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm của nhóm nghiên cứu 

Trong nhóm nghiên cứu có 25 bệnh nhân nam 
(69,4%) và 11 BN nữ (30,6), nhóm tuổi 40 - 60 tuổi 

hay gặp nhất chiếm tỉ lệ 86,1%. Nghiên cứu của 
Saidha trên 50 bệnh nhân ung thư chưa rõ nguyên 
phát từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010, có 
tỉ lệ nam/nữ là 1,63, lứa tuổi trên 40 chiếm 86%, 
trong đó tuổi từ 50 - 70 gặp nhiều nhất (58%)[7]. Như 
vậy nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả 
ung thư chưa rõ nguyên phát chủ yếu gặp ở nam 
giới, độ tuổi trung niên. 

Phần lớn bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 
đều đến khám vì nổi hạch bất thường, triệu chứng 
rối loạn tiêu hóa cũng rất hay gặp. Các triệu chứng 
khác như đau ngực, nuốt nghẹn,… chỉ chiếm từ  
5,6 - 8,3%. Các nghiên cứu khác của các tác giả 
khác cũng ghi nhận điều tương tự, đại đa số bệnh 
nhân than phiền vì sự hiện diện của khối bất thường 
tự sờ thấy, các triệu chứng khác xuất hiện ít hơn. 

Kết quả mô bệnh học tại vị trí di căn, ung thư 
biểu mô tuyến và vảy chiếm tỉ lệ cao (55,56%), điều 
này cũng phù hợp với nghiên cứu khác của các  
tác giả[8]. 

Vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư 
không rõ nguyên phát 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, PET/CT phát 
hiện u nguyên phát ở 23/36 trường hợp chiếm tỉ lệ 
63,9%. Theo Kwee khi tổng hợp phân tích 11 nghiên 
cứu, u nguyên phát được xác định trên PET/CT dao 
động từ 22 - 73%, trung bình là 37% (162/433)[4,9]. 
Nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ phát hiện ung thư 
chưa rõ nguyên phát cao có thể do cỡ mẫu nghiên 
cứu còn ít (36 bệnh nhân). Mặt khác các bệnh nhân 
các bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đi khám thường 
được chẩn đoán ở giai đoạn muộn nên khả năng 
phát hiện u nguyên phát có thể cao hơn. Trong 
nhóm nghiên cứu của có 20 bệnh nhân được xác 
định đúng vị trí u nguyên phát sau khi PET/CT phát 
hiện vị trí u nguyên phát và được xác chẩn bằng kết 
quả mô bệnh học. Tỉ lệ dương tính thật của PET/CT 
là 55,56%. Việc xác định đúng u nguyên phát trong 
ung thư chưa rõ nguyên phát có ý nghĩa rất quan 
trọng, giúp đánh giá đúng giai đoạn và lập kế hoạch 
điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Bệnh nhân không 
được phát hiện u nguyên phát có thời gian sống 
trung bình từ 6 - 9 tháng[5]. Vai trò quan trọng của 
PET/CT trong việc chẩn đoán đúng vị trí u nguyên 
phát đã được thể hiện trong rất nhiều nghiên cứu.  
Vì vậy Hội nghị đồng thuận Đức xem PET/CT như là 
kỹ thuật chẩn đoán tiêu chuẩn bởi những lợi ích đem 
lại cho các bệnh nhân ung thư chưa rõ nguyên 
phát[10]. Chúng tôi ghi nhận 3 (13,04%) trường hợp 
dương tính giả, trong 3 bệnh nhân này, có 1 BN nghi 
ngờ tại phổi, 1 BN nghi ngờ tại đại tràng, 1 BN nghi 
ngờ tại buồng trứng, sau khi xác định lại bằng mô 
bệnh học thì kết quả thu được là viêm. Có 2 trường 
hợp ung thư dạ dày và tụy, khi ung thư nguyên phát 
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được phát hiện nhờ các xét nghiệm khác mà 
PET/CT không phát hiện được (âm tính giả).  
Theo tác giả Burglin (2017) khi tổng hợp phân tích từ 
20 nghiên cứu trên 1942 bệnh nhân ung thư chưa rõ 
nguyên phát thì tỉ lệ dương tính giả của PET/CT là 
7,5% (2,3 - 22,2)[3], vị trí dương giả hay gặp nhất 
trên PET/CT là phổi (15%), vị trí hầu miệng cũng hay 
gặp (15%). Vị trí hay gặp âm tính giả hay gặp nhất 
trên PET/CT là tuyến vú (26,7%)[4]. Một nghiên cứu 
khác của Đặng Duy Cường và cộng sự cho thấy vị 
trí dương tính giả hay gặp nhất trên PET/CT là phổi 
chiếm tỉ lệ 28%, sau đó là vòm họng (18%) và tuyến 
nước bọt (18%)[8]. Tỉ lệ dương tính giả của chúng tôi 
cao hơn so với các tác giả nước ngoài có thể được 
giải thích bởi các bệnh lý viêm nhiễm ở Việt Nam 
cao hơn so với các nước trên thế giới. Điều này là 
do tăng chuyển hóa FDG không chỉ đặc hiệu cho tổn 
thương ác tính mà còn có ở nhiều vị trí theo đặc 
điểm sinh lý, trong viêm, nhiễm trùng… Các tổn 
thương viêm này cũng tăng chuyển hóa FDG trên 
kết quả ghi hình PET/CT. Mức độ hấp thu FDG ở 
các trường hợp dương tính thật và dương tính giả 
chưa có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê. Các vị 
trí khối u có kết quả âm tính giả cho thấy hạn chế 
của PET/CT trong việc đánh giá những loại ung thư 
không có biểu hiện tăng hấp thu FDG. Độ nhạy của 
PET/CT trong phát hiện u nguyên phát là 20/22 BN 
(90,1%). Độ đặc hiệu của PET/CT là 78,6%. Theo 
Kwee khi tổng hợp phân tích 11 nghiên cứu ung thư 
chưa rõ nguyên phát, độ nhạy khác nhau khá nhiều 
trong các nghiên cứu, giao động từ 55 - 100% 
(p = 0,001), trung bình là 84%. Độ đặc hiệu giao 
động từ 73 - 100%, trung bình cũng là 84%[4,9]  

Ngoài khối u nguyên phát, PET/CT còn phát 
hiện được các tổn thương di căn khác, trong đó 
nhiều nhất là hạch di căn, các cơ quan khác hay di 
căn là gan, xương chiếm 9,7 - 12,9%. 

KẾT LUẬN 

Ung thư chưa rõ nguyên phát có tỉ lệ cao ở nam 
giới với tỉ lệ 2,27/1, hay gặp ở độ tuổi 40 - 60. Tỉ lệ 
phát hiện ra khối u nguyên phát của PET/CT là 
63,9%, vị trí khối u nguyên phát hay gặp nhất tại 
phổi, đại tràng và vòm. Độ nhậy của PET/CT là 
90,1%, độ đặc hiệu là 78,6%. PET/CT còn phát hiện 
được các vị trí di căn khác, hay gặp nhất là hạch, 
gan, xương. 
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ABTRACT 

Study on role and image characteristics of 18FDG-PET/CT in cancer of unknown primary 

Objective: To evaluate the role of PET/CT to cancer of unknown primary (CUP). 

Material and method: Retrospective study of 36 patients diagnosed with cancer by pathological surgery 
results, inpatient treatment at Military Hospital 103 and K Hospital in the period from 01/2018 to 6/2020. 

Results and conclusions: Cancer of unknown primary has a high rate in men, middle age. Detective rate 
of PET/CT was about 63,9%, sensitivity and specificity were 90.1% and 78.6%. The most common primary 
sites are lung, colon and nasopharynx. The false positive rate were 13.04%, 2 patients reported false negative 
results in pancreas and stomach. 

Keywords: Cancer of unknown primary, PET/CT, 18FDG. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh hiện nay 
đang ở mức đáng báo động. Số liệu nghiên cứu 
giám sát ANSORP từ tháng 1/2000 đến tháng 
6/2001 tại 14 trung tâm thuộc 11 quốc gia Đông Nam 
Á, cho thấy tỷ lệ kháng cao của vi khuẩn 
Streptococcus pneumoniae. Trong số 685 chủng vi 
khuẩn S. pneumoniae phân lập từ người bệnh, có 
483 (52,4%) chủng không còn nhạy cảm với 
Penicillin, 23% ở mức trung gian và 29,4% đã kháng 
với Penicillin (MIC ≥2mg/l). Kết quả phân lập vi 

khuẩn cho thấy tỷ lệ S. pneumoniae kháng Penicillin 
cao nhất ở Việt Nam (71,4%) tiếp theo là Hàn Quốc 
(54,8%), Hồng Kông (43,2%) và Đài Loan (38,6%). 
Tỷ lệ kháng Erythromycin cũng rất cao, ở Việt Nam 
là 92,1%, Đài Loan là 86%, Hàn Quốc là 80,6%, 
Hồng Kông là 76,8% và Trung Quốc là 73,9%. Số 
liệu từ nghiên cứu giám sát đa trung tâm đã chứng 
minh rõ ràng về tốc độ và tỷ lệ kháng của S. 
pneumoniae tại nhiều nước châu Á, nơi được công 
bố có tỉ lệ nhiễm cao nhất trên thế giới tính đến thời 
điểm này(7). 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Đề kháng kháng sinh là một trong những vấn đề y tế toàn cầu, dẫn đến kéo dài thời gian 
nằm viện, tăng chi phí điều trị và tăng tỉ lệ tử vong. Đề kháng kháng sinh là mối đe dọa của tất cả mọi 
người, nhưng bệnh nhân ung thư là một trong những đối tượng có nhiều nguy cơ đặc biệt. Ung thư 
thường được điều trị đặc hiệu bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Các phương pháp điều trị trên làm cho bệnh 
nhân ung thư dễ bị nhiễm trùng hơn các đối tượng khác. Giám sát đề kháng kháng sinh là cần thiết để 
cung cấp thông tin khi đưa ra các quyết định lâm sàng, các hướng dẫn, chính sách, đánh giá hiệu quả 
can thiệp của các chương trình sử dụng kháng sinh hiệu quả. 

Mục tiêu: Đánh giá sự phân bố của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp và tính đề kháng kháng sinh 
của chúng tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Phương pháp: Hồi cứu mô tả. Dữ liệu về các vi khuẩn gây bệnh và kháng sinh đồ được thu thập tại 
bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ tháng 1 đến hết tháng 12 năm 2019. 

Kết quả: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019, có 790 tác nhân gây bệnh được phân lập từ 1749 mẫu 
bệnh phẩm (chiếm tỉ lệ 45,17%). Tất cả các tác nhân gây bệnh đều được thực hiện kháng sinh đồ. Vi 
khuẩn gram âm gấp 1,2 lần vi khuẩn gram dương. Năm tác nhân gây bệnh thường gặp Staphylococcus 
aureus (26,6%), Escherichia coli (19,4%), Klebsiella sp (15,1%), Pseudomonas aeruginosa (13,3%), 
Staphylococcus coagulase âm (8,7%). Mỗi loại vi khuẩn có tính đề kháng kháng sinh khác nhau.  

Kết luận: Còn rất ít kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn. Vì vậy việc kiểm soát sử dụng kháng sinh, 
dựa trên kháng sinh đồ là cần thiết.  

Từ khóa: Đề kháng kháng sinh, nhiễm khuẩn, bệnh nhân ung thư.  
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Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào 
nhóm các nước có tỉ lệ đề kháng kháng sinh cao 
nhất thế giới. Escherichia coli kháng 
Aminoglycosides 45%, kháng Aminopenicillin 94%, 
kháng Cephalosporin thế hệ thứ ba 71%, kháng 
Fluoroquinolones 66%. Streptococcus pneumonia 
kháng Macrolides 91%. Staphylococcus aureus 
kháng Oxacillin (MRSA) là 73%. Pseudomonas 
aeruginosa kháng Aminoglycosides 37%, kháng 
Carbapenems 36%(8). 

Việc lựa chọn đúng loại kháng sinh có ảnh 
hưởng rất lớn đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn. Tuy 
nhiên, hiện nay sự phân bố các loại vi khuẩn và tính 
kháng thuốc của chúng thay đổi rất khác nhau phụ 
thuộc vào chính sách sử dụng kháng sinh của từng 
bệnh viện, từng khoa lâm sàng và thói quen sử dụng 
kháng sinh của bác sĩ. Do vậy, các bệnh viện khác 
nhau hoặc trong cùng bệnh viện, các khoa lâm sàng 
khác nhau cũng sẽ có mô hình phân bố vi khuẩn 
khác nhau. Vì vậy, bước đầu để đánh giá được sự 
phân bố, tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh tại 
BV Ung Bướu, giúp các bác sĩ lâm sàng trong việc 
chọn lựa kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn, khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn tiến hành nghiên cứu: Tình 
hình vi khuẩn đề kháng kháng sinh tại BV Ung Bướu 
TP. HCM năm 2019 

Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá sự phân bố của các vi khuẩn gây 
bệnh thường gặp và tính đề kháng kháng sinh của 
chúng tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Vi khuẩn gây bệnh phân lập được từ các bệnh 
phẩm mủ/ dịch, đàm, máu, nước tiểu của các bệnh 
nhân có chỉ định cấy vi sinh, thực hiện kháng sinh đồ 
tại Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM trong năm 2019. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu 

Các vi khuẩn gây bệnh phân lập được theo thời 
gian và địa điểm nêu trên, có đủ kết quả kháng sinh 
đồ theo tiêu chuẩn cho từng loại vi khuẩn và có đủ 
thông điền trong phiếu chỉ định xét nghiệm  

Tiêu chuẩn loại trừ 

Vi khuẩn ngoại nhiễm hoặc không thỏa tiêu 
chuẩn chọn mẫu.  

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, mô tả cắt ngang. 

Thu thập dữ liệu  

Tất cả các trường hợp cấy vi sinh đều được gửi 
đến đơn vị vi sinh bên ngoài bệnh viện. Khoa Xét 
Nghiệm của bệnh viện chịu trách nhiệm gửi mẫu 
bệnh phẩm và nhận kết quả trả về cho các khoa lâm 
sàng. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thu thập dữ liệu 
từ bản sao kết quả do khoa Xét nghiệm cung cấp. 

Phân tích số liệu 

Nhập liệu bằng phần mềm Epidata, phân tích 
bằng Stata 13.0. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung 

Tổng số mẫu bệnh phẩm thu thập được là 1749 
mẫu. Mủ/ dịch cơ thể chiếm hơn phân nửa số bệnh 
phẩm (51,63%). Máu chiếm khoảng ¼ (26,82%), 
đàm là 15,49%, còn lại là phân và nước tiểu. 

Chỉ định cấy vi sinh tại các khoa lâm sàng cũng 
không đồng đều nhau. Tập trung nhiều tại khoa Nội 
huyết học, hạch; Nội tuyến vú, tiêu hóa, gan, niệu và 
Xạ trị đầu cổ, tai mũi họng, hàm mặt. 

Tỉ lệ cấy vi sinh dương tính 

Tỉ lệ cấy vi sinh dương tính là 45,17% 
(790/1749 mẫu). Bệnh phẩm máu có kết quả cấy 
dương tính thấp nhất (9,81%). Tất cả các bệnh 
phẩm còn lại đều có kết quả cấy dương tính trên 
50%. 

Đặc điểm phân bố của các loại vi khuẩn  

Vi khuẩn gram âm chiếm 54%, gấp 1,2 lần vi 
khuẩn gram dương (45%), 1% còn lại là nấm 

Các vi khuẩn thường gặp nhất tại bệnh viện: 
Staphylococcus aureus (26,6%), Escherichia coli 
(19,4%), Klebsiella sp (15,1%), Pseudomonas 
aeruginosa (13,3%), Staphylococcus coagulase âm 
(8,7%). 

Trong bệnh phẩm mủ/ dịch, Staphylococcus 
aureus và Escherichia coli là 2 vi khuẩn thường gặp 
nhất (chiếm tỉ lệ hơn 50%). S. aureus kháng 
methicilin (MRSA) chiếm 64%. E. coli có khả năng 
sinh mem Betalactamase phổ rộng (ESBL) chiếm 
46%. 

Bệnh phẩm máu thường gặp nhất là E. coli 
(26,09%) và K. pneumoniae (10,87%). Kết quả cũng 
ghi nhận được có sự xuất hiện của các vi khuẩn hội 
sinh và nấm trong bệnh phẩm máu.  

Trong bệnh phẩm đàm, vi khuẩn gram âm 
chiếm đa số: Klebsiella sp (38,60%), Pseudomonas 
aeruginosa (30,41%). Có đến 59% chủng Klebsiella 
sp phân lập từ đàm sinh men Betalactamase phổ 
rộng (ESBL).  
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Trong nước tiểu, chủ yếu phân lập được các vi 
khuẩn gram âm sau: Escherichia coli (38,98%), 
Klebsiella sp (15,25%), Pseudomonas aeruginosa 
(11,86%). Tỉ lệ vi khuẩn E. coli phân lập từ nước tiểu 
sinh men ESBL lên đến 82%.  

Tính đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn 
thường gặp tại bệnh viện 

Escherichia coli phân lập từ máu 

Các kháng sinh thuộc nhóm Quinolon như 
Ciprofloxacin, Levofloxacin đều bị đề kháng rất cao 
(>80%), Cefepime là Cephalosporin thế hệ mới cũng 
bị đề kháng rất cao (75%), tỉ lệ đề kháng gần bằng 
với Cephalosporin thế hệ thứ 3 (Ceftriaxone và 
Ceftazidime). Các kháng sinh nhóm Carbapenem 
(Imipenem, Ertapenem) có tỉ lệ nhạy >80%. 
Amikacin vẫn còn nhạy 100%. (Hình 1) 

 

Hình 1. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của E. coli phân lập từ máu 

Staphylococcus aureus phân lập từ mủ/ dịch:  

Bị đề kháng kháng sinh rất cao. Kháng gần như hoàn toàn với các kháng sinh nhóm Penicillin (Amox/Cla, 
Penicillin, Amoxcillin, Ampicillin), chỉ còn nhạy tốt với kháng sinh phối hợp Ticarcillin/Clavulanate (>90%). Còn 
nhạy >70% với các kháng sinh nhóm Quinolon (Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin). Kháng >70% với các 
kháng sinh nhóm Cephalosporin (Cefalexin, Cefaclor, Cefuroxime acetyl, Cefperazon). Chưa ghi nhận các 
trường hợp kháng với Vancomyci (Hình 2).  

 

Hình 2. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của S. aureus phân lập từ mủ/ dịch 

 

Escherichia coli phân lập từ mủ/ dịch: Có tỉ lệ nhạy còn cao (>80%) với các kháng sinh thế hệ mới, 
phối hợp như: Ticarcillin/Clavulanate, Ertapenem, nhóm Aminoglycosid (Amikacin, Netilmicin, Tobramycin), có 
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tỉ lệ nhạy thấp với các kháng sinh nhóm Quinolon và nhóm Cephalosporin. Chưa ghi nhận các trường hợp 
kháng Colistin. (Hình 3) 

 

Hình 3. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của E. coli phân lập từ mủ/ dịch 

Klebsiella sp phân lập từ đàm: Tỉ lệ đề kháng kháng sinh rất cao. Kháng hầu hết các loại kháng sinh 
thuốc nhóm Cephalosporin và Quinolon. Ertapenem và Fosfomycin là 2 kháng sinh mạnh nhưng tỉ lệ nhạy 
cũng đạt dưới 70%. Chỉ có 4 loại kháng sinh có tỉ lệ nhạy trên 80%: Colistin, Amikacin, Netilmicin và 
Tobramycin. (Hình 4) 

 

Hình 4. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của Klebsilla sp phân lập từ đàm 

Pseudomonas aeruginosa phân lập từ đàm: Có tỉ lệ nhạy cao (>80%) với các kháng sinh nhóm 
Quinolon (Levofloxacin, Ofloxacin, Ciprofloxacin), nhạy >90% với Amikacin, Imipenem, Neltimicin. Nhạy hoàn 
toàn với Colistin. (Hình 5) 

 

Hình 5. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của P. aeruginosa phân lập từ đàm 
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Escherichia coli phân lập từ nước tiểu: Đề kháng cáo với nhóm Quinolon và Cephalosporin. Nhạy cao 
với nhóm Aminoglycosid (Amikacin, Netilmicin, Tobramycin). Chưa ghi nhận trường hợp nào kháng với 
Colistin. (Hình 6) 

 

Hình 6. Tỉ lệ nhạy cảm với các loại kháng sinh của E. coli phân lập từ nước tiểu 

 

BÀN LUẬN 

Sự phân bố của vi khuẩn gây bệnh 

Sự phân bố vi khuẩn gram âm, gram dương ở 
bệnh viện chúng tôi có tỉ lệ tương đương gần bằng 
nhau. Kết quả này khác so với kết quả năm 2014 
của tác giả Chu Thị Hải Yến thực hiện tại bệnh viện 
Trưng Vương, vi khuẩn gram âm chiếm đa số, gấp 
3,3 lần so với vi khuẩn gram dương(4). Có thể do đặc 
thù bệnh lý ung thư, các khối u xâm lấn ra da, dễ bị 
nhiễm khuẩn nên trong khảo sát của chúng tôi, số 
lượng bệnh phẩm mủ/ dịch cấy vi sinh chiếm đa số 
và vi khuẩn gram dương (S. aureus) chiếm tỉ lệ cao 
nhất trong số các vi khuẩn thường gặp tại bệnh viện. 

Tỉ lệ vi khuẩn S. aureus kháng Methicillin 
(MRSA) chung trong bệnh viện hiện nay là gần 64%. 
Tỉ lệ này tương đương với kết quả nghiên cứu 
KONSAR năm 2005 - 2007 tại các bệnh viện Hàn 
Quốc là 64%(6). Kết quả nghiên cứu ANSORP tại 
nhiều bệnh viện châu Á năm 2011, ghi nhận tỉ lệ CA-
MRSA (community-associated MRSA) là 25,5% và 
HA-MRSA (healthcare-associated MRSA) là 
67,4%.(9) Tỉ lệ MRSA của chúng tôi là gần 64% 
nhưng chúng tôi không phân biệt MRSA xuất phát từ 
cộng đồng hay nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhìn chung 
tình hình MRSA tại bệnh viện hiện tại nằm trong 
mức bình thường so với một số bệnh viện tại Châu 
Á. 

Tỉ lệ vi khuẩn đường ruột sinh men ESBL là 
47,6%. Trong đó Escherichia coli có tỉ lệ sinh ESBL 
cao nhất là 49% và Klebsiella sp là 46,2%. Kết quả 
này cao hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu tại 8 
bệnh viện ở Hàn Quốc, tỉ lệ sinh ESBL của 
Klebsiella pneumoniae là 22,4% và Escherichia coli 

chỉ 10,2%(5). Khảo sát tại Bệnh viện 175 TP. HCM 
năm 2013 cho thấy tỉ lệ vi khuẩn đường ruột sinh 
men ESBL là 53,5%, cao hơn ở bệnh viện của 
chúng tôi. Trong đó tỉ lệ Escherichia coli sinh ESBL 
thì tương đương (48,9%), và Klebsiella sp thì cao 
hơn (59,2%)(5). 

Trong bệnh phẩm đàm và nước tiểu, chủ yếu 
phân lập được vi khuẩn gram âm (E. coli, Klebsiella 
sp). Vì vậy đối với các trường hợp nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới hoặc nhiễm trùng tiểu, nếu chọn 
kháng sinh để điều trị vi khuẩn gram âm thay cho 1 
kháng sinh phổ rộng ngay từ đầu có thể là một lựa 
chọn hợp lý. Riêng trong máu, mủ/ dịch tiết, mặc dù 
gram âm vẫn chiếm ưu thế hơn nhưng sự xuất hiện 
của S. aureus lại đứng đầu danh sách các vi khuẩn 
phân lập được nên việc hướng điều trị ban đầu bằng 
kháng sinh phổ rộng hiệu quả cho cả gram âm và 
gram dương lại là một lựa chọn phù hợp hơn. 

Sự đề kháng kháng sinh của các loại vi khuẩn 
thường gặp 

Vi khuẩn gram dương (Staphylococuss aureus) 

Staphylococcus aureus là vi khuẩn thường gặp 
nhất tại bệnh viện, phân lập được chủ yếu từ bệnh 
bệnh phẩm mủ/ dịch: bị đề kháng kháng sinh rất cao. 
Kháng gần như hoàn toàn với các kháng sinh nhóm 
Penicillin, chỉ còn nhạy tốt với kháng sinh phối hợp 
Ticarcillin/Clavulanate (>90%). Còn nhạy >70% với 
các kháng sinh nhóm Quinolon (Ciprofloxacin, 
Ofloxacin, Levofloxacin). Kháng >70% với các kháng 
sinh nhóm Cephalosporin (Cefalexin, Cefaclor, 
Cefuroxime acetyl, Cefperazon). So với số liệu của 
chương trình Giám sát tính kháng thuốc (ASTS)(1), tỉ 
lệ kháng thuốc của S. aureus ở BV chúng tôi cao 
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hơn. Tuy nhiên chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp 
nào kháng với Vancomycin (ASTS là 2,6%), chỉ nên 
dùng Vancomycin khi S. aureus đã kháng các loại 
kháng sinh khác.    

Vi khuẩn gram âm 

Escherichia coli phân lập được chủ yếu từ máu, 
mủ/ dịch tiết và nước tiểu. Có tỉ lệ nhạy còn cao 
(>80%) với các kháng sinh thế hệ mới, phối hợp 
như: Ticarcillin/Clavulanate, Ertapenem, nhóm 
Aminoglycosid (Amikacin, Netilmicin, Tobramycin), 
có tỉ lệ nhạy thấp với các kháng sinh nhóm Quinolon 
và nhóm Cephalosporin. Chưa ghi nhận các trường 
hợp kháng Colistin. Kết quả của chúng tôi tương 
đồng với nghiên cứu của nhóm tác giả Cao Minh 
Nga được thực hiện tại BV Đại học Y Dược TP. 
HCM năm 2012(2). 

Klebsiella sp phân lập chủ yếu từ đàm. Tỉ lệ đề 
kháng kháng sinh rất cao. Kháng hầu hết các loại 
kháng sinh thuốc nhóm Cephalosporin và Quinolon. 
Ertapenem và Fosfomycin là 2 kháng sinh mạnh 
nhưng tỉ lệ nhạy cũng đạt dưới 70%. Chỉ có 4 loại 
kháng sinh có tỉ lệ nhạy trên 80%: Colistin, Amikacin, 
Netilmicin và Tobramycin. Kết quả của chúng tôi trái 
ngược với kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Cao 
Minh Nga được thực hiện tại BV Đại học Y Dược 
TP. HCM năm 2012,(2) còn khá nhạy cảm với nhiều 
loại kháng sinh. Có thể do trong nghiên cứu của 
chúng tôi, có đến 59% vi khuẩn Klebsiella phân lập 
từ đàm sinh men ESBL nên tỉ lệ đề kháng kháng 
sinh ở nhóm vi khuẩn này cũng cao hơn.  

KẾT LUẬN  

Tỉ lệ cấy dương tính: 45,17%. 

Vi khuẩn thường gặp: S. aureus, E. coli, 
Klebsiella sp. 

S. aureus thường gặp trong mủ/ dịch tiết, còn 
nhạy với Ticarcillin/Clavulantate, Vancomycin và các 
kháng sinh nhóm Quinolon. 

E. coli thường gặp trong máu, mủ/ dịch tiết, còn 
nhạy tốt với Colistin, Amikacin, Imipenem, 
Ertapenem. 

Klebsiella sp thường gặp trong đàm. Có tỉ lệ đề 
kháng kháng sinh cao. Còn nhạy tốt với Colistin, 
Amikacin, Netilmicin và Tobramycin. 

Vi khuẩn đa kháng thuốc: MRSA (64%), vi 
khuẩn đường ruột sinh men ESBL (47,6%). 

ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ  

Tăng cường cấy vi sinh, thực hiện kháng sinh 
đồ trước khi sử dụng kháng sinh ở bệnh nhân có 
nhiễm khuẩn. 

Khi chưa có kết quả cấy vi sinh, sử dụng kháng 
sinh theo kinh nghiệm (vị trí nhiễm khuẩn, tác nhân 
thường gặp, dữ liệu độ nhạy kháng sinh tại bệnh 
viện) 

Xây dựng danh mục kháng sinh dấu* (Colistin, 
Vancomycin, Linezolid IV, Fosfomycin IV, 
Teicoplanin, Carbapenem,…)  

Tuân thủ đúng các kỹ thuật lấy mẫu vi sinh. 
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ABSTRACT 

Antibiotic resistance of common pathogenous bacteria at Ho Chi Minh City Oncology Hospital 2019 

Background: Antibiotic resistance is one of the biggest threats of global health, leads to longer hospital 
stays, higher medical costs and increased mortality. Antibiotic resistance poses a threat to everyone, but 
cancer patients are at particular risk. Cancer is typically treated with surgery, radiation, chemotherapy. Each of 
these treament techniques leaves a patient more vulnerable to infection than others. Antimicrobial resistance 
surveillance is needed to inform clinical therapy decisions, to guide policy recommendations, and to assess the 
impact of resistance containment interventions. 

Objectives: to assess distribution of common pathogenous bacteria and its antibiotic resistance in the 
oncology hospital 

Methods: Retrospective, descriptive methods were used. Data of pathogenic bacteria and antibiogram 
results were collected at Ho Chi Minh City Oncology Hospital from January to December 2019 

Results: From January to December 2019, 790 pathogenic bacteria were isolated from 1749 clinical 
samples (rate 45,17%). All of them tested antibioctic sensitivity. Gram-negative bacteria is 1,2 times more than 
gram-positive bacteria. Five common bacteria were Staphylococcus aureus (26,6%), Escherichia coli (19,4%), 
Klebsiella sp (15,1%), Pseudomonas aeruginosa (13,3%), Staphylococcus coagulase âm (8,7%). Each bacteria 
have different level of antibiotoc resistance.  

Conclusion: There are rare antibiotics that have effect in treatment. So that controled reasonable use of 
antibiotics, based on antibiogram, is necessary.  

Keywords: antibiotic resistance, infection, cancer patient. 
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 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành có cản 
quang (CTA) là một phương tiện chẩn đoán nhanh, 
không xâm lấn, có độ chính xác cao đã được đối 
chứng với chụp mạch vành can thiệp[7][12]. 

Do tính ưu việt này nên sách hướng dẫn thực 
hành về chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành 
của Hiệp hội tim mạch châu Âu 2019, đã cho phép 
chụp CTA động mạch vành là phương tiện chẩn 
đoán hình ảnh không xâm lấn ban đầu giúp phát 
hiện bệnh lý động mạch vành mạn với mức độ 
khuyến cáo và chứng cứ Class Ia. 

Những năm gần đây sự cải thiện về độ phân 
giải thời gian và không gian, cũng như thể tích phủ 
một vòng xoay của các máy CT thế hệ sau (> 64 dãy 
đầu thu) giúp đánh giá tốt bệnh lý động mạch vành, 
màng ngoài tim, bệnh tim bẩm sinh và đặc biệt là 
các thương tổn gần tim với chất lượng hình ảnh rất 
tốt[7][12]. 

Tuy nhiên việc chụp CTA động mạch vành bằng 
các trường chụp (FOV) chuyên dụng dành cho tim, 
sẽ bỏ sót các thương tổn gần tim và để khắc phục 
giới hạn trên, ta nên dựng hình lại và mở rộng FOV 
sau khi chụp[1][2][6][8]. 

Sự phát hiện ngẫu nhiên sang thương ngoài 
tim, đặc biệt là sang thương ung bướu ở giai đoạn 
sớm, sẽ có lợi cho bệnh nhân trong việc theo dõi và 
điều trị sau này[6][9]. 

Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là phát hiện 
và đánh giá tần suất sang thương ung bướu trên 
bệnh nhân chụp CT động mạch vành có bơm thuốc 
cản quang sau khi mở rộng FOV. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang, mô tả hàng loạt 
các ca lâm sàng, thu thập số liệu tại Trung tâm Y 
Khoa Medic TPHCM trong 2 tháng, từ tháng 07/2020 
đến 08/2020.  

Tiêu chuẩn chọn bệnh: Toàn bộ bệnh nhân đồng ý 
chụp cắt lớp vi tính động mạch vành có bơm thuốc 
cản quang theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng và 
được chụp MSCT động mạch vành theo quy trình 
chuẩn. 
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân chụp CT động 
mạch vành đã biết trước có thương tổn vùng ngực 
hay vùng bụng trên. 
Phương pháp nghiên cứu 

Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 23.0 và 
Excel 2007. Các biến số định tính được trình bày 
theo tần suất và tỉ lệ %. Các biến số định lượng 
được trình bày theo trị số trung bình và độ lệch 
chuẩn. 

Có 500 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn nghiên cứu. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung của dân số 

Có 500 bệnh nhân (263 nam và 237 nữ) được 
chụp CT động mạch vành, tuổi trung bình 59,3 ± 
11,2 (tuổi thấp nhất 28 tuổi, cao nhất 92 tuổi). 
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Đặc điểm lâm sàng 

 

Hình 1. Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 

Phần lớn bệnh nhân đến chụp MSCT động mạch vành là do triệu chứng đau ngực trái. 

Tần suất mắc bệnh động mạch vành: 

Bảng 1. Tần suất mắc bệnh động mạch vành 

Bệnh động mạch vành Tần suất (n = 500) 

Không bệnh 154 (30.8%) 

Có bệnh 346 (69.2%) 

Bệnh nhân hẹp động mạch vành có ý nghĩa (≥ 50%) chiếm tỷ lệ cao (69.2%). 

Tần suất phát hiện thương tổn ngoài tim và sang thương ung bướu 

Bảng 2. Tần suất phát hiện thương tổn ngoài tim 

Thương tổn phát hiện ngoài tim Tần suất (n = 500) 

Không 315 (63%) 

Có 185 (37%) 

Một số lượng đáng kể (37%) sang thương ngoài tim được phát hiện tình cờ khi chụp CTA động mạch vành. 

Bảng 3. Tần suất phát hiện sang thương ung bướu 

Thương tổn phát hiện ngoài tim Tần suất (185/500) 

Thương tổn dạng ung bướu 85 (17%) 

Thương tổn khác 100 (20%) 

Trong số đó sang thương ung bướu ngoài tim được phát hiện gần phân nửa. 
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Tần suất sang thương ung bướu được phát hiện 

 

Hình 2.Tỷ lệ sang thương ung bướu được phát hiện 

Tần suất phát hiện tình cờ thương tổn ung bướu ở phổi chiếm tỷ lệ cao nhất và thấp nhất là thương tổn di 
căn xương cột sống. 

 

Tỷ lệ thương tổn tại phổi 

Bảng 4. Tỷ lệ phát hiện thương tổn tại phổi 

Thương tổn tại phổi Tần suất (41/500) 

Nốt đơn độc < 10mm 31 (6.2%) 

Nốt đơn độc ≥ 10mm 5 (1%) 

Ung thư phổi 5 (1%) 

Thương tổn nốt đơn độc ở phổi < 10mm chiếm 
tỷ lệ cao nhất. 

Tỷ lệ tổn thương tại gan 

Bảng 5. Tỷ lệ phát hiện các thương tổn tại gan  
Thương tổn tại gan Tần suất (22/500) 

Nang gan 12 (2.4%) 

Hemagioma 2 (0.4%) 

Ung thư gan 8 (1.6%) 

 
Tỷ lệ thương tổn ở vú 

Bảng 6. Tỷ lệ thương tổn ở vú 
Thương tổn ở vú Tần suất (8/500) 

Thương tổn dạng mô tuyến vú 6 (1.2%) 

Thương tổn có đóng vôi 2 (0.4%) 

Thương tổn dạng mô tuyến vú nhiều hơn 
thương tổn có đóng vôi. 

Tỷ lệ u tuyến thượng thận 

Bảng 7. Tỷ lệ phân bố U tuyến thượng thận 
U tuyến thượng thận Tần suất (6/500) 

U tuyến thượng thận trái 3 (0.6%) 

U tuyến thượng thận phải 3 (0.6%) 

Tỷ lệ phát hiện U tuyến thượng thận trái và phải 
như nhau. 

Tỷ lệ U trung thất 

Bảng 8. Tỷ lệ phân bố U trung thất 
U Trung thất Tần suất (5/500) 

Trước 4 (0.8%) 

Giữa 0 (0.0%) 

Sau 1 (0.2%) 

Không thấy xuất hiện U trung thất giữa, U trung 
thất trước chiếm tỷ lệ cao nhất. 
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Tỷ lệ thương tổn di căn xương cột sống: Có 3 ca. 

 

Hình 3. Tỷ lệ thương tổn ung bướu và di căn xương cột sống 

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm chung của dân số 

Nam 52.6% ưu thế nhẹ hơn so với nữ, phù hợp 
với tất cả tác giả có cùng nghiên cứu. Tuổi trung 
bình trong nghiên cứu của chúng tôi (59,3 ± 11,2) 
không có sự khác biệt nhiều so với các tác giả khác. 

Đặc điểm lâm sàng và tần suất mắc bệnh động 
mạch vành 

Phần lớn bệnh nhân đến chụp MSCT động 
mạch vành có cản quang là do đau ngực trái và 
cũng là triệu chứng chính của bệnh động mạch 
vành, nên tần suất mắc bệnh động mạch vành trong 
nghiên cứu của chúng tôi chiếm tỷ lệ cao (69.2%), 
đều này phù hợp với y văn và các tác giả có cùng 
nghiên cứu. 

Tần suất phát hiện tình cờ thương tổn ngoài tim 
Tác giả cùng nghiên cứu Tần suất IEFs 

Christoph I. Lee, Emily B.Tsai[3] (n = 151) 65 (43%) 

Richard Bruce Irwin, Tom Newton[10] (n = 714) 154 (22%) 

Subramaniyan Ramanathan[11] (n = 1713) 600 (35%) 

Nghiên cứu của chúng tôi (n = 500) 185 (37%) 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tần suất 
phát hiện tình cờ thương tổn ngoài tim sau khi chụp 
CT động mạch vành có cản quang gần giống với các 
tác giả người nước ngoài có cùng nghiên cứu[11]. 

Trong số thương tổn phát hiện tình cờ khi chụp 
CTA mạch vành (37%) thì thương tổn ung bướu 
chiếm tỷ lệ gần phân nửa (17%). Trong số này sang 
thương ung bướu hay gặp nhất là phổi (8.2%), kế 
đến là sang thương vùng bụng trên (5.6%), sang 
thương ở vú (1.6%), trung thất (1%) và sang thương 
sang di căn xương cột sống tương đối ít gặp (0.6%). 

Ở phổi sang thương sang thương dạng nốt đơn 
độc < 10mm chiếm tỷ lệ cao nhất, ở vùng bụng trên 
thương tổn tại gan chiếm ưu thế, trong khi đó U ở 
trung thất trước hay gặp hơn các U trung thất khác, 
đều này phù hợp với y văn và hầu hết các tác giả có 
cùng nghiên cứu[6]. 

Mở rộng FOV sau chụp CTA động mạch vành 

Chụp CTA động mạch vành là phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn có chính xác 
cao, hiệu quả và an toàn (vì liều tia xạ và liều thuốc 
cản quang nằm trong giới hạn cho phép) đã được so 
sánh và chứng minh. 

Nhưng việc chụp CTA động mạch vành bằng 
các trường chụp (FOV) chuyên dụng dành cho tim, 
rất dễ bỏ sót các thương tổn gần tim. Việc mở rộng 
FOV sau khi chụp, chẳng qua là một kỹ thuật bung 
rộng trường chụp và tái tạo hình ảnh lại ở trạm xử lý 
hình ảnh, do đó sẽ không ảnh hưởng gì đến liều tia 
hay liều thuốc cản quang. Nếu phát hiện sớm và 
được ghi nhận thêm sang thương ngoài tim khi chụp 
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CTA động mạch vành, sẽ rất lợi cho bệnh nhân về mặt dự hậu sau này. 

 

 

Hình 4. Bệnh nhân nam 66 tuổi, đã đặt 2 stent động mạch vành 6 năm, đến khám vì đau ngực trái,  
kết quả CT mạch vành: 2 stent còn hoạt động tốt, có khối choán chỗ thùy dưới phổi trái d = 42x43mm, nhiều 

hạch trung thất và hạch rốn phổi trái, thương tổn gan phải, d = 32x33mm, bắt thuốc cản quang viền, thương tổn 
tăng đậm độ nhiều thân sống, kết quả giải phẫu bệnh Carcinom tuyến, biệt hóa kém, xâm nhập ở phổi 
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Hình 5. Nốt phổi đơn độc hạ phân thùy S6 trái, d = 21mm, có nhiều nốt vôi bên trong và tạo hang 

 

 

Hình 6. Trung thất trước có thương tổn đậm độ mô, d = 12x14x16mm, bờ đều, giới hạn rõ,  
theo dõi tồn lưu tuyến ức, phân biệt: U tuyến ức 

 

 

Hình 7. Nốt đậm độ mô mềm, d = 6mm trong mô tuyến vú trái, vị trí 3h 
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Hình 8. U tuyến thượng thận phải (d = 10x24mm), U tuyến thượng thận trái (d = 14x23mm) 

 

 

Hình 9. Vôi hóa kèm xơ vữa hẹp nhẹ ba nhánh động mạch vành 

 

 

Hình 10. Gan phải có thương tổn kích thước d = 20mm, bắt thuốc tương phản mạnh -  
Theo dõi Hemagioma gan phải 
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KẾT LUẬN 

Một số lượng đáng kể sang thương ung bướu 
ngoài tim được phát hiện khi chụp CTA động mạch 
vành. Nếu phát hiện ngẫu nhiên sang thương ở giai 
đoạn sớm, sẽ có lợi cho bệnh nhân trong việc theo 
dõi và điều trị sau này. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ 
giai đoạn tiến xa không phẫu thuật được không đột 
biến chủ đạo chủ yếu dựa vào hóa trị bộ đôi với 
platinum. Trong số những bệnh nhân(BN) có điểm 
số PD-L1 (programmed death ligan 1) ≥50%, 
pembrolizumab có thể thay thế hóa trị độc tế bào ở 
bước một. Thêm pembrolizumab vào hóa trị tạo nên 
tỉ lệ đáp ứng cao hơn và sống còn bệnh không tiến 
triển dài hơn có ý nghĩa so với hóa trị đơn 
độc(nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên mù đôi Keynote 
189)[12]. 

Điều trị ức chế điểm kiểm soát miễn dịch đã 
được nghiên cứu nhiều (pembrolizumab, 
atezolizumab, nivolumab…) trên nhiều loại ung thư 

khác nhau ở giai đoạn tiến xa đặc biệt khi có biểu 
hiện MSI-H hay dMMR. 

Pembrolizumab đã được thử nghiệm qua nhiều 
nghiên cứu pha III như Keynote-010, Keynote-024, 
Keynote-189, Keynote-407, Keynote-048, Keynote-
054…và tỏ ra hiệu quả và an toàn; tác dụng phụ qua 
các nghiên cứu lớn có thể kiểm soát được và tỉ lệ 
tác dụng phụ nặng thấp chấp nhận được[10][11][12][14]. 

Nhìn chung hóa trị gây tác dụng phụ đối với mọi 
bệnh nhân, đã được mô tả rõ ràng ở nhiều nghiên 
cứu, ảnh hưởng lên những cơ quan nhất định và là 
những tác dụng phụ tiên đoán được về mức độ và 
thời gian xảy ra. Ngược lại, với những hồ sơ đang 
có người ta thấy tác dụng phụ của thuốc điều hòa 
miễn dịch xảy ra trên số lượng ít bệnh nhân, có thể 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa không phẫu thuật được 
không đột biến chủ đạo chủ yếu dựa vào hóa trị bộ đôi với platinum, thêm pembrolizumab vào hóa trị tạo 
nên tỉ lệ đáp ứng cao hơn và sống còn bệnh không tiến triển dài hơn có ý nghĩa so với hóa trị đơn 
độc(nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên mù đôi Keynote 189).  

Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu đánh giá mức độ an toàn của thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn 
dịch pembrolizumab.  

Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ bệnh nhân điều trị với pembrolizumab tại khoa Ung Bướu bệnh viện 
Thống Nhất năm 2019-2020.  

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.  

Kết quả: Trong 2 năm 2019 và 2020 chúng tôi hồi cứu 19 ca có sử dụng pembrolizumab điều trị, 
trong nhóm sử dụng pembrolizumab đơn chất có 1/19 ca (5,3%), giảm tiểu cầu và 1/19 ca (5,3%) tăng 
men gan độ 2 ổn định ở những chu kì sau; nhóm pembrolizumab phối hợp hóa trị ghi nhận ngứa 1/19 ca 
(5,3%) ổn định với thuốc hỗ trợ, giảm bạch cầu 1/19 ca (5,3%), giảm tiểu cầu 1/19 ca (5,3%), tăng men 
gan 1/19 ca (5,3%) độ 2 ổn định ở những chu kì sau, 1/19 ca (5,3%) tăng men gan độ 4 phải ngưng 
pembrolizumab; trong cả 2 nhóm trung bình thiếu máu là như nhau với thiếu máu độ 2 cao nhất và kiểm 
soát được, không ca nào tử vong do tác dụng phụ.  

Kết luận: Sử dụng pembrolizumab điều trị ung thư an toàn cho cả 2 nhóm. 
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ảnh hưởng lên mọi cơ quan và nhất là không thể 
tiên đoán được, các hồ sơ ghi nhận còn thay đổi 
chưa nhất quán[10][14][16]. 

Tóm tắt về hồ sơ an toàn của phác đồ 
Pembrolizumab + hóa trị trong điều trị bước 1 so với 
hóa trị Platinum + Pemetrexed ở bệnh nhân 
UTPKTBN giai đoạn tiến xa hay Pembrolizumab đơn 
trị (các NC Keynote 189;010;024)[10]12][14][16]: 

- Biến cố bất lợi xảy ra có thể quản lý và kiểm 
soát được và tương tự hồ sơ an toàn khi 
dùng Pembrolizumab đơn trị. 

- Tỉ lệ biến cố bất lợi liên quan điều trị nói 
chung và mức độ 3 trở lên tương đương ở 2 
phác đồ. 

- Biến cố bất lợi liên quan điều trị phối hợp 
Pembrolizumab + hóa trị thường gặp nhất từ 
mức độ 3 trở lên: thiếu máu (16,3%), giảm 
bạch cầu trung tính (15,8%), giảm tiểu cầu 
(15,8%). 

- Tổn thương thận cấp 5,2% ở nhóm kết hợp 
và 0,5% ở nhóm hóa trị; độ 3 - 5 lần lượt 2,0 
và 0% xảy ra hầu hết ở những trường hợp 
có nhiều bệnh lý kèm theo. 

- Viêm phổi kẽ tần suất khoảng 1,7% ở nhóm 
kết hợp và không xuất hiện ở nhóm hóa trị 
đơn độc; độ 3-5 khoảng 1,5%. 

 

Bảng 1. Thời điểm và thời gian xảy ra tác dụng phụ (NC Keynote 002) 

 n(%) Thời gian khởi phát trung bình Thời lượng trung bình 

Viêm phổi mô kẽ 26 (2,6%) 4,3 tháng (2 ngày - 19,3 tháng) 2,8 tháng (2 ngày - 15,1 tháng) 

Viêm đại tràng 16 (1,6%) 4,2 tháng (10 ngày - 9,7 tháng) 1,4 tháng (4 ngày - 7,2 tháng) 

Viêm gan 8 (0,8%) 22 ngày (8 ngày - 21,4 tháng) 1,3 tháng (1 tuần - 2,2 tháng) 

Viêm cầu thận 4 (0,4%) 6,8 tháng (12 ngày - 12,8 tháng) 1,1 tháng (2,1 tuần - 3,3 tháng) 

Tổn thương tuyến yên 10 (1,0%) 1,5 tháng (1 ngày - 6,5 tháng) 3,4 tháng (0,8 - 12,7 tháng) 

Cường giáp 24 (2,4%) 1,4 tháng (1 ngày - 21,9 tháng) 1,8 tháng (1,4 tuần - 12,8 tháng) 

Suy giáp 75 (7,4%) 3,5 tháng (5 ngày - 18,9 tháng) 7,9 tháng( 6 ngày - 24,3 tháng) 

 

Theo nghiên cứu Keynote 024[16] trên 154 bệnh 
nhân điều trị pembrolizumab đơn chất và 151 bệnh 
nhân điều trị với hóa chất trung bình thời gian theo 
dõi 25,2 tháng trung vị sống còn toàn bộ 30 tháng 
cho nhánh điều trị với pembrolizumab và 14,2 tháng 
cho nhánh điều trị với hóa chất; biến cố bất lợi độ  
3 - 5 ở nhóm pembrolizumab thấp hơn nhóm hóa trị 
(31,2% so với 53,3%). 

Tại Việt Nam điều trị với ức chế điểm kiểm soát 
miễn dịch đã được chấp thuận vài năm gần đây, tuy 
nhiên số lượng BN chưa nhiều và cũng chưa có 
tổng kết; chúng tôi làm đề tài này với mong muốn 
bước đầu đánh giá mức độ an toàn của thuốc ức 
chế điểm kiểm soát miễn dịch pembrolizumab. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Bước đầu đánh giá an toàn của thuốc giúp 
chúng tôi có cái nhìn tổng quát hơn, tiến tới sẽ đánh 
giá hiệu quả điều trị. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tất cả những bệnh nhân điều trị với 
pembrolizumab tại khoa Ung Bướu bệnh viện Thống 
Nhất trong 2 năm 2019 và 2020. 

Chúng tôi hồi cứu 19 BN được điều trị với 
pembrolizumab, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 
thống kê. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung 

Chúng tôi hồi cứu trong 2 năm 2019 và 2020 có 
19 BN với đa phần là ung thư phổi được sử dụng tối 
thiểu 1 chu kì Pembrolizumab; tuổi trung bình 71 
tuổi, nhỏ nhất 41 tuổi lớn nhất 89 tuổi, độ lệch chuẩn 
13,044 chủ yếu xung quanh độ tuổi 60, với tỉ lệ nam 
chiếm ưu thế 73,68%. 

Đặc điểm lâm sàng 

Loại ung thư: Trong nghiên cứu này đa phần là 
bệnh ung thư phổi chiếm 73,68% còn lại là các ung 
thư khác như dạ dày, đầu cổ, gan, melanom. 

Số chu kì: Bệnh nhân được điều trị ít nhất 1 ck 
pembrolizumab và nhiều nhất 11ck, trung vị 4,32 chu 
kì; độ lệch chuẩn 2,626. 

Thiếu máu 

Thiếu máu: Không thiếu máu 5,3%; thiếu máu độ 
1 và 2 bằng nhau 47,37%. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 158 

Mức độ thiếu máu theo phân nhóm 
pembrolizumab đơn chất và phối hợp hóa trị 

Bảng 1. Trung bình thiếu máu 2 nhóm 

Group Statistics 

 phối hợp hóa 
trị 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

do thiếu 
máu 

có 12 1.42 .669 .193 

không 7 1.43 .535 .202 

 

Bảng 2. Kiểm định t - test mức độ thiếu máu 2 nhóm 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t - test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.  
(2 - tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

dothieumau 

Equal variances 
assumed .757 .396 -.040 17 .968 -.012 .297 -.639 .615 

Equal variances 
not assumed 

  -.043 15.092 .967 -.012 .279 -.607 .583 

Nhóm có phối hợp hóa trị 12 bệnh nhân, độ thiếu máu trung bình 1,42 với độ lệch chuẩn 0,669; bảy bệnh 
nhân không phối hợp hóa trị độ thiếu máu trung bình 1,43 với độ lệch chuẩn 0,535; kiểm định Lavene’s test có 
F = 1,231 sign = 0,396 phương sai hai nhóm như nhau; t = -0,044, df = 17, sign = 0,968. 

Kiểm định t-test trung bình thiếu máu ở hai nhóm phối hợp và không phối hợp với hóa trị không khác 
nhau. 

 

Các tác dụng phụ khác 
Giảm bạch cầu chỉ có 1/19 (5,2%) trường hợp 

độ 1; giảm tiều cầu 2/19 (10,5%) trường hợp trong 
đó một ca độ 1, một ca độ 4 chẩn đoán K gan tiến 
triển mà trước điều trị đã có giảm tiểu cầu độ 3. 

Trong nghiên cứu này có 3/19 (15,8%) ca tăng 
men gan trong đó hai ca độ 2 khi phối hợp hóa trị, 
chu kì sau giảm liều hóa trị không thấy tăng men gan 
lại; một ca tăng men gan độ 4 do điều trị 
pembrolizumab. 

Ngứa có 1 trường hợp ở mức độ vừa phải. 

Bảng 3. Các tác dụng phụ khác 
 Loại tác dụng 

phụ 
Tần suất - 

Mức độ 
Ghi chú 

Pem đơn 
chất 

Giảm tiểu cầu 1 ca độ bốn Bước 2 trở đi 

Tăng men gan 1 ca độ hai Bước 1 

Pem + 
hóa trị 

Giảm bạch cầu 1 ca độ một Bước 2 trở đi 

Giảm tiểu cầu 1 ca độ một Bước 2 trở đi 

Tăng men gan 
1 ca độ hai Bước 1 

1 ca độ bốn Bước 1 

Ngứa 1 ca trung 
bình 

Bước 1 

Các tác dụng phụ khác như buồn nôn, nôn, suy 
giáp, nhược giáp, viêm phổi mô kẽ… không gặp. 

BÀN LUẬN 

Qua hồi cứu trên hồ sơ chúng tôi có 19 ca điều 
trị với Keytruda (pembrolizumab) chủ yếu là ung thư 
phổi chiếm 73,68% điều trị ít nhất 1 chu kì (3 ca) và 
nhiều nhất là 11 chu kì (1 ca), với 7 trường hợp điều 
trị đơn chất Keytruda và 12 trường hợp phối hợp với 
hóa trị; có 12/19 ca điều trị trên 3ck (3 tháng) chiếm 
tỉ lệ 63%, và những ca này cho đáp ứng lâu dài  
phù hợp với những nghiên cứu trước thường 
pembrolizumab cho đáp ứng chậm sau 3 tháng. 

Đa số Bn lớn tuổi với độ tuổi trung bình 71 tuổi, 
tuổi trung bình trong nghiên cứu chúng tôi lớn hơn 
các nghiên cứu khác trong ung thư phổi (60 - 65t) và 
có bệnh lý nội khoa đi kèm, với tỉ lệ nam chiếm ưu 
thế 15/19 trường hợp với chỉ số hoạt động cơ thể  
1 - 2 đến 3. 

Tỉ lệ ung thư phổi có 14 ca chiếm tỉ lệ 73,68% 
trong lô nghiên cứu này với số chu kì điều trị trung 
bình là 4, hầu hết điều trị ở bước sau khi thể trạng 
bệnh nhân yếu và đã có tác dụng phụ của phác đồ 
phía trước. 

Nhóm Keytruda đơn chất chúng tôi không ghi 
nhận bệnh nhân than mệt, tiêu chảy hay nôn ói, 
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huyết áp bệnh nhân ổn định, không ghi nhận nổi 
mẩn, triệu chứng hô hấp cũng như cường hay suy 
giáp; tổng phân tích nước tiểu trong giới hạn bình 
thường. Thiếu máu 1 ca từ độ 0 lên độ 2 là Bn trên 
80 tuổi di căn nhiều vị trí nên mức độ thiếu máu này 
do nhiều nguyên nhân và một ca từ độ 0 lên độ 1 Bn 
K gan đã điều trị nhiều bước, đã có dấu hiệu giảm 
ba dòng tế bào máu. Giảm tiểu cầu một ca độ 4 
cũng là ca K gan, Bn giảm tiểu cầu trước điều trị độ 
3, nên nghĩ do diễn tiến của bệnh không nghĩ do 
điều trị; tăng men gan độ hai 1 trường hợp và ổn 
định ở những chu kì sau. Vì vậy nhìn chung tác dụng 
phụ trên hệ huyết học chấp nhận được. 

Nhóm phối hợp hóa trị cũng tương tự chỉ nghi 
nhận tác dụng phụ trên hệ huyết học: một trường 
hợp giảm tiểu cầu và một giảm bạch cầu độ 1 kiểm 
soát tốt, những chu kì sau không thấy giảm; và có 
tăng men gan độ hai 1 trường hợp và ổn định những 
chu kì sau đó; cá biệt có 1 Bn tăng men gan độ 4 
(AST/ALT = 1024/916) gấp 20 lần, nhưng chỉ tăng 
bilirubin nhẹ, đáp ứng với thuốc hạ men gan tốt,  
Bn này có men gan tăng gấp 3 lần bình thường 
trước điều trị, bệnh tiểu đường kèm theo nhưng ổn 
định, ngứa có tăng mức độ và đáp ứng tốt với 
steroids và kháng histamin; bệnh nhân này sau đó 
ngưng pembrolizumab và tiếp tục hoàn thành đủ liệu 
trình hóa trị dung nạp tốt. 

Thiếu máu cao nhất là độ 2 và kiểm soát được, 
như chúng ta đã biết ung thư giai đoạn IV và lại trên 
thể trạng lớn tuổi( tuổi trung bình nghiên cứu chúng 
tôi là 71) thì mức độ thiếu máu rất khó xác định do 
bệnh hay do hóa trị vì bệnh nhân thường trước đó 
ăn uống kém; hơn nữa khi so sánh giữa hai nhóm 
hóa trị và hóa trị phối hợp pembrolizumab thì mức 
độ thiếu máu không khác biệt; mức độ này gần 
giống với phác đồ hóa trị chuẩn[1][2][6][8][9]. 

Mức độ thiếu máu đã hiệu chỉnh (so với mức độ 
thiếu máu trước điều trị): như chúng ta cũng biết 
bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 thường đã đi vào suy 
mòn, nên trước khi điều trị thường đã có thiếu máu, 
ăn uống kém, đặc biệt là điều trị ở bước sau, mà có 
tới 11/19 bệnh nhân (57,9%) điều trị ở bước sau 
trong nghiên cứu này; sau khi hiệu chỉnh với tình 
trạng thiếu máu trước điều trị chúng tôi thấy tình 
trạng thiếu máu độ 2 giảm từ 47,37% xuống 15,79%; 
thiếu máu độ 1 giảm từ 47,37% xuống còn 26,32%; 
không thiếu máu 52,63%; cải thiện tình trạng thiếu 
máu từ độ 2 thành không thiếu máu là 5,26%; điều 
này chứng tỏ điều trị đã có hiệu quả giảm nhẹ triệu 
chứng cho bệnh nhân. 

KẾT LUẬN 

Qua hồi cứu 19 trường hợp tại khoa Ung Bướu 
bệnh viện Thống Nhất chúng tôi thấy các tác dụng 

phụ khi điều trị với Keytruda có thể kiểm soát tốt với 
tỉ lệ bằng hoặc thấp hơn so với các nghiên cứu 
trước, không trường hợp nào tử vong. Tuy số lượng 
mẫu còn hạn chế nhưng đây là tiền đề cho nghiên 
cứu tiếp theo với số lượng lớn hơn. 
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ABSTRACT 

Evaluating pembrolizumab’s safety in cancer treatment  

Background: The primary treatment for non mutation driver, nonsurgical NSCLC bases on double 
chemotherapy with platinum, adding pembrolizumab to chemotherapy resulting in a higher response rate and 
survival (Keynote 189).  

Objectives: Initial assessment of safety of pembrolizumab immunosuppressant. Methods: Retrospective 
descriptive case series in 2019 - 2020.  

Results: In 2019 and 2020, retrospectively 19 cases using pembrolizumab, in the single pembrolizumab 
group has had 1/19 case (5.3%) thrombocytopenia and 1/19 case (5,3%) increasing in grade 2 liver enzymes; 
pembrolizumab plus chemotherapy group has noted the itching 1/19 case (5.3%) responds to antihistamin 
medicines, leukopenia 1/19 case (5.3%), thrombocytopenia 1/19 case (5.3%), increase in liver enzymes 1/19 
case (5.3%) level 2, 1/19 case (5.3%) increase level 4 liver enzymes has musted stop pembrolizumab; in both 
the moderate anemia groups with the highest and controlled grade 2 anemia, no case died from side effects.  

Conclusion: Using pembrolizumab to treat cancer has was safe for both groups. 

Keywords: Pembrolizumab, safety. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến chứng về mắt liên quan đến gây mê xếp 
thứ 11 trong các biến chứng gây mê (0,09 - 0,5%)(3), 

(4), (5), (7). Tổn thương, chấn thương mắt trong gây mê 
toàn diện tuy ít phổ biến nhưng khi xảy ra sẽ gây khó 
chịu, đau đớn và mất thị lực cho người bệnh. Trầy 
xước giác mạc là chấn thương phổ biến nhất với tỷ 
lệ mắc 44% ở người bệnh gây mê toàn diện bị tổn 
thương mắt do không được ảo vệ(3), (4), (6), (8), (10). 
Nguyên nhân là do có khoảng 60% người bệnh gây 
mê toàn diện không nhắm mắt hoàn toàn(11). 

Tuy nhiên, biến chứng về mắt trong gây mê 
phẫu thuật là vấn đề có thể phòng ngừa. Theo 
nghiên cứu của George và cộng sự (2017), tỷ lệ trợt 
biểu mô giác mạc là 10% thì 90% xảy ra ở nhóm 
bệnh nhân không được bảo vệ mắt trong gây mê 
toàn diện, 6,6% ở nhóm được dán mắt và 3,3% ở 

nhóm được tra mỡ mắt(3). Vì tỷ lệ tổn thương giác 
mạc ở nhóm không được bảo vệ lớn hơn nhóm 
được bảo vệ, nghiên cứu đã kết luận bảo vệ mắt 
phải được thực hiện trong tất cả trường hợp gây mê 
toàn diện. 

Mặt khác, phẫu thuật tạo hình đã từng bước 
được áp dụng thành công tại Bệnh viện Ung bướu 
như cắt rộng ung thư tạo hình bằng vạt lân cận, vi 
phẫu bằng vạt từ xa để điều trị ung thư vùng mặt, 
mũi và môi. Trong khi đó, tỷ lệ tổn thương mắt ở 
những người bệnh phẫu thuật vùng đầu - cổ cao 
gấp4,4 lần so với những người có phẫu thuật vùng 
khác (6), (12). Điều dưỡng Gây mê hồi sức tại khoa đã 
và đang thực hành bảo vệ mắt cho người bệnh gây 
mê toàn diện nhưng không phải ai cũng có nhận 
thức và thực hành giống nhau. Tại Việt Nam nói 
chung, chúng ta vẫn chưa rõ tỷ lệ điều dưỡng gây 

TÓM TẮT 

Mở đầu: Biến chứng về mắt trong gây mê toàn diện tuy ít phổ biến nhưng khi xảy ra sẽ gây khó chịu, 
đau đớn và mất thị lực cho người bệnh. Từ đầu tháng 4/2020, Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Ung 
Bướu triển khai phổ biến “Quy trình bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện” vừa được ban hành tại 
khoa đến các điều dưỡng gây mê hồi sức.  

Mục tiêu: Đánh giá nhận thức, thực hành và sự hài lòng của điều dưỡng gây mê hồi sức sau can 
thiệp chương trình hướng dẫn quy trình.  

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ 30 điều dưỡng gây mê hồi sức 
của khoa. Số liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi tự điền và bảng kiểm thực hành.  

Kết quả: Sau chương trình hướng dẫn điểm trung bình nhận thức và thực hành đều tăng (p<0,001) 
(nhận thức: 33,7 ± 3,22 so với 29,87 ± 2,87; thực hành: 5,3 ± 1,15 so với 1,9 ± 1,45). Sự hài lòng của điều 
dưỡng gây mê hồi sức về chương trình hướng dẫn cũng đạt từ 2,7 ± 0,45 đến 3 trên thang Likert 3 điểm ở 
các nội dung. Kết luận: Chương trình hướng dẫn quy trình bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện 
đã cho thấy có hiệu quả đối với điều dưỡng gây mê hồi sức tại Bệnh viện Ung Bướu. 

Từ khóa: Điều dưỡng gây mê hồi sức, quy trình bảo vệ mắt, nhận thức, thực hành, hướng dẫn. 
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mê hồi sức quan tâm đến việc bảo vệ mắt cho người 
bệnh gây mê toàn diện là bao nhiêu bởi chưa có 
nghiên cứu đánh giá nhận thức và thực hành của 
điều dưỡng gây mê hồi sức trong vấn đề này. 

Từ đầu tháng 4/2020, Khoa Gây mê hồi sức - 
Bệnh viện Ung Bướu triển khai phổ biến “Quy trình 
bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện” vừa 
được ban hành tại khoa đến các điều dưỡng gây mê 
hồi sức. Vì vậy, trong thời gian này, chúng tôi quyết 
định thực hiện nghiên cứu “Ứng dụng quy trình bảo 
vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện tại bệnh 
viện Ung Bướu” với mục tiêu đánh giá nhận thức, 
thực hành và sự hài lòng của điều dưỡng gây mê 
hồi sức sau can thiệp chương trình hướng dẫn quy 
trình của khoa. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Tất cả 30 Điều dưỡng Gây mê hồi sức 
(ĐDGMHS) đang làm việc tại Khoa Gây mê hồi sức - 
Bệnh viện Ung Bướu đồng thuận tham gia. 

Phương pháp nghiên cứu 

Với thiết kế nghiên cứu là bán thực nghiệm 
(một nhóm - tiền kiểm - hậu kiểm), nghiên cứu được 
thực hiện từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020 qua 3 
giai đoạn: giai đoạn 1 khảo sát trước hướng dẫn, 
giai đoạn 2 can thiệp hướng dẫn, giai đoạn 3 đánh 
giá lại sau 3 tuần hướng dẫn. Số liệu được thu thập 
bằng bộ câu hỏi tự điền và bảng kiểm thực hành. 

Bộ câu hỏi nhận thức gồm có 8 câu hỏi, trong 
đó có 4 câu hỏi ý kiến của ĐD GMHS về mức độ 
quan trọng của việc bảo vệ mắt, mức độ ưu tiên 
thực hành, mức độ sẵn lòng thực hành và mức độ 
ảnh hưởng của hướng dẫn bảo vệ mắt, được đánh 
giá theo thang điểm Likert 5 mức độ từ “Rất thấp” 
đến “Rất cao”; 4 câu hỏi còn lại để ĐD GMHS tự 

đánh giá thói quen thực hành với 5 mức độ từ 
“Không bao giờ” đến “Luôn luôn”. 

Bảng kiểm thực hành gồm 6 nội dung với mỗi 
nội dung được 1 điểm = “Có”, tức là làm đạt yêu 
cầu, 0 điểm = “Không” khi làm thiếu, chưa đạt yêu 
cầu hoặc không làm. 

Bộ câu hỏi sự hài lòng gồm 17 nội dung được 
đánh giá theo thang điểm Likert 3 mức độ từ “Không 
đồng ý” đến “Đồng ý”. 

Xử lý số liệu: bằng phần mềm Epidata 3.1 và 
Stata 13.0. 

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu này đã được 
thông qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh 
học của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh số 
494/ĐHYD-HĐĐĐ và Hội đồng đạo đức trong nghiên 
cứu y sinh học của bệnh viện Ung Bướu số 
34/BVUB-HĐĐĐ. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Tổng số có 30 ĐDGMHS tham gia trước và sau 
chương trình hướng dẫn quy trình. Tỷ lệ ĐDGMHS 
dưới 30 tuổi chiếm đa số (56,7%). Tỷ lệ ĐDGMHS 
giới tính nam:nữ là 1:2,75. ĐDGMHS trình độ đại 
học chiếm 2/3, còn lại là trung học; kinh nghiệm làm 
việc dưới 5 năm chiếm phần lớn 43%, từ 5 đến 10 
năm chiếm 23%, trên 20 năm chiếm 23%, còn lại là 
10 đến 20 năm. 

Nhận thức của ĐDGMHS trước và sau chương 
trình hướng dẫn quy trình 

Trung bình tổng điểm nhận thức sau hướng dẫn 
là 33,7 ± 3,22, tăng so với trước hướng dẫn là 29,87 
± 2,87 (p<0,001). Số liệu cụ thể được trình bày ở 
Bảng 1. 

Bảng 1. So sánh nhận thức của ĐDGMHS trước và sau hướng dẫn 

Nội dung 
Trước hướng dẫn  

(TB ± ĐLC) 

Sau hướng dẫn  

(TB ± ĐLC) 
p valuea 

1. Mức độ quan trọng của chăm sóc, bảo vệ mắt (5đ) 4,1 ± 0,61 4,4 ± 0,50 0,041* 

2. Mức độ ưu tiên thực hành (5đ) 3,87 ± 0,57 4,3 ± 0,60 0,006* 

3. Mức độ sẵn lòng thực hành (5đ) 4,23 ± 0,5 4,36 ± 0,49 0,303 

4. Mức độ ảnh hưởng của hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ mắt (5đ) 3,8 ± 0,41 4,4 ± 0,56 <0,001* 

5. Thói quen đánh giá mắt bệnh nhân (5đ) 3,87 ± 0,94 4,4 ± 0,77 0,019* 

6. Thói quen lau mắt bệnh nhân bằng nước muối (5đ) 2,23 ± 0,94 3,57 ± 0,86 <0,001* 

7. Thói quen dùng thuốc nhỏ mắt/ mỡ tra mắt cho bệnh nhân (5đ) 3,17 ± 0,59 3,8 ± 0,81 0,001* 

8. Thói quen dán mắt cho bệnh nhân (5đ) 4,43 ± 0,63 4,63 ± 0,49 0,174 

Tổng điểm nhận thức (40đ) 29,87 ± 2,87 33,7 ± 3,22 <0,001* 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 164 

a - Kiểm định t bắt cặp 

*Có ý nghĩa thống kê 

Điểm trung bình nhận thức của ĐDGMHS 3 tuần sau hướng dẫn tăng ở tất cả các nội dung, trong đó sự 
thay đổi ở 6/8 nội dung có ý nghĩa thống kê (p <0,05). Tuy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, điểm 
trung bình thói quen dán mắt cho người bệnh trước và sau hướng dẫn luôn cao nhất, lần lượt là 4,43 ± 0,63 và 
4,63 ± 0,49. 

Thực hành của ĐDGMHS trước và sau chương trình hướng dẫn quy trình 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trung bình tổng điểm thực hành của ĐDGMHS sau hướng dẫn là 5,3 ± 1,15 
cao hơn so với trước hướng dẫn là 1,9 ± 1,45. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p <0,001). Trong đó, tỷ lệ 
thực hành ở 5/6 nội dung có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê (p <0,05). Số liệu được trình bày ở Bảng 2 và 
Bảng 3. 

Bảng 2. Tỷ lệ thực hành của ĐDGMHS trước và sau hướng dẫn 

Nội dung 
Trước hướng dẫn Sau hướng dẫn 

p value Có 
(n) Không (n) Có 

(n) Không (n) 

1. Chuẩn bị dụng cụ: tăm bông/ bông ướt thấm nước muối, bông 
khô, thuốc mỡ tra mắt Tetracycline 1%, băng keo dán mắt. 3 27 30 0 <0,001* 

2. Dùng tăm bông/ bông ướt thấm nước muối (vắt kiệt) lau dọc hai 
bờ mi từ góc ngoài vào góc trong sau đó lau sạch vùng da mi 
quanh mắt. 

2 28 24 6 <0,001* 

3. Dùng ngón tay trỏ kéo nhẹ mi dưới của người bệnh xuống. 7 23 25 5 <0,001* 

4. Tra thuốc mỡ mắt theo y lệnh (Tetracycline 1%) vào cùng đồ 
dưới của mắt mà không để đầu lọ thuốc chạm vào mắt người 
bệnh. Lưu ý không tra trực tiếp lên giác mạc. 

17 13 27 3 0,004* 

5. Dùng bông khô lau sạch xung quanh mắt cho người bệnh. 3 27 23 7 <0,001* 

6. Dùng băng keo dán hai mắt bệnh nhân từ mi trên xuống mi dưới. 
Chắc chắn rằng hai mắt bệnh nhân đã nhắm hoàn toàn. 25 5 30 0 0,052** 

*Giá trị p của Chi2, có ý nghĩa thống kê 

**Giá trị p của Fisher 2 đuôi 

Bảng 3. Điểm trung bình thực hành của ĐDGMHS trước và sau hướng dẫn 

Nội dung Trước hướng dẫn (TB ± ĐLC) Sau hướng dẫn (TB ± ĐLC) p valuea 

Tổng điểm thực hành (6đ) 1,9 ± 1,45 5,3 ± 1,15 <0,001* 

a-Kiểm định t bắt cặp 

*Có ý nghĩa thống kê 

Tỷ lệ thực hành nội dung thứ 6 tuy không có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê nhưng luôn cao nhất trước 
hướng dẫn là 83,33% (25/30) và sau hướng dẫn là 100%. 

Sự hài lòng của ĐDGMHS về chương trình hướng dẫn quy trình 

Bảng 4. Sự hài lòng của ĐDGMHS về chương trình hướng dẫn 

 Nội dung TB ± ĐLC Không đồng ý (%) Không ý kiến (%) Đồng ý (%) 

1. Lý do hướng dẫn rõ ràng. 3 0 0 100 

2. Cần có quy trình trong vấn đề này. 2,93 ± 0,25 0 6,67 93,33 

3. Tổng quan tài liệu thích hợp và đầy đủ (không có 
bằng chứng quan trọng nào bỏ lỡ cũng không bao 
gồm bất kỳ điều gì không nên có) trong hướng dẫn 

2,83 ± 0,37 0 16,67 83,33 
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này. 

4. Hướng dẫn được trình bày dễ hiểu. 3 0 0 100 

5. Các khuyến cáo trong hướng dẫn rõ ràng. 2,97 ± 0,18 0 3,33 96,67 

6. Tôi đồng ý với các khuyến cáo trong hướng dẫn. 3 0 0 100 

7. Các khuyến cáo trong hướng dẫn phù hợp với 
người bệnh gây mê toàn diện. 3 0 0 100 

8. Quy trình trong hướng dẫn có thể linh động khi áp 
dụng trong vài trường hợp (cấp cứu, vị trí mổ gần 
mắt…). 

2,87 ± 0,35 0 13,33 86,67 

9. Khi áp dụng, quy trình mang lại lợi ích cho người 
bệnh hơn là thiệt hại. 2,93 ± 0,25 0 6,67 93,33 

10. Áp dụng quy trình trong hướng dẫn không làm ảnh 
hưởng cách tổ chức khoa phòng của tôi. 2,97 ± 0,18 0 3,33 96,67 

11. Áp dụng quy trình trong hướng dẫn không khó về 
mặt kỹ thuật (khó thực hiện, tốn thời gian…). 2,9 ± 0,4 3,33 3,33 93,33 

12. Chi phí thực hiện theo quy trình trong hướng dẫn 
phù hợp, không tốn kém. 2,83 ± 0,38 0 16,67 83,33 

13. Hầu hết đồng nghiệp của tôi đồng ý và hỗ trợ thực 
hành theo quy trình này. 2,9 ± 0,31 0 10 90 

14. Quy trình mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân 
(không hoặc ít nghe báo cáo hơn về trường hợp tổn 
thương mắt sau phẫu thuật tại khoa). 

2,93 ± 0,25 0 6,67 93,33 

15. Quy trình mang lại cách sử dụng vật tư y tế (bông, 
băng keo…) hiệu quả hơn. 2,7 ± 0,47 0 30 70 

16. Quy trình nên được áp dụng rộng rãi. 2,97 ± 0,18 0 3,33 96,67 

17. Tôi cảm thấy tự tin và thoải mái khi chăm sóc người 
bệnh của tôi theo quy trình. 2,97 ± 0,18 0 3,33 96,67 

Số liệu trình bày ở Bảng 4 cho thấy các nội dung thứ 1, 4, 6, 7 có tỷ lệ ĐDGMHS đồng ý cao nhất (100%). 
Điểm trung bình các nội dung đều từ 2,7 ± 0,47 đến 3. 

 

BÀN LUẬN 

Với số lượng ca phẫu thuật chương trình trung 
bình 50 ca mỗi ngày, Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh 
viện Ung Bướu đã xây dựng nhiều quy trình để đảm 
bảo chất lượng phục vụ người bệnh, trong đó có quy 
trình bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện. 
Trước đây, ĐDGMHS của khoa đã có áp dụng việc 
chăm sóc, bảo vệ mắt người bệnh theo ý kiến chủ 
quan của mỗi người mà không theo một quy trình 
chung. Sau 3 tuần can thiệp chương trình hướng 
dẫn quy trình tại khoa, chúng tôi đã tìm thấy một số 
hiệu quả. 

Nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa trung 
bình tổng điểm nhận thức của ĐDGMHS trước 
hướng dẫn là 29,87 ± 2,87 và sau hướng dẫn là 
33,7 ± 3,22. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(p<0,001). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 
của Cho và cộng sự (2017), với điểm trung bình 
nhận thức tăng 0,41 (p<0,001)(1). 

Về từng nội dung, nhận thức mức độ quan 
trọng của việc chăm sóc, bảo vệ mắt cho người 
bệnh gây mê toàn diện ở ĐDGMHS sau hướng dẫn 
có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê (p <0,05). Điều 
này cho thấy tỷ lệ tổn thương mắt mà chương trình 
hướng dẫn đưa ra dựa trên những tài liệu khoa học 
cao hơn họ nghĩ, đã tác động đến nhận thức của họ 
(6), (7), (8), (10), (11), (12). Nhận thức mức độ ưu tiên bảo vệ 
mắt cũng có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê  
(p <0,05). Trước hướng dẫn, ĐDGMHS của khoa 
cho biết họ chỉ tập trung hoàn thành những quy định, 
quy trình đã ban hành, trong đó chưa có quy trình về 
bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn diện. Thêm 
vào đó, họ cho rằng bảo vệ mắt không phải là “vấn 
đề sống còn”; quan điểm này cũng được thể hiện ở 
đối tượng nghiên cứu của Fashafsheh và cộng sự 
(2013)(2). Vì vậy, sau hướng dẫn, quy trình được ban 
hành, ĐDGMHS đã thay đổi nhận thức về mức độ 
ưu tiên của bảo vệ mắt cho người bệnh. Mặt khác, 
sự thay đổi nhận thức mức độ sẵn lòng thực hành 
sau hướng dẫn so với trước hướng dẫn không có ý 
nghĩa thống kê (p >0,05). Điều này giải thích được vì 
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từ trước hướng dẫn, ĐDGMHS cho biết họ sẵn lòng 
bảo vệ mắt cho người bệnh khi có đủ thời gian và 
dụng cụ, và quy trình ban hành của khoa đảm bảo 
được những điều ấy. Nhận thức của ĐDGMHS về 
mức độ ảnh hưởng của chương trình hướng dẫn 
chăm sóc, bảo vệ mắt đối với việc phòng ngừa tổn 
thương mắt trong gây mê toàn diện cũng có sự thay 
đổi sau can thiệp; sự thay đổi này có ý nghĩa thống 
kê (p <0,001) chứng tỏ chương trình hướng dẫn 
trong nghiên cứu đã có ảnh hưởng nhiều đến nhận 
thức của họ. Về thói quen đánh giá mắt và thói quen 
lau mắt người bệnh bằng nước muối, điểm trung 
bình nhận thức của ĐDGMHS cũng tăng có ý nghĩa 
thống kê (p <0,05). Do trước khi có quy trình, vấn đề 
vệ sinh mắt trước khi tra - nhỏ thuốc mắt và trước 
khi dán mắt ít khi được đề cập nên có những 
ĐDGMHS không bao giờ thực hiện. Sau khi được 
hướng dẫn, họ nhận thức được lau mắt người bệnh 
bằng nước muối là một bước trong quy trình tra - 
nhỏ mắt của Bộ Y Tế, và là một phần trong hướng 
dẫn sử dụng của Tegaderm - băng keo dán mắt 
đang được sử dụng thường quy ở khoa, nên thói 
quen này tăng lên. Thói quen dùng thuốc nhỏ mắt/ 
mỡ tra mắt cho người bệnh gây mê toàn diện trước 
và sau hướng dẫn quy trình cũng có sự thay đổi có ý 
nghĩa thống kê (p <0,05). Điểm trung bình nhận thức 
của ĐDGMHS về thói quen dán mắt cho bệnh nhân 
sau can thiệp chương trình hướng dẫn là  
4,63 ± 0,49 trong khi trước hướng dẫn là  
4,43 ± 0,63, nhưng sự thay đổi này không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Điều này có thể được giải thích là 
do ĐDGMHS của khoa đã có thói quen dán mắt cho 
người bệnh từ trước hướng dẫn, điểm trung bình 
nhận thức của nội dung này vốn đã cao nhất trong 
các nội dung. Sau hướng dẫn, họ tiếp tục duy trì thói 
quen này. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,005) ở các nội dung 
thực hành từ 1 đến 5 của ĐDGMHS trước và sau 
can thiệp chương trình hướng dẫn quy trình bảo vệ 
mắt cho người bệnh gây mê toàn diện. Trong khi đó, 
sự thay đổi ở nội dung thứ 6, dán mắt người bệnh, 
trước và sau can thiệp hướng dẫn không có ý nghĩa 
thống kê (p >0,05). Điều này tương tự với điểm trung 
bình nhận thức về thói quen dán mắt cho người 
bệnh. Sau cùng, trung bình tổng điểm thực hành của 
ĐDGMHS sau hướng dẫn là 5,3 ± 1,15 cao hơn so 
với trước hướng dẫn là 1,9 ± 1,45. Sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (p <0,001). Kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu của Fashafsheh và cộng sự 
(2013), với trung bình tổng điểm thực hành tăng 1,04 
(p <0,001), và Cho và cộng sự (2017), với trung bình 
tổng điểm thực hành tăng 0,53 (p <0,001)(1), (2). 

Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy 100% người 
tham gia đồng ý rằng lý do hướng dẫn rõ ràng, 

hướng dẫn được trình bày dễ hiểu; tất cả cũng đều 
đồng ý với các khuyến cáo trong hướng dẫn và cho 
rằng các khuyến cáo này phù hợp với người bệnh 
gây mê toàn diện. 96,67% cho rằng “áp dụng quy 
trình trong hướng dẫn không làm ảnh hưởng cách tổ 
chức khoa phòng của tôi”. Điều này cho thấy quy 
trình vừa ban hành phù hợp với cách tổ chức hiện 
tại của khoa. Hai nội dung “quy trình nên được áp 
dụng rộng rãi”, “tôi cảm thấy tự tin và thoải mái khi 
chăm sóc người bệnh của tôi theo quy trình” trong 
nghiên cứu của chúng tôi cũng có tỷ lệ đồng ý là  
96,67%, cao hơn trong nghiên cứu của Swanke 
(2017), chỉ có 73,33% và 66,67%(9). Kết quả cho 
thấy điểm trung bình hài lòng dao động từ 2,7 ± 0,47 
đến 3 trên thang Likert 3 điểm. Kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu của Cho và cộng sự (2017), có 
điểm trung bình hài lòng là 4,09 ± 0,57 dựa trên 
thang Likert 5 điểm(1). 

KẾT LUẬN 

Sau chương trình hướng dẫn quy trình bảo vệ 
mắt cho người bệnh gây mê toàn diện, điểm trung 
bình nhận thức và thực hành của ĐDGMHS tại Bệnh 
viện Ung Bướu đều tăng (nhận thức: 33,7 ± 3,22 so 
với 29,87 ± 2,87; thực hành: 5,3 ± 1,15 so với  
1,9 ± 1,45). Sự hài lòng của ĐDGMHS về chương 
trình hướng dẫn cũng đạt từ 2,7 ± 0,45 đến 3 trên 
thang Likert 3 điểm ở các nội dung. 

Chương trình hướng dẫn quy trình bảo vệ mắt 
cho người bệnh gây mê toàn diện dành cho 
ĐDGMHS đã đạt được một số hiệu quả trong việc 
nâng cao nhận thức và thực hành cho ĐDGMHS. 
Cần xây dựng quy trình bảo vệ mắt cho người bệnh 
gây mê toàn diện ở các bệnh viện cũng như đưa vấn 
đề này vào chương trình giảng dạy ĐDGMHS ở các 
cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, cần thực hiện các 
nghiên cứu tiếp theo sau chương trình hướng dẫn 
quy trình bảo vệ mắt cho người bệnh gây mê toàn 
diện, đồng thời đánh giá sự hài lòng của người bệnh 
sau khi ĐDGMHS áp dụng quy trình. 
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ABSTRACT 

Application of protocol for eye protection during general anesthesia at oncology hospital 
  

Background: Ophthalmic complications in general anesthesia are quite uncommon, but when they occur, 
there may be discomfort, pain and visual loss. Since the beginning of April 2020, Department of Anesthesiology 
– Oncology Hospital has popularized the "Protocol for eye protection during general anesthesia", which has just 
been issued, to the nurse anesthetists.  

Objective: To assess the nurse anesthetists’ awareness, practice and satisfaction after the training 
program of the protocol.  

Methods: The study was conducted with all of 30 nurse anesthetists in the department. Data were 
collected based on a self-administered questionnaire and a practice checklist.  

Results: After the training program, the mean scores of awareness and practice increased (p<0.001). The 
mean awareness scores before and after training were 29.87 ± 2.87 and 33.7 ± 3.22 while the corresponding 
mean practice scores were 1.9 ± 1.45 and 5.3 ± 1.15. The mean satisfaction scores of the nurse anesthetists 
on the training program were between 2.7 ± 0.45 and 3 on the 3-point Likert scale. Conclusion: The training 
program of protocol for eye protection during general anesthesia has been shown to be effective for the nurse 
anesthetists at Oncology Hospital. 

Key words: Nurse anesthetists, protocol for eye  protection, awareness, practice, training 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Di căn hạch vùng là một trong những yếu tố tiên 
lượng quan trọng trong ung thư da, cũng như bệnh 
melanôm ác. Ung thư da chi dưới đặc biệt là vùng 
dưới gối thường chủ yếu cho di căn đến hạch vùng 
bẹn, còn hạch vùng khoeo rất hiếm gặp. Trong 
melanôm, tỷ lệ di căn hạch khoeo chỉ khoảng  
0,3 - 7,0%[1] [2]. Trong ung thư da tế bào gai tỷ lệ này 
chưa có số liệu nghiên cứu, nhưng có vẻ tỷ lệ đó 
còn thấp hơn trong melanôm[3]. Do tỷ lệ di căn thấp 
như vậy nên số ca hạch khoeo di căn trong ung thư 
da gặp trên lâm sàng rất ít, dẫn tới phẫu thuật viên 
chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nạo hạch 
khoeo và kỹ thuật nạo hạch khoeo cũng chưa được 
đề cập nhiều trong các y văn. Do đó chúng tôi xin 
trình bày một ca bệnh về melanôm ác ngón 4 chân 
trái di căn hạch khoeo mà chúng tôi gặp phải trên 
lâm sàng để bàn về kỹ thuật phẫu thuật mà chúng tôi 
đã thực hiện. 

CA LÂM SÀNG 

Bệnh nhân nam, 88 tuổi, nhập viện vì sang 
thương ngón 4 bàn chân trái khoảng 01 tháng sưng 
đau nhiều, rỉ dịch mủ, kích thước khoảng 1.5cm, 
màu đen. Sau đó 02 tuần bệnh nhân sờ thấy hạch 
bẹn trái đau nhức, khám thấy 4 - 5 hạch, kích thước 
1 - 2cm, chắc dính. Bệnh nhân đến khám bệnh tại 
bệnh viện Ung Bướu vào ngày 11/1/2019. Tiền căn 
phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt năm 2009, tiền căn 
gia đình chưa ghi nhân bệnh lý ung thư. Sinh thiết 

sang thương ngón chân có giải phẫu bệnh: Melanom 
ác. Siêu âm cho thấy hạch bẹn trái có vài khối hạch 
echo kém, mất rốn hạch, kích thước 5-32mm, nghĩ 
hạch di căn, chụp CT-scan: nốt tròn có thành phần 
mô vùng chậu trong trái nằm sát vách chậu, 
d # 20mm + tổn thương đa nốt  bẹn trái d<32mm, 
nghĩ hạch chậu bẹn trái thứ phát. Do đó bệnh nhân 
được tháo khớp ngón IV bàn chân trái + nạo hạch 
bẹn-chậu trái (18/02/19). Giải phẫu bệnh sau mổ: 
pT: bướu 1x1cm: Melanom ác, pN: (7/7 hạch), kích 
thước 3 - 5cm: Melanom ác di căn hạch. Chẩn đoán 
sau mổ: Melanom ác ngón IV chân trái pT3bN3cM0. 
Tiếp theo bệnh nhân được chỉ định xạ trị vào nền 
hạch di căn vùng bẹn - chậu 30Gy/10 lần bắt đầu xạ 
ngày 13/5/19 dứt xạ 27/5/2019. Bệnh nhân theo dõi 
định kỳ hằng tháng không có phát hiện bất thường. 
Sau đó 6 tháng (25/11/2019), bệnh nhân tái khám 
định kỳ mặc dù khám lâm sàng không sờ thấy hạch 
khoeo nhưng trên siêu âm vùng khoeo phát hiện 
hạch vùng khoeo bên trái theo dõi di căn kích thước 
13mm và FNA hạch khoeo phù hợp melanom di căn 
hạch. Khảo sát vùng bẹn không có hạch di căn, diện 
cắt mỏn cụt ngón IV lành tốt, không sang thương. 
Nên bệnh nhân được phẫu thuật nạo hạch khoeo. 
Chẩn đoán Melanom ác ngón IV chân trái 
T3bN3cM0 giai đoạn IIIC đã điều trị di căn hạch 
khoeo trái. 

 

 

TÓM TẮT 

Chúng tôi miêu tả một ca melanom ác da ngón bốn chân trái di căn hạch bẹn đã được phẫu thuật và 
xạ trị vùng bẹn sau đó di căn hạch khoeo, hiếm gặp trên lâm sàng, để miêu tả về kỹ thuật nạo hạch vùng 
khoeo. Vì nó ít gặp và y văn ít đề cập đến nên gây lúng túng cho phẫu thuật viên trong nạo hạch khoeo, 
dẫn đến việc nạo hạch không sạch mà chỉ dừng lại ở việc lấy hạch khoeo. 
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GIẢI PHẪU VÙNG KHOEO 

Giải phẫu 

Vùng khoeo là một cấu trúc hình trám gồm 4 cạnh được giới hạn bởi hai tam giác: tam giác trên có cạnh 
ngoài là cơ nhị đầu đùi, cạnh trong là cơ bán gân và cơ bán màng; tam giác dưới được tạo bởi hai đầu cơ 
bụng chân. Các thành phần trong hố khoeo gồm động mạch khoeo nằm sâu nhất, đi cùng với động mạch 
khoeo có tĩnh mạch khoeo nằm nông hơn và phía ngoài hơn so với động mạch. Thần kinh chày là thành phần 
nông nhất và ngoài nhất. Hạch khoeo thường sẽ có khoảng 2 - 6 hạch nằm trong các mô mỡ xung quanh và đi 
dọc theo mạch máu ở vùng này nên khi nạo hạch cần lấy hết các tổ chức mỡ này[4]. Hạch khoeo chia làm hai 
nhóm: Nhóm hạch sâu nằm gần các bó mạch khoeo và nhóm nông nằm gần tĩnh mạch hiển bé. Thường sẽ có 
một hạch nằm nông ở mô dưới da, ở vị trí tĩnh mạch hiển bé đi xuyên qua lớp mạc vì vậy cần lấy nông mạc 
dưới da để chắc chắn lấy được hạch này. Khi nạo hạch khoe đầu tiên cần bộc lô rõ cấu trúc hình trám của hố 
khoeo, tiếp theo cần xác định và bảo tồn các cấu trúc mạch máu thần kinh và sau đó việc lấy mô mỡ xung 
quanh sẽ dễ dàng. 

 

     
 

Các biến thể của động mạch khoeo 

Trong khi nạo hạch khoeo để tránh việc làm tổn thương động mạch khoeo ngoài ý muốn, cần nắm rõ các 
phân nhánh bất thường của động mạch khoeo. Hệ thống phân loại các dạng của động mạch khoeo được tạo 
ra bởi Lippert và Pabst năm 1985 và được cải tiến bởi Kim và cộng sự năm 1986. Hiện cách phân loại này 
được sử dụng phổ biến nhất, chia biến thể động mạch khoeo thành 3 type chính, 10 type phụ. Type I là type 
thường gặp nhất, có tất cả các nhánh chia của động mạch khoeo nằm dưới khớp gối. Type II là các nhóm 
động mạch khoeo cho phân nhánh động mạch chày trước và chày sau sớm ngày vị trí khớp gối hoặc trên 
khớp gối, tỷ lệ của type II khoảng 5.0% - 7.8%. Type III là nhóm động mạch khoeo cho phân nhánh cực thấp 
và các phân nhánh bất thường, tỷ lệ gặp thấp nhất. 
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(nguồn: Krzysztof A. Tomaszewski, MD, PhD, et al, “The evidence - based surgical anatomy of the popliteal 
artery and the variations in its branching patterns”) 

Do đó khi nạo hạch vùng khoeo cần chú ý đến biến thể type II của động mạch vì nó cho phân nhánh sớm 
ở vị trí lấy hạch, nếu không cẩn thận xác định có thể làm tổn thương các nhánh chày trước hoặc chày sau. Vì 
vậy cần phải tìm chỗ chia đôi của hai đầu cơ bụng chân từ đó xác định được chỗ phân nhánh động khoeo. 

 
Nghiên cứu Quốc gia Cách thức Số lượng Type I% Type II% Type III% 

Calisir, 2015 Thổ Nhĩ Kỳ Chụp CT mạch máu 636 91,4% 5,0% 3,6% 

Yanik, 2015 Thổ Nhĩ Kỳ Chụp CT mạch máu 116 88,8% 7,8% 3,4% 

Kil, 2009 Hàn Quốc Chụp cổng hưởng từ 1242 90,8% 1,6% 7,6% 

 

Kỹ thuật mổ 

Để tiếp cận vùng khoeo trái, bệnh nhân đặt tư thế nằm nghiêng trái hơi sấp và được kê gối dưới cẳng 
chân để gối của bệnh nhân hơi gập lại. Việc tiếp cận ở tư thế này tạo thuận lợi nhất cho việc bộc lộ vùng 
khoeo để nạo hạch[5]. Đường rạch da hình chữ S nằm ngang với nét trên nằm ở ngoài đùi, nét ngang băng 
ngang qua giữa khoeo theo nếp khoeo và nét dưới nằm phía dưới cẳng chân, các góc tạo với nhau 900 như 
hình số 1. Bóc tách hai vạt da sang hai bên, dùng kẹp Allis giữ vạc da để bộc lộ cấu trúc hình trám của hố 
khoeo. Tĩnh mạch hiển bé và các nhánh tận của thần kình bì đùi sau nằm nông nhất ngay trên mạc cân cơ 
dưới da, có thể cột và cắt tĩnh mạch hiển bé để tạo thuận lợi cho việc nạo hạch khoeo (hình số 2)[6]. Tiếp theo 
rạch mạc cân sâu theo chiều dọc, cần cẩn thận để không làm các cấu trúc bên dưới nhất là thần kinh vì nằm 
nông. Ở phía rìa trong của cơ nhị đầu đùi, có thể xác định được thần kinh mác chung nằm trong mô mỡ. Sau 
đó bóc tách dần lên phía trên dọc theo thần kinh mác chung để thấy được thần kinh ngồi và nhánh chia là thần 
kinh chày. Phẫu tích dọc theo thần kinh chày đến vùng khoeo và dùng dây vén nhẹ hai thần kinh ra ngoài. Từ 
thần kinh mác chung và dây thần kinh chày, có thể xác định lần lượt các dây thần kinh bì bắp chân ngoài và bì 
bắp chân trong, nên bảo tồn hai dây thần kinh này vén nhẹ sang bên. Tuy nhiên nếu cần thiết có thể cắt dây 
thần kinh bì bắp chân trong để tiếp cận các cấu trúc sâu dễ dàng hơn, nhưng nó sẽ gây tê vùng da bắp chân 
lúc hậu phẫu. Tiếp theo tiến hành lột mạc cân cơ bụng chân để tiếp cận bó mạch khoeo, động mạch khoeo sẽ 
nằm giữa hơn và sâu hơn tĩnh mạch, và nằm ở giữa hai đầu của cơ bụng chân, tiếp tục bóc tách xuống phía 
dưới có thể thấy được lỗ đổ của tĩnh mạch hiển bé vào tĩnh mạch khoeo. Sau khi đã xác định được các cấu 
trúc, có thể tiến hành lấy sạch mô mỡ xunh quanh mạch máu và thần kinh ở khoeo một cách dễ dàng. Đặc biệt 
thường sẽ có một hạch nằm ở giữa mặt sau gối và động mạch khoeo, nên cần chú ý nạo sạch hạch này[7]. 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 
 

 172 

Cuối cùng, đặt dẫn lưu và đóng các lớp cân mạc và da. Vài ngày đầu sau hậu phẫu, bệnh nhân nên được nẹp 
cố định gối để việc phục hồi nhanh hơn trước khi vận động lại bình thường. 

                

                          

        
 

BÀN LUẬN 

Kỹ thuật nạo hạch khoeo được miêu tả lần đầu 
tiên vào năm 1980 bởi tác giả Karakousis và hầu 
như các phẫu viên đều nạo hạch khoeo theo cách 
này. Sau này khi hiểu biết nhiều hơn về giải phẫu ở 
vùng khoeo để tránh các tổn thương những cấu trúc 
ở vùng khoeo nhiều tác giả cũng đã cải tiến để tiếp 
cận vùng khoeo dễ dàng hơn. Chúng tôi rạch da 
hình chữ S thay vì rạch da zig zag giống tác giả 
Karakousis để việc lành sẹo sẽ ít co kéo gây hạn 
chế vận động vùng khoeo.  

Vì hạch khoeo thường nằm sâu dưới mạc vùng 
khoeo và tỷ lệ dẫn lưu của ung thư da melanom đến 
hạch vùng kheo ít hơn 5% nên việc di căn hạch 
khoeo rất hiếm gặp trên lâm sàng[8]. Trường hợp 
bệnh nhân chúng tôi miêu tả ở trên, lâm sàng không 
sờ thấy hạch khoeo nên chúng tôi đã siêu âm đánh 
dấu hạch ra da để tạo thuận lợi cho việc nạo hạch. 

Nếu trong trường hợp lý tưởng có thể chụp phim 
MRI để đánh giá chính xác hơn vị trí và số lượng 
hạch di căn ở khoeo. 

 

Hình 1. Đường rạch da chữ S  
(vùng khoeo chân trái)   

Hình 2. Bóc tách vạc da lớp nông 
1: Thần kinh mạc chung 

2: Thần kinh chày 
*: Tĩnh mạch hiển bé 
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Theo Mạng lưới ung thư quốc gia Hoa Kỳ 
(National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 
2020, điều trị melanom giai đoạn III có di căn hạch 
tại vùng trên lâm sàng nên thử xét nghiệm đột biến 
BRAF để sau này có thể sử dụng thuốc ức chế 
BRAF như Dabrafenib, Trametinib khi bệnh tái phát. 
Đối với bướu và hạch có thể phẫu thuật được thì sẽ 
cắt rộng bướu nguyên phát kèm nạo hạch vùng và 
có ba hướng để điều trị sau đó dựa vào nguy cơ tái 
phát và độc tính của từng phương pháp điều trị. Thứ 
nhất điều trị toàn thân, liệu pháp miễn dịch 
Nivolumab, Pembrolizumad, hoặc 
Dabrafenib/Trametinib nếu có đột biến BRAF-V600. 
Thứ hai, xạ trị bổ trợ vào nền hạch sau đó, việc xạ trị 
vào nền bướu chỉ có thể giúp giảm vùng hạch tái 
phát nhưng không cải thiện thời gian sống không tái 
phát hay tỷ lệ sống chung. Cân nhắc xạ trị bổ trợ ở 
những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như: hạch 
vỡ vỏ bao, di căn hơn 1 hạch tuyến mang tai, hơn 2 
hạch vùng cổ hoặc nách, hơn 3 hạch vùng đùi, hoặc 
hạch lớn hơn 3cm ở cổ nách, hoặc hạch lớn hơn 
4cm ở vùng đùi. Thứ ba, theo dõi tái khám định kỳ 
ba đến sáu tháng trong 2 năm đầu, đối với bệnh 
nhân có nguy cơ tái phát thấp. Cụ thể đối với trường 
hợp bệnh nhân đã đề cập việc nạo hạch bẹn ghi 
nhận có 7 hạch di căn kích thước to nguy cơ tái phát 
cao, chúng tôi đã điều trị xạ trị vào nền hạch cho 
bệnh nhân. Bệnh nhân có tái phát hạch vùng kheo, 
chúng tôi đã nạo hạch khoeo giải phẫu bệnh 2/5 
hạch dương tính có kích thước 1 - 2.5cm, đánh giá 
nguy cơ tái phát thấp và trước đó bệnh nhân đã 
không thử BRAF nên bệnh nhân được theo dõi mỗi 
3 tháng. 

KẾT LUẬN 

Nạo hạch khoeo là một phẫu thuật không khó 
nhưng việc ít gặp trên lâm sàng sẽ khiến phẫu thuật 
viên lúng túng khi tiến hành kỹ thuật dẫn tới không 
lấy sạch hết được hạch khoeo. Cần nằm rõ giải 
phẫu vùng khoeo để tránh gây các biến chứng hậu 
phẫu như tê vùng bắp chân hoặc nặng hơn yếu 
vùng cẳng chân do tổn thương thần kinh, chảy máu 
nhiều do phạm mạch máu khoeo. Đường rạch da 
hình chữ S hay hình zig zag đều được, điều quan 

trọng là đường rạch da phải đủ rộng để bộc lộ tốt 
vùng trám khoeo. Cuộc phẫu thuật được gọi thành 
công khi đáp ứng được hai điều kiện trên: lấy sạch 
hạch và không biến chứng hậu phẫu. 
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ABSTRACT 

Popliteal lymph node dissection for metastases of cutaneous malignant melanoma 

Popliteal lymph node dissection is not performed commonly and the literature is not mentioned this 
technique regularly. We present a case of cutaneous melanoma of the fourth toe with inguinal lymph node 
metastasis earlier and now he had popliteal lymph node metastasis, which is very rare in clinical. Then we 
describe the anatomy of popliteal fossa và the technique of popliteal lymphadenectomy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Globocan năm 2018, ung thư (UT) đại - 
trực tràng là UT thường gặp hàng thứ năm tại Việt 
Nam với 14.733 ca mới[7]. Theo kết quả ghi nhận UT 
quần thể tại TP HCM 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[17]. 

UT đại - trực tràng là bệnh của người già vì có 
hơn 90% ca khi chẩn đoán đã ở tuổi 50 hoặc hơn[15]. 
Tuy nhiên số bệnh nhân trẻ đang ngày một tăng lên, 
đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ[1,2,10,19]. Các bệnh 
nhân UT đại - trực tràng trẻ thường có loại mô học 
ác tính hơn và thường được chẩn đoán ở giai đoạn 
muộn hơn[4,8,9,12,15]. Vài tác giả cũng mô tả nhóm 
bệnh nhân trẻ có tiên lượng kém hơn[5]. 

Trong một nghiên cứu thực hiện năm 2019[16], 
chúng tôi không thấy có sự gia tăng tỉ lệ bệnh nhân 
UT đại - trực tràng trẻ (< 50 tuổi) so với các thời 
điểm 20 năm trước tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. 
Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi tỉ lệ bệnh nhân UT đại - 
trực tràng trẻ tại Việt Nam có gia tăng hay không, 
cần phải phân tích các số liệu của Ghi nhận UT quần 
thể chứ không thể dựa vào số liệu bệnh viện như 
trong nghiên cứu vừa nêu. 

Cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu dựa trên 
số liệu Ghi nhận UT quần thể về tỉ lệ bệnh nhân UT 
đại - trực tràng trẻ ở Việt Nam. Do vậy, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Phân tích 
sự thay đổi của số bệnh nhân mới UT đại - trực tràng 
tuổi trẻ theo số liệu Ghi nhận UT quần thể TPHCM 
từ năm 2003 đến 2016. 

TÓM TẮT 

Mục đích: Phân tích sự thay đổi của số bệnh nhân mới ung thư (UT) đại - trực tràng tuổi trẻ theo số 
liệu từ Ghi nhận ung thư quần thể TPHCM từ năm 2003 đến 2016. 

Đối tượng và phương pháp: Số liệu từ Ghi nhận ung thư quần thể TPHCM từ năm 2003 đến 2016 
(với 10.710 bệnh nhân UT đại - trực tràng mới, trong đó có 6.771 UT đại tràng và 3.939 UT trực tràng) 
được sử dụng. Tỉ suất thay đổi hàng năm của các bệnh nhân UT đại - trực tràng tuổi trẻ (<50 tuổi) được 
tính để xem xét xu hướng tăng giảm của UT đại - trực tràng ở người trẻ.  

Kết quả:  

- Tỉ lệ bệnh nhân UT đại tràng và trực tràng trẻ (< 50 tuổi) lần lượt là 22,1% (KTC 95%: 21,1 - 23,1%) 
và 20,6% (KTC 95%: 19,3 - 21,8%). 

- Số các bệnh nhân mới UT đại - trực tràng tại TPHCM không có xu hướng tăng ở các nhóm tuổi trẻ.   

Kết luận: Chưa ghi nhận xu hướng tăng UT đại - trực tràng ở người trẻ tại TP. HCM.  

Tuy nhiên, tỉ lệ bệnh nhân UT đại - trực tràng trẻ tại TPHCM hiện ở mức cao, nên cần cảnh giác khả 
năng bị UT đại - trực tràng khi có các triệu chứng nghi ngờ ở người trẻ <50 tuổi. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Số liệu từ Ghi nhận UT quần thể TPHCM các 
năm 2003 - 2016 (gồm 10.710 bệnh nhân, trong đó 
có 6.771 UT đại tràng và 3.939 UT trực tràng) được 
sử dụng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Các biến số chính 
- Tuổi trẻ được xác định khi các bệnh nhân có 

tuổi < 50. 

- Tỉ suất thay đổi hàng năm (annual percent 
change: APC) được tính theo công thức: 

1

1

100n n
n

n

I IAPC
I






   

với: APCn là tỉ suất thay đổi trong năm. 

In là số bệnh nhân mới trong năm. 

In-1 là số bệnh nhân mới trong năm trước. 

APC được trình bày bằng tỉ lệ % và có thể có 
giá trị dương hoặc âm. 

- Xu hướng tăng giảm của UT đại - trực tràng 
được xem xét dựa trên sự biến thiên của APC liên 
tục trong khoảng thời gian 2003 - 2016. Đường hồi 
quy sự biến thiên của APC được tính và minh hoạ 
trên biểu đồ phân tán. Đường hồi quy hướng lên rõ 
rệt cho thấy xu hướng tăng của APC theo thời gian, 
và ngược lại. 

    + Nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm 
Excel và Minitab 16.  

    + 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). 

KẾT QUẢ 

Theo Ghi nhận UT quần thể TPHCM các năm 
2003 - 2016, có 10.710 bệnh nhân UT đại - trực 
tràng mới, trong đó có 6.771 UT đại tràng và 3.939 
UT trực tràng. 

Số bệnh nhân mới UT đại - trực tràng được 
trình bày trong Biểu đồ 1. 

 

Biểu đồ 1. Số bệnh nhân mới UT đại - trực tràng  
các năm 2003 - 2016 

Phân bố tuổi của các bệnh nhân được trình bày 
trong Bảng 1. Các bệnh nhân UT đại tràng và trực 
tràng trẻ (< 50 tuổi) có tỉ lệ lần lượt là 22,1% (KTC 
95%: 21,1 - 23,1%) và 20,6% (KTC 95%: 19,3 - 
21,8%).  

 < 50 tuổi ≥ 50 
tuổi Tổng 

< 30 tuổi < 40 tuổi < 50 tuổi 

Đại 
tràng 

155 
(2,3%) 

608 
(9,1%) 

1.498 
(22,1%) 

5.273 6.771 

Trực 
tràng 

84  
(2,1%) 

315  
(8%) 

812 
(20,6%) 

3.127 3.939 

 

 

Biểu đồ 2. Xu hướng thay đổi của các bệnh nhân 
UT đại - trực tràng trẻ giai đoạn 2003 - 2016 

Tỉ suất thay đổi hàng năm (APC) và xu hướng 
tăng giảm của UT đại - trực tràng trẻ dựa trên sự 
biến thiên của APC liên tục trong khoảng thời gian 
2003-2016 được trình bày trong Bảng 2 và Biểu đồ 
2.  
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Trong giai đoạn 2003 - 2016, số các bệnh nhân 
mới UT đại tràng và trực tràng tại TPHCM không có 
xu hướng tăng ở các nhóm tuổi trẻ. Xu hướng này 
biểu hiện qua các đường hồi quy của Biểu đồ 2 
không hướng lên rõ rệt. 

Bảng 2. Tỉ suất thay đổi hàng năm (APC) của  
UT đại - trực tràng trẻ giai đoạn 2003 - 2016 

 < 30 tuổi < 40 tuổi < 50 tuổi 

n APC n APC n APC 

Đại tràng  

2003 8 0% 25 0% 74 0% 

2004 10 25% 30 20% 75 1,4% 

2005 8 -20% 26 -13,3% 61 -18,7% 

2006 6 -25% 30 15,4% 70 14,8% 

2007 6 0% 39 30% 96 37,1% 

2008 9 50% 38 -2,6% 99 3,1% 

2009 16 77,8% 48 26,3% 131 32,3% 

2010 14 -12,5% 43 -10,4% 98 -25,2% 

2011 13 -7,1% 38 -11,6% 121 23,5% 

2012 18 38,5% 47 23,7% 122 0,8% 

2013 11 -38,9% 58 23,4% 132 8,2% 

2014 14 27,3% 64 10,3% 146 10,6% 

2015 14 0% 61 -4,7% 132 -9,6% 

2016 8 -42,9% 61 0% 141 6,8% 

Trực tràng  

2003 2 0% 19 0% 41 0% 

2004 10 400% 17 -10,5% 39 -4,9% 

2005 3 -70% 7 -58,8% 25 -35,9% 

2006 3 0% 13 85,7% 38 52% 

2007 6 100% 15 15,4% 46 21,1% 

2008 3 -50% 15 0% 48 4,3% 

2009 9 200% 27 80% 69 43,7% 

2010 6 -33,3% 23 -14,8% 58 -15,9% 

2011 7 16,7% 26 13% 62 6,9% 

2012 9 28,6% 27 3,8% 66 6,5% 

2013 8 -11,1% 27 0% 80 21,2% 

2014 8 0% 36 33% 75 -6,2% 

2015 6 -25% 36 0% 88 17,3% 

2016 4 -33,3% 27 -25% 77 -12,5% 

 
 
 

BÀN LUẬN 

Xác định bệnh nhân UT đại - trực tràng “trẻ” 

Khoảng tuổi để xác định nhóm bệnh nhân UT 
đại - trực tràng trẻ thay đổi tùy theo các tác giả. 
Khoảng tuổi này, theo các nghiên cứu so sánh  
về dịch tể học và lâm sàng, có thể là < 40 tuổi[5,8,12], 
< 45 tuổi[14], hoặc < 50 tuổi[3,16].  

Theo Kyaw[11], vì hơn 90% bệnh nhân UT đại - 
trực tràng thường gặp ở tuổi ≥ 50, do vậy nhóm 
bệnh nhân được xác định là trẻ nên là < 50 tuổi. 
Quan điểm này cũng được ủng hộ bởi nhiều nghiên 
cứu UT dựa trên quần thể[1,2,10,19]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng dùng 
khoảng tuổi < 50 để xác định là nhóm bệnh nhân UT 
đại - trực tràng tuổi trẻ. 

Tỉ lệ bệnh nhân UT đại - trực tràng trẻ  

Theo tổng quan của Ahnen[1], hơn 1/10 bệnh 
nhân UT đại - trực tràng có tuổi trẻ < 50 (11% UT đại 
tràng và 18% UT trực tràng).  

Theo Feletto[6], từ năm 1982 đến 2014 tại Úc, 
các bệnh nhân UT đại tràng và trực tràng trẻ <50 có 
tỉ lệ lần lượt là 7% và 9%.  

Trong nghiên cứu này, tỉ lệ bệnh nhân UT đại 
tràng và trực tràng trẻ (< 50 tuổi) có tỉ lệ lần lượt là 
22,1% (KTC 95%: 21,1 - 23,1%) và 20,6% (KTC 
95%: 19,3 - 21,8%). Các tỉ lệ này đều cao hơn hẳn 
các nghiên cứu trên (p < 0,001).  

Năm 2010 tại Hoa Kỳ, tỉ lệ bệnh nhân UT đại 
tràng và trực tràng < 50 tuổi chiếm 4,8% và 9,5%. 
Dự kiến đến năm 2030 các tỉ lệ trên sẽ là 10% và 
22%[14]. 

Tỉ lệ bệnh nhân UT đại tràng trẻ trong nghiên 
cứu này thậm chí còn cao hơn cả tỉ lệ bệnh nhân  
UT đại tràng trẻ tại Hoa Kỳ dự kiến vào năm 2030  
(p < 0,001). 

Sự gia tăng của các bệnh nhân UT đại - trực 
tràng tuổi trẻ ? 

Theo Ahnen[1], tại Hoa Kỳ, từ năm 2000 đến 
2009 xuất độ ca UT đại - trực tràng mới ở nhóm 
người trẻ < 50 tăng liên tục, đối nghịch với xu hướng 
giảm liên tục ở nhóm người ≥ 50 tuổi.  

Theo Vuik[19], tại Âu châu, xuất độ ca UT đại - 
trực tràng mới tăng 7,9% mỗi năm ở nhóm tuổi 20-
29 trong khoảng thời gian 2004 - 2016. Tỉ lệ tăng ở 
nhóm tuổi 30 - 39 là 4,9% và ở nhóm tuổi 40 - 49 là 
1,6%. 

Theo Feletto[6], khảo sát hơn 375.000 ca UT đại 
- trực tràng tại Úc từ năm 1982 đến 2014, các bệnh 
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nhân UT đại tràng trẻ (< 50 tuổi) tăng mỗi năm 1,7 - 
9,3% từ giữa những năm 2000, trong khi các bệnh 
nhân UT trực tràng trẻ tăng mỗi năm 0,9 - 7,1% ngay 
từ đầu những năm 1990.  

Theo Lui[13], khảo sát 1.922.167 ca UT đại - trực 
tràng từ năm 1988 đến 2007, các bệnh nhân UT đại 
tràng trẻ (< 50 tuổi) tăng mỗi năm 1,1% ở Úc; 1,13% 
ở Thượng Hải; 1,82% ở Hong Kong; 1,98% ở Hoa 
Kỳ; 2,6% ở Canada; 2,63% ở Nhật; 3,33% ở Anh và 
9,2% ở Brazil.  

Tuy nhiên, theo Kyaw[11], các số liệu tại Hong 
Kong không ghi nhận gia tăng tỉ lệ UT đại - trực 
tràng tuổi trẻ trong khoảng thời gian 1983 - 2006, 
tương tự với số liệu của Hàn Quốc 1999 - 2009. 

Trong nghiên cứu này, trong giai đoạn 2003 - 
2016, số các bệnh nhân mới UT đại - trực tràng tại 
TPHCM không có xu hướng tăng ở các nhóm tuổi 
trẻ. Kết quả này không khác với đa số các nước trên 
thế giới. 

Nguyên nhân của các UT đại - trực tràng tuổi trẻ 

Khoảng 30% bệnh nhân UT đại - trực tràng trẻ 
có các đột biến gen gây ra các hội chứng di truyền, 
20% có người thân trong gia đình bị UT đại - trực 
tràng; 50% còn lại không có yếu tố di truyền rõ 
ràng[14]. 

Các hội chứng di truyền có liên quan đến UT 
đại - trực tràng, theo thứ tự thường gặp, bao gồm: 

- Hội chứng UT đại - trực tràng di truyền 
không phải đa pôlyp, hay còn gọi là hội chứng 
Lynch. 70% các bệnh nhân có hội chứng này này sẽ 
bị UT đại - trực tràng và 40% số này sẽ bị UT đại - 
trực tràng trước 40 tuổi.  

- UT đại - trực tràng có thể xuất hiện sớm ở 
các bệnh nhân có các hội chứng đa pôlyp dạng 
bướu tuyến: đa pôlyp dạng bướu tuyến gia đình 
(FAP), đa pôlyp liên quan đến đọc - sửa enzim 
polymerase (PPAP), đa pôlyp liên quan đến gen 
MutYH (MAP), đa pôlyp liên quan đến gen NATH1 
(NAP).  

+ FAP là hội chứng di truyền có liên quan đến 
UT đại - trực tràng thường gặp thứ hai sau hội 
chứng Lynch, 100% bệnh nhân sẽ bị UT đại - trực 
tràng, với trung vị tuổi bị UT đại - trực tràng là 39 
tuổi.  

+ PPAP thường có <100 pôlyp và phần lớn bị 
UT đại - trực tràng trước 40 tuổi. 

+ MAP và NAP thường có 10 - 50 pôlyp ở tuổi 
40. Các bệnh nhân MAP có nguy cơ bị UT đại - trực 
tràng cao hơn bình thường 28 lần[3,14,18]. 

Các bệnh nhân UT đại - trực tràng không có 
các hội chứng di truyền, nhưng có người trong gia 
đình cũng bị UT đại - trực tràng, nếu được làm các 
xét nghiệm gen có thể có 60% bị đột biến gen 
BRCA2. Nhóm bệnh nhân này đáp ứng tốt với các 
phác đồ hóa chất có platinum hoặc thuốc ức chế 
PARP khi đã có di căn xa[14]. 

Các nguyên nhân không di truyền của UT đại - 
trực tràng có thể do các yếu tố ẩm thực và tình trạng 
béo phì[9]. Việc tăng sử dụng các phẩm màu và các 
chất bảo quản trong các thức ăn chế biến sẵn có thể 
làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột và gián tiếp làm 
biến đổi các tế bào ở niêm mạc đại - trực tràng. Lạm 
dụng các chất kháng sinh trong nông nghiệp và y 
khoa cũng có thể là nguyên nhân làm thay đổi hệ vi 
khuẩn đường ruột[12]. 

Phát hiện sớm UT đại - trực tràng tuổi trẻ?  

Các bệnh nhân UT đại - trực tràng trẻ thường 
được chẩn đoán ở giai đoạn muộn (giai đoạn III 
hoặc IV), có thể vì: 

- Bướu thường có loại mô học ác tính như: 
carcinôm tuyến chế tiết nhày, carcinôm tuyến tế bào 
nhẫn, carcinôm tuyến kém biệt hóa. 

- Bệnh nhân và ngay cả bác sĩ chỉ nghĩ đến 
chẩn đoán UT đại - trực tràng sau một thời gian 
chẩn đoán và điều trị như viêm nhiễm đường ruột. 

Do vậy, cần cảnh giác khả năng bị UT đại - trực 
tràng khi bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ, 
ngay cả khi ở người trẻ < 50 tuổi[1]. 

Người thân trong gia đình của các bệnh nhân 
UT đại - trực tràng cần phải được tư vấn xét nghiệm 
gen xem có bị các hội chứng di truyền có liên quan 
đến UT đại - trực tràng không. Đây là các đối tượng 
thuộc nhóm nguy cơ cao bị UT đại - trực tràng, cần 
phải bắt đầu tầm soát UT đại - trực tràng ở tuổi trẻ 
hơn thông thường.  

Từ năm 2018, Hướng dẫn tầm soát UT đại - 
trực tràng của Hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) đã hạ tuổi 
bắt đầu nên tầm soát xuống còn 45 tuổi (thay vì là 
50 tuổi), để có thể tầm soát phát hiện sớm UT đại - 
trực tràng ở người trẻ[19].  

KẾT LUẬN 

Chưa ghi nhận xu hướng tăng UT đại - trực 
tràng ở người trẻ tại TP. HCM. 

Tuy nhiên, tỉ lệ bệnh nhân UT đại - trực tràng 
trẻ tại TPHCM hiện ở mức cao, nên cần cảnh giác 
khả năng bị UT đại - trực tràng khi có các triệu 
chứng nghi ngờ ở người trẻ < 50 tuổi. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 179 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ahnen D.J. et al (2014). “The increasing 
incidence of young-onset colorectal cancer: A 
call to action”. Mayo Clinic Proceedings, 89(2): 
216 - 224. 

2. Araghi M. et al (2019). “Changes in 
colorectal cancer incidence in seven high-
income countries: a population-based study”. 
Lancet Gastroenterol Hepatol, 4(7): 511 - 518. 

3. Ballester V. et al (2016). “Clinical and molecular 
features of young-onset colorectal cancer”. 
World J Gastroenterol, 22(5): 1736 - 1744. 

4. Benmoussa A. et al (2013). “Colorectal cancer: 
Comparison of clinicopathologic features 
between Moroccans patients less than 50 years 
old and older”.  Patho Biologie, 61(3): 117 - 119. 

5. Domergue J. et al (1988). “Colorectal carcinoma 
in patients younger than 40 years of age: 
Montpellier Cancer Institute experience with 78 
patients”. Cancer, 61: 835 - 840. 

6. Feletto E. et al (2019). “Trends in Colon and 
Rectal Cancer Incidence in Australia from 1982 
to 2014: Analysis of Data on Over 375,000 
Cases”. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 
28(1): 83 - 90. 

7. Globocan 2018. 
(https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populati
ons/704-viet-nam-fact-sheets.pdf) 

8. Gonzalez Jauregui-Diaz F. et al (2015). 
“Clinicopathological difference in colorectal 
cancer in patients under and over forty years”. 
Rev Med Hosp Gen Mex, 78(4): 151 - 154. 

9. Hubbard J.M., Grothey A. (2013). “Adolescent 
and Young Adult Colorectal Cancer”. JNCCN, 
11: 1219 - 1225. 

10. Kasi P.M., Shahjehan F., Cochuyt J.J., Li Z. et al 
(2018). “Rising proportion of young individuals of 

rectal and colon cancer”. Clin Colorectal Cancer, 
18(1): e87 - 95. 

11. Kyaw M., Sung J.J.Y. (2016). “Young-onset 
colorectal cancer in Asia-Pacific region”. Med J 
Aust, 205(10):450 - 451. 

12. Li M. et al (2011). “Do Young Patients with 
Colorectal Cancer Have a Poorer Prognosis than 
Old Patients?”. J Surg Res, 167(2): 231 - 236.  

13. Lui R.N. et al (2019). “Global Increasing of 
Young-Onset Colorectal Cancer Across 5 
Continents: A Joinpoint Regression Analysis of 
1,922,167 Cases”. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev, 28(8): 1275 - 1282. 

14. Mauri G., Sartore-Bianchi A. et al (2019). “Early-
onset colorectal cancer in young individuals”. 
Mol Oncol, 13: 109 - 131. 

15. Pestana J.S.G., Martins S.F.F. (2016). 
“Colorectal cancer: comparative analysis of 
clinical and pathological characteristics in 
patients aged above and below 45 years of age 
and impact on prognosis”. J Coloproctol (Rio J), 
36(4): 196 - 202. 

16. Phạm Hùng Cường và cs (2019). "Ung thư đại - 
trực tràng ở người trẻ". Tạp chí Ung thư học Việt 
Nam; số 5, tr.259 - 264.  

17. Phạm Xuân Dũng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Bùi 
Đức Tùng, Quách Thanh Khánh và cs (2019). 
"Kết quả ghi nhận ung thư quần thể thành phố 
Hồ Chí Minh 2016". Tạp chí Ung thư học Việt 
Nam; số 5, tr.23 - 29.  

18. Stigliano V. et al (2014). “Early-onset colorectal 
cancer: A sporadic or inherited disease ?”. World 
J Gastroenterol, 20(35): 12420 - 12430. 

19. Vuik F.E.R., Nieuwenburg S.A.V., Bardou M. et 
al (2019). “Increasing incidence of colorectal 
cancer in young adults in Europe over the last 25 
years”. Gut, 0:1 - 7.  

 
 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 180 

SUMMARY 

Is there an increase in the incidence of colorectal cancer in young adults  
in HOCHIMINH CITY, VIET NAM?   

Purpose: To analyse changes in the incidence of colorectal cancer in young adults based on data of the 
population-based cancer registration in HCMC, Vietnam from 2003 through 2016. 

Materials and Methods: Data of 10,710 incident cases (6,771 colon and 3,939 rectal) from HCMC Cancer 
Registry were used. Annual percent changes (APC) by age group was quantified and colorectal incidence 
trends in young adults in Hochiminh city from 2003 through 2016 were assessed. 

Results:  

22.1% of colon cancer patients was less than 50 years old (95% CI: 21.1 - 23.1%). The proportion of the 
young rectal cancer patients was 20.6% (95% CI: 19.3 - 21.8%). 

There was not an increasing trend in the incidence of colorectal cancer in young adults in Hochiminh city. 

Conclusion: Increasing colorectal cancer incidence trends among younger adults in Hochiminh city, 
Vietnam were not recognized yet. However, proportion of young colorectal cancer patients there was high.  

Therefore, it must consider colorectal cancer as a real possibility in individuals who present with any 
suspicious symptoms, even in  adults less than 50-year-old. 

Keywords: Colorectal cancer, young adults, annual percent changes. 
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TÓM TẮT 

Phần mở đầu: Dựa vào tính chất các mẫu dịch khoang cơ thể có hiện diện các mảnh DNA lơ lửng 
giúp thực hiện chẩn đoán đột biến EGFR. Từ nguyên lý này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với các mục 
tiêu sau: 

a) Khảo sát tỉ lệ dương tính đột biến EGFR trong các mẫu dịch khoang cơ thể. 

b) So sánh với kết quả trên cùng một bệnh nhân được chẩn đoán đột biến EGFR trong mẫu bệnh 
phẩm mô học đúc khối paraffine. 

c) Phần nào khảo sát giá trị chẩn đoán đột biến EGFR trong các mẫu dịch khoang cơ thể. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, thống kê mô tả cắt ngang. Các trường hợp UTPKTBN được  
chẩn đoán đột biến EGFR bằng mẫu bệnh phẩm đúc khối paraffine với Test EGFR Version 1 và mẫu 
bệnh phẩm dịch các khoang cơ thể (Dịch màng phổi, dịch màng tim, dịch màng bụng, dịch não tủy) với 
Test EGFR Version 2. 

Kết quả: Có 117 ca bệnh trong nghiên cứu: 

Kết quả chẩn đoán đột biến gen EGFR trên mẫu mô học đúc khối paraffine: (+) 49 ca # 41,88%, 
tương đương với các thống kê ở trong nước và thế giới (Châu Á). Đa số vẫn là hai loại đột biến nhạy 
thuốc TKIs Exon 19 Deletion và Exon 21 L858R (53% và 23%). 

Kết quả chẩn đoán đột biến EGFR trên các mẫu dịch khoang cơ thể: Đa số mẫu dịch khoang cơ thể 
thực hiện chẩn đoán đột biến EGFR là dịch màng phổi (91 ca # 77,77%). Tỉ lệ phát hiện đột biến trong 
mẫu dịch màng phổi và dịch não tủy cao nhất (29,67% & 83,33%). So sánh tỉ lệ phát hiện đột biến EGFR 
trên mẫu dịch khoang cơ thể (35 /117 ca # 29,91%) với tỉ lệ phát hiện trên mẫu mô học thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê (29,91% ↔ 41,88% với P = 0,0125). So sánh với các nghiên cứu khác trên thế giới cho 
thấy đa số các nghiên cứu cho kết quả cao hơn so với nghiên cứu tại BV. Phạm Ngọc Thạch.  

Kết luận: Khảo sát chẩn đoán đột biến EGFR trong dịch các khoang cơ thể, kết quả dương tính 
29,91% cho thấy đây là một bước ứng dụng mới giúp chẩn đoán đột biến EGFR ở các trường hợp khó lấy 
được mẫu bệnh phẩm mô học. Đặc biệt trong các ca bệnh UTPKTBN tiến triển di căn. Khả năng phát 
hiện đột biến EGFR cao nhất ở dịch màng phổi (29,67%) và dịch não tủy (83,33%). Cần nâng cao kỹ 
thuật thực hiện chẩn đoán đột biến EGFR trong mẫu dịch khoang cơ thể với các phương pháp có độ nhạy 
cao hơn: PCR kỹ thuật số, giải trình tự gen thế hệ mới… 
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GIỚI THIỆU 

Từ năm 2013 đến nay, Khoa Giải Phẫu Bệnh, 
BV. Phạm Ngọc Thạch đã thực hiện được kỹ thật 
chẩn đoán đột biến EGFR trong ung thư phổi không 
tế bào nhỏ (UTPKTBN) bằng hệ thống cobas z 480 
của Roche Ventana. Hằng năm, khoa thực hiện trên 
1000 ca chẩn đoán đột biến EGFR với đủ các loại 
bệnh phẩm của phổi: mẫu mô học đúc khối 
paraffine, mẫu tế bào và mẫu huyết tương (sinh thiết 
lỏng: Liquid Biopsy). Tuy nhiên, đối với mẫu dịch các 
khoang cơ thể (Body Fluid: dịch màng phổi, dịch 
màng tim, dịch màng bụng, dịch não tủy) đôi khi số 
lượng tế bào ác tính quá ít < 100 tế bào. Điều này 
đưa đến tình huống không tách chiết được đủ lượng 
DNA để chạy phản ứng ReatTime (Hệ thống sẽ báo 
lỗi “Invalid”)[1,2,4]. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã sử dụng mẫu 
dịch khoang cơ thể không có tế bào ác tính nhưng 
có các mảnh DNA lơ lửng trong các mẫu dịch để 
tách chiết và thực hiện phản ứng chẩn đoán đột biến 
EGFR. Từ nguyên lý này, chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu với các mục tiêu sau: 

Khảo sát tỉ lệ dương tính đột biến EGFR trong 
các mẫu dịch khoang cơ thể. 

So sánh với kết quả trên cùng một bệnh nhân 
được chẩn đoán đột biến EGFR trong mẫu bệnh 
phẩm mô học đúc khối paraffine. 

Phần nào khảo sát giá trị chẩn đoán đột biến 
EGFR trong các mẫu dịch khoang cơ thể. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, thống kê mô tả cắt ngang.  

Đối tượng nghiên cứu 

Các trường hợp UTPKTBN có chẩn đoán đột 
biến EGFR bằng mẫu bệnh phẩm đúc khối paraffine 
và có mẫu bệnh phẩm dịch các khoang cơ thể (Dịch 
màng phổi, dịch màng tim, dịch màng bụng, dịch não 
tủy) trong năm 2019. 

Kỹ thuật thực hiện chẩn đoán trong nghiên cứu 

Chẩn đoán đột biến EGFR trên mẫu bệnh phẩm 
mô học đúc khối paraffine: dùng kỹ thuật RealTime 
PCR trên hệ thống cobas z 480 Roche Ventana với 
Test Kit chẩn đoán Version 1[5,6,10]. 

Chẩn đoán đột biến EGFR trên mẫu dịch các 
khoang cơ thể: dùng kỹ thuật RealTime PCR trên hệ 
thống cobas z 480 Roche Ventana với Test Kit chẩn 
đoán Version 2. Dựa trên nguyên lý các DNA tự do 
sẽ lơ lửng trong các mẫu dịch khoang cơ thể.  
Từ những mảnh DNA tự do này sẽ được thu nhặt lại 
để chạy phản ứng RealTime PCR chẩn đoán đột 
biến EGFR. Mẫu dịch sẽ được lấy khoảng 10ml, 
quay ly tâm để loại bỏ hết tế bào và lấy lại 5ml dịch 
trong để tách chiết DNA. Trên mẫu dịch trong này sẽ 
thực hiện qui trình chẩn đoán giống như thực hiện 
với mẫu huyết tương (Hình 3)[1,3,4,6,7,8,13,14]. 

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 

Các số liệu chung 
Tổng số ca thu nhận vào nghiên cứu: 117 ca 

trong năm 2019. 

Giới tính: Nam 47 ca # 40,17% - Nữ 70 ca # 
59,83%. 

Tuổi trung bình: 59,8 ± 8,43 tuổi. 

Phân phối loại mô học: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ khóa: Mẫu mô học đúc khối paraffine, dịch các khoang cơ thể, DNA tự do, DNA trong tế bào. 
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Biểu đồ 1. Phân phối các loại mô học UTPKTBN trong nghiên cứu 
 
 

 
 
Chẩn đoán đột biến gen EGFR trên mẫu bệnh phẩm mô học 

Các loại bệnh phẩm dùng trong chẩn đoán 
 

 
 
 

Biểu đồ 2. Phân phối các loại bệnh phẩm mô học chẩn đoán đột biến EGFR 
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Kết quả chẩn đoán đột biến gen EGFR trên mẫu bệnh phẩm mô học 

 
Biểu đồ 3. Phân phối các loại đột biến EGFR được chẩn đoán bằng mẫu bệnh phẩm mô học 

Bàn luận 
Đa số các loại bệnh phẩm mô học chẩn đoán đột biến EGFR là qua soi phế quản (48 ca # 41,03%). và 

sinh thiết phổi dưới hướng dẫn CT-Scan (39 ca # 33,33%). Điều này cũng phù hợp với thực tế lâm sàng, đa số 
các ca bệnh trong nghiên cứu là UTPKTBN giai đoạn tiến triển. 

Kết quả đột biến gen EGFR (+) 49 ca # 41,88%, tương đương với các thống kê ở trong nước và thế giới 
(Châu Á) khoảng 40 - 45%[7,8,9,10,11,14]. Đa số vẫn là hai loại đột biến nhạy thuốc TKIs Exon 19 Deletion và Exon 
21 L858R (53% và 23%)[9,12,14,15]. 

Chẩn đoán đột biến EGFR với các mẫu dịch khoang cơ thể 

Các loại dịch khoang cơ thể sử dụng để chẩn đoán 

 
Biểu đồ 4. Phân phối các loại dịch khoang cơ thể chẩn đoán đột biến EGFR 
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Kết quả chẩn đoán đột biến EGFR trên mẫu dịch khoang cơ thể 

 
Biểu đồ 5. Phân phối các loại đột biến EGFR chẩn đoán trên các mẫu dịch khoang cơ thể 

Tỉ lệ phát hiện được đột biến EGFR trên các mẫu dịch 
 Dịch màng phổi Dịch màng tim Dịch màng bụng Dịch não tủy 

Số ca & tỉ lệ % EGFR (+) 27/35 ca # 77,14% 2/35 ca # 5,71% 1/35 ca # 2,86% 5/35 ca # 14,29% 

Tỉ lệ phát hiện 27/91 ca # 29,67% 2/9 ca # 22,22% 1/11 # 9,09% 5/6 ca # 83,33% 

Bảng 1. Tỉ lệ phát hiện đột biến EGFR tùy theo loại mẫu dịch khoang cơ thể 

Nghiên cứu & Kỹ thuật Loại dịch Kết quả Trị số P-Value 

Kiyoaki Nomoto (7/2006) ARMs Dịch màng phổi 11% 0,00137 < 0,05 

(Thấp hơn NC tại BVPNT) 

Junichi Soh (2006) PNA-LNA PCR Dịch màng phổi 47,54% 0,00159 < 0,05 

(Cao hơn NC tại BVPNT) 

H Kimura (2006) ddPCR Dịch màng phổi 25,58% 0,0683 > 0,05 

(# NC tại BVPNT) 

Fiamma Buttitta (10/2012) NGS Các loại dịch khoang cơ thể 42% 0,0251 < 0,05 

(Cao hơn NC tại BVPNT) 

Fang Wei (2013) EFIRM Các loại dịch khoang cơ thể 14,2% 0,0264 < 0,05 

(Thấp hơn NC tại BVPNT) 

Geoffrey R. Oxnard (1/2014) ddPCR Các loại dịch khoang cơ thể 33,7% 0,059 > 0,05 

(# NC tại BVPNT) 

Haihong Yang (9/2014) NGS Dịch não tủy 43,33% 0,0059 < 0,05 

(Cao hơn NC tại BVPNT) 

Muyun Peng (2017) NGS Dịch màng phổi 58,5% 0,00248 < 0,05 

(Cao hơn NC tại BVPNT) 

Jiang Rong (2016) NGS Dịch não tủy 60% 0,00173 < 0,05 

(Cao hơn NC tại BVPNT) 

Ping Zhang và cs. (8/2019) NGS Các loại dịch khoang cơ thể # 40% (#  trên mẫu mô) 0,0157 < 0,05 
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(Cao hơn NC tại BVPNT) 

NC tại BV.PNT (2019) ReatTime PCR Các loại dịch khoang cơ thể 29,91%  

Bảng 2. So sánh kết quả các nghiên cứu khác trên thế giới 

 
Bàn luận 

Đa số mẫu dịch khoang cơ thể thực hiện chẩn 
đoán đột biến EGFR là dịch màng phổi (91 ca # 
77,77%). Điều này cũng phù hợp với thực tế lâm 
sàng, màng phổi là nơi các UTPKTBN di căn tới 
sớm nhất. Bảng 1 cũng cho thấy tỉ lệ phát hiện đột 
biến trong mẫu dịch màng phổi và dịch não tủy cao 
nhất (29,67% & 83,33%)[3,13,15]. 

So sánh tỉ lệ phát hiện đột biến EGFR trên mẫu 
dịch khoang cơ thể (35 /117 ca # 29,91%) với tỉ lệ 
phát hiện trên mẫu mô học thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê (29,91% ↔ 41,88% với P = 0,0125). So 
sánh với các nghiên cứu khác trên thế giới ở bảng 2, 
cho thấy đa số các nghiên cứu cho kết quả cao hơn 
so với nghiên cứu tại BV. Phạm Ngọc Thạch. Điều 
này có thể lý giải, nghiên cứu của chúng tôi thực 
hiện với kỹ thuật RealTime PCR có độ nhạy thấp 
hơn các kỹ thuật khác: ddPCR (PCR kỹ thuật số), 
NGS (Giải trình tự gen thế hệ mới), PNA-LNA PCR 
(Kỹ thuật phát hiện chuỗi acid nucleic bằng gắn kết 
protein: Peptide nucleic acid–locked nucleic acid 
polymerase chain reaction clamp‐based detection). 
Và có sự khác biệt của loại bệnh phẩm dịch các 
khoang cơ thể: có các nghiên cứu chỉ khảo sát trên 
dịch màng phổi hoặc chỉ khảo sát trên dịch não tủy 
[7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 

KẾT LUẬN 

Khảo sát chẩn đoán đột biến EGFR trong dịch 
các khoang cơ thể, đặc biệt trong các mẫu dịch có 
quá ít tế bào ác tính, kết quả dương tính 29,91% cho 
thấy đây là một bước ứng dụng mới giúp chẩn đoán 
đột biến EGFR ở các trường hợp khó lấy được mẫu 
bệnh phẩm mô học. Đặc biệt trong các ca bệnh 
UTPKTBN tiến triển di căn. Khả năng phát hiện đột 
biến EGFR cao nhất ở dịch màng phổi (29,67%) và 
dịch não tủy (83,33%). Cần nâng cao kỹ thuật thực 
hiện chẩn đoán đột biến EGFR trong mẫu dịch 
khoang cơ thể với các phương pháp có độ nhạy cao 
hơn: ddPCR, NGS… 
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SUMMARY 

Diagnostic EGFR mutations in non small cell lung cancer with specimens of body cavity fluids 

The Introduction: Based on the nature of the body fluid samples, there are the presence of suspended 
DNA fragments that help to make an EGFR mutation diagnosis. From this principle, we conduct research with 
the following objectives: 

Investigate the positive rate of EGFR mutations in body fluid samples. 

Comparison with the same patient result diagnosed with EGFR mutation in paraffine block histological 
specimens. 

Partially surveying the diagnostic value of EGFR mutations in body fluid samples. 

Methods: Retrospective, descriptive statistics cross-section. Cases of NSCLC are diagnosed with EGFR 
mutations by paraffine block histological specimens with Test EGFR Version 1 and body fluid samples (pleural 
fluid, pericardial fluid, peritoneal fluid, cerebrospinal fluid) with Test EGFR Version 2. 

Result: There are 117 cases in the research: 

Results of EGFR mutation diagnosis on paraffine block histology: (+) 49 cases # 41.88%, equivalent to 
statistics in the Vietnam and the World (Asia). The majority are still two types of drug-sensitive mutants TKIs: 
Exon 19 Deletion and Exon 21 L858R (53% and 23%). 

Results of diagnosis of EGFR mutation in samples of body cavity fluids: Most samples of body cavity 
performing diagnosis of EGFR mutation were pleural fluid (91 cases # 77.77%). The highest rate of detection of 
mutations in pleural and cerebrospinal fluid samples (29.67% & 83.33%). Comparing the rate of detection of 
EGFR mutation in body fluid samples (35/117 cases # 29.91%) with the statistically lower rate of detection in 
histological samples (29.91% ↔ 41, 88% with P = 0.0125). Compared with other studies in the world, the 
majority of studies have higher results than those at Pham Ngoc Thach Hospital. 

Conclusion: Investigation of EGFR mutations in body cavity fluids, a positive result of 29.91% shows that 
this is a new application step to help diagnose EGFR mutations in cases where histological specimens are 
difficult to obtain. Especially in cases of NSCLC progresses. The ability to detect EGFR mutations was highest 
in pleural fluid (29.67%) and cerebrospinal fluid (83.33%). It is necessary to improve the technique of 
performing EGFR mutant diagnosis in body cavity samples with the more sensitive methods: Droplet Digital 
PCR, Next Generation Sequencing ect. 

Key words: Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue, Body cavity fluids, Cell Free DNA, Cellular DNA. 
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TÓM TẮT 

Phần mở đầu: Việc khảo sát các dấu ấn sinh học của UTMATMP nhằm phần nào xây dựng được 
việc chuẩn hóa trong chẩn đoán và đón đầu các xu hướng điều trị sắp tới cho loại bệnh lý ung thư này. 
Tại Việt Nam hiện chưa có nghiên cứu nào sâu rộng về các dấu ấn sinh học của UTMATMP với số lượng 
lớn. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu khảo sát các dấu ấn sinh học UTMATMP nhằm các mục tiêu sau: 

1. Khảo sát các dấu ấn dịch tễ học chẩn đoán và các dấu ấn sinh học trong hóa mô miễn dịch chẩn 
đoán. 

2. Khảo sát các biểu hiện đột biến gen và biểu hiện PD-L1 trong UTMATMP. 

3. Ứng dụng trong đánh giá chẩn đoán và các xu hướng điều trị trong tương lai cho UTMATMP. 

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, thống kê mô tả cắt ngang. Khảo sát các biểu hiện: dịch tễ học, 
hóa mô miễn dịch chẩn đoán, biểu hiện biến đổi gen và biểu hiện PD-L1 trong UTMATMP. 

Kết quả nghiên cứu: Có bằng chứng hiện diện của thể amiăng (16,93%) và SV-40 (7,26%). 

Các dấu ấn hóa mô miễn dịch Calretinin, Glut-1, Xiap và WT-1 [Tỉ lệ dương tính lần lượt là: 105 
(84,68%), 102 (82,26%), 103 (83,06%) và 116 (93,54%)] có biểu hiện cao nhất trong các trường hợp 
UTMATMP và có giá trị tốt nhất trong chẩn đoán UTMATMP. 

Các biểu hiện biến đổi gen quan trọng nhất là p16 Deletion và BAP1 (Tỉ lệ dương tính: 8 ca (6,45%) 
và 15 ca (12,09%). Điều này giúp ứng dụng trong điều trị nhắm trúng đích. 

Có một tỉ lệ PD-L1 dương tính với hai dấu ấn 22C3 và SP263 (Tỉ lệ dương tính: 17 ca (13,71%) và 25 
ca (20,16%). Điều này cũng đưa đến khả năng ứng dụng điều trị miễn dịch cho loại bệnh lý UTMATMP. 

Kết luận: Qua việc khảo sát các dấu ấn sinh học trong 124 trường hợp UTMATMP tại BV. Phạm 
Ngọc Thạch từ 2015-2019 đưa đến các nhận định sau: 

Về mặt chẩn đoán: Có bằng chứng hiện diện của thể amiăng và SV-40 và các dấu ấn hóa mô miễn 
dịch Calretinin, Glut-1 và WT-1 có biểu hiện cao nhất trong các trường hợp UTMATMP và có giá trị tốt 
nhất trong chẩn đoán dịch tễ học và chẩn đoán dương tính UTMATMP. 

Về mặt điều trị: Các biểu hiện biến đổi gen quan trọng nhất là p16 Deletion và BAP1 và một tỉ lệ PD-
L1 dương tính với hai dấu ấn 22C3 và SP263. Điều này cũng đưa đến khả năng ứng dụng điều trị nhắm 
trúng đích và điều trị miễn dịch cho loại bệnh lý UTMATMP này. 

Từ khóa: UTMATMP dạng biểu mô, UTMATMP dạng sarcom, UTMATMP dạng hỗn hợp, UTMATMP 
biệt hóa cao dạng nhú, Deletion p16: p16 deletion, BAP1: BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin 
carboxy-terminal hydrolase. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Hiện nay, việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh 
nhân UTMATMP (U trung mạc ác tính màng phổi) 
vẫn cực kỳ khó khăn mặc dù có nhiều tiến bộ trong 
chiến lược và kỹ thuật. UTMATMP là một khối u 
nguyên phát của màng phổi liên quan đến phơi 
nhiễm amiăng. Bên cạnh phơi nhiễm amiăng, phóng 
xạ, virus simian 40 và các yếu tố di truyền, cũng như 
tiếp xúc với sợi khoáng chất cũng được coi là tác 
nhân gây bệnh. Tỷ lệ mắc UTMATMP dự kiến sẽ đạt 
đỉnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và các 
nước đang phát triển khác. Tại Việt Nam tỉ lệ mắc 
UTMATMP dự kiến cũng khá cao khi việc sử dụng 
các vật liệu chứa amiăng vẫn còn rất phổ biến. Và 
dự đoán rằng gánh nặng toàn cầu do UTMATMP sẽ 
cũng rất cao trong những thập kỷ tới[2,5,6,8,10,15]. 

Tại BV. Phạm Ngọc Thạch TP.Hồ Chí Minh, tỉ lệ 
bình quân UTMATMP so với u ác tính trong lồng 
ngực chiếm khoảng ≥1% (Khoảng 15 - 30 ca 
bệnh/năm). Việc điều trị chủ yếu dựa vào kỹ thuật 
bóc vỏ màng phổi hay làm dầy dính màng phổi và 
hóa trị liệu theo các công thức của các hiệp hội ung 
thư trên thế giới như: NCCN, ASCO, ESMO, 
IASLC… Hiện chưa có các kỹ thuật điều trị mới như: 
điều trị đích, thuốc chống tăng sinh mạch, điều trị 
kháng thể đơn dòng, điều trị miễn dịch… Việc khảo 
sát các dấu ấn sinh học của UTMATMP nhằm phần 
nào xây dựng được việc chuẩn hóa trong chẩn đoán 
và đón đầu các xu hướng điều trị sắp tới cho loại 
bệnh lý ung thư này. Tại Việt Nam hiện chưa có 
nghiên cứu nào sâu rộng về các dấu ấn sinh học của 
UTMATMP với số lượng lớn. Chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu khảo sát các dấu ấn sinh học UTMATMP 
nhằm các mục tiêu sau: 

Khảo sát các dấu ấn dịch tễ học chẩn đoán và 
các dấu ấn sinh học trong hóa mô miễn dịch chẩn 
đoán. 

Khảo sát các biểu hiện đột biến gen và biểu 
hiện PD-L1 trong UTMATMP. 

Ứng dụng trong đánh giá chẩn đoán và các xu 
hướng điều trị trong tương lai cho UTMATMP. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu, thống kê mô tả cắt ngang, sử dụng 
phần mềm Excel 2013. 

Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả các trường hợp UTMATMP nhập viện 
điều trị tại BV.Phạm Ngọc Thạch từ 01/01/2015 đến 
31/12/2019. 

Các kỹ thuật sử dụng để khảo sát những biểu 

hiện dấu ấn sinh học 

Khảo sát dịch tễ học 
Thực hiện tại Khoa Giải Phẫu Bệnh BV. Phạm 

Ngọc Thạch. 

Tìm thể amiăng trong các loại dịch: Dịch rửa 
phế quản-phế nang, dịch rửa phế quản, đàm. 

Chẩn đoán virus SV-40 bằng nhuộm hóa mô 
miễn dịch với kháng thể đặc hiệu kháng với SV40 
Large T antigen (SV-40 Tag).  

Khảo sát hóa mô miễn dịch chẩn đoán 
Với các dấu ấn (Markers): Vimentin, Desmin, 

CK 5/6, HBME-1, Mesothelin, Calretinin, Glut-1, 
XiAP, WT-1.  

Khảo sát các biến đổi gen UTMATMP 
Sử dụng hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới 

(Next Generation Sequensing) của Illumina NextSeq 
550 Series. Với các mẫu mô sinh thiết màng phổi và 
sinh thiết phổi được đúc khối paraffine. 

Khảo sát biểu hiện PD-L1 
Sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch với hai dấu 

ấn 22C3 (Dako) và SP263 (Ventana) trên hai hệ 
thống máy hóa mô miễn dịch: Doublestaining 
System for Autostainer Link 48 Dako, ROCHE 
Ventana BenchMark XT 750-700 Automated 
IHC/ISH Slide Stainer. Với các mẫu mô sinh thiết 
màng phổi và sinh thiết phổi được đúc khối 
paraffine. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Số liệu tổng quát 

Tổng số 124 ca UTMATMP thu nhận được 
trong 5 năm (2015-2019) tại BV. PNT. 

Giới tính: Nam 71 ca (57,26%) - Nữ 53 ca 
(42,74%). 

Tuổi trung bình: 59,7 ± 8,75 tuổi. 

Có tiền sử tiếp xúc amiăng: 69 ca (55,65%). 

Phân phối loại mô học: Phân phối loại mô học 
UTMATMP trong 124 ca bệnh tại BV.PNT cho thấy 
kết quả: chiếm tỉ lệ cao nhất là các loại UTMATMP 
dạng biểu mô (43 ca # 35%) và UTMATMP dạng 
hỗn hợp (35 ca # 28%). Kết quả này cũng tương tự 
như kết quả của các tác giả: Fabien Gueugnon và 
cs. (P = 0,063 - 0,077); Greta Ali và cs. (P = 0,059 - 
0,063); Kei Kushitani & Kouki Inai (P = 0,62 - 0,083); 
Sergio Pina Oviedo & Philip T.Cagle (P = 0,060 - 
0,071)[3,7,9,12,15].  

Các loại mô học khác chiếm tỉ lệ < 20%. Tuy 
nhiên có hai loại mô học UTMATMP khi chẩn đoán 
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cần chú ý phân biệt với carcinom tuyến biệt hóa cao: 
UTMATMP biệt hóa cao dạng nhú (Well-
differentiated Papillary MPM: 13 ca # 11%) và 
UTMATMP dạng giống tuyến (Adenomatoid MPM: 
15 ca # 12%). Điều này càng khẳng định vai trò quan 
trọng của hóa mô miễn dịch (HMMD) trong chẩn 
đoán UTMATMP: luôn luôn phải thực hiện nhuộm 

HMMD khi chẩn đoán xác định và chẩn đoán loại mô 
học UTMATMP[1,2,4,5,7,8,11,14,15]. 

 

 

 
 
 

 
 

Biểu đồ. Phân phối loại mô học u trung mạc ác tính màng phổi 

 

Biểu hiện về dịch tễ học 

Chẩn đoán sự hiện diện của thể amiăng 
Các bệnh phẩm chẩn đoán thể amiăng: dịch 

rửa phế quản phế nang (91 ca # 73,79%), dịch rửa 
phế quản (13 ca # 10,48%), đàm (20 ca # 15,73%). 

Tỉ lệ tìm được thể amiăng trong các mẫu bệnh 
phẩm: 
Loại bệnh 

phẩm 
Dịch rửa 
PQ-PN 

Dịch 
rửa PQ Đàm Tổng 

cộng 

Số ca tìm 
thấy thể 
amiăng 

15 ca 
(16,48%) 

1 ca 
(7,69%) 

3 ca 
(15,00%) 

21 ca 
(16,93%) 

Bảng 1. Tỉ lệ tìm thấy thể amiăng trong các loại 
bệnh phẩm 

BÀN LUẬN 

Đa số các trường hợp tìm được thể amiăng có 
trong dịch rửa phế quản-phế nang (15 ca), điều này 
cũng phù hợp với những nhận định từ các nghiên 
cứu khác trên thế giới. Tổng số ca tìm thấy thể 
amiăng 21 ca chiếm tỉ lệ 16,93% các ca nghiên cứu. 
Tuy nhiên, so với kết quả khảo sát dịch tễ học có 
tiếp xúc amiăng (69 ca) tỉ lệ phát hiện này còn thấp 
(21/69 # 30,43%). Điều này cho thấy cần chú ý tầm 
soát yếu tố hiện diện của thể amiăng trong bệnh lý 
UTMATMP, đặc biệt trong bệnh phẩm dịch rửa phế 
quản phế nang[1,2,4,6,10,12,15]. 

Chẩn đoán sự hiện diện của virus SV-40 
Tổng số ca có phát hiện SV-40 bằng nhuộm 

hóa mô miễn dịch với SV40 large T antigen: 9 ca, 
chiếm tỉ lệ 7,26%. So sánh với các nghiên cứu khác 
trên thế giới cho thấy tỉ lệ này cao hơn  
(1,24 - 5,05%) (Với P = 0,025 - 0,039)[2,4,6,12,14]. 
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Biểu hiện của các dấu ấn hóa mô miễn dịch chẩn đoán 

Phân phối tỉ lệ dương tính trong nhuộm hóa mô miễn dịch UTMATMP được thể hiện qua bảng sau: 
 UTMATMP 

dạng biểu 
mô (Số ca) 

UTMATMP 
dạng sarcom 

(Số ca) 

UTMATMP 
dạng hỗn hợp 

(Số ca) 

UTMATMP biệt hóa 
cao dạng nhú 

(Số ca) 

UTMATMP các loại 
mô học khác 

(Số ca) 

Tổng cộng 
(Số ca & %) 

Vimentin 7 5 23 3 9 47 (37,90%) 

Desmin 5 8 27 4 6 50 (40,32%) 

CK 5/6 33 1 19 5 7 65 (52,42%) 

HBME-1 29 3 21 7 11 71 (57,26%) 

Mesothelin 31 2 24 11 4 72 (58,06%) 

Calretinin 38 8 33 9 17 105 (84,68%) 

Glut-1 38 7 32 9 16 102 (82,26%) 

XiAP 39 8 33 8 15 103 (83,06%) 

WT-1 43 9 34 11 19 116 (93,54%) 

Bảng 2. Phân phối số ca và tỉ lệ dương tính của các dấu ấn hóa mô miễn dịch chẩn đoán UTMATMP 

Bàn luận 
Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch cho thấy 4 dấu ấn Calretinin, Glut-1, XiAP và WT-1 có tỉ lệ dương tính 

cao nhất, cho thấy đây là 4 dấu ấn giúp chẩn đoán UTMATMP tốt nhất. Ngoài ra, các dấu ấn khác CK 5/6, 
HBME-1, Mesothelin cũng có tỉ lệ dương tính cao đặc biệt ở các loại mô học: UTMATMP dạng biểu mô, dạng 
hỗn hợp và biệt hóa cao dạng nhú. Hai dấu ấn có nguồn gốc trung mô Vimentin và Desmin có tỉ lệ dương tính 
thấp hơn, tỉ lệ dương tính cao ở các loại mô học: UTMATMP dạng sarcom (5/11 ca # 45,45%), UTMATMP 
dạng hỗn hợp (23/35 ca # 65,71%) và UTMATMP các loại mô học khác (9/20 ca # 45%). Kết quả này cũng phù 
hợp với các nghiên cứu của các tác giả: Fabien Gueugnon và cs., Greta Ali và cs., Kei Kushitani & Kouki Inai, 
Sergio Pina Oviedo & Philip T.Cagle[7,9,11,12,13]. 

Biểu hiện biến đổi gen 
 UTMATMP 

dạng biểu 
mô (Số ca) 

UTMATMP 
dạng sarcom 

(Số ca) 

UTMATMP 
dạng hỗn 

hợp (Số ca) 

UTMATMP biệt 
hóa cao dạng 
nhú (Số ca) 

UTMATMP các loại 
mô học khác (Số ca) 

Tổng cộng  
(Số ca) & %) 

EGFR 1 0 0 1 0 2 (1,61%) 

VEGF 1 0 2 0 0 3 (2,42%) 

PDGF 3 0 0 0 1 4 (3,23%) 

HGF/c-Met  0 1 3 0 0 4 (3,23%) 

mTOR 0 0 1 0 0 1 (0,81%) 

hTNF-α 2 1 0 0 1 4 (3,23%) 

Deletion p16 3 0 4 1 2 8 (6,45%) 

BAP1 6 1 5 0 3 15 (12,09%) 

Bảng 3. Phân phối các biểu hiện biến đổi gen của UTMATMP 

(EGFR: Epidermal growth factor receptor, VEGF: Vascular endothelial growth factor, Platelet-derived 
growth factor, HGF/c-Met: Hepatocyte Growth Factor (HGF)/c-Met Pathway, mTOR: PI3K/Akt/mTOR pathway 
with NF2 mutations, hTNF-α: Human Tumor Necrosis Factor Alpha, Deletion p16: p16 deletion, BAP1: BRCA1 
associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase). 

Bàn luận 
Biểu hiện của biến đổi gen trong UTMATMP tại BV. Phạm Ngọc Thạch với biểu hiện cao nhất là đột biến 

mất đoạn Deletion p16 và BAP1. Kết quả này cũng phù hợp với những kết quả khác trên thế giới như: Aaron 
Mansfield (P = 0,061), Fabien Gueugnon và cs. (P = 0,058), Gerta Ali và cs. (P = 0,093), Haining Yang (P = 
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0,071), Marjorrie G.Zauderer (P = 0,064), Maxwell Smith va cs. (P = 0,121), Michele Carbone (P = 0,113), 
Najmunnisa Nasreen (P = 0,082), Praad S.Adusumilli (P = 0,153), Steven Kao (P = 0,78). Đây cũng là tiền đề 
cho các thử nghiệm lâm sàng với các thuốc nhắm trúng đích đối với hai loại biến đổi gen này (Nintedanib, 
Imatinib, Soratininb…)[1,7,9,13,15]. 

Biểu hiện PD-L1 

Biểu hiện điểm kiểm soát miễn dịch PD-L1 với hai dấu ấn phổ biến 22C3 và SP263: 
 UTMATMP 

dạng biểu 
mô 

(Số ca) 

UTMATMP 
dạng 

sarcom  
(Số ca) 

UTMATMP 
dạng hỗn 

hợp (Số ca) 

UTMATMP biệt 
hóa cao dạng 
nhú (Số ca) 

UTMATMP các 
loại mô học 

khác  
(Số ca) 

Tổng cộng 
(Số ca & %) 

22C3 Dako [TC(+) ≥ 50%] 11 1 3 1 1 17 (13,71%) 

SP263 Ventana [TC(+) ≥ 25%] 14 1 7 1 2 25 (20,16%) 

Bảng 4. Biểu hiện điểm kiểm soát miễn dịch PD-L1 của UTMATMP 

BÀN LUẬN 

Biểu hiện nhuộm hóa mô miễn dịch PD-L1 hai dấu ấn 22C3 và SP263 có kết quả dương tính: 13,71% và 
20,16%. Tỉ lệ dương tính của SP263 cao hơn 22C3 có ý nghĩa thống kê (P = 0,031). Loại mô học UTMATMP 
dạng biểu mô có biểu hiện cao nhất (11 + 14 ca = 25 ca # 20,16%). So sánh tỉ lệ dương tính này với các 
nghiên cứu khác trên thế giới cũng tương đương (P = 0,059 - 0,167). Việc này đưa đến triển vọng điều trị miễn 
dịch trong UTMATMP: Pembrolizumab, Nivolumad, Avelumab, Duvarlumab, Atezolumab…[1,2,3,4,6,9,12]. 

 

KẾT LUẬN 

Các biểu hiện dấu ấn sinh học ở 124 trường 
hợp UTMATMP tại BV. Phạm Ngọc Thạch từ 2015-
2019 đưa đến các nhận định sau: 

Có bằng chứng hiện diện của thể amiăng và 
SV-40. 

Các dấu ấn hóa mô miễn dịch Calretinin, Glut-1, 
XiAP và WT-1 có biểu hiện cao nhất trong các 
trường hợp UTMATMP và có giá trị tốt nhất trong 
chẩn đoán UTMATMP. 

Các biểu hiện biến đổi gen quan trọng nhất là 
p16 Deletion và BAP1. Có khả năng ứng dụng trong 
điều trị nhắm trúng đích. 

Có một tỉ lệ PD-L1 dương tính với hai dấu ấn 
22C3 và SP263. Điều này cũng đưa đến khả năng 
ứng dụng điều trị miễn dịch cho loại bệnh lý 
UTMATMP này. 
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SUMMARY 

Expressions of biomarkers of malignant pleural mesothelioma in 5 years from 2015 to 2019  
at Pham Ngoc Thach Hospital 

The Opening: The survey of the biomarkers of MPM partly aims to build a standard in diagnosis and 
anticipate upcoming treatment trends for this malignant tumors. In Vietnam, currently there are no extensive 
studies on the biomarkers of MPM in large quantities. We carry out research on MPM biomarkers for the 
following objectives: 

Investigation of diagnostic epidemiological markers and diagnostic immunochemistry biomarkers in 
diagnostic MPM. 

Investigation of gene mutation expressions and PD-L1 expressions in MPM. 

Application in diagnostic evaluation and future treatment trends for MPM. 

Research Methods: Retrospective, descriptive statistics with cross-section. Investigation of manifestations: 
epidemiology, diagnostic immunohistochemistry, gene expressions, and PD-L1 expressions in MPM. 

Results: There is evidence of presentative asbestos bodies (16.93%) and SV-40 (7.26%).  

Calretinin, Glut-1, XiAP and WT-1 immunohistochemistry markers [Positive ratios: 105 cases (84.68%), 102 
cases (82.26%), 103 cases (83,06%) and 116 cases (93.54%)] have been the highest expressions in the cases 
of MPM and has the best value in diagnosing MPM.  

The most important gene expression have been recognized: p16 Deletion and BAP1 [Positive rates: 8 
cases (6.45%) and 15 cases (12.09%)]. There is possibility of application in targeted treatment.  

There is a positive PD-L1 ratio with two markers 22C3 and SP263 [Positive rate: 17 cases (13.71%) and 25 
cases (20.16%)]. This also leads to applicability of immunotherapy for MPM. 

Conclusions: Through a survey of biomarkers in 124 cases MPM at Pham Ngoc Thach Hospital from 
2015-2019 we have brought the following statements: 

For diagnosis: There is evidence of presence of asbestos body and SV-40 and the IHC markers of 
Calretinin, Glut-1 and WT-1 have been the highest expressions in the cases of MPM and have been the best 
values in epidemiological diagnosis and positive diagnosis of MPM. 

For treatment: The most important gene expressions have been p16 Deletion and BAP1 and a positive PD-
L1 ratio with two markers: 22C3 and SP263. This also leads to the possibility of targeted application and 
immunotherapy for MPM. 

Key word: Epitheliod MPM, Sarcomatoid MPM, Biphasic MPM, Well-differentiated Papillary MPM, Deletion 
p16: p16 deletion, BAP1: BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase). 
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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Carcinôm buồng trứng gồm nhiều loại mô học có đặc điểm bệnh sinh học khác nhau. 
Chẩn đoán chính xác loại mô học trở nên cần thiết do điều trị ngày nay đang dần hướng đến đặc hiệu 
theo từng loại mô học. Tuy nhiên, chẩn đoán thường khó khăn trong những trường hợp bướu có hình ảnh 
vi thể kém biệt hóa hoặc trên mẫu sinh thiết nhỏ. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm phân loại cho các 
carcinôm buồng trứng kém biệt hóa grad cao bằng các đặc điểm hình thái vi thể và đặc điểm biểu hiện 
trên hóa mô miễn dịch. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 64 trường hợp carcinôm buồng trứng kém biệt hóa 
grad cao. (1) Phân loại mô học dựa trên các đặc điểm hình thái vi thể theo tiêu chuẩn của WHO 2014; (2) 
Nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) với 6 dấu ấn WT-1, p53, p16, ER, PR, Napsin A và phân loại mô học 
dựa trên đặc điểm biểu hiện của các dấu ấn này; (3) Đối chiếu hai nhóm kết quả phân loại. Các trường 
hợp không đồng thuận sẽ được phân tích, kết hợp đặc điểm hình thái và đặc điểm biểu hiện HMMD để 
đưa ra chẩn đoán.  

Kết quả: Dựa vào đặc điểm hình thái và tiêu chuẩn chẩn đoán về mặt hình thái của WHO 2014, 
chúng tôi ghi nhận có 48 trường hợp (chiếm 75%) là carcinôm dịch thanh grad cao, 4 trường hợp (chiếm 
6,3%) là carcinôm dạng nội mạc, 5 trường hợp (chiếm 7,8%) là carcinôm tế bào sáng, 7 trường hợp 
(chiếm 10,9%) là carcinôm kém biệt hóa. Dựa vào đặc điểm HMMD, chúng tôi ghi nhận 55 trường hợp 
(chiếm 85,9%) có đặc điểm HMMD của carcinôm dịch thanh grad cao, 2 trường hợp (chiếm 3,1%) có đặc 
điểm HMMD của carcinôm dịch thanh grad thấp, 1 trường hợp chiếm 1,6%) có đặc điểm HMMD của 
carcinôm dạng nội mạc, 4 trường hợp (chiếm 6,3%) có đặc điểm HMMD của carcinôm tế bào sáng, có 2 
trường hợp (chiếm 3,1%) không thể phân loại dựa vào đặc điểm HMMD với 6 dấu ấn được khảo sát. Có 
16 trường hợp có chẩn đoán dựa vào hình thái và chẩn đoán HMMD không đồng thuận, trong đó, có 11 
trường hợp (chiếm 68,8% các trường hợp không đồng thuận) có thể đưa ra chẩn đoán cuối cùng khi phối 
hợp giữa hình thái và biểu hiện HMMD. 

Kết luận: Chỉ dựa vào đặc điểm hình thái hoặc chỉ dựa vào biểu hiện HMMD có thể đưa ra chẩn 
đoán cho carcinôm buồng trứng trong 89,1% và 96,8% các trường hợp. Tuy nhiên, sự đồng thuận giữa 2 
chẩn đoán chỉ là 75%. Trong những trường hợp không đồng thuận, có 68,8% các trường hợp đưa ra được 
chẩn đoán cuối cùng khi kết hợp hình thái và HMMD. Như vậy, dù giúp ích trong nhiều trường hợp, 
HMMD không thể độc lập với hình thái trong việc đưa ra chẩn đoán carcinôm buồng trứng. 

Từ khóa: Carcinôm buồng trứng, hóa mô miễn dịch, hình thái, loại mô học. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Globocan 2018, ung thư buồng trứng 
đứng hàng 8 trong các ung thư ở giới nữ[3]. 
Carcinôm buồng trứng chiếm 95% các u ác tính của 
buồng trứng, là một nhóm không thuần nhất, gồm 
nhiều thực thể khác biệt nhau[4]. Trước đây, người ta 
xem các carcinôm buồng trứng chỉ là một thực thể 
duy nhất, điều trị dựa vào grad mô học và giai đoạn 
bệnh. Nhưng gần đây, các nghiên cứu cho thấy 
carcinôm buồng trứng gồm nhiều thực thể khác biệt 
nhau về tổn thương tiền ung, đặc điểm phân tử trong 
tiến trình sinh ung, kiểu lan tràn, đáp ứng với điều trị 
và tiên lượng. Do đó, chẩn đoán chính xác loại mô 
học của carcinôm buồng trứng trở nên cần thiết trên 
lâm sàng do khuynh hướng điều trị ngày nay đang 
dần hướng đến đặc hiệu theo từng loại mô học 
[12],[15]. 

Theo Bảng phân loại của WHO năm 2014[10], 
carcinôm buồng trứng có năm nhóm thường gặp 
nhất là carcinôm dịch thanh grad thấp, carcinôm dịch 
thanh grad cao, carcinôm dịch nhầy, carcinôm dạng 
nội mạc và carcinôm tế bào sáng. Với tiêu chuẩn rõ 
ràng, phân loại mô học carcinôm buồng trứng có thể 
thực hiện chính xác dựa trên các đặc điểm giải phẫu 
bệnh, đạt được tỉ lệ đồng thuận chẩn đoán cao, từ 
85% đến 94%[9]. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ nhỏ các 
trường hợp carcinôm buồng trứng kém biệt hóa 
không thể chẩn đoán xác định chỉ dựa trên hình thái 
mô học. Các nghiên cứu cho thấy kết hợp với 
nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) giúp nâng cao độ 
chính xác của chẩn đoán[6],[8],[11],[16]. Do đó, HMMD có 
thể được sử dụng như phương tiện hỗ trợ hoặc xác 
định chẩn đoán loại mô học cho các carcinôm buồng 
trứng biệt hóa kém, các trường hợp mẫu sinh thiết 
quá nhỏ lấy từ các nốt di căn trên mạc nối hoặc các 
tế bào từ dịch màng bụng[9].  

Tại Khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Ung bướu 
TP. Hồ Chí Minh, mỗi năm chúng tôi chẩn đoán 
khoảng hơn hai trăm trường hợp ung thư buồng 
trứng, trong đó có những trường hợp carcinôm kém 
biệt hóa, tái phát hoặc di căn khó chẩn đoán chính 
xác loại mô học. Chúng tôi thực hiện đề tài nghiên 
cứu này nhằm phân loại các trường hợp carcinôm 
buồng trứng kém biệt hóa dựa trên các tiêu chuẩn 
về hình thái theo bảng phân loại mới của WHO 
2014, đồng thời kết hợp với nhuộm HMMD để xác 
nhận hoặc hỗ trợ cho chẩn đoán trong những trường 
hợp không thể chẩn đoán phân loại được bằng hình 
thái mô học đơn thuần. Nghiên cứu này bao gồm 
các mục tiêu:  

1. Khảo sát đặc điểm giải phẫu bệnh vi thể, 
phân loại các carcinôm buồng trứng biệt hóa kém 

2. Khảo sát đặc điểm biểu hiện HMMD, phân 
loại các carcinôm buồng trứng biệt hóa kém 

3. Kết hợp đặc điểm giải phẫu bệnh và đặc 
điểm HMMD, phân loại các carcinôm buồng trứng 
kém biệt hóa.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Đối tượng nghiên cứu 

Gồm 64 trường hợp carcinôm buồng trứng biệt 
hóa kém được chẩn đoán tại Khoa Giải phẫu bệnh 
Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2018 
đến 30/6/2018. 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô tả loạt ca. 

Phương pháp chọn mẫu 

Lấy mẫu thuận tiện.  

Tiêu chuẩn chọn mẫu 
Các trường hợp bướu buồng trứng nguyên phát 

hoặc tái phát tại vùng chậu hoặc di căn vào mạc 
treo, mạc nối, được chẩn đoán là carcinôm grad 3 
(biệt hóa kém) hoặc grad cao, có hoặc không xác 
định được loại mô học.  

Tiêu chuẩn loại trừ 
Các trường hợp carcinôm buồng trứng biệt hóa 

tốt và vừa, có xác định được loại mô học.  

Phương pháp tiến hành 
Chọn các trường hợp được chẩn đoán 

carcinôm buồng trứng kém biệt hóa được phẫu 
thuật, lấy mẫu mô bướu buồng trứng hoặc mô bướu 
tái phát hoặc mô bướu di căn đến mạc treo, mạc nối. 

Tiêu bản giải phẫu bệnh nhuộm HE: Đọc và ghi 
nhận tất cả các đặc điểm hình thái của mô bướu, 
phân loại mô học theo WHO 2014. Trường hợp 
không xác định được loại mô học, phân tích lý do. 

Tiêu bản hóa mô miễn dịch: Nhuộm HMMD với 
6 dấu ấn WT1, p53, p16, Napsin A, ER, PR (Bảng 1) 
bằng máy nhuộm tự động Ventana Bench Mark XT 
của ROCHE và DAKO Omnis của DAKO. Phân tích 
kết quả nhuộm HMMD độc lập với đặc điểm hình 
thái và kết quả loại mô học; đưa ra định hướng chẩn 
đoán loại mô học. 

Kết hợp đặc điểm hình thái và HMMD để phân 
loại mô học. Phân tích các trường hợp không đồng 
thuận giữa đặc điểm hình thái và HMMD.   
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Bảng 1. Các dấu ấn nhuộm hóa mô miễn dịch 

Dấu ấn Clôn 
Hãng 
sản 
xuất 

Độ 
pha 

loãng 
Dương 

tính Âm tính 

WT-1 6F-h2 Dako 1:100 
1% 

nhân bắt 
màu[9] 

Không 
nhuộm 
màu 

p53 DO-7 Dako 1:100 

Không 
bắt màu 

hoặc 
nhuộm 
nhân 
70%[9] 

Nhân 
bắt màu 
từ >1% 

đến 
<70% 

p16 
(CINTec) E6H4TM Roche Pha 

sẵn 

Nhuộm 
nhân và 

bào 
tương 
thành 
khối 

90%[9]  

Không 
nhuộm 
màu, 

nhuộm 
lốm 
đốm 

<90% 

ER EP1 Dako 1:200 
1% 

nhân bắt 
màu[9] 

Không 
nhuộm 
màu 

PR PgR636 Dako 1:200 
1% 

nhân bắt 
màu[9] 

Không 
nhuộm 
màu 

Napsin A MRQ60 Roche Pha 
sẵn 

1% 
nhân bắt 
màu[11] 

Không 
nhuộm 
màu 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm hình thái và phân loại carcinôm buồng 
trứng dựa trên đặc điểm hình thái 

Sau khi phân tích các đặc điểm giải phẫu bệnh 
vi thể của bướu, đối chiếu với tiêu chuẩn chẩn đoán 
của WHO 2014, chúng tôi phân loại được 57/64 
(89,1%)  trường hợp carcinôm kém biệt hóa như 
trong bảng 2, bao gồm carcinôm dịch thanh grad cao 
75%, carcinôm dạng nội mạc 6,3%, carcinôm tế bào 
sáng 7,8%, còn lại 10,9% không thể phân loại được. 
Các trường hợp không phân loại được có hình thái 
như sau: (1) Đặc điểm cấu trúc và tế bào rất kém 
biệt hóa, không đặc trưng cho loại mô học nào; (2) 
Đặc điểm cấu trúc và tế bào hướng đến các loại mô 
học khác nhau; (3) Mẫu quá nhỏ không đủ đặc điểm 
để chẩn đoán 

Bảng 2. Phân loại mô học dựa trên đặc điểm  
hình thái 

Loại mô học Số trường hợp Tỉ lệ % 

Carcinôm dịch thanh grad cao 48 75,0 

Carcinôm dạng nội mạc  4 6,3 

Carcinôm tế bào sáng 5 7,8 

Carcinôm kém biệt hóa 7 10,9 

Tổng cộng 64 100 

Đặc điểm biểu hiện HMMD và phân loại carcinôm 
buồng trứng dựa trên HMMD. 

Định hướng loại mô học dựa trên biểu hiện 
HMMD các carcinôm buồng trứng 

Sau khi phân tích biểu hiện của 6 dấu ấn WT1, 
p53, p16, Napsin A, ER, PR, chúng tôi định hướng 
được loại mô học cho 62/64 trường hợp (96, 8%) 
bao gồm 55/64 (85,9%) là carcinôm dịch thanh grad 
cao; 2/64 (3,1%) là carcinôm dịch thanh grad thấp; 
1/64 (1,6%) là carcinôm dạng nội mạc; 4/64 (6,3%) 
là carcinôm tế bào sáng. Có 2/64 trường hợp không 
thể phân loại được với 6 dấu ấn HMMD đã được 
nhuộm, được xếp tiếp tục vào nhóm kém biệt hóa - 
không phân loại. 

Đặc điểm biểu hiện HMMD của nhóm carcinôm 
dịch thanh grad cao 

Phân tích biểu hiện của các dấu ấn trong mối 
tương quan giữa chúng với nhau, chúng tôi nhận 
thấy carcinôm dịch trong grad cao có thể có biểu 
hiện HMMD điển hình (có WT1 (+); p53 (+); p16 
(+)/(-); ER/PR (+)/(-); Napsin A (-)) hoặc không điển 
hình (có WT1 (+)/(-); p53 0% (+); p16 (-)/(+); ER/PR 
(+)/(-); Napsin A (-)). (Bảng 3). 

Bảng 3. Đặc điểm biểu hiện HMMD nhóm carcinôm 
dịch thanh grad cao 

Đặc điểm biểu hiện hóa mô  
miễn dịch 

Số trường 
hợp Tỉ lệ % 

Biểu hiện HMMD điển hình    

WT1 (+); p53 (+) (>70%); p16 (+)/(-); 
ER/PR (+)/(-); Napsin A (-) 

25 45,5 

WT1 (+); p53 (+) (0%); p16 (+); 
ER/PR (+)/(-); Napsin A (-) 

10 18,2 

Biểu hiện HMMD không điển hình   

WT1 (+); p53 0% (+); p16 (-); ER/PR 
(+)/(-); Napsin A (-) 

6 10,9 

WT1 (-); p53 (+); p16 (+); ER/PR 
(+)/(-); Napsin A (-) 

14 25,4 

WT1 (+) 41 74,5 

p53 (+) (>70%) / p53(+) (null - 0%) 34 / 21 61,8/38,2 

p16 (+) 38 69,1 

ER và/hoặc PR (+) 41 74,5 

Đặc điểm biểu hiện HMMD của nhóm carcinôm 
dịch thanh grad thấp 

Chúng tôi có 2 trường hợp có biểu hiện HMMD 
phù hợp với chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad 
thấp: WT1 (+); p53 (-); p16 (-); ER/PR (+); Napsin A 
(-). Trong đó, 50-60% tế bào bướu có biểu hiện p53 
(p53 hoang dại).  
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Đặc điểm biểu hiện HMMD của nhóm carcinôm 
dạng nội mạc 

Chúng tôi có 1 trường hợp có biểu hiện HMMD 
không điển hình của carcinôm dạng nội mạc: WT1  
(-); p53 (+); p16 (-); ER/PR (+); Napsin A (-); trong 
đó, p16 nhuộm thành khối nhưng có tỉ lệ tế bào 
bướu bắt màu < 90%. 

Đặc điểm biểu hiện HMMD nhóm carcinôm tế bào 
sáng 

Carcinôm tế bào sáng được chẩn đoán khi có 
Napsin A dương tính. Chúng tôi có 4 trường hợp, 
trong đó 3 trường hợp có biểu hiện HMMD điển 
hình, 1 trường hợp biểu hiện HMMD không điển 
hình (có biểu hiện dương tính với p16) (Bảng 4). 

Bảng 4. Đặc điểm biểu hiện HMMD của nhóm 
carcinôm tế bào sáng 

Đặc điểm biểu hiện hóa mô  
miễn dịch 

Số trường 
hợp 

Tỉ lệ 
% 

Biểu hiện HMMD điển hình  
WT1 (-); p53 (-); p16 (-); ER/PR  
(-); Napsin A (+)  

 

3 

 

75 

Biểu hiện HMMD không điển hình 
WT1 (-); p53 (-); p16 (+); ER/PR  
(-); Napsin A (+) 

 

1 

 

25 

Đặc điểm biểu hiện HMMD của nhóm không phân 
loại 

Với đặc điểm biểu hiện HMMD chỉ có p53 
dương tính và âm tính với tất cả các dấu ấn còn lại, 
chúng tôi có 2 trường hợp, và không thể định hướng 
được loại mô học cho các trường hợp này. 

Kết hợp đặc điểm hình thái và đặc điểm biểu 
hiện HMMD phân loại carcinôm buồng trứng 

Đối chiếu chẩn đoán phân loại dựa trên đặc điểm 
hình thái và đặc điểm biểu hiện HMMD  

Khi kết hợp đặc điểm hình thái và đặc điểm 
HMMD vào phân loại carcinôm buồng trứng, chúng 
tôi thấy có 44 trường hợp (75%) đồng thuận chẩn 
đoán carcinôm dịch thanh grad cao; 4 trường hợp 
đồng thuận chẩn đoán carcinôm tế bào sáng; 1 
trường hợp carcinôm kém biệt hóa không thể chẩn 
đoán xác định loại mô học bằng cả hình thái và 
HMMD. Các trường hợp còn lại bao gồm carcinôm 
dạng nội mạc, carcinôm dịch thanh grad thấp không 
có sự đồng thuận giữa hình thái và biểu hiện HMMD 
(Bảng 5). 

 

 

 

 

Bảng 5. Đối chiếu chẩn đoán dựa trên hình thái và 
chẩn đoán hóa mô miễn dịch 

Δ 
HMMD 

Δ GPB 

Car. 
dịch 

thanh 
grad 
cao 

Car. 
dịch 

thanh 
grad 
thấp 

Car. 
dạng 
nội 
mạc 

Car. 
tế 

bào 
sáng 

Không 
phân 
loại 

Tổng 
cộng 

Car. 
dịch 

thanh 
grad cao 

44 2 1 0 1 48 

Car. 
dạng nội 

mạc 
4 0 0 0 0 4 

Car. tế 
bào 
sáng 

1 0 0 4 0 5 

Car. 
kém biệt 

hóa 
6 0 0 0 1 7 

Tổng 
cộng 55 2 1 4 2 64 

Các trường hợp không đồng thuận giữa chẩn 
đoán hình thái và chẩn đoán trên HMMD 

Đặc điểm hình thái có thể chồng lấp nhau và 
biểu hiện HMMD của các dấu ấn không đạt tỉ lệ 
100% và không đặc hiệu tuyệt đối cho các thực thể 
bướu khác nhau. Chúng tôi xem lại những trường 
hợp không đồng thuận giữa hai chẩn đoán và đưa ra 
chẩn đoán được 11/16 (68,8%) trường hợp, dựa 
trên phân tích sự tương quan giữa hình thái và biểu 
hiện HMMD. (Bảng 6). 

Bảng 6. Chẩn đoán dựa trên sự kết hợp giữa đặc 
điểm hình thái và đặc điểm HMMD 

Đặc điểm hình thái 
và chẩn đoán 

Đặc điểm biểu 
hiện HMMD và 

chẩn đoán 

Chẩn đoán kết 
hợp hình thái 

và HMMD 

Car. dạng nội mạc 
(n = 4) 

Car. dịch thanh 
grad cao (n = 3) 

WT1 (+) p53 (+) 
p16 (+) ER (+) 

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. dịch thanh 
grad cao (n=1) 

WT1 (-) p53 (+) p16 
(+) ER (+) 

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. tế bào sáng  
(n = 1)  

Bào tương sáng, cấu 
trúc đặc trưng (-), tế 
bào đầu đinh (-), cầu 

hyalin (-) 

Car. dịch thanh 
grad cao (n = 1) 

WT1 (-) p53 (+) p16 
(+) ER (-) Napsin A 

(-) 

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. kém biệt hóa  
(n = 1) 

Car. dịch thanh 
grad cao (n=1) 

Car. dịch thanh 
grad cao 
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Hình thái rất kém biệt 
hóa 

WT1 (-) p53 (+) p16 
(+) ER (-) 

Car. kém biệt hóa  
(n = 2) 

Mẫu sinh thiết quá 
nhỏ 

Car. dịch thanh 
grad cao (n = 2) 

WT1 (-)/(+) p53 (+) 
p16 (+)/(-)  

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. kém biệt hóa  
(n = 3) 

Hình thái hỗn hợp của 
các loại mô học khác 

nhau 

Car. dịch thanh 
grad cao (n = 2) 

WT1 (-) p53 (+) p16 
(+)  

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. dịch thanh 
grad cao (n = 1) 

WT1 (+) p53 (+) 
p16 (+) ER (+) 

Car. dịch thanh 
grad cao 

Car. kém biệt hóa  
(n = 1) 

Mẫu nhỏ, hình thái rất 
kém biệt hóa 

Không phân loại (n 
= 1) 

WT1 (-) p53 (+) (0% 
bắt màu) p16 (-) ER 
(-) PR (-) Napsin A 

(-) 

Car. kém biệt 
hóa (chưa loại 
trừ car. dịch 

thanh grad cao 
có biểu hiện 
HMMD KĐH) 

Car. dịch thanh grad 
cao (n=4) 

 

Cấu trúc nhú, đám 
đặc, tuyến có khe 

mảnh, nhân dị dạng, 
hạch nhân rõ, nhiều 

phân bào. 

 

Đặc điểm cấu trúc 
giống car. dịch thanh 
grad thấp nhưng có dị 

dạng tế bào và tỉ lệ 
phân bào cao 

Car. dịch thanh 
grad thấp (n = 2)  

WT-1 (+) p53 (-) 
p16 (-) ER (+) 
Napsin A (-) 

Khả năng là car. 
dịch thanh grad 

cao 

Nhuộm lại các 
dấu ấn p53, p16 

và Ki-67 

Car. dạng nội mạc 
(n = 1) 

WT-1 (-), p16 (-), 
ER/PR (+), Napsin 

A (-) p53 (+) 

Khả năng là car. 
dịch thanh grad 

cao 

Nhuộm thêm các 
dấu ấn HMMD 
(Vimentin, bêta 

catenin) 

Không phân loại  
(n = 1) 

WT1 (-) p53 (+) (bắt 
màu >70% nhân tế 
bào bướu) p16 (-) 

ER (-) PR (-) 
Napsin A (-). 

Khả năng là car. 
dịch thanh grad 
cao có cấu trúc 
giống car. dịch 

thanh grad thấp. 

Nhuộm lại các 
dấu ấn WT-1 
trên mẫu mô 
khác; nhuộm 
thêm Ki-67 

BÀN LUẬN 

Phân loại carcinôm buồng trứng dựa trên đặc 
điểm hình thái 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ chọn 
những trường hợp bướu grad cao bao gồm nhân 
grad cao, chỉ số phân bào cao, cấu trúc dạng đặc 
kém biệt hóa, không có biệt hóa theo hướng tế bào 
tiết nhầy; do đó không có trường hợp nào được 
chẩn đoán là carcinôm dịch thanh grad thấp hoặc 
carcinôm dịch nhầy trong lô nghiên cứu. Bằng các 
tiêu chuẩn hình thái[2],[5],[10],[13],[14],[15], chúng tôi phân 
loại mô học được trong đa số các trường hợp 

(89,1%), với 75% là carcinôm dịch thanh grad cao, 
6,3% là carcinôm dạng nội mạc, 7,8% là carcinôm tế 
bào sáng; có 10,9% không phân loại được, xếp vào 
nhóm kém biệt hóa. Nhóm carcinôm dịch thanh grad 
cao, hầu hết các trường hợp đều có hình ảnh đặc 
trưng với cấu trúc nhú và các tuyến dạng khe mảnh, 
nhân grad cao và chỉ số phân bào cao. Nhóm 
carcinôm dạng nội mạc chỉ có 4 trường hợp, được 
xếp vào nhóm này là do có cấu trúc dạng sàng, tạo 
ống tuyến có lòng rõ[2]; tuy nhiên tất cả đều có kèm 
thành phần đặc, nhân không điển hình grad cao và 
chỉ số phân bào cao. Nhóm carcinôm tế bào sáng có 
5 trường hợp, được xếp vào nhóm này là do có cấu 
trúc nhú với tế bào sáng, tế bào dạng đầu đinh, cấu 
trúc ống-bọc và các đặc điểm phụ khác như cầu 
hyalin, ít phân bào, tế bào bướu thay đổi hình dạng 
từ đa diện đến hình vuông đến dạng phẳng; 1 
trường hợp có cấu trúc nhú và đặc với tế bào sáng 
nhưng thiếu các đặc điểm đi kèm khác như tế bào 
đầu đinh, cầu hyalin. Kết quả phân loại mô học này, 
chúng tôi khá chắc chắn trong đa số trường hợp có 
mang đặc điểm vi thể đặc trưng. Riêng với nhóm 
carcinôm dạng nội mạc, với đặc điểm của tế bào 
grad cao, chúng tôi không chắc chắn có được chẩn 
đoán hình thái chính xác. Các carcinôm dạng nội 
mạc thường có grad mô học 1 và 2; các trường hợp 
grad cao nếu không có tế bào tiết nhầy hoặc bào 
tương sáng thì dù có tạo sàng hoặc ống tuyến cũng 
không nên xếp vào carcinôm dạng nội mạc.  

Chẩn đoán carcinôm kém biệt hóa thường rơi 
vào các tình huống mẫu mô nhỏ không đủ chất liệu 
để chẩn đoán. Chúng tôi có 3 trường hợp như vậy. 
Không lấy được nhiều bệnh phẩm là do các trường 
hợp bệnh tiến triển, hoặc do bệnh tái phát chỉ sinh 
thiết các mảnh mô gieo rắc ở mạc treo, mạc nối. Các 
trường hợp này không phải ít gặp, bởi bản chất của 
ung thư buồng trứng là một sát thủ âm thầm, bệnh 
thường chỉ được phát hiện khi đã diễn tiến đủ lâu và 
đủ xa. Trong những trường hợp này, các xét nghiệm 
hỗ trợ như HMMD, thậm chí sinh học phân tử giúp 
ích rất nhiều để xác định chính xác loại mô học[6].  

Chẩn đoán kém biệt hóa cũng có thể xảy ra trên 
mẫu bệnh phẩm có cấu trúc và tế bào rất kém biệt 
hóa, không định hướng được đến 1 chẩn đoán vi thể 
nào. Chúng tôi có 1 trường hợp có cấu trúc mô học 
chỉ là những đám đặc tế bào bướu, hoại tử lan tỏa, 
nhân tế bào không điển hình nặng, bọng sáng, hạch 
nhân to, rõ, ái toan, nhân méo mó, dị dạng, rất nhiều 
phân bào và phân bào bất thường kèm thấm nhập 
nhiều tế bào viêm. 

Chẩn đoán kém biệt hóa cũng có thể được sử 
dụng cho những trường hợp hình ảnh vi thể có 
nhiều đặc điểm hướng tới các loại mô học khác 
nhau. Chúng tôi có 3 trường hợp như vậy. Tế bào 
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bướu xếp cấu trúc đặc, sàng, mảng, dây, nhân dị 
dạng, bào tương sáng hoặc ái toan, có cầu hyalin. 
Theo y văn, bướu hỗn hợp 2 loại mô học như 
carcinôm dịch thanh – dạng nội mạc hoặc carcinôm 
dịch thanh - tế bào sáng rất hiếm gặp[5],[14]; những 
tình huống có nhiều đặc điểm vi thể như vậy thường 
là carcinôm dịch thanh grad cao. Tuy nhiên, nếu các 
thành phần vi thể đều điển hình cho hai hướng biệt 
hóa thì chẩn đoán carcinôm dạng hỗn hợp vẫn có 
thể được chấp nhận[5],[14]. Nhuộm HMMD hoặc các 
xét nghiệm phân tử khác để có thể xác định chẩn 
đoán. Ở bước tiếp cận đầu tiên chỉ dựa trên hình 
thái, chúng tôi chọn chẩn đoán “carcinôm kém biệt 
hóa” và chờ đợi hỗ trợ từ kết quả nhuộm HMMD để 
có chẩn đoán. 

Phân loại dựa trên đặc điểm biểu hiện của các 
dấu ấn HMMD 

Carcinôm dịch thanh grad cao. Dựa trên kết 
quả biểu hiện của các dấu ấn WT-1, p53, p16, 
ER/PR, Napsin A, chúng tôi có 55 trường hợp 
(85,9%) được phân loại mô học vào nhóm carcinôm 
dịch thanh grad cao. Trong đó, 63,7% trường hợp có 
biểu hiện dấu ấn hóa mô miễn dịch điển hình cho 
chẩn đoán: WT-1 (+), p53 (+) (70% nhân tế bào 
bướu bắt màu), p16 (+)/(-), ER/PR (+)/(-), Napsin A 
(-); hoặc WT-1 (+), p53 (+) 0% nhân tế bào bướu bắt 
màu), p16 (+), ER/PR (+)/(-), Napsin A (-). Như vậy 
với WT-1 (+) và p53 tăng biểu hiện, với Napsin A (-), 
chúng tôi có chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad 
cao. Với nhóm có WT-1 (+) và p53 hoàn toàn không 
biểu hiện, chúng tôi sử dụng dấu ấn p16 để hỗ trợ 
cho chẩn đoán. p53 hoàn toàn không biểu hiện trên 
mẫu bệnh phẩm nhỏ không loại trừ do tính không 
đồng nhất của p53 trong mô bướu hoặc do lỗi 
nhuộm quá yếu. Những trường hợp này rất dễ nhầm 
lẫn một p53 hoàn toàn không biểu hiện (xem như 
dương tính) với p53 kiểu hoang dại (xem như âm 
tính). Rất hiếm trường hợp carcinôm dịch thanh grad 
cao có p53 kiểu hoang dại. Nghiên cứu của Altman 
và cs cho biết, kết hợp p53/p16 có thể giúp dự đoán 
loại mô học chính xác; và p16 có vai trò như một bảo 
vệ trong bộ dấn ấn chẩn đoán phân biệt carcinôm 
dịch thanh grad thấp và grad cao, giúp tránh chẩn 
đoán sai thành bướu dịch thanh grad thấp trong 
trường hợp một carcinôm dịch thanh grad cao có 
p53 kiểu hoang dại[1]. Cũng theo nghiên cứu này, 
p53 hoàn toàn không biểu hiện cộng với p16 dương 
tính dự báo chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad cao 
chính xác đến 100%. Vì vậy, ngoài kiểu biểu hiện 
WT-1 (+) p53 (+) ( 70% nhân tế bào bướu bắt màu) 
p16 (+)/(-) ER/PR (+)/(-) Napsin A (-); chúng tôi xem 
kiểu biểu hiện thứ hai WT-1 (+) p53 (+) 0% nhân tế 
bào bướu bắt màu) p16 (+) ER/PR (+)/(-) Napsin A  
(-) cũng là một biểu hiện điển hình của carcinôm dịch 

thanh grad cao trên hóa mô miễn dịch. Chúng tôi có 
hai kiểu biểu hiện được xem là không điển hình bao 
gồm WT1 (+) p53 0% (+) p16 (-) ER/PR (+)/(-) 
Napsin A (-) và WT1 (-) p53 (+) p16 (+) ER/PR (+)/(-) 
Napsin A (-) chiếm 36,3% nhóm carcinôm dịch thanh 
grad cao (con số không nhỏ - khoảng 1/3 số trường 
hợp). Với p53 (+) 0% và p16 (-), có 6 trường hợp 
(khoảng 10,9% số trường hợp trong nghiên cứu của 
chúng tôi), dựa trên kết quả nghiên cứu của Altman, 
cho biết nhóm này có dự báo chẩn đoán carcinôm 
dịch thanh grad cao chính xác 95%; do đó, chúng tôi 
đã chọn chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad cao 
cho những trường hợp này. Chúng tôi nhận thấy cần 
có sự kết hợp với hình thái vi thể để chẩn đoán 
những trường hợp này và như vậy, trong phần sắp 
tới, chúng tôi sẽ có bàn luận về vấn đề này. Với 
nhóm WT-1 (-) nhưng có p53 (+) p16 (+), chúng tôi 
xem đây cũng là một nhóm không điển hình. p53 và 
p16 cùng dương tính cho dự báo chẩn đoán 
carcinôm dịch thanh grad cao có độ chính xác rất 
cao - 100% theo Altman[1]. Tuy nhiên, vì WT-1 là dấu 
ấn đặc hiệu của bướu dịch thanh, do đó khi WT-1 
âm tính, chúng tôi thiếu cơ sở để xếp những trường 
hợp này vào nhóm carcinôm dịch thanh grad cao. 
WT-1 nhưng đã bàn luận ở trên, dễ bị âm tính giả do 
nhuộm yếu, đặc biệt khi sử dụng clôn 6F-h2. Chúng 
tôi sử dụng clôn kháng thể này và cũng có nhận xét 
tương tự: WT-1 thường nhuộm rất yếu, cho dù 
ngưỡng dương tính rất thấp (chỉ 1% nhân tế bào 
bướu bắt màu) nhưng chúng tôi cũng có nhiều 
trường hợp WT-1 âm tính. Chúng tôi có 74,5% các 
trường hợp có WT-1 dương tính, trong khi theo các 
nghiên cứu khác cho biết WT-1 dương tính 96% các 
carcinôm dịch thanh grad cao. Cũng như trường hợp 
biểu hiện không điển hình thứ nhất, đối với nhóm 
này, chúng tôi thấy cần phải kết hợp với hình thái  
vi thể để đưa đến chẩn đoán sau cùng. Với dấu ấn 
ER/PR, chúng tôi có 74,5% có ER (+), không quá 
thấp so với con số 80% ER(+) trong các nghiên cứu; 
PR cho tỉ lệ dương tính rất thấp.  

Carcinôm dịch thanh grad thấp. Chúng tôi có 2 
trường hợp (3,1%) đưa vào nhóm carcinôm dịch 
thanh grad thấp dựa trên kết quả biểu hiện HMMD. 
Hai trường hợp này có biểu hiện HMMD WT-1 (+) 
p53 (-) p16 (-) ER/PR(+) Napsin A (-). Dựa trên thuật 
toán do Kobel đề nghị[13], chúng tôi xếp các trường 
hợp này vào nhóm carcinôm dịch thanh grad thấp. 
Chúng tôi đã không chọn các trường hợp carcinôm 
grad thấp vào lô nghiên cứu; do đó, chúng tôi nghĩ 
rằng kết quả này không hợp lý. Xếp vào nhóm dịch 
thanh nhờ có WT-1 dương tính là hợp lý. Dựa trên 
biểu hiện âm tính của p53 để xếp vào nhóm grad 
thấp chưa thuyết phục, bởi vì các nghiên cứu cho 
biết carcinôm dịch thanh grad cao vẫn có trường 
hợp biểu hiện p53 kiểu hoang dại. Xét đến cặp dấu 
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ấn p53/p16 - được khuyến cáo sử dụng để phân biệt 
carcinôm dịch thanh grad thấp và grad cao, theo 
nghiên cứu của Altman, độ mạnh của xét nghiệm là 
ở giá trị tiên đoán âm (đạt 98%), nghĩa là trong 
những trường hợp có p53 biểu hiện bất thường, 
kèm p16 dương hoặc âm tính, chẩn đoán bướu dịch 
thanh grad cao là rất khó xảy ra; ngược lại, giá trị 
tiên đoán dương lại thấp (đạt 68%), nghĩa là kết quả 
xét nghiệm tự một mình nó không thể sử dụng để 
chẩn đoán bướu dịch thanh grad thấp. Cần kết hợp 
với hình thái vi thể với cấu trúc đặc trưng, với biểu 
hiện p53 kiểu hoang dại, p16 nhuộm lốm đốm để 
khẳng định chẩn đoán[1]. Chúng tôi thấy cả hai 
trường hợp này đều có tỉ lệ nhân tế bào bướu bắt 
màu từ 50 - 60% với p53. Một số nghiên cứu đã 
chọn 60% là ngưỡng dương tính. Do đó, các trường 
hợp này đều có tỉ lệ bắt màu xấp xĩ ngưỡng dương 
tính, đó cũng chính là một khó khăn trong phân tích 
kết quả p53, và cũng là nguyên nhân đưa đến kết 
quả âm tính giả. Đối với p16, một trường hợp có 
biểu hiện lốm đốm, một trường hợp dương tính 
thành khối (nhưng tỉ lệ <90% tế bào bướu), do đó 
được đánh giá là âm tính. Xét lại lần nữa cặp dấu ấn 
p53/p16, nếu chúng tôi sử dụng một ngưỡng dương 
tính của p53 thấp hơn, nhưng vẫn trong khoảng đề 
nghị của các nghiên cứu, chúng tôi sẽ rơi vào tình 
huống p53 biểu hiện quá mức/p16 lốm đốm, khi đó 
dự báo cho chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad cao 
có độ chính xác lên đến 97%. Như vậy, hai trường 
hợp này thực sự là grad thấp hay grad cao ? Chúng 
tôi nghĩ cần phải kết hợp thêm với hình thái vi thể và 
có thể làm thêm những xét nghiệm khác nữa để có 
chẩn đoán chính xác. 

Carcinôm dạng nội mạc. Chỉ có 1 trường hợp 
chẩn đoán carcinôm dạng nội mạc trên HMMD. 
Trường hợp này biểu hiện cũng không điển hình, với 
WT-1 (-) do đó không xếp vào nhóm dịch thanh; p16 
(<90%) và Napsin A đều âm tính; ER/PR dương 
tính, ủng hộ cho chẩn đoán carcinôm dạng nội mạc. 
Chỉ có p53 biểu hiện quá mức (70%). p53 dương 
tính trong 7% các carcinôm dạng nội mạc; đột biến 
TP53 tìm thấy trong 8,8% carcinôm dạng nội mạc ở 
buồng trứng[7]. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy hợp lý 
khi phân tích trường hợp này: p53 biểu hiện quá 
mức, p16 bắt màu thành khối nhưng chỉ xấp xĩ 40% 
mô bướu; không loại trừ khả năng biểu hiện không 
điển hình của carcinôm dịch thanh grad cao và biểu 
hiện không phù hợp có thể do tính không đồng nhất 
của kháng nguyên trong bướu đã dẫn đến sai lầm 
khi nhuộm HMMD trên mẫu sinh thiết nhỏ hoặc mẫu 
TMA. Trường hợp này cũng nên được kết hợp hình 
ảnh vi thể, thêm các xét nghiệm khác để có chẩn 
đoán chính xác. 

Carcinôm tế bào sáng. Có 4 trường hợp được 
xác định là carcinôm tế bào sáng trên hóa mô miễn 
dịch, chỉ chiếm 6,3%. Với biểu hiện Napsin A (+), 
WT-1 âm tính, p53 kiểu hoang dại, p16 âm tính, các 
trường hợp này phù hợp với nhóm carcinôm tế bào 
sáng. Một trong 4 trường hợp trên có p16 dương 
tính. Tỉ lệ p16 dương tính trong carcinôm tế bào 
sáng theo các nghiên cứu là 9 - 13,6%. Chúng tôi chỉ 
có 4 trường hợp chẩn đoán carcinôm tế bào sáng, tỉ 
lệ p16 (+) là 25%.  

Không phân loại. Các trường hợp không phân 
loại được có biểu hiện hóa mô miễn dịch WT-1 (-) 
p53 (+) p16 (-) ER/PR (-) Napsin A (-) có thể là biểu 
hiện không điển hình của những loại mô học thường 
gặp, hoặc là biểu hiện của những loại mô học hiếm 
gặp, ví dụ nhưng carcinôm không biệt hóa. Những 
trường hợp này cần thiết đối chiếu với hình thái vi 
thể và làm thêm những xét nghiệm cần thiết để phân 
loại. 

Kết hợp đặc điểm hình thái và đặc điểm biểu 
hiện HMMD phân loại carcinôm buồng trứng 

Đồng thuận giữa chẩn đoán dựa trên đặc điểm 
hình thái và chẩn đoán dựa trên biểu hiện HMMD. 
Chúng tôi có 48/64 (75%) trường hợp đồng thuận 
giữa chẩn đoán hình thái và chẩn đoán trên HMMD. 
Không cần phải phân tích thêm nhóm này. 

Kết hợp đặc điểm hình thái và đặc điểm biểu 
hiện HMMD để phân loại các trường hợp không 
đồng thuận giữa chẩn đoán dựa trên đặc điểm hình 
thái và chẩn đoán dựa trên biểu hiện HMMD. 

*Với 11 trường hợp có chẩn đoán trên HMMD 
là carcinôm dịch thanh grad cao, chẩn đoán dựa trên 
đặc điểm hình thái gồm nhiều thực thể khác nhau 
như carcinôm dạng nội mạc (n=4), carcinôm tế bào 
sáng (n = 1), carcinôm kém biệt hóa (n = 6). 
Carcinôm dịch thanh grad cao là loại mô học thường 
gặp nhất. Carcinôm dịch thanh grad cao có những 
đặc điểm vi thể đặc trưng và nhiều đặc điểm không 
đặc trưng, có thể tìm thấy hình ảnh tương tự này 
trong các loại mô học khác. Kobel đưa ra 1 tiêu 
chuẩn chẩn đoán mở rộng cho loại mô học này: 
bướu grad cao có thành phần dịch thanh và thành 
phần đặc hoặc không biệt hóa được chẩn đoán là 
carcinôm dịch thanh grad cao; biệt hóa tuyến là một 
phần trong phổ hình thái của carcinôm dịch thanh 
grad cao; chẩn đoán carcinôm dạng nội mạc chỉ nên 
dành cho các bướu rất giống với carcinôm dạng nội 
mạc của tử cung[6]. Do đó, với 4 trường hợp được 
chẩn đoán trước đó là carcinôm dạng nội mạc, 
chuyển thành carcinôm dịch thanh grad cao sau khi 
được nhuộm hóa mô miễn dịch cho thấy chẩn đoán 
carcinôm dạng nội mạc trên vi thể cần tuân thủ tiêu 
chuẩn chặt chẽ hơn để tránh chẩn đoán nhầm. 
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Tương tự với các trường hợp carcinôm kém biệt hóa 
và carcinôm tế bào sáng cũng được thay đổi chẩn 
đoán sau khi nhuộm hóa mô miễn dịch cho thấy tính 
chất grad cao kém biệt hóa của carcinôm dịch thanh 
grad cao, cũng như bướu này thường hay mang các 
đặc điểm vi thể thấy được trong các loại bướu khác. 
Như vậy, sau khi kết hợp phân tích đặc điểm hình 
thái và biểu hiện HMMD, tất cả 11 trường hợp nêu ở 
đây được xếp vào nhóm carcinôm dịch thanh grad 
cao. 

*Với 2 trường hợp chẩn đoán trên HMMD là 
carcinôm dịch thanh grad thấp, chẩn đoán dựa trên 
hình thái là carcinôm dịch thanh grad cao. Hình thái 
vi thể của 2 trường hợp này mang đủ đặc điểm để 
chẩn đoán carcinôm dịch thanh grad cao với kiểu 
sắp xếp nhú, tạo khe mảnh, đặc, nhân grad cao, dị 
dạng, hạch nhân ái toan rõ, phân bào nhiều, phân 
bào bất thường và hoại tử bướu nhiều. Nếu chỉ dựa 
trên biểu hiện HMMD, sẽ có những tình huống 
không điển hình; do đó, khi phân tích kết quả HMMD 
luôn kết hợp giữa giải phẫu bệnh và HMMD. Chẩn 
đoán phân biệt giữa carcinôm dịch thanh grad thấp 
và grad cao dựa trên tính chất không điển hình của 
nhân và phân bào. Kết hợp với các dấu ấn p53, p16 
và Ki-67 để phân tích. Chúng tôi nghĩ rằng trường 
hợp cụ thể này nên nhuộm lại hóa mô miễn dịch trên 
mẫu mô khác, đánh giá lại p53, p16, và Ki-67; kết 
hợp đặc điểm hình thái có thể đưa chẩn đoán sau 
cùng là carcinôm dịch thanh grad cao. 

*Với 1 trường hợp chẩn đoán carcinôm dạng 
nội mạc trên HMMD, chẩn đoán dựa trên hình thái là 
carcinôm dịch thanh grad cao. Biểu hiện HMMD: 
WT-1 (-), p53 biểu hiện quá mức, p16 bắt màu thành 
khối nhưng có ít hơn 90% tế bào bướu bắt màu, ER 
(+) PR (+), Napsin A (-), có thể được biện luận như 
là một biểu hiện không điển hình của carcinôm dạng 
nội mạc, nhưng cũng không loại bỏ được khả năng 
biểu hiện không điển hình của carcinôm dịch thanh 
grad cao, đặc biệt trong tình huống sử dụng dấu ấn 
WT-1 với clôn 6F-h2 thường cho kết quả nhuộm 
yếu. Hơn nữa, nhuộm trên mảnh mô nhỏ có thể bị 
âm giả do tính không đồng nhất của bướu, trong khi 
chỉ cần 1% tế bào bắt màu là có thể chẩn đoán WT-
1 dương tính. Trường hợp này trên vi thể chúng tôi 
thấy hình ảnh sắp xếp kiểu nhú, tuyến có các khe 
mảnh, hoặc đám đặc có nhân lớn dị dạng, hạch 
nhân to, rõ ái toan, phân bào nhiều và có phân bào 
bất thường, không phù hợp với chẩn đoán carcinôm 
dạng nội mạc. Carcinôm dạng nội mạc có vimentin 
dương tính, bêta-catenin dương tính màng và có thể 
dương tính với nhân; trong khi carcinôm dịch thanh 
grad cao có vimentin âm tính và bêta-catenin nhuộm 
màng. Cần nhuộm thêm HMMD với các dấu ấn này 
để xác định chẩn đoán. 

*Với 2 trường hợp không phân loại được sau 
nhuộm HMMD, chẩn đoán dựa trên đặc điểm hình 
thái bao gồm carcinôm dịch thanh grad cao (n = 1) 
và carcinôm kém biệt hóa (n = 1). Kết hợp phân tích 
đặc điểm hình thái và HMMD, chúng tôi nghĩ đến 
khả năng đây là các trường hợp carcinôm dịch thanh 
grad cao, cần thiết phải làm lại HMMD với dấu ấn 
WT-1 trên mẫu mô khác và nhuộm thêm các dấu ấn 
khác chẳng hạn như Ki-67. 

KẾT LUẬN 

Chỉ dựa trên đặc điểm hình thái có thể phân loại 
carcinôm buồng trứng trong đa số trường hợp 
(89,1%). Chỉ dựa trên biểu hiện HMMD có thể phân 
loại carcinôm buồng trứng trong hầu hết trường hợp 
(96,8%). Nhưng đồng thuận giữa hai chẩn đoán chỉ 
có 75%. Không đồng thuận gặp trong các trường 
hợp hình thái chồng lấp hoặc kém biệt hóa, các 
trường hợp biểu hiện HMMD không điển hình. Kết 
hợp đặc điểm hình thái và HMMD phân loại được 
68,8% các trường hợp không đồng thuận. HMMD 
giúp ích cho phân loại nhưng không thể độc lập với 
hình thái trong phân loại carcinôm buồng trứng.  
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ABSTRACT 

Differential diagnosis ofpoorly differentiated ovarian carcinoma based on morphology and 
immunohistochemistry 

Introduction: Ovarian carcinoma consists of many histotypes with different pathobiological characteristics. 
It is crucial to make correct histotype-specific diagnoses as treatment is becoming more specific to histotype. 
However, making histotype-specific diagnoses can be difficult in small biopsy specimens or cases with poorly 
differentiated morphologic features. We conduct this research to classify high-grade poorly differentiated 
ovarian carcinoma based on morphologic and immunohistochemical (IHC) features. 

Subjects and Methods: We obtain histopathologic slides of 64 high-grade poorly differentiated ovarian 
carcinoma. (1) Assign histotype-specific diagnoses based on morphologic features according to WHO 2014 
diagnostic criteria. (2) Assign histotype-specific diagnoses based on IHC features of six markers (WT-1, p53, 
p16, ER, PR, and Napsin A). (3) Compare morphologic diagnoses and IHC diagnoses. Cases with incompatible 
morphologic and IHC diagnoses will be reevaluated, corporate morphologic and IHC features to make final 
diagnoses. 

Results: Applying WHO 2014 diagnostic criteria, based on morphologic features, we identify 48 cases 
(75% of all cases) of high-grade serous carcinoma, 4 cases (6,3%) of endometrioid carcinoma, 5 cases (7,8%) 
of clear cell carcinoma, and 7 cases (10,9%) cannot be classified. Based on IHC features, we identify 55 cases 
(85,9% of all cases) of high-grade serous carcinoma, 1 case (1,6%) of endometrioid carcinoma, 4 cases (6,3%) 
of clear cell carcinoma, and 2 cases (3,1%) cannot be classified. 16 cases have incompatible morphologic and 
IHC diagnoses. Among 16 incompatible cases, corporating morphologic and IHC features, we can make final 
diagnoses in 11 cases (68,8%). 

Conclusions: Based solely on morphologic and solely on IHC features, histotype-specific diagnoses of 
ovarian carcinoma can be made in 89,1% and 96,8% of cases, respectively. However, the compatibility rate of 
morphologic and IHC diagnoses is only 75%. Among incompatible cases, when corporating morphologic and 
IHC features, we can come up with final diagnoses in 68,8% of cases. IHC is helpful, but it cannot be used 
independently from morphology in making a histotype-specific diagnosis of ovarian carcinoma. 

Keywords: Ovarian carcinoma, immunohistochemistry, morphology, histotype. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư tuyến giáp là loại ung thư đứng hàng 
thứ 9 tại Việt Nam (GLOBOCAN 2018) và xuất độ 
liên tục gia tăng hàng năm. Đối với ung thư tuyến 
giáp, siêu âm là phương tiện tầm soát sớm và chẩn 
đoán đầu tay khá kinh tế và hiệu quả. Khi kết hợp 

chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm, việc 
chẩn đoán trước mổ sẽ cho kết quả chính xác về 
tình trạng lành tính, ác tính trong 70-80% trường 
hợp[2]. Tuy nhiên, khoảng 10-30% trường hợp kết 
quả tế bào học sẽ rơi vào nhóm không xác định, tức 
nhóm III, IV và V[2]. Nhóm này có nguy cơ ác tính 
khá dao động từ 10 - 75% dẫn đến việc xử trí các 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Nhân giáp không xác định được tính chất là những nhân giáp thuộc nhóm Bethesda III, 
IV và V; và khoảng 10-30% mẫu tế bào học sẽ rơi vào các nhóm này. Đặc điểm chung của nhóm nhân 
giáp này là có nguy cơ ác tính không rõ ràng dao động từ 10 - 75% gây khó khăn trong việc điều trị và xử 
trí. Hiện nay, nhiều khuyến cáo cho phép thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử nhằm chẩn đoán trước 
mổ các nhân giáp không xác định, trong đó bộ xét nghiệm đột biến 7 gen thường gặp nhất trong ung thư 
tuyến giáp thường được sử dụng vì kĩ thuật đơn giản và giá thành thấp. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt 30 nhân giáp có kết 
quả tế bào học thuộc nhóm III, IV và V được làm xét nghiệm đột biến 7 gen và được so sánh với kết quả 
giải phẫu bệnh sau mổ. 

Kết quả: Tỉ lệ nhân giáp mang đột biến gen trong mẫu nghiên cứu là 76%, trong đó đột biến gen 
BRAF V600E là 63% và đột biến gen NRAS là 13%. Có sự tương quan giữa loại đột biến gen và kết quả 
tế bào học (p<0,001). Nhóm Bethesda V thường có đột biến gen BRAF V600E và nhóm IV thường có đột 
biến gen RAS. Tương tự, có sự tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình mô học (p<0,001). Các đột biến 
gen BRAF V600E có kiểu hình nhú, còn đột biến gen NRAS có kiểu hình nang. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá 
trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm của đột biến gen nói chung lần lượt là 91%; 62%; 87%; 71%. Độ 
nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên đoán âm của đột biến BRAF V600E là 83%, 100%, 
100%, 73%. 

Kết luận: Xét nghiệm sinh học phân tử trong các nhân giáp không xác định có thể giúp ích trong 
chẩn đoán trước mổ các nhân giáp này. Tuy nhiên, giá trị còn tuỳ thuộc vào từng loại đột biến gen phát 
hiện được.  

Từ khoá: Đột biến 7 gen, tế bào học, nhân giáp không xác định. 
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nhân giáp này chưa nhất quán và nhiều khi điều trị 
quá tay hoặc quá thấp[2]. 

Gần đây, các hướng dẫn lâm sàng của các hiệp 
hội lớn trên thế giới như NCCN hay ATA có đề cập 
đến vai trò của xét nghiệm sinh học phân tử trong 
chẩn đoán các nhân giáp không xác định. Trong số 
các loại xét nghiệm sinh học phân tử hiện nay, loại 
xét nghiệm đầu tiên ứng dụng cho các nhân giáp 
không xác định phải kể đến bộ đột biến 7 gen, gồm 
có BRAF V600E, KRAS, HRAS, NRAS, RET/PTC1, 
RET/PTC3, và PAX8/PPARG. Bảy đột biến gen này 
rất hiếm khi xuất hiện đồng thời trên cùng một nhân 
giáp và do đó, khi thực hiện như một bộ sẽ làm tăng 
độ nhạy của xét nghiệm lên đáng kể. Các báo cáo từ 
phương Tây cho thấy 70% carcinôm tuyến giáp 
dạng nhú (Papillary thyroid carcinoma- PTC) sẽ biểu 
một trong các gen trên, riêng đối với đột biến gen 
BRAF V600E chiếm 40%[13] trường hợp. Tuy nhiên 
các báo cáo từ châu Á lại cho thấy tỉ lệ đột biến gen 
BRAF V600E cao hơn nhiều tại châu lục này, lên 
đến 80%[11]. Từ đó cho thấy, việc thực hiện bộ đột 
biến 7 gen sẽ cho những giá trị khác nhau tại các 
vùng địa lý khác nhau. Chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này nhằm mục đích chính đó là đánh giá sự khả 
thi của việc tìm đột biến trên mẫu tế bào học và đối 
chiếu kết quả giải phẫu bệnh và phân loại của FNA 
với kết quả của đột biến gen.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Ba mươi nhân giáp có nhóm Bethesda III, IV và 
V đã có chỉ định phẫu thuật và được chọn thuận tiện 
theo nhu cầu của bác sĩ lâm sàng. Sau khi giải thích 
và nhận được sự đồng ý từ bệnh nhân, các ca bệnh 
sẽ được chọc hút FNA lần 2 nhằm lấy mẫu phục vụ 
cho việc thực hiện tìm đột biến gen. Bác sĩ siêu âm 
sẽ khảo sát tuyến giáp và chọc đúng nhân giáp cần 
thực hiện sinh học phân tử trong trường hợp bệnh 
nhân có nhiều nhân giáp. Mẫu tế bào được lấy bằng 
kim 23G, sau đó bơm trực tiếp lên 2 lam và cố định 
ngay bằng cồn tuyệt đối. Các lọ chứa lam được trữ 
ở nhiệt độ phòng qua đêm, sau đó hai lam được 
chia làm hai, một tiến hành tách chiết DNA bằng kit 
SaMag FFPE Tissue DNA Extraction với máy 
Samag 12, một dùng để tách RNA được tách bằng 
kit Invitrap Spin Universal RNA và thực hiện thủ 
công. Mẫu DNA/RNA sau tách chiết được đo nồng 
độ DNA/RNA nhằm đảm bảo đủ số lượng theo yêu 
cầu của nhà sản xuất và sau đó sẽ được trữ ở nhiệt 
độ -20oC qua đêm. Tiếp theo, mẫu DNA sẽ dùng kit 
Thyroid Cancer Mutation Detection để tìm các đột 
biến gen BRAF V600E, NRAS, HRAS, KRAS; mẫu 
RNA sẽ dùng kit Thyroid cancer Fusion Gene 
Detection để phát hiện các chuyển vị gen 
RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARγ. Tất cả 7 loại 

đột biến đều được thực hiện bằng kĩ thuật real-time 
PCR và các kit đều đạt chuẩn CE/IVD của Châu Âu.  

Sau khi thực hiện đột biến gen, bệnh nhân sẽ 
được phẫu thuật và kết quả giải phẫu bệnh sẽ được 
nghiên cứu viên đánh giá và xếp loại lành tính hay 
ác tính nhằm đánh giá sự tương quan giữa kết quả 
đột biến gen với nhóm tế bào học và kết quả giải 
phẫu bệnh sau mổ. Các tương quan được tính bằng 
phép kiểm Fisher với độ tin cậy 95%, sai lầm loại 1 
là 5%. Giá trị của đột biến gen, thể hiện qua độ 
nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương, giá trị tiên 
đoán âm, sẽ được tính chung cho cả 3 nhóm không 
xác định do cỡ mẫu nhỏ.  

KẾT QUẢ 

Trong nghiên cứu này có tất cả bệnh nhân có 
độ tuổi trung bình là 39,5 (khoảng tuổi, 22 - 67) và 
bệnh nhân nữ có số lượng cao hơn bệnh nhân nam 
với tỉ lệ nam/nữ là 5/1. Số lượng nhân giáp đa ổ là 
11 trường hợp (chiếm 37%), và 19 trường hợp còn 
lại chỉ có 1 nhân giáp (chiếm 63%). Tất cả các nhân 
giáp không xác định đều thuộc nhóm TIRADS 3, 4 
và 5; và có số lượng lần lượt là 5, 13 và 12 ca. 
Ngoài ra, biến số kích thước nhân giáp có trung vị là 
14,5 (khoảng tứ phân vị, 7 - 29), trong đó, số lượng 
nhân giáp <10mm là 11 trường hợp (chiếm 37%) và 
trên 10 mm là 19 trường hợp (chiếm 63%). Tổng 
cộng 30 nhân giáp có tế bào học không xác định 
trong nghiên cứu này gồm có 1 ca nhóm III, 7 ca 
nhóm IV và 22 ca nhóm V và tỉ lệ ác tính trên giải 
phẫu bệnh sau mổ là 73% (22/30 ca)  

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 
của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số trường 
hợp Tỉ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 5 17 

Nữ 25 83 

Tuổi 

<55 28 93 

55 2 7 

Trung bình 39,5  10,3 (22-67) 

Đa ổ/đơn ổ 
Đa ổ 11 37% 

Đơn ổ 19 63% 

TIRADS 

TIRADS 3 5 17 

TIRADS 4 13 43 

TIRADS 5 12 40 

Kích thước  
nhân giáp 

<10 11 37 

10 19 63 

Trung vị 14,5 (7-29) mm 
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Nhóm 
Bethesda 

Nhóm III 1 4 

Nhóm IV 7 23 

Nhóm V 22 73 

Kết quả giải 
phẫu bệnh 

Lành tính 8 27% 

Ác tính 22 73% 

Trong số 30 ca được thực hiện xét nghiệm tìm 
đột biến gen, có 19 ca đột biến BRAF V600E, 4 ca 
đột biến NRAS chiếm tỉ lệ lần lượt là 63% và 13%. 
Bảy trường hợp không phát hiện được đột biến gen 
nào, trong đó có một nhân giáp kích thước chỉ 3mm.  

Khi xét tỉ lệ đột biến trong từng nhóm Bethesda, 
tỉ lệ có đột biến gen tăng dần theo từng nhóm tế bào 
học và có sự khác biệt loại đột biến gen giữa các 
nhóm Bethesda (Fisher, p <0,001). Phần lớn các 
trường hợp có đột biến gen BRAF V600E đều rơi 
vào nhóm Bethesda V (19/22 trường hợp). Ngược 
lại, 75% đột biến gen NRAS chủ yếu thuộc nhóm IV 
(3/4 ca), và nhân giáp còn lại thuộc nhóm V (chiếm 
25%). Đối với các trường hợp âm tính với đột biến, tỉ 
lệ âm tính ở nhóm III, IV và V lần lượt là 100%, 57%, 
và 9%. 

Ngoài ra, có sự tương quan giữa đột biến gen 
và kết quả giải phẫu bệnh (Fisher, p<0,001). Tỉ lệ ác 
tính trong nhóm BRAF V600E là 100% (19/19 ca), và 
nhóm NRAS là 25% (1/4 ca). Nhóm âm tính có tỉ lệ 
ác tính là 28% (2/7 ca) và lành tính là 72% (5/7 ca). 

Khi đánh giá giá trị của đột biến gen, nếu tính 
chung cho tất cả đột biến được tìm thấy thì độ nhạy, 
độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán âm, giá trị tiên đoán 
dương lần lượt là 91%, 62%, 87%, 71%.  Vì mẫu 
ban đầu chọn vào có khuynh hướng thiên về nhóm 
V (sai số do chọn mẫu- selection bias), cùng với đó 
là đột biến gen BRAF V600E chiếm tỉ lệ cao trong 
nhóm này, do đó có thể nói các giá trị trên đều bị 

ảnh hưởng bởi đột biến này. Khi tính độ nhạy, độ 
đặc hiệu, giá trị tiên đoán âm, giá trị tiên đoán dương 
cho riêng đột biến gen BRAF V600E thì kết quả là 
83%, 100%, 100%, 73%. Ngược lại, số lượng đột 
biến gen NRAS quá thấp nên các giá trị độ nhạy, độ 
đặc hiệu, giá trị tiên đoán âm, giá trị tiên đoán dương 
nếu được tính sẽ không đại diện (Bảng 3). 

Bảng 3. Bảng 2x2 thể hiện giá trị của đột biến gen 
trong chẩn đoán trước mổ các nhân giáp không xác 

định. 

Đột biến gen nói chung trong nhóm nhân giáp không xác 
định 

Chẩn đoán giải phẫu bệnh 

Đột biến 
Ác tính Lành tính Tổng 

Đột biến + 20 3 23 

Đột biến - 2 5 7 

Tổng 22 8 30 

Đột biến gen BRAF V600E  

Chẩn đoán giải phẫu bệnh 

Đột biến 
Ác tính Lành tính Tổng 

BRAF V600E + 19 0 19 

BRAF V600E - 3 8 11 

Tổng 22 8 30 

Đối với đột biến gen BRAF V600E , hai kết quả 
giải phẫu bệnh chính là carcinôm tuyến giáp dạng 
nhú vi thể và carcinôm tuyến giáp dạng nhú kinh 
điển. Đối với đột biến gen NRAS, kết quả giải phẫu 
bệnh chủ yếu là u tuyến dạng nang và carcinôm 
tuyến giáp dạng nhú biến thể nang. Mối tương quan 
giữa biến số đột biến gen và kết quả giải phẫu bệnh 
là có ý nghĩa thống kê (Fisher, p < 0,001) (Biểu đồ 5)  
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Biểu đồ 5. Sự tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình trên giải phẫu bệnh 

BÀN LUẬN 

Trong nghiên cứu này, tỉ lệ nhóm V chiếm phần 
lớn với 73% trường hợp. Qua đó, có thể thấy rằng 
nhóm Bethesda V thường gặp nhất chiếm trong các 
nhân giáp không xác định, theo sau đó là nhóm 
Bethesda IV và III.  

Khi xét sự tương quan giữa đột biến gen và 
nhóm Bethesda, nghiên cứu này cũng như các 
nghiên cứu khác đều cho thấy tỉ lệ đột biến gen 
BRAF V600E chiếm tỉ lệ cao trong nhóm Bethesda 
V, còn đột biến gen RAS thì chiếm tỉ lệ lớn trong 
nhóm IV. Bellevicine và cs. thực hiện nghiên cứu 
trên 1172 nhân giáp không xác định với bộ kit tương 
đồng với nghiên cứu này và ghi nhận, tỉ lệ có đột 
biến theo từng nhóm Bethesda III, IV, V lần lượt là 
21%, 36%, 73%. Tương tự, nhóm đột biến giống- 
BRAF V600E trong nhóm Bethesda V là 80% và 
nhóm đột biến giống-RAS trong nhóm III và IV lần 
lượt là 18% và 27%[1]. Kết quả như trên là hoàn toàn 
phù hợp, nhóm III có tỉ lệ âm tính với đột biến cao 
nhất (80%) là vì tế bào học của nhóm này thường có 
số lượng tế bào ít và phết tế bào không đạt chất 
lượng dẫn đến những thay đổi bất thường trong 
nhóm này có thể là do artifact. Vì vậy, việc thực hiện 
chọc hút kim nhỏ lần hai sẽ khả thi hơn và ít tổn kém 
hơn là thực hiện xét nghiệm SHPT trong điều kiện 
thực tế tại Việt Nam. Mặt khác, với nhóm IV là tổn 
thương dạng nang, một phần ba các trường hợp 
trong nhóm này là phình giáp và do đó sẽ âm tính 
với đột biến gen. Các nhân giáp thuộc nhóm 

Bethesda IV còn lại có đột biến gen RAS và có kết 
quả là bướu lành tính. Tuy nhiên, vì tỉ lệ nhóm IV 
trong nghiên cứu này còn quá thấp và không đại 
diện cho nên tỉ lệ lành ác trong nhóm này và giá trị 
của các đột biến gen đi kèm với nó chưa thể đánh 
giá được.  

Độ nhạy của đột biến tính chung cho cả 3 nhóm 
Bethesda đối với chẩn đoán ác tính là 91%, tuy 
nhiên, độ đặc hiệu không cao, chỉ đạt 62%. Giá trị 
tiên đoán dương và âm lần lượt là 87% và 71%, 
chưa đủ cao để loại trừ hay chẩn đoán ác tính. Tuy 
nhiên, khi các giá trị trên tính riêng cho đột biến gen 
BRAF V600E thì độ nhạy giảm, chỉ còn 83%, nhưng 
độ đặc hiệu và giá trị tiên đoán dương đạt 100%. Nói 
cách khác, nếu có đột biến gen BRAF V600E thì 
nguy cơ ác tính trước mổ của nhân giáp không xác 
định đó là 100%. Khi so sánh giá trị của đột biến 
BRAF V600E với những nghiên cứu khác, độ nhạy 
có thay đổi nhưng giá trị tiên đoán dương đều cao từ 
96 - 99%[7]. Do vậy, Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ 
(ATA) khuyến cáo sử dụng BRAF V600E như một 
bằng chứng tin cậy của PTC trong chẩn đoán trước 
mổ [10]. Với bối cảnh ở Việt Nam là 1 quốc gia châu 
Á có tỉ lệ BRAF V600E cao và PTC là loại ung thư 
thường gặp ở giáp thì việc sử dụng BRAF V600E 
trong chẩn đoán trước mổ là rất khả thi. Tuy nhiên, 
vì giá trị tiên đoán âm chỉ đạt 73% cho nên nếu âm 
tính với đột biến này thì cũng không có nghĩa là lành 
tính, vì nhân giáp có thể có những đột biến khác 
hoặc có thể âm giả do kích thước quá nhỏ (1 ca chỉ 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 210 

có 3mm) nên đủ số lượng tế bào để khuyếch đại 
DNA của gen đột biến.  

Đột biến gen RAS gồm có KRAS, NRAS và 
HRAS, nhưng trong nghiên cứu này chỉ phát hiện 
được đột biến gen NRAS, vì mẫu nhỏ và vì đột biến 
gen NRAS là đột biến gen thường gặp thứ hai sau 
BRAF V600E. Trong nghiên cứu này, tỉ lệ NRAS 
trong nhân giáp không xác định tính chất là 13% 
(4/30 ca) và tỉ lệ ác tính là 25% (1/4 ca). Khi so sánh 
với các báo cáo khác, tỉ lệ RAS nói chung trong 
nhóm nhân giáp không xác định tính chất là 34,4% 
(khoảng tin cậy 95%; 19,8 - 50,6%), và giá trị tiên 
đoán dương khá dao động từ 37 - 93%[7]. Sở dĩ tỉ lệ 
đột biến gen RAS thấp trong nghiên cứu này là vì số 
mẫu lệch về phía nhóm V (22/30 ca), trong khi đó tỉ 
lệ đột biến gen RAS nằm chủ yếu trong nhóm 
Bethesda III và IV[1].  

Nhìn chung, giá trị tiên đoán dương của đột 
biến gen RAS rất dao động giữa các báo cáo. 
Nguyên nhân có thể là do thiết kế nghiên cứu không 
sử dụng mù. Người đọc kết quả giải phẫu bệnh biết 
trước tình trạng đột biến gen và nhóm Bethesda của 
nhân giáp nên có thể dẫn đến sai lầm trong chẩn 
đoán kết quả. Cụ thể, các bác sĩ giải phẫu bệnh có 
khuynh hướng trả lời các nhân giáp có kiểu hình nang 
là lành tính hơn là ác tính, nhất là trong bối cảnh các 
nhân giáp kiểu hình nang, có vỏ bao và xâm lấn tối 
thiểu[5]. El Sheikh cùng cs. báo cáo sự tương hợp về 
kết quả giải phẫu bệnh của bướu tuyến dạng nang, 
carcinôm tuyến giáp dạng nang, PTC biến thể nang 
giữa 6 bác sĩ giải phẫu bệnh chỉ đạt 13% các ca[4]. Vì 
vậy, các nghiên cứu cho thấy đột biến gen RAS không 
giúp ích nhiều trong chẩn đoán trước mổ các nhân 
giáp không xác định[3], tuy nhiên, việc có đột biến gen 
RAS cho thấy nhân giáp này có khả năng cao là một 
tổn thương u có kiểu hình nang và có khuynh hướng 
tiến triển chậm, tiên lượng tốt, cho dù tổn thương đó có 
thể là carcinôm[9].  

Nhằm tăng độ đặc hiệu cũng như giá trị tiên đoán 
dương của đột biến gen RAS, các bác sĩ lâm sàng có 
thể phối hợp kết quả của đột biến gen với tế bào học. 
Điều này cũng đã được cho thấy qua nghiên cứu 
của Gaun cùng cs., tỉ lệ ác tính trong nhóm 
Bethesda III và IV có đột biến gen RAS lần lượt là 
15,6% và 12,5%; nhưng tỉ lệ này của nhóm V 85,7% 
(p<0,003)[8]. Nhân giáp ác tính duy nhất mang đột 
biến gen NRAS trong nghiên cứu này có Bethesda 
V. Do đó, cùng mang đột biến gen NRAS nhưng 
nguy cơ ác tính sẽ cao hơn nếu là nhóm Bethesda 
V. Ngoài ra, bướu tuyến dạng bè hyaline hoá là một 
nhóm bướu lành tính nhưng có đặc điểm dễ nhầm 
lẫn với PTC biến thể nang trên tế bào học nên 
thường rơi vào nhóm nguy cơ cao như IV, V, VI. 
Nhóm bướu này được đặc trưng bởi chuyển vị gen 

PAX8/GLIS1 và PAX8/GLIS3. Do đó, nếu thực hiện 
SHPT có đột biến gen RAS sẽ giúp chúng ta loại 
được nhóm bướu này. 

Dù bộ kit mà nghiên cứu này thực hiện có đến 7 
gen nhưng có một vài gen không phát hiện được do 
nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là tỉ lệ đột biến gen 
BRAF và RAS được cho là hai xác suất xung khắc, 
do đó, những nhân giáp có đột biến gen BRAF 
V600E thì không có đột biến gen RAS[6]. Thứ hai là 
cỡ mẫu của nghiên cứu này khá nhỏ nên không tìm 
được các đột biến gen có tần suẩt thấp hơn như 
PAX8/PPARγ hoặc HRAS và KRAS trong nhóm đột 
biến gen RAS. Thứ ba là các đột biến gen tổ hợp 
như RET/PTC1 và RET/PTC3 thường gặp ở nhóm 
bệnh nhân trẻ em hoặc thanh thiếu niên có tiền 
căn tiếp xúc với phóng xạ[12]. Trong khi đó dân 
số mẫu của nghiên cứu này có độ tuổi nhỏ nhất 
là 22. Ngoài ra, các đột biến gen tổ hợp không 
phát hiện được có thể do khâu ly trích RNA không 
đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, dẫn đến kết 
quả bị âm tính giả.  

Hầu hết các nhân giáp mang đột biến gen 
BRAF V600E đều cho kết quả giải phẫu bệnh sau 
mổ là PTC vi thể hoặc PTC thể kinh điển. Các nhân 
giáp có đột biến gen NRAS đều có kiểu hình nang, 
cụ thể là bướu tuyến dạng nang và PTC biến thể 
nang. Điều này tương đồng với báo cáo của Bản đồ 
bộ gen ung thư của PTC năm 2014 khi ghi nhận có 
sự tương quan về kiểu gen và kiểu hình của PTC đối 
với đột biến gen BRAF V600E. Theo đó, đột biến 
gen BRAF V600E có biểu hiện kiểu hình là dạng nhú 
và kém nhạy với i-ốt phóng xạ. Nghiên cứu về Bản 
đồ bộ gen ung thư của PTC còn đề xuất, các đột 
biến gen khác mà có biểu hiện kiểu hình là nhú trên 
giải phẫu bệnh sẽ thuộc phân nhóm phân tử giống-
BRAF (như RET/PTC1&3), ngược lại với kiểu hình 
nang sẽ thuộc phân nhóm phân tử giống-RAS (gồm 
có H/K/NRAS và PAX8/PPARγ). 

KẾT LUẬN 

Nhân giáp không xác định được tính chất bao 
gồm nhóm Bethesda III, IV, và V và là vấn đề khó xử 
của các bác sĩ lâm sàng. Việc ứng dụng xét nghiệm 
sinh học phân tử vào các nhân giáp này sẽ giúp 
phân tầng nguy cơ các nhân giáp này và góp phần 
đưa ra hướng xử trí thích hợp hơn. Tuy nhiên, giá trị 
còn lại tuỳ thuộc vào loại đột biến gen phát hiện 
được. Sự biểu hiện đột biến gen BRAF V600E được 
cho là một bằng chứng tin cậy của PTC trong chẩn 
đoán trước mổ. 

Tuy nhiên, sinh học phân tử là một xét nghiệm 
có giá thành cao, do đó, chẩn đoán trước mổ các 
nhân giáp nên có sự kết hợp giữa khám lâm sàng, 
kết quả siêu âm và tế bào học trước khi tiến hành 
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xét nghiệm sinh học phân tử. Vì các đột biến gen 
không phải lúc nào cũng đại diện cho ác tính, kết 
quả lành hay ác còn tuỳ thuộc vào giá trị tiên đoán 
dương của từng loại đột biến. Do đó, các bác sĩ lâm 
sàng cần hiểu rõ các giá trị của từng loại đột biến 
gen để có thể đưa ra quyết định phù hợp cho từng 
bệnh nhân. 
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. 
Abstract  

Innitial implementation of 7- gene panel in presurgically diagnosing of indeterminate  
cytologically thyroid nodules 

Introduction: Indeterminate cytologically thyroid nodules are those that belong to Bethesda group III, IV and 
V; and approximately 10-30% of all cytologic smears fall into this category. These nodules have inconspicuous 
risk of malignancy ranging from 10-75% and result in uncertain management as well as treatment. At present, 
many guidelines have adopted molecular testing in order to better presurgically triaging thyroid nodules with 
indeterminate cytology. Seven most common mutations in thyroid cancer, when tested together as a panel, 
have been widely used because of its technical simplicity and cost-effectiveness. 

Materials and method: A prospective case series of 30 thyroid nodules with indeterminate cytology 
chosen to test for seven mutations, including BRAF V600E, H/K/NRAS, RET/PTC1, RET/PTC3 and 
PAX8/PPARG. Mutation status is then compared with follow-up permanent section. 

Results: 76% thyroid nodules in this cohort have mutation, with BRAF V600E and NRAS consituting 63% 
and 13%, respectively. There is a correlation between mutation types and cytology group (p<0,001). For 
instance, Bethesda V is more likely associated with BRAF V600E mutation, while Bethesda IV is often occupied 
with RAS mutation. Likewise, there is a correlation between mutation types and morphology on histology 
(p<0,001), e.g. BRAF V600E associating with papillary type and RAS associating with follicular type. Moreover, 
sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of the panel are 91%; 62%; 87%; 
71%. While sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of BRAF V600E alone 
are 86%; 100%; 100%; 73% respectively. 

Conclusion: molecular testing in indeterminate cytologically thyroid nodules is feasible and should be 
regarded as a useful adjunct in presurgically diagnosing these nodules. However, the validity of this testing 
varies, depending on the type of mutation detected. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ung thư đường mật chiếm khoảng 2% trong 
tổng số bệnh ung thư ở người. Mặc dù ít gặp hơn so 
với ung thư gan nhưng tỷ lệ ung thư đường mật 
trong gan có xu hướng gia tăng[6]. Các khối u có 
nguồn gốc đường mật trong gan chiếm 10 - 20% của 
các khối u ác tính ở gan nguyên phát[8). Theo số liệu 
thống kê ở Việt Nam, ung thư đường mật chiếm 6% 
trong tổng số bệnh ngoại khoa đường mật[1]. 

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới,  
ung thư đường mật trong gan là khối u ác tính trong 
gan có biệt hóa đường mật[2]. Chẩn đoán lâm sàng 
những khối u trong gan nguyên phát, đặc biệt là  
khối u đường mật gặp nhiều khó khăn do các triệu 
chứng nghèo nàn và không đặc hiệu. Hơn nữa,  
rất khó khăn phân biệt ung thư đường mật trong gan 
với các khối ung thư di căn gan. Về mặt chẩn đoán 
hình ảnh, khó để quyết định phạm vi khu trú của  

khối u. Do đó bệnh thường được chẩn đoán ở  
giai đoạn muộn, tiên lượng bệnh xấu. Qua nghiên 
cứu hình ảnh mô bệnh học và hóa mô miễn dịch  
ung thư đường mật trong gan để giúp xác định  
ung thư đường mật và giúp lâm sàng quyết định 
hướng xử trí. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

52 bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung 
thư đường mật từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2020. 

Phương pháp nghiên cứu 

58 BN được chẩn đoán mô bệnh học và hoá mô 
miễn dịch phù hợp nhất với ung thư đường mật 
trong gan. Tất cả bệnh nhân này được thu thập đầy 
đủ các thông tin lâm sàng, chỉ số sinh hoá, miễn dịch 
các dấu ấn ung thư như AFP, CA19-9, CEA, 
CA125...đối chiếu chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT, 

TÓM TẮT  

Đặt vấn đề: Ung thư biểu mô đường mật trong gan có triệu chứng mơ hồ trong khi chẩn đoán hình 
ảnh không đặc hiệu và đặc điểm mô bệnh học đôi khi khó phân biệt với di căn. Do đó, đặc điểm mô bệnh 
học và hóa mô miễn dịch có hữu ích trong việc xác định ung thư biểu mô đường mật trong gan? 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 52 bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư đường 
mật trong gan từ tháng 6/2018 đến 3/2020. Tất cả các bệnh nhân đều được sinh thiết khối u bằng kim 
sinh thiết 16G, chiều dài mảnh sinh thiết tối thiểu 1,5cm. Bệnh phẩm được xử lý mô bệnh học thường quy 
và nhuộm hóa mô miễn dịch trên máy hóa mô tự động Benchmark Utra của Ventana (Roche). Phân loại 
mô bệnh học theo WHO 2019. 

Kết quả: Ung thư đường mật trong gan chủ yếu là hình thái tuyến gồm biệt hóa rõ chiếm chủ yếu 
40,4%, mô đệm liên kết xơ mức độ nhiều chiếm 61,5%, hoại tử u chỉ chiếm 15,4%. Các dấu ấn CK19, 
CK7 dương tính đến 100% và hầu hết là lan tỏa. CK20, Hepar 1 dương tính tương ứng là 13,5% và 18,2% 
dưới dạng ổ. TTF1 dương tính 12,5%. 

Kết luận: Hình ảnh mô bệnh học và dấu ấn CK7, CK19 dương tính mạnh, lan tỏa và Hepar-1 dương 
tính ổ rất hữu ích trong việc xác định ung thư đường mật trong gan, tuy nhiên TTF1 và CK 20 cũng có tỷ 
lệ dương tính. 

Từ khóa: Ung thư đường mật trong gan, mô bệnh học, hóa mô miễn dịch. 
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MRI, PET/CT), theo dõi điều trị và kiểm tra định kỳ 
theo chỉ định của bác sỹ ung thư. 

58 ca này được loại trừ hoàn toàn những 
trường hợp ung thư gan, ung thư gan - đường mật 
kết hợp, ung thư từ vị trí khác di căn gan còn lại 
chẩn đoán xác định cuối cùng 52 trường hợp ung 
thư đường mật trong gan. 

Bệnh phẩm khối u được sinh thiết bằng kim 
sinh thiết gan 16G, chiều dài mảnh sinh thiết tối thiểu 
1,5cm; cố định ngay sau khi mẫu được lấy ra khỏi 
cơ thể bằng formol trung tính 10%. 

Bệnh phẩm cố định được xử lý mô bệnh học 
thường quy trên máy xử lý mô tự động Sakura, 
được đúc khối paraffin, cắt nhuộm HE thường quy. 

Đánh giá mô bệnh học theo các thể bệnh của 
WHO 2019. Mức độ xơ được đánh giá định tính từ 
mức độ không xơ đến xơ nhiều (xơ nhiều khi các 
tuyến thưa được ngăn cách nhau bởi mô đệm xơ 
dày ngược lại không xơ khi các đám tế bào u đặc). 
Mức độ viêm được đánh giá khi thâm nhiễm các tế 
bào các viêm từ mức độ không viêm (rải rác lympho 
bào trong mô đệm) đến mức độ nhiều (các tế bào 
viêm tập trung thành đám). 

Nhuộm hóa mô miễn dịch: bệnh phẩm được cắt 
từ chính khối nến đã được cắt nhuộm HE trước đó 
trên máy hóa mô tự động Benchmark Ultra của 
Ventana (Roche) với các dấu ấn CK7, CK19, 
Hepar1, CK20, TTF1, CD34... và các dấu ấn chẩn 
đoán phân biệt dựa vào bệnh cảnh lâm sàng và 
chẩn đoán hình ảnh. Trong mỗi lần nhuộm đều có 
tiêu bản chứng âm và chứng dương. 

Đánh giá dương tính khi biểu hiện màu vàng 
nâu ở bào tương và màng bào tương hay nhân tế 
bào với các mức độ: dương tính mạnh (+++) >25%: 
11% - 25% dương tính vừa (++), 1 - 10%: dương 
tính yếu (+), < 1%: âm tính. Những trường hợp 
dương tính vừa và dương tính mạnh được coi là 
dương tính lan tỏa và trường hợp dương tính (+) là 
dương tính ổ. 

KẾT QUẢ  

Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh 

Tuổi trung bình (năm) 

Lớn nhất, nhỏ nhất (39 - 84) tuổi 
61 ± 10,3 

Giới tính 

Nam  
31 (59,6) 

Kích thước u (cm) 

Lớn nhất, nhỏ nhất (1,3 - 13,6) 
6,6 ± 3,5 

Vị trí u  

U vùng gần rốn gan 15 (28,8) 

U trong gan phía ngoại vi 37 (71,2) 

Số lượng u  

1 u 23 (44,2) 

1 u và vệ tinh 11 (21,1) 

2 u 2 (3,8) 

Nhiều u 16 (30,8) 

Di căn (hạch, di căn xa) 17 (32,7) 

Huyết khối tĩnh mạch cửa 4 (7,7) 

Ung thư đường mật hay gặp ở bệnh nhân nhiều 
tuổi (61 ± 10,3) gặp nhiều hơn ở nam giới (chiếm 
59,6%), vị trí u trong gan phía ngoại vi chiếm 71,2%, 
di căn hạch và di căn xa chiếm 32,7% và ít gặp 
huyết khối tĩnh mạch cửa (7,7%). 

Bảng 2. Các đặc điểm mô bệnh học 

Thể mô bệnh học   

Tuyến biệt hóa rõ 21 (40,4) 

Tuyến biệt hóa vừa 6 (11,5) 

Tuyến kém biệt hóa 14 (26,9) 

Thành dây, thành dải, rời rạc 5 (9,6) 

Thể đặc giống tế bào gan 6 (11,5) 

Xơ  

Không xơ 5 (9,6) 

Xơ ít 15 (28,8) 

Xơ nhiều 32 (61,5) 

Viêm   

Không viêm 11 (21,2) 

Viêm nhẹ 25 (48,1) 

Viêm nhiều 16 (30,8) 

Hoại tử  

Không hoại tử 44 (84,6) 

Hoại tử 8 (15,4) 

Ung thư đường mật trong gan chủ yếu là hình 
thái tuyến gồm biệt hóa rõ chiếm 40,4%, mô đệm 
liên kết xơ mức độ nhiều chiếm 61,5%, hoại tử u chỉ 
chiếm 15,4%, thường kèm theo viêm nhẹ (48,1%). 

Bảng 3. Đặc điểm hóa mô miễn dịch 

Số dấu ấn trung bình: 5,5 ± 0,96 (4 - 8) maker. 

Dấu ấn 
Dương tính Âm tính Không 

nhuộm 

n % n % n % 

CK7 52 100     
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       Lan tỏa 51 99,1     

CK19 51 98,1 1 1,9   

       Lan tỏa 50 90,0     

CK20 7 13,5 45 86,5   

       Lan tỏa 3 42,9     

CDX2 5 9,6 16 30.8 31 59.6 

       Lan tỏa 3  60,0     

P40 1 1.9   51 98.1 

Hepar-1 8 18,2 36 81,8 8 15,4 

       Lan tỏa 1 12,5     

AFP   10 19.2 42 80.8 

TTF1 1 12,5  7 87,5 44 84,6 

CEA   1 1.9 51 98.1 

PSA   1 1.9 51 98.1 

CA125   1 1.9 51 98.1 

WT1   1 1.9 51 98.1 

NapsinA   2 3.8 50 96.2 

CD34   1 1.9 51 98.1 

Các dấu ấn CK7, CK19 dương tính chủ yếu, 
tương ứng 100%, 98,1% và hầu hết là lan tỏa. CK20 
dương tính 13,5% nhưng chủ yếu là dương tính 
dạng ổ (58,1%), Hepar1 dương tính 18,2% và hầu 
hết dương tính dạng ổ (87,5%), TTF1 dương tính 
12,5%. 

 

  

  
Mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư biểu mô đường mật trong gan. Các tế bào u xếp thành tuyến có 
dạng trụ nền mô đệm xơ nhiều. Các tế bào u dương tính mạnh với CK7, âm tính Hepar-1 và CK20 (x 200) 

 

BÀN LUẬN 

Các đặc điểm lâm sàng  

Ung thư đường mật trong gan khi được chẩn 
đoán có độ tuổi trung bình 61 ± 10,3 (39 - 84) tuổi. 

Theo các nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình được 
chẩn đoán khi > 50 tuổi, gặp nhiều nhất thập niên 50 
và 70 tuổi. Bệnh gặp chủ yếu ở nam[1],[2]. Trong 
nghiên cứu chúng tôi nhận thấy nam giới mắc bệnh 
nhiều hơn nữ (chiếm 59,6%) (Bảng 1). Theo vị trí 

A B 

C D 
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giải phẫu, các khối u của đường mật được phân chia 
gồm 3 loại: ung thư đường mật trong gan, ung thư 
quanh rốn gan và ung thư đường mật ở đoạn xa. 
Trong nghiên cứu này khối u ở gần rốn gan chiếm 
28,8% còn lại chủ yếu là khối u phía ngoại vi gan 
(Bảng 1). Ung thư đường mật trong gan mở rộng từ 
ngoại vi của gan đến phân nhánh ống mật thứ cấp. 
Do vậy, rất khó khăn để phân biệt ung thư đường 
mật trung tâm từ ung thư đường mật vùng rốn gan, 
đặc biệt là biểu hiện ở thể thâm nhiễm quanh ống[5]. 

Đặc điểm mô bệnh học 

Về mặt giải phẫu, ung thư đường mật có 2 thể 
chính là thể ống lớn và thể ống nhỏ. Thể ống lớn 
xuất hiện ở các ống mật trong gan gần rốn gan (gần 
với ống gan phải và ống gan trái). Thể ống nhỏ xảy 
ra xảy ra ưu thế ở ngoại vi gan. Kết quả thu được từ 
nghiên cứu cho thấy ung thư đường mật trong gan 
chủ yếu là hình thái tuyến, trong đó tuyến biệt hóa rõ 
chiếm 40,4%, ung thư tuyến kém biệt hóa chiếm 
26,9% (Bảng 2). Qua các nghiên cứu đều cho thấy 
phần lớn ung thư đường mật trong gan là ung thư 
biểu mô tuyến và tùy mức độ biệt hóa tuyến mà chia 
mức độ biệt hóa từ thấp đến biệt hóa cao[2]. Các 
biến thể khác hiếm gặp trong ung thư biểu mô 
đường mật trong gan như ung thư biểu mô tuyến 
vảy, ung thư biểu mô nhày, tế bào nhẫn... hay dạng 
sarcoma. Trong nghiên cứu có 5 (9,6%) trường hợp 
mô bệnh học là những tế bào xếp rời rạc dạng dây, 
dải nhỏ vài tế bào lan tỏa trong mô đệm liên kết 
(Bảng 2). Đôi khi hình thái tế bào u dạng đa diện, ưa 
toan xếp dạng bè dày rất giống với hình ảnh ung thư 
biểu mô tế bào gan. Trong nghiên cứu của chúng tôi 
gặp 11,5% trường hợp không phân biệt được hình 
thái ung thư đường mật trong gan với ung thư biểu 
mô tế bào gan trên hình ảnh HE thường quy. Những 
trường hợp này phải dựa vào biểu hiện của dấu ấn 
miễn dịch. 

Ung thư thường có thành phần phản ứng mô 
đệm quanh các tế bào u. Dựa trên ước lượng định 
tính như đề cập ở phần phương pháp nghiên cứu có 
61,5% ung thư đường mật xơ hóa nhiều chiếm, vẫn 
có 9,6% trường hợp không thấy xơ ở mô u, thường 
gặp ở những trường hợp các đám tế bào u giống 
ung thư tế bào gan (Bảng 2). Chính đặc điểm xơ và 
hình ảnh tế bào không rõ hạt nhân, không tạo mật 
giúp phân biệt với với ung thư tế bào gan[9] nhưng 
đôi khi là rất khó phân biệt với ung thư biểu mô 
tuyến di căn gan và những trường hợp này phải dựa 
vào dấu ấn hóa mô miễn dịch. Viêm cũng là hiện 
tượng hay gặp trong phản ứng mô đệm u nói chung 
và trong ung thư biểu mô đường mật trong gan viêm 
mức độ nhiều chiếm 30,8%, còn lại là thâm nhiễm 
viêm ít thậm chí là không thấy hình ảnh viêm trên 
mảnh sinh thiết. Hoại tử khối u là một trong những 

tiêu chí đánh giá mức độ ác tính một số u nói chung. 
Trong ung thư đường mật trong gan thể hiện trên 
mảnh sinh thiết đặc điểm hoại tử u không phải là phổ 
biến, chỉ chiếm 15,4%.  

Đặc điểm hóa mô miễn dịch 

Những đặc điểm lâm sàng mơ hồ và chẩn đoán 
hình ảnh không đặc hiệu, đặc điểm mô bệnh học chủ 
yếu là hình thái tuyến nên ung thư đường mật trong 
gan đôi khi rất khó phân biệt với những trường hợp 
ung thư di căn và ung thư gan nguyên phát. Qua 
nghiên cứu thấy ung thư đường mật trong gan có tỷ 
lệ CK7 và CK19 dương tính gần như 100%, phần 
lớn ở dạng lan tỏa (Bảng 3). Tuy nhiên những dấu 
ấn này vẫn không phải là dấu ấn đặc hiệu, chúng có 
thể biểu hiện trong nhiều ung thư biểu mô khác và 
do đó cũng khó phân biệt với ung thư tuyến di căn 
gan. Cần phải phối hợp thêm các dấu ấn khác loại 
trừ di căn như ở đường tiêu hóa, phần phụ hay 
phổi....Nhiều tài liệu nói tới cặp đôi CK7/CK20 rất 
hữu ích để phân biệt với nguồn gốc đường mật và 
ung thư di căn. Phân biệt với ung thư đại trực tràng 
di căn gan CK7 âm tính, CK20 dương tính với ung 
thư đường mật trong gan CK7 dương tính, CK20 âm 
tính. Trong nghiên cứu này chúng tôi thấy CK20 
dương tính chiếm 13,5% (Bảng 3). Nghiên cứu của 
Cabbie còn cho thấy CK7/CK20 không những có giá 
trị chẩn đoán ung thư đường mật di và di căn gan 
mà còn giúp phân biệt ung thư đường mật trong gan 
(CK7+/CK20-) và ung thư đường mật ngoài gan 
(CK7+/CK20+). Tuy nhiên, cũng có trường hợp 
ngoại lệ ung thư đường mật trong gan CK20 dương 
tính[3]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 13,5% 
trường hợp CK20 dương tính (Bảng 3). Những 
trường hợp dương tính này thường liên quan đến 
thay đổi dị sản ruột và những trường hợp này u đều 
ở vị trí gần rốn gan. CDX2 có giá trị để phân biệt với 
những trường hợp ung thư đại trực tràng[2],[4] nhưng 
trong đường tiêu hóa nói chung như đường mật 
CDX2 vẫn dương tính. Trong nghiên cứu này chúng 
tôi thấy CDX2 dương tính 9,6% (Bảng 3). Ngoài ra 
những dấu ấn như TTF1 giúp chẩn đoán phân biệt 
với một số ung thư tuyến phổi hay ung thư tuyến 
giáp[7] cũng biểu hiện dương tính trong ung thư biểu 
mô đường mật trong gan nhưng dưới dạng ổ 
(12,5%).  

KẾT LUẬN 

Hình ảnh mô bệnh học và dấu ấn CK7, CK19 
dương tính mạnh, lan tỏa hữu và Hepar-1 dương 
tính ổ hữu ích trong xác định ung thư đường mật 
trong gan, tuy nhiên, CK20, TTF1 cũng có tỷ lệ 
dương tính. 
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ABSTRACT 

Histopathology and immunohistochemistry in intrahepatic cholangiocarcinoma 

Background: Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) has ambiguous clinical symptoms with unspecific 
image diagnosis. Sometimes, it is difficult to distinguish ICC with metastasis basing on pathological features. 
Therefore, is it useful to diagnose ICC based on histopathology and immunohistochemistry? 

Objects and method: 52 patients received ICC diagnosis from 6/2018 to 3/2020. All patients were 
performed biopsy with 16G needle fast gun. Specimen is at least 1.5cm in length. Biopsy samples were 
routinely processed and stained with HE staining method. The slides from FFPE were then stained with 
immunohistochemistry staining method, performing on Benchmark Ultra of Ventana. Histopathological 
classification followed WHO 2019 criteria. 

Results: Most of ICC cases had well - differentiated ductal features, accounted for 40,4%, the density of 
sclerosing stroma was high (61.5%), while necrosis was only 15.4%. All of the cases were positive with CK7, 
CK19 markers and most of them show diffuse pattern. The figure for CK 20 and Hepar-1 was respectively 
17.3% and 18.2% but all was and focal expression. TTF1 were also positive at 12.5%. 

Conclusion: Features of histopathology accompanied by strong, diffuse positive with CK7, CK19 and focal 
positive with Hepar-1 are useful for ICC diagnosis. However, TTF1 and CK20 have minor rates of positive 
presence. 

Key words: Intrahepatic cholangiocarcinoma, Histopathology, Immunohistochemistry. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối với chuyên ngành ung thư, phân loại mô 
bệnh học của bướu luôn là nền tảng trong chẩn 
đoán bướu, đồng thời hỗ trợ cho điều trị và tiên 
lượng bệnh. Do đó, phân loại mô bệnh học 
Carcinôm vòm hầu (Nasopharyngeal Carcinoma, 
NPC) luôn được quan tâm bởi nhiều nhà giải phẫu 
bệnh trên thế giới. Trở ngại lớn nhất hiện nay là vẫn 
chưa có sự thống nhất trong hệ thống chẩn đoán mô 

bệnh học Carcinôm vòm hầu. Dựa theo các báo cáo 
tổng kết cho thấy phân loại mô bệnh học Carcinôm 
vòm hầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được 
chú ý nhiều nhất vì có khả năng hỗ trợ cho tiên 
lượng bệnh cũng như được sự chấp nhận của nhiều 
quốc gia trên thế giới. Theo phân loại WHO 2017, 
các tác giả phân Carcinôm vòm hầu thành Carcinôm 
tế bào gai sừng hóa (Keratinizing Squamous Cell 
Carcinoma, KSCC) (8071/3), Carcinôm tế bào gai 

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ mô bệnh học của Carcinôm vòm hầu (Nasopharyngeal Carcinoma, NPC) 
theo phân loại Tổ chức Y tế Thế giới 2017 (World Health Organization, WHO 2017), tương quan với đặc 
điểm lâm sàng và biểu hiện protêin màng 1 của EBV (Epstein–Barr virus latent membrane protein 1, 
LMP1). 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 80 trường hợp được chẩn đoán NPC 
bằng mẫu nội soi sinh thiết ở bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) từ 01/06/2018 đến 
31/12/2019. 

Kết quả: Loại mô bệnh học không sừng hóa (Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma, NKSCC) 
chiếm tỷ lệ cao nhất 97,5% trong đó kiểu hình biệt hóa (Differentiated Non Keratinizing Squamous Cell 
Carcinoma, DNKSCC) chiếm 46,25% và kiểu hình không biệt hóa (Undifferentiated Non Keratinizing 
Squamous Cell Carcinoma, UNKSCC) chiếm 51,25%, loại mô bệnh học gai sừng hóa (Keratinizing 
Squamous Cell Carcinoma, KSCC) chiếm 2,5% và không ghi nhận được loại mô bệnh học gai dạng đáy 
(Basaloid Squamous Cell Carcinoma, BSCC). Nhóm ≤ 40 tuổi có tỷ lệ UNKSCC (76,47%) cao hơn nhiều 
so với tỷ lệ DNKSCC (23,53%) bên cạnh đó nhóm >40 tuổi có tỷ lệ DNKSCC (54,1%) nhiều hơn so với tỷ 
lệ UNKSCC (45,9%) (p = 0,03). Biểu hiện LMP1 (+) nhóm DNKSCC (18 trường hợp, 66,67%) có tỷ lệ cao 
hơn so với biểu hiện LMP1 (+) nhóm UNKSCC (9 trường hợp, 33,33%), trong khi đó biểu hiện LMP1 (–) 
nhóm UNKSCC (29 trường hợp, 64,44%) có tỷ lệ cao hơn so với biểu hiện LMP1 (–) nhóm DNKSCC (16 
trường hợp, 35,56%) (p = 0,01). 

Kết luận: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không chứng minh được mô bệnh học Carcinôm vòm hầu 
có tương quan với tuổi và giai đoạn TNM. Mối tương quan giữa mô bệnh học Carcinôm vòm hầu với giới 
tính cần được nghiên cứu thêm. Kết quả biểu hiện LMP1 nói lên được vai trò của vi rút EBV với Carcinôm 
vòm hầu, đặc biệt loại mô bệnh học không sừng hóa (NKSCC), tuy nhiên sự khác biệt trong biểu hiện 
LMP1 giữa 2 nhóm DNKSCC và UNKSCC cần được khảo sát thêm. 
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không sừng hóa (Non Keratinizing Squamous Cell 
Carcinoma, NKSCC) (8072/3) và Carcinôm tế bào gai 
dạng đáy (Basaloid Squamous Cell Carcinoma, 
BSCC) (8083/3). Vấn đề đặt ra rằng 2 nhóm phụ của 
loại mô bệnh học tế bào gai không sừng hóa đã 
được WHO thống nhất thành một tên chung, do đó 
khi chẩn đoán Carcinôm vòm hầu có cần thiết phải 
xác định rõ loại mô bệnh học với Carcinôm tế bào 
gai không sừng hóa, kiểu hình biệt hóa 
(Differentiated Non Keratinizing Squamous Cell 
Carcinoma, DNKSCC) và Carcinôm tế bào gai không 
sừng hóa, kiểu hình không biệt hóa (Undifferentiated 
Non Keratinizing Squamous Cell Carcinoma, 
UNKSCC) hay không, có sự khác biệt nào giữa 2 
nhóm phụ trong phân loại mô bệnh học tế bào gai 
không sừng hóa còn mang lại giá trị hỗ trợ cho chẩn 
đoán, điều trị và tiên lượng bệnh hay không. Do đó 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích  
đánh giá mối tương quan mô bệnh học của 
Carcinôm vòm hầu với các đặc điểm lâm sàng và 
đặc điểm sinh học thông qua biểu hiện protêin màng 
1 của EBV (Epstein–Barr virus latent membrane 
protein 1, LMP1) nhằm rút ra được những vai trò của 
mô bệnh học Carcinôm vòm hầu. Trong đó LMP1 
của EBV được biết đến với vai trò chính trong cơ 
chế bệnh sinh NPC qua việc ảnh hưởng đến sự tăng 
sinh, khả năng sống còn, hoạt động của tế bào và 
trình trạng xâm lấn của bệnh.  

Mục tiêu nghiên cứu 

Khảo sát tỷ lệ mô bệnh học của NPC theo phân 
loại WHO 2017, tương quan với tuổi, giới tính và 
biểu hiện LMP1. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

80 trường hợp được chẩn đoán Carcinôm vòm 
hầu bằng mẫu nội soi sinh thiết ở bệnh viện Ung 
Bướu Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ 
01/06/2018 đến 31/12/2019. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 

Phương pháp tiến hành 

Thu thập thông tin bệnh án: tuổi, giới tính, phân 
giai đoạn TNM (AJCC 8th), chẩn đoán giải phẫu bệnh 
dựa vào hồ sơ bệnh án.  

Thu thập khối nến mô bướu đủ mẫu tại bệnh 
viện Ung Bướu TP. HCM. Thực hiện kỹ thuật TMAs 
(Tissue microarrays) cho các mẫu bướu nghiên cứu. 

Nhuộm HE và hóa mô miễn dịch EBV thông 
qua LMP1 (CS1 - 4, hãng Dako). Kết quả đánh giá 
lại bởi 1 bác sĩ giải phẫu bệnh có kinh nghiệm ở 
bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. 

Dữ liệu được phân tích bằng STADA/IC 13.0.2. 
Khảo sát mối tương quan giữa các biến số bằng 
phép kiểm 2, phép kiểm 2 có hiệu chỉnh Fisher. 
Tương quan có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. Độ tin 
cậy 95%, sai lầm loại I là 5%. 

KẾT QUẢ   

Loại mô bệnh học không sừng hóa (NKSCC) 
chiếm tỷ lệ cao nhất 97,5% (DNKSCC chiếm 46,25% 
và UNKSCC chiếm 51,25%), loại mô bệnh học gai 
sừng hóa (KSCC) chiếm 2,5% và không ghi nhận 
được trường hợp BSCC. 

Bảng 1. Tỷ lệ các loại mô bệnh học NPC 

Loại mô bệnh học n = 80 % 

KSCC  2 2,5 

NKSCC 
DNKSCC 37 46,25 

UNKSCC 41 51,25 

BSCC  0 0 

 

Đánh giá tương quan mô bệnh học Carcinôm 
vòm hầu với đặc điểm lâm sàng và biểu hiện 
LMP1. 

Nhóm tuổi 

Chúng tôi ghi nhận loại mô bệnh học KSCC có 
2 trường hợp (3,23%) ở nhóm > 40 tuổi đồng thời 
loại mô bệnh học NKSCC chủ yếu tập trung ở nhóm 
>40 tuổi (96,77%). Ở nhóm ≤ 40 tuổi có tỷ lệ 
UNKSCC (76,47%) cao hơn nhiều so với tỷ lệ 
DNKSCC (23,53%) và nhóm >40 tuổi có tỷ lệ 
DNKSCC (54,1%) nhiều hơn so với tỷ lệ UNKSCC 
(45,9%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p = 
0,03). 

Bảng 2. Tương quan mô bệnh học  
Carcinôm vòm hầu theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi 
KSCC NKSCC 

n % n % 

≤ 40 0 0,00 18 100 

>40 2 3,23 60 96,77 

Phép kiểm/ Fisher p = 0,598 

Nhóm tuổi 
DNKSCC UNKSCC 

n % n % 

≤ 40 4 23,53 13 76,47 

>40 33 54,10 28 45,90 

Phép kiểm/ 2 p = 0,03 
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Giới tính 
Nam giới có tỷ lệ DNKSCC và UNKSCC 

(72,97%, 63,41%) nhiều hơn so với nữ (27,03%, 
36,59%), tuy nhiên sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê (p = 0,366). 

Bảng 3. Tương quan mô bệnh học  
Carcinôm vòm hầu theo giới tính 

Giới tính 
KSCC NKSCC Tổng số 

n   % n  % n 

Nam 2   3,64 53   96,36 55 

Nữ 0   0,00 35   100 35 

Giới tính 
KSCC NKSCC Tổng số 

n   % n  % n 

Phép kiểm/Fisher p = 0,371 

Giới tính 
DNKSCC UNKSCC Tổng số 

n   % n  % n 

Nam 27  72,97 26  63,41 53 

Nữ 10  27,03 15  36,59 25 

Phép kiểm/2 (p = 0,366) 

 

Giai đoạn TNM 
Khi khảo sát mối tương quan mô bệnh học Carcinôm vòm hầu với giai đoạn TNM trong bảng 4. Chúng tôi 

ghi nhận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa KSCC và NKSCC, cũng như 2 nhóm phụ DNKSCC 
và UNKSCC với giai đoạn TNM (p>0,05).  

Bảng 4. Tương quan mô bệnh học Carcinôm vòm hầu và giai đoạn TNM 

T 
KSCC NKSCC Tổng số 

n % n   % n 

T1 + T2 1   2,04 48   97,96 49 

T3 + T4 1   3,23 30   96,77 31 

     Phép kiểm/Fisher p = 0,628 

T 
DNKSCC UNKSCC Tổng số 

n  % n  % n 

T1 + T2 20   41,67 28   58,33 48 

T3 + T4 17   56,67 13   43,33 30 

     Phép kiểm/ 2 p = 0,197 

N 
KSCC NKSCC Tổng số 

n   % n   % n 

N0 1   11,11 8   88,89 9 

N1 - 3 1   2,50 70   97,50 71 

     Phép kiểm/Fisher p = 0,214 

N 
DNKSCC UNKSCC Tổng số 

n   % n  % n 

N0 5   62,50 3   37,5 8 

N1 - 3 32   45,71 38   54,29 70 

     Phép kiểm/Fisher p = 0,466 

M 
KSCC NKSCC Tổng số 

n   % n  % n 

M0 2  2,60 75   97,40 77 

M1 0 0 3   100 3 

     Phép kiểm/Fisher p = 0,926 

M DNKSCC UNKSCC Tổng số 
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n   % n  % n 

M0 35  46,67 40   53,33 75 

M1 2  66,67 1   33,33 3 

     Phép kiểm/Fisher p = 0,601 

 

Biểu hiện LMP1  

Kết quả đánh giá mối tương quan giữa biểu 
hiện LMP1 với 2 phân nhóm của loại mô bệnh học 
gai không sừng hóa (NKSCC). 

Biểu hiện LMP1 (+) ở loại mô bệnh học 
DNKSCC (18 trường hợp, 66,67%) có tỷ lệ cao hơn 
so với biểu hiện LMP1 (+) ở loại mô học UNKSCC  
(9 trường hợp, 33,33%). Trong khi đó biểu hiện 
LMP1 (–) ở loại mô học UNKSCC (29 trường hợp, 
64,44%) có tỷ lệ cao hơn so với biểu hiện LMP1 (–) 
ở loại mô học DNKSCC (16 trường hợp, 35,56%). 
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p = 0,01). 

Bảng 5. Tương quan mô bệnh học Carcinôm vòm 
hầu và biểu hiện LMP1 

Mô học 
LMP1 (+) LMP1 (–) Tổng số 

n  % n  % n 

DNKSCC 18  66,67 16  35,56 34 

UNKSCC 9  33,33 29  64,44 38 

Phép kiểm/2 p=0,01 

 

BÀN LUẬN 

Nhóm tuổi 

Kết quả nghiên cứu từ 80 trường hợp NPC cho 
thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
nhóm ≤ 40 tuổi và >40 tuổi đối với các loại mô bệnh 
học (KSCC và NKSCC) (p = 0,598). Tuy nhiên 
chúng tôi ghi nhận sự khác biệt giữa 2 phân nhóm 
DNKSCC và UNKSCC, đối với nhóm ≤ 40 tuổi tỷ lệ 
UNKSCC (76,47%) ưu thế nhiều hơn so với 
DNKSCC và đối với nhóm >40 tuổi tỷ lệ DNKSCC 
(54,10%) chiếm nhiều hơn so với UNKSCC, sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (p = 0,03). Nghiên cứu 
của tác giả Beena U kết luận rằng NKSCC có 2 đỉnh 
tuổi rõ rệt là 20 - 30 tuổi và 60 tuổi nhưng kết quả 
của tác giả được đánh giá dựa vào những mốc tuổi 
khác và dân số nghiên cứu là người Pakistan (Nam 
Á) nên khi so sánh với nghiên cứu của chúng tôi 
không tương hợp[4]. 

Kết quả trong nghiên cứu năm 2019 trên 2845 
bệnh nhân NPC ở nhóm bệnh nhân < 65 tuổi và  
≥65 tuổi ghi nhận KSCC chiếm ưu thế hơn so với 
DNKSCC và UNKSCC ở nhóm bệnh già (≥65 tuổi) 

(p < 0,001)[15]. Tương tự, nghiên cứu  năm 1998  
trên 5069 bệnh nhân NPC ghi nhận có loại mô bệnh 
học UNKSCC chiếm 65% ở nhóm < 20 tuổi và nhóm 
>40 tuổi đa số được chẩn đoán là KSCC[10] và 
nghiên cứu của tác giả Miia R năm 2018 trên 207 
bệnh nhân NPC ghi nhận KSCC (trung bình 63 tuổi) 
gặp ở nhóm bệnh lớn tuổi nhiều hơn so với nhóm 
NKSCC (trung bình là 55 tuổi) (p = 0,005)[11]. Sau khi 
so sánh các kết quả, chúng tôi nhận thấy loại mô 
bệnh học KSCC có xu hướng gặp ở nhóm bệnh 
nhân lớn tuổi hơn so với loại NKSCC, tác giả Beena 
U cũng cho rằng KSCC hiếm khi gặp ở người trẻ[4] 
và trong nghiên cứu của chúng tôi thì 2 trường hợp 
KSCC đều là nam và ở độ tuổi trung niên (43 tuổi và 
47 tuổi). 

Giới tính 

Giữa 2 loại mô bệnh học KSCC và NKSCC, kết 
quả trong bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ (p = 0,371).  
Đối với 2 phân nhóm của loại mô bệnh học gai 
không sừng hóa (DNKSCC và UNKSCC) cũng 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam 
và nữ (p = 0,366). 

Nghiên cứu của tác giả Lu X trên 2063 bệnh 
nhân NPC cho thấy tỷ lệ nam ở từng loại mô bệnh 
học NPC đều chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ, KSCC 
(55,55%, 44,45%), DNKSCC (71,43%, 28,57%), 
UNKSCC (76,85%, 23,15%) nhưng sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê (p = 0,181)[9]. Các nghiên 
cứu khác cũng cho thấy không có sự khác biệt có ý 
nghĩa giữa giới tính và các loại mô bệnh học 
NPC[15],[10],[12].  

Khi so sánh với kết quả của chúng tôi, các 
nghiên cứu đều cho thấy yếu tố giới tính không ảnh 
hưởng đến loại mô bệnh học NPC. Do đó, ảnh 
hưởng của yếu tố giới tính đối với các loại mô bệnh 
học NPC cần được nghiên cứu thêm để có thể đưa 
ra kết luận.  

Giai đoạn TNM 

Kết quả trong bảng 4 cho thấy rằng các loại mô 
bệnh học NPC (KSCC và NKSCC) không có tương 
quan với bướu (T) (p = 0.628) bên cạnh đó khi 
chúng tôi đánh giá 2 phân nhóm DNKSCC và 
UNKSCC, cũng không ghi nhận sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê đối với bướu (T) (p = 0.128). Nghiên 
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cứu của tác giả Reddy S P ghi nhận tỷ lệ bướu 
(T3+T4) ở nhóm KSCC (76%) nhiều hơn so với 
nhóm NKSCC (55%) nhưng không có ý nghĩa thống 
kê nhưng tỷ lệ kiểm soát bướu ở giai đoạn T1+T2 ở 
nhóm KSCC (29%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm NKSCC (79%) (p = 0,001)[14]. Đồng thời, 
kết quả của chúng tôi được khẳng định thêm bằng 
một nghiên cứu lớn năm 2019 trên 2845 bệnh nhân 
NPC cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa các loại mô bệnh học (KSCC, 
DNKSCC, UNKSCC) với tiến triển của bướu (T)  
(p = 0,082), tác giả khẳng định rằng bướu (T) là yếu 
tố liên lượng có ảnh hưởng đến sống còn bệnh nhân 
NPC và hoàn toàn độc lập với các loại mô bệnh 
học[15]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
không có mối liên hệ giữa các loại mô bệnh học 
NPC với di căn hạch (N). Tuy nhiên kết quả của các 
nghiên cứu dưới đây đều cho kết quả ngược lại với 
kết quả của chúng tôi. Trong nghiên cứu của tác giả 
Xu Y khi đánh giá mối tương quan với tình trạng di 
căn hạch với các loại mô bệnh học NPC (KSCC, 
NKSCC và BSCC) cho thấy BSCC cho di căn hạch ít 
hơn hẳn so với loại NKSCC và KSCC (p = 0,004)[19]. 

Nghiên cứu của tác giả Rui G năm 2019 trên 
2845 bệnh nhân NPC ghi nhận có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa khi nhóm NKSCC (DKSCC và 
UKSCC) chiếm ưu thế tương đối hơn so KSCC đối 
với tình trạng di căn hạch (p = 0,047) bên cạnh đó 
tác giả kết luận rằng di căn hạch (N3) có liên quan 
đến việc làm giảm khả năng sống còn với ung thư 
vòm hầu (NPC - specific survival, NPC-SS) ở nhóm 
NKSCC, nhưng không có đối với nhóm KSCC (p = 
0,001)[15]. Tương tự tác giả Reddy S P ghi nhận tỷ lệ 
di căn hạch thấp hơn đáng kể ở loại KSCC (29%) so 
với NKSCC (70%), tuy nhiên tỷ lệ kiểm soát hạch ở 
nhóm KSCC (76%) thấp hơn so với nhóm NKSCC 
(85%) (p = 0,001)[14]. Tuy nhiên, tác giả Rui G nhận 
định rằng bệnh nhân nhóm KSCC có tỷ lệ di căn 
hạch thấp hơn nhưng có tỷ lệ sống còn cũng thấp 
hơn so với NKSCC vì tác giả cho rằng bướu nguyên 
phát khó được kiểm soát. Do đó, tác giả Rui G kết 
luận rằng di căn hạch không ảnh hưởng đến sống 
còn của nhóm KSCC mà do nhóm KSCC đáp ứng 
kém với hóa xạ trị[15]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
không có mối liên hệ giữa các loại mô bệnh học 
NPC với di căn xa (M), có lẽ do mẫu nghiên cứu của 
chúng tôi nhỏ không đủ để nói lên sự khác biệt.  

Tác giả Anwar A nghiên cứu trên 256 bệnh nam 
NPC có di căn xa ghi nhận đối với di căn xương thì 
Carcinôm không biệt hóa (Undifferentiated 
Carcinoma,UC) chiếm tỷ lệ cao nhất (28%) trong khi 
đó loại Carcinôm tế bào gai (Squamous Cell 

Carcinoma, SCC) chỉ chiếm 17% (p = 0,011), do đó 
tác giả đề nghị rằng nên tầm soát thường quy di căn 
xương ở nhóm mô bệnh học UC. Bên cạnh đó đối 
với di căn phổi ghi nhận SCC (17%) chiếm ưu thế 
hơn so với UC (6%) (p = 0,011), ở những vị trí di căn 
khác như gan và hạch dưới xương đòn không ghi 
nhận sự khác biệt có ý nghĩa giữa các loại mô bệnh 
học (p > 0,05)[3].   

Nghiên cứu của tác giả Reddy S P ghi nhận ở 
loại KSCC có 6% di căn xa thấp hơn nhiều so với 
loại NKSCC (DNKSCC và UNKSCC) có 33% di căn 
xa (p = 0,001), tuy nhiên không có sự khác biệt giữa 
DNKSCC và UNKSCC[14].  

So với nghiên cứu của chúng tôi, các nghiên 
cứu nêu trên ủng hộ cho giả thiết di căn xa (M) 
thường xảy ra hơn ở loại NKSCC so với KSCC, qua 
đó chúng tôi nghĩ rằng có thể mẫu nghiên cứu của 
chúng tôi chưa đủ lớn để nói lên sự khác biệt. Bên 
cạnh đó vẫn có sự trái ngược ý kiến, tác giả Anwar 
A[3] cho rằng di căn xa thường gặp ở nhóm 
UNKSCC nhưng tác giả Reddy S P[14] phủ nhận rằng 
không có sự khác biệt di căn xa giữa DNKSCC và 
UNKSCC. Sự khác biệt trên có thể do sự khác nhau 
của 2 thiết kế nghiên cứu, nghiên cứu của tác giả 
Anwar A[3] thực hiện trên mẫu hoàn toàn là nam giới 
trong khi đó của tác giả Reddy S P[14] thì mẫu nghiên 
cứu có cả 2 giới.   

Từ những kết quả trên, chúng tôi nhận thấy 
rằng loại mô bệnh học KSCC có thể có tỷ lệ di căn 
hạch, di căn xa thấp hơn và có tỷ lệ sống còn thấp 
hơn so với NKSCC, điều này được quy cho việc 
bướu không đáp ứng với điều trị và không có nghiên 
cứu nào chứng minh được vai trò của mô bệnh học 
với tiến triển của bướu (T). 

Về vai trò tiên lượng của mô bệnh học, trong 
nghiên cứu của tác giả Rui G năm 2019 ghi nhận ở 
nhóm UNKSCC có NPC-SS tốt hơn so với KSCC (p 
< 0,001) và DNKSCC (p < 0,001). Kết quả cũng 
tương tự đối với NPC - SS trong 5 năm là KSCC 
(75,2%), DNKSCC (77,9%), UNKSCC (88,9%) (p < 
0,001), đồng thời tác giả kết luận mô bệnh học là 
yếu tố tiên lượng độc lập đối với NPC[15],[18]. 

Biểu hiện LMP1 

Nghiên cứu của chúng tôi khi đánh giá biểu 
hiện của vi rút EBV thông qua LMP1 với các loại mô 
bệnh học NPC, chúng tôi chỉ đánh giá được đối với 
loại mô bệnh học NKSCC, vì 2 trường hợp KSCC 
sau khi thực hiện hóa mô miễn dịch không còn đủ 
mẫu để đánh giá. Kết quả cho thấy có sự khác biệt 
tương đối về biểu hiện LMP1 giữa 2 nhóm phụ 
DNKSCC và UNKSCC (p = 0,01). Khi dựa vào kết 
quả nghiên cứu của bệnh viện Chợ Rẫy sau khi 
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khảo sát gen EBNA1 của vi rút EBV bằng phương 
pháp PCR trên mẫu mô sinh thiết vòm hầu lại cho 
thấy EBV liên quan nhiều đến KSCC, với tỷ lệ EBV ở 
các loại mô bệnh học NPC lần lượt là KSCC (100%), 
DNKSCC (78,57%) và UNKSCC (93,33%)[1]. Mối liên 
quan giữa LMP1 và KSCC được tác giả Ou S H lý 
giải rằng ở những vùng không phải dịch tễ của NPC, 
KSCC có liên quan đến hút thuốc lá và nghiện rượu 
nặng, nhưng khi đánh giá ở những vùng bệnh khác 
nhau của NPC thì tác giả ghi nhận mối liên hệ của 
KSCC và EBV có tỷ lệ dương tính cao nhất ở những 
vùng được xem là dịch tễ của NPC[12]. Dựa vào 
những kết quả trên cho thấy EBV không chỉ liên 
quan với loại mô bệnh học NKSCC mà có thể có liên 
quan với KSCC. Nhưng trong nghiên cứu của tác giả 
Beena U ghi nhận EBV có mối liên hệ chặt chẽ với 
NKSCC hơn so với KSCC, chính sự không hằng 
định trong mối liên quan của vi rút EBV với KSCC 
này giúp đưa ra giả thiết ngoài vi rút EBV có thể còn 
một cơ chế sinh ung thư khác đối với KSCC[4]. 

Khi so sánh những kết quả ghi nhận đối với loại 
mô bệnh học NKSCC, các nghiên cứu cho thấy sự 
khác biệt không đồng nhất. Nghiên cứu của tác giả 
Parikhit B ghi nhận biểu hiện LMP1 (+) nhiều nhất 
đối với loại mô học UC (17 trường hợp), kế đến 
Carcinôm không sừng hóa (Non Keratinizing 
Carcinoma, NKC) (11 trường hợp) và thấp nhất là 
SCC (8 trường hợp), sự khác biệt có ý nghĩa về mặt 
thống kê  
(p = 0,005)[13]. Nghiên cứu của tác giả Gerald N khảo 
sát EBV - DNA bằng phương pháp lai màu (ISH) cho 
rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa EBV và loại mô 
bệnh học NPC, đặc biệt là loại UC[5]. Nghiên cứu của 
tác giả Hu L F và Sarp S cho thấy tỷ lệ cao LMP1 (+) 
ở loại mô bệnh học UC (66% và 73,2%)[7],[16]. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của tác giả Vera–Sempere F J khi 
đánh giá mối tương quan giữa biểu hiện LMP1 với 
các loại mô bệnh học NPC ghi nhận không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa biểu hiện LMP1 
với các loại mô bệnh học NPC (KSCC, DNKSCC, 
UNKSCC) ở cả bướu nguyên phát và trên mẫu 
bướu di căn[17]. Tương tự nghiên cứu của các tác giả 
Horikawa T[6], Jeon Y K[8], Abdelmajid K[2] không ghi 
nhận được sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
biểu hiện LMP1 và mô bệnh học NPC. Mặc dù vẫn 
chưa có sự thống nhất giữa các nghiên cứu nhưng 
nhìn chung các kết quả gợi ý đến mối liên hệ giữa vi 
rút EBV và loại mô bệnh học NKSCC, đặc biệt là 
UNKSCC. Qua kết quả gợi ý phát triển vắc xin như 
một phương thức điều trị mới giúp hạn chế phát triển 
bướu và phòng ngừa di căn ở nhóm NPC có mô 
bệnh học NKSCC, đặc biệt là UNKSCC. 

 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có 
mối tương quan giữa mô bệnh học Carcinôm vòm 
hầu với giai đoạn TNM tuy nhiên về mặt tiên lượng, 
mô bệnh học vẫn cho thấy khả năng tiên lượng độc 
lập đối với NPC. Bên cạnh đó yếu tố tuổi và giới tính 
có thực sự liên quan với mô bệnh học hay không 
cần được nghiên cứu thêm. Do đó việc chẩn đoán 
loại mô bệnh học NPC phù hợp giúp góp phần đưa 
ra tiên lượng của bệnh, bên cạnh những yếu tố tiên 
lượng khác như tuổi, giai đoạn TNM. 

Biểu hiện LMP1 trong nghiên cứu của chúng tôi 
nói lên được vai trò của EBV với NPC, đặc biệt là 
loại mô bệnh học không sừng hóa (NKSCC). Mặc dù 
kết quả biểu hiện LMP1 nhiều ở nhóm DNKSCC hơn 
so với UNKSCC nhưng để có kết luận chính xác cần 
có thêm nhiều bằng chứng nghiên cứu vì theo kết 
quả của những nghiên cứu trên thế giới cho thấy 
EBV có liên hệ chủ yếu ở loại mô bệnh học 
UNKSCC.    
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ABSTRACT 

Histopathology of nasopharyngeal carcinoma correlations with clinical features and LMP1 expression 

Aims: Survey the histopathological rate of nasopharyngeal carcinoma (NPC) (WHO 2017) and the 
correlations with clinical features and LMP1 expression. 

Materials and methods: Cross-sectional study of 80 biopsies of nasopharyngeal carcinoma at Ho Chi 
Minh Oncology Hospital from June 1, 2018 to December 31, 2019. 

Results: Non-keratinized Squamous Cell Carcinoma (NKSCC) accounted for the highest rate of 97.5% 
(46.25% of DNKSCC and 51.25% of UNKSCC), KSCC was only 2.5% and no case of BSCC is recorded.  
The proportion of people aged ≤ 40 years old had the rate of UNKSCC (76.47%) was more than the rate of 
DNKSCC (23.53%) beside that the group >40 years old had the rate of DNKSCC (54.1%) was more than the 
rate of UNKSCC (45.9%) (p = 0.03). The expression of LMP1 (+) in the UNKSCC group (18 cases, 66.67%) 
had higher rate than the expression LMP1 (+) in the UNKSCC group (9 cases, 33.33%), while the expression of 
LMP1 (-) in the UNKSCC group (29 cases, 64.44%) had higher rate than the expression of LMP1 (-) in the 
DNKSCC group (16 cases, 35.56%) (p = 0.01). 

Conclusions: The results of our study do not prove that nasopharyngeal carcinoma histopathology 
correlation with age and stage of TNM. The correlation of nasopharyngeal carcinoma histopathology with the 
sex needs to be studied further. The result of LMP1 expression showed the role of EBV with NPC, especially 
with NKSCC type, however the difference in LMP1 expression between the two groups of DNKSCC and 
UNKSCC should be investigated further. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư đại trực tràng xếp hàng thứ ba về tỉ lệ 
mắc và xếp hàng thứ tư trong các nhóm bệnh lý ung 
thư liên quan đến tử vong trên thế giới. Carcinôm đại 
tràng bao nhiều các nhóm mô học khác nhau bao 
gồm carcinôm tuyến tiết nhầy, tế bào nhẫn và 
carcinôm tuyến là một trong những phân nhóm giải 
phẫu bệnh trong ung thư đại trực tràng chiếm 
khoảng 10%(1). Nhóm mô học này bao gồm các tế 

bào tân sinh ác tính tiết một lượng lớn chất nhầy và 
chiếm hơn 50% thể tích của khối bướu. Tiên lượng 
của carcinôm tuyến tiết nhầy đại trực tràng còn 
nhiều tranh cãi giữa các tác giả. Một số nghiên cứu 
cho thấy tiên lượng xấu(2), một số tác giả khác cho 
thấy không có sự khác biệt giữa nhóm tiết nhầy và 
các nhóm còn lại(3).  

Vai trò sinh ung của carcinôm tiết nhầy chưa 
được biết rõ ràng. Tuy nhiên, có một số đề nghị về 
đặc điểm sinh bệnh trong nhóm tiết nhầy bao gồm 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Carcinôm tuyến tiết nhầy là một trong những phân nhóm của ung thư đại trực tràng. 
Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích đặc điểm lâm sàng giải phẫu bệnh học, sinh học phân tử 
carcinôm tuyến tiết nhầy giai đoạn II 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 314 bệnh nhân carcinôm tuyến đại trực tràng giai đoạn II 
đã phẫu thuật nhập viện tại Khoa Nội 4 trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 10 năm 
2020. Tình trạng lâm sàng, giải phẫu bệnh học và sinh học phân tử được khảo sát ở 38 bệnh nhân 
carcinôm tuyến tiết nhầy đại trực tràng. 

Kết quả: Trong 314 trường hợp carcinôm đại trực tràng giai đoạn II, tỉ lệ carcinôm tuyến tiết nhầy đại 
trực tràng chiếm 12,1% (38/314). Trong 38 bệnh nhân carcinôm tuyến tiết nhầy, tỉ lệ nam/nữ là 1/1,7. 
Carcinôm tuyến tiết nhầy đại tràng và trực tràng lần lượt là 81,2% và 18.8%. Giai đoạn IIB (T4aN0M0) 
chiếm 71%. Độ mô học biệt hóa kém (Grad 3) chiếm ưu thế 65,8%. Phân nhóm sinh học phân tử MSI và 
MSS lần lượt là 31,5% và 68,5%. Trong đó nhóm carcinôm tuyến tiết nhầy trực tràng có tỉ lệ 100% là 
MSS.  

Kết luận: Khảo sát bước đầu về đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và sinh học phân tử cho thấy 
carcinôm tuyến đại tràng có mối tương quan với những yếu tố nguy cơ cao bao gồm giai đoạn bệnh IIB, 
độ biệt hóa kém và chiếm tỉ lê cao ở nhóm MSS. 
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sự tăng biểu hiện của gen MUC2 và MUC5AC. 
Nhóm tiết nhầy thường có khuynh hướng biểu hiện 
tình trạng khiếm khuyết MSI hơn là nhóm carcinôm 
tuyến không tiết nhầy. Thêm vào đó, nhóm tiết nhầy 
cho thấy có sự gia tăng tần suất của CpG island 
methylator phenotype-high (CIMP-H). Trên lâm 
sàng, nhóm tiết nhầy cho thấy có mối tương quan 
với giai đoạn bệnh tiến xa và sống còn thấp hơn. Ở 
giai đoạn sớm, tỉ lệ xâm lấn mạch máu thấp hơn 
trong nhóm tiết nhầy. Tuy nhiên, nhóm tuyến tiết 
nhầy tương quan với độ biệt hóa độ biệt hóa kém, 
và tăng nguy cơ tái phát tại chỗ (4). 

Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 38 
bệnh nhân carcinôm tuyến tiết nhầy giai đoạn II và 
so sánh mối tương quan giữa lâm sàng và tình trạng 
xâm lấn bướu T3, T4a, T4b, đồng thời so sánh mối 
tương quan với các phân nhóm sinh học MSI và 
MSS trong carcinôm tuyến tiết nhầy đại trực tràng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang 314 bệnh nhân 
được chẩn đoán carcinôm tuyến đại tràng giai đoạn 

đã phẫu thuật nhập khoa nội 4 trong khoảng thời 
gian 9/2019 - 10/2020. Tất cả các bệnh nhân lớn 
hơn 18 tuổi được chẩn đoán giải phẫu bệnh học học 
sau mổ là carcinôm tuyến đại tràng và được thực 
hiện hóa mô miễn dịch khảo sát tình trạng MMR 
trong ung thư đại trực tràng bao gồm bộ hóa mô 
miễn dịch gồm 4 protein MLH1, MSH2, MSH6, 
PMH2. Nghiên cứu được thu thập và phân tích 
thống kê số liệu bằng phần mềm Excel phiên bản 
2016, kiểm nghiệm T-test và chi bình phương được 
sử dụng. Giá trị p có ý nghĩa khi nhỏ hơn 0.05. 

KẾT QUẢ 

Tỉ lệ carcinôm tuyến tiết nhầy 

Trong 314 bệnh nhân carcinôm tuyến đại tràng 
giai đoạn II được chẩn đoán sau mổ nhập khoa nội 
4, có 38/317 bệnh nhân carcinôm tuyến đại tràng tiết 
nhầy chiếm tỉ lệ 12,1%. Carcinôm tuyến tiết nhầy đại 
tràng và trực tràng lần lượt là 81,2% và 18.8%. 

 

 

 
Giới tính và độ tuổi 

Tỉ lệ nam/nữ là 1/1,7 với độ tuổi trung bình mắc bệnh là 54,3 tuổi. 
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Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn IIA, IIB và IIC lần lượt là 26,3%, 71% và 2.7%.  
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Độ mô học 

Độ mô học biệt hóa kém (Grad 3) chiếm ưu thế 65,8%. 

 
Biểu hiện MMR 

Khiếm khuyết MMR (MSI) được tìm thấy ở 12/38 (31,5%) bệnh nhân. Carcinôm tuyến tiết nhầy cho thấy 
có tần suất MSI nhiều hơn so với carcinôm tuyến khác của đại tràng. Trong nhóm bệnh nhân này, có 6/12 
bệnh nhân MLH1/PMS2 âm tính, 4/12 bệnh nhân MSH2/MSH6 âm tính và 2 bệnh nhân có PMS2 âm tính. Có 
100% carcinôm tuyến tiết nhầy trực tràng tràng có biểu hiện MSS. 

 
 

BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN 

Nghiên cứu quan sát 38 bệnh nhân carcinôm 
tuyến tiết nhầy giai đoạn II trong tổng số 314 bệnh 
nhân nhập khoa nội 4 từ tháng 9/2019 đến tháng 
10/2020 cho thấy tỉ lệ carcinôm tuyến tiết nhầy 
chiếm khoảng 12,1%, trong đó nhóm carcinôm tuyến 

tiết nhầy của đại tràng chiếm ưu thế hơn trực tràng. 
Tỉ lệ carcinôm tuyến tiết nhầy trong nghiên cứu này 
khá tương đồng so với các nghiên cứu khác trên thế 
giới dao động khoảng 10 - 15 % (3 - 5). Tuổi trung 
bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 54,3 tuổi với 
độ tuổi chiếm ưu thế là từ 45 đến 65 tuổi. Điều này 
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phù hợp với tuổi mắc bệnh của ung thư đại trực 
tràng trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào phân tích 
những đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh của ung 
thư đại trực tràng tuyến tiết nhầy giai đoạn II. Nhóm 
bệnh nhân giai đoạn IIB tương ứng với tình trạng 
T4a xâm lấn đến thanh mạc chiếm ưu thế là 71%. 
Độ mô học biệt hóa kém cũng chiếm tỉ lệ cao lên đến 
65,8%. Điều này cho thấy tình trạng xâm lấn bướu 
khi được chẩn đoán và grad mô học thấp trong 
carcinôm tuyến tiết nhầy chiếm ưu thế, dự đoán tiên 
lượng xấu so với các dạng carcinôm tuyến khác 
trong ung thư đại trực tràng. Khảo sát tình trạng biểu 
hiệu MMR trong carcinôm tuyến tiết nhầy cho thấy 
tình trạng MSI chiếm ưu thế hơn so với carcinôm 
tuyến khác trong đại trực tràng, tỉ lệ này trong nghiên 
cứu của chúng tôi lên đến 31%. Điều này phù hợp 
với các nghiên cứu của các tác giả khác cho thấy 
tình trạng khiếm khuyết MMR và tăng nguy cơ đột 
biến trên nhóm này(6). Điều này ủng hộ cho việc 
carcinôm tuyến tiết nhầy có tiên lượng xấu hơn các 
nhóm khác. Nhiều tác giả cho rằng, carcinôm tuyến 
tiết nhầy có thể được xem như là yếu tố nguy cơ cao 
của ung thư đại trực tràng giai đoạn II bên cạnh các 
yếu tố nguy cơ cao khác đã biết như tình trạng tắc 
ruột, thủng bướu lúc mổ, bướu T4, grad 3 và không 
khảo sát đủ hạch cũng như tình trang xâm lấn mạch 
máu và thần kinh. Trong những năm gần đây, việc 
điều trị toàn thân hỗ trợ ung thư đại trực tràng giai 
đoạn II dựa trên phân nhóm sinh học đã được cân 
nhắc kỹ càng. Nhóm carcinôm tuyến tiết nhầy có mối 
tương quan với grad 3 và T4 nên đã được đề nghị 
như là yếu tố nguy cơ cao trong ung thư đại trực 
tràng giai đoạn sớm(7). Tuy nhiên cho đến ngày nay, 
carcinôm tuyến tiết nhầy chưa được đưa vào tiêu 
chuẩn trong lựa chọn điều trị toàn thân hỗ trợ trong 
ung thư đại trực tràng giai đoạn II. Các nghiên cứu 
về sống còn không bệnh tiến triển 5 năm của nhóm 
carcinôm tuyến tiết nhầy là 75% so với các nhóm 
carcinôm tuyến khác là 83,3%, cho thấy tiên lượng 
xấu của carcinôm tuyến tiết nhầy.Hơn nữa, tình 
trạng đột biến BRAF thương xuất hiện ở bệnh nhân 
ung thư đại tràng tuyến tiết nhầy và tương quan với 
tình trang xâm lấn của khối bướu, đồng thời mất 
biểu hiện của p53 được cho là giữ vai trò chính, làm 
ảnh hưởng đến mất điều hòa chu kỳ tế bào thúc đẩy 
quá trình di căn(2). So với carcinôm tuyến không tiết 
nhầy đại tràng, carcinôm tuyến tiết nhầy có mối 
tương quan xấu với tiên lượng bệnh. Vai trò sinh 

học của carcinôm tuyến tiết nhầy đại tràng được 
xem là yếu tố tiên lượng độc lập song song với các 
yếu tố tiên lượng khác(1). 

Tuy nhiên, nghiên cứu này có nhựng hạn chế 
nhất định. Đầu tiên là số liệu đơn trung tâm, số 
lượng bệnh nhân trong nghiên cứu này ít và không 
có nhóm so sánh. Các nghiên cứu trong thời gian kế 
tiếp sẽ giúp làm rõ về đặc điểm giải phẫu bệnh ít gặp 
này của ung thư đại tràng. 
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ABSTRACT 

Preliminary evaluation on clinical, anapathological and molecular biology characteristics of stage II 
mucinous colorectal adenocarcinoma patients at department of medical oncology  

4 – HCM Oncology Hospital 

Overview: Mucinous adenocarcinoma is one of the subtypes of colorectal cancer. This study aims to 
evaluate on clinical, ana-pathological and molecular biology characteristics of stage II mucinous 
adenocarcinoma colorectal cancer patients  

Materials and methods: Between September 2019 and October 2020, a total of 314 consecutive patients 
stage II without LN metastasis undergone radical surgery for primary colorectal cancer and admitted in 
department of medical oncology 4. Clinical, anapathological, and survival data were analyzed in 38 cases. 

Results: The rate of colorectal mucinous adenocarcinoma stage II accounted for about 12.1% (38/314). In 
38 patients with mucinous adenocarcinoma colorectal cancer, the ratio of male/female is 1/1.7. Stage IIB 
(T4aN0M0) accounts for 71%. Poorly differentiated carcinoma (Grad 3) dominated 65.8%. The molecular 
biological group MSI and MSS are 31.5% and 68.5%, respectively. In which, the mucinous rectal 
adenocarcinoma group is 100% MSS. 

Conclusion: Preliminary evaluation on clinical features, pathology, and molecular biology showed that 
mucinous colorectal adenocarcinoma correlates with high-risk factors for stage IIB, poor differentiation. 
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GIỚI THIỆU 

Kỹ thuật xạ trị điều biến liều thể tích cung tròn 
(VMAT) hay còn gọi là RapidArc là kỹ thuật tiên tiến 

phát triển từ kỹ thuật xạ trị (IMRT) cho phép giảm 
đáng kể thời gian trong quá trình điều trị do sự thay 
đổi đồng thời tốc độ quay đầu máy gia tốc. Do 
những hạn chế về thiết bị và thuật toán sử dụng 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Đảm bảo chất lượng cho kế hoạch trước khi xạ là một bước quan trọng không thể thiếu 
trong một quy trình xạ vị nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả điều trị cho bệnh nhân.  

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu này trình bày quy trình và kết quả đảm bảo chất lượng (QA, 
quality assurance) cho kế hoạch xạ trị điều biến liều thể tích cung tròn (Volumetric Modulated Arc 
Therapy, VMAT) tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ.  

Đối tượng và phương pháp: Có 30 kế hoạch VMAT của bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ được thực 
hiện trong nghiên cứu này. Mỗi kế hoạch VMAT được lập trên phần mềm lập kế hoạch Eclipse 13.6 với 
năng lượng 6 MV phát ra từ máy TrueBeam (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA). Các kế hoạch này 
đều được tiến hành kiểm tra độ chính xác về liều lượng giữa lập kế hoạch và thực tế trước khi điều trị. 
Thiết bị sử dụng trong QA bao gồm buồng ion hóa (1D QA), EPID, ArcCHECK của hãng Sunnuclear (2D 
QA) và phần mềm 3DVH (3D QA). Chỉ số Gamma tính bởi bằng phần mềm SNC và phần mềm 3DVH 
được sử dụng để so sánh, đánh giá liều sai khác giữa tính toán và thực nghiệm.  

Kết quả: Sai khác trung bình giữa liều đo đạc bằng buồng ion hóa và tính toán trên TPS là 0,88% 
(1D). tỉ lệ phần trăm gamma (3%/3 mm) cho tất cả 30 bệnh nhân sử dụng 2 thiết bị EPID và ArcCHECK 
đều đạt trên 95% (2D). Chỉ số Gamma 3D bằng phương pháp tái tạo liều trên phần mềm 3DVH đối với 
PTV (cả 2 tiêu chí D95% và Dmean) và cơ quan lành đều lớn hơn 95% cho tất cả 30 bệnh nhân.  

Kết luận: Các kết quả của việc kiểm tra trước khi xạ trị buồng ion hóa, EPID, ArcCHECK và phần 
mềm 3DVH đã khẳng định rằng kế hoạch VMAT cho ung thư vùng đầu cổ tại Bệnh viện ung bướu HCM 
đảm bảo chất lượng, an toàn trước khi điều trị cho bệnh nhân vì các sai khác liều điểm đều nhỏ hơn 5% 
và chỉ số gamma đều lớn hơn 90%.  

Từ khóa: VMAT, ArcCHECK, QA 1D, QA 2D, QA 3D. 
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trong tính toán liều nên mặc dù VMAT đã được phát 
triển từ rất sớm - năm 1995[1], nhưng mãi cho đến 
năm 2007 VMAT được giới thiệu lần đầu trong lâm 
sàng[2]. VMAT cho phép thay đổi đồng thời 3 thông 
số trong quá trình phát tia là: tốc độ quay đầu máy 
gia tốc, hình dạng chùm tia tạo ra nhờ MLC và suất 
liều. Trong khi đó, kỹ thuật IMRT chỉ cho phép thay 
đổi 2 thông số đó là hình dạng chùm và suất liều. Kỹ 
thuật VMAT không những tạo ra phân bố liều tốt hơn 
với IMRT mà còn có thời gian phát tia ngắn hơn. 
Chính vì lý do đó mà kỹ thuật VMAT ngày càng 
được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới 
như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nhật, Hàn Quốc,…[3]. Tại 
Việt Nam, kỹ thuật VMAT vẫn chưa được sử dụng 
thường quy, rộng rãi tại trên toàn quốc mà chỉ được 
áp dụng tại một số cơ sở xạ trị lớn như Bệnh viện 
Ung bướu Tp.HCM, Bệnh viện 108, Bệnh viện Chợ 
Rẫy,...  

Kỹ thuật VMAT rất phức tạp vì có nhiều thông 
số thay đổi trong quá trình phát tia nên thực nghiệm 
tiến hành kiểm tra độ chính xác về liều lượng giữa 
lập kế hoạch và thực tế trước khi điều trị cho kế 
hoạch xạ trị VMAT được bắt buộc phải tiến hành tại 
các cơ sở xạ trị. Do đó, việc đảm bảo chất lượng kế 
hoạch xạ trị VMAT thu hút được quan tâm chú ý bởi 
các nhà vật lý y khoa trong nước và quốc tế. Có 
nhiều phương pháp và thiết bị khác nhau để đảm 
bảo chất lượng kế hoạch xạ trị VMAT. Nhìn chung, 
có ba phương pháp chính được áp dụng phổ biến 
đó là phương pháp đo liều một chiều (1D) sử dụng 
đầu dò, nhiệt kế phát quang (TLD);  phương pháp đo 
liều phân bố hai chiều (2D) sử dụng mảng đầu dò 2 
chiều hoặc dùng film; và phương pháp phân bố ba 
chiều (3D) sử dụng các mảng đầu dò 3 chiều hoặc 
tái tạo lại phân bố liệu bằng các phần mềm chuyên 
dụng. Thiyagarajan và cộng sự [4] đánh giá kế 
hoạch VMAT của họ bằng buồng ion hóa (IC-15) và 
ArcCHECK. Kết quả chỉ ra rằng, sai khác giữa TPS 

và thực nghiệm sử dụng buồng ion hóa là 0,5% và 
chỉ số gamma trung bình với tiêu chí 3%/ 3mm là 
98.53%. Nghiên cứu của Li và công sự[5] sử dụng 
ArcCHECK để QA cho 10 kế hoạch IMRT và VMAT. 
Chỉ số gamma trung bình (3%/3 mm) cho 10 kế 
hoạch IMRT và VMAT lần lượt là 95% và 93%.  

Tại Việt Nam, kỹ thuật VMAT chỉ vừa mới được 
ứng dụng trong một vài năm gần đây. Trong đó, 
Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã từng bước áp 
dụng kỹ thuật VMAT trong lâm sàng và đã trang bị 
được các thiết bị như ArcCHECK, phần mềm 3DVH 
để QA cho kỹ thuật VMAT. Do đó, mục tiêu của 
nghiên cứu này là đánh giá kỹ thuật VMAT cho bệnh 
nhân ung thư vùng đầu cổ tại Bệnh viện Ung bướu 
TP.HCM (Bệnh viện) bằng các thiết bị trên.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Kế hoạch xạ trị VMAT  

Ba mươi bệnh nhân ung thư đầu cổ được lựa 
chọn ngẫu nhiên được lập kế hoạch xạ trị VMAT 
bằng thuật toán tính liều AAA trên phần mềm lập kế 
hoạch điều trị (TPS) Eclipse phiên bản 13.6 với năng 
lượng 6 MV và suất liều 600 MU/phút phát ra từ máy 
xạ trị gia tốc TrueBeam-2 tại Bệnh viện. Mỗi kế 
hoạch VMAT được thực hiện từ 2 - 3 cung với các 
góc quay là 1810 - 1790 theo chiều kim đồng hồ (CW: 
clockwise) và 1790 - 1810 ngược chiều kim đồng hồ 
(CCW: counterclockwise), tốc độ quay khoảng 50 - 
60/ giây.  

Quy trình đảm bảo chất lượng cho kế hoạch 
VMAT  

Toàn bộ các thông số của kế hoạch VMAT trên 
bệnh nhân như số cung quay, trường chiếu, MLC, 
số MU, góc quay,… sẽ được chuyển qua kế hoạch 
QA trên phantom ArcCHECK.  
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Hình 1. Sơ đồ đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ trị VMAT 

Hình 1 trình bày quy trình các bước cần thực 
hiện để đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ trị VMAT 
tại Bệnh viện. Sau khi kế hoạch xạ trị VMAT của 
bệnh nhân được chuyển sang kế hoạch QA trên 
ArcCHECK bằng Eclipse – TPS. Ba phương pháp 
QA (1D, 2D, và 3D) cho kế hoạch xạ trị VMAT trên 
ArcCHECK được thực hiện.  

ArcCHECK có cấu trúc hình trụ phù hợp với kỹ 
thuật xạ trị VMAT và được sử dụng để QA cho các 
kế hoạch điều trị VMAT. Tiến hành kiểm tra vị trí 
Phantom ArcCHECK bằng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp 
vi tính bằng thiết bị EPID (CBCT, Cone Beam 
Computed Tomography) trên máy xạ trị gia tốc 
TrueBeam-2 tại Bệnh viện, xác định chính xác tâm 
của máy trùng với tâm của đầu dò và tâm của 
ArcCHECK (Hình 2). 

  

  

 

Hình 2: Bố trí thí nghiệm kiểm tra vị trí Phantom 
ArcCHECK bằng kỹ thuật CBCT trên máy xạ trị gia 

tốc TrueBeam-2 tại Bệnh viện  

ArcCHECK là một mảng đầu dò diode 3D có 
cấu trúc hình lăng trụ với 1386 diode với kích thước 
rất nhỏ 0,8 × 0,8 mm2, diode với độ nhạy cao 32 nC/ 
Gy giúp cho việc ghi nhận những trường chiếu nhỏ 
rất chính xác. Khoảng cách giữa các cảm biến là 10 
mm, ở vị trí trung tâm của phantom (đường kính 15 
cm) được thiết kế có thể chứa thêm rất nhiều các 
loại phụ kiện như lõi rắn đồng nhất, các lõi đo liều 
với buồng ion hóa. Các thông số kỹ thuật của thiết bị 
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ArcCHECK [6]. Ngoài ra, phần lõi của ArcCHECK có 
thể thực hiện kết nối đầu dò để đo liều điểm QA 1D. 
Với phần mềm SNC và 3DVH đi kèm, có thể sử 
dụng ArcCHECK để QA kế hoạch xạ trị theo phương 
pháp 2D và 3D. 

Phương pháp đo điều điểm bằng đầu dò PTW 
31010 (QA 1D) 

Chúng tôi thực hiện đo liều điểm tại tâm 
ArcCHECK bằng việc sử dụng đầu dò PTW 31010 
có thể tích 0,125 cc, và máy đo liều UNIDOS (PTW). 
Kết quả được so sánh với giá trị liều được tính bằng 
thuật toán AAA trên Eclipse - TPS. 

Phương pháp đo liều bằng đầu dò mảng 2 chiều 
(QA 2D) 

Phần mềm SNC đi kèm thiết bị ArcCHECK thực 
hiện các chức năng xử lý dữ liệu, hiển thị các thông 
tin liều tuyệt đối, liều tương đối, so sánh bản đồ liều 
với nhiều chế độ phân tích, biểu đồ, thông số, cấu 
trúc bản đồ liều. 

Dữ liệu hình ảnh CT của bệnh nhân bao gồm 
các cơ quan và PTV, các kế hoạch dưới dạng RT 
Plan, RT Dose được đưa vào hệ thống phần mềm 
SNC của ArcCHECK. Sau đó sử dụng phương pháp 
đánh giá chỉ số gamma trên phần mềm SNC của 
ArcCHECK dựa trên các tiêu chuẩn 3%/3mm và 
2%/2mm và so sánh đánh giá gamma giữa EPID a-
S1200 và ArcCHECK với tính toán từ TPS. Hiện tại 
trên hệ thống máy TrueBeam tại Bệnh viện Ung 
bướu Tp.HCM được trang bị bộ EPID a-S1200, với 
kích thước là 43 × 43 cm2, độ phân giải là 1280 × 
1280 pixel khoảng cách các đầu dò là 0,34mm. 

Phương pháp đo liều bằng đầu dò mảng 3 chiều 
(QA 3D) 

Phần mềm 3DVH (Sun Nuclear) được sử dụng 
để kiểm tra chất lượng kế hoạch xạ trị bằng phương 
pháp tái tạo liều 3D cho thiết bị ArcCHECK. Dữ liệu 
cần thiết để 3DVH hoạt động là các file DICOM 
được lấy từ hệ thống lập kế hoạch xạ trị (ảnh CT, 
cấu trúc cơ quan, kế hoạch xạ trị) và file tính liều từ 
phần mềm SNC trên thiết bị QA ArcCHECK được 
đưa vào phần mềm 3DVH thực hiện tái tạo liều bằng 
giải thuật AC_PDP. Kết quả được đánh giá chỉ số 
Gamma và sự chênh lệch liều của các cơ quan và 
PTV giữa tính toán trên TPS và đo đạc.  

Phương pháp đánh giá 

Độ lệch tương đối 
Độ lệch tương đối của liều giữa thực nghiệm và 

tính toán từ TPS được tính [3]: 

  


 Meas TPS

Meas

D D
%DD 100

D

 
(2.1) 

Trong đó: DMeas là giá trị liều từ đo đạc thực 
nghiệm và DTPS là giá trị liều được tính bởi TPS.  

Tính chỉ số Gamma 

Sai khác liều điểm được sử dụng để đánh giá 
kết quả độ lệch giữa thực nghiệm và tính toán có thể 
gây ra các sai số ở các vùng liều thấp và khu vực có 
độ biên thiên liều cao [7]. Do đó, chỉ số Gamma là 
một phương pháp được dùng để đánh kết hợp giữa 
sai số liều lượng ∆D trong phạm vi khoảng cách cho 
phép DTA (thông thường ∆D/DTA = 3%/3 mm hoặc 
∆D/DTA = 2%/2 mm). 

Chỉ số Gamma được tính theo công thức [7]: 

     2 2
m c m c

m c 2 2
M M

r r ,r δ r ,r
Γ r ,r = +

Δd ΔD
                   (2.2) 

Trong đó:  

+ ∆D =  m c c c m mδ r ,r = D (r ) -D (r ) là sai khác liều 
tính toán với liều đo. 

+ ∆d =  2
m c m cr r ,r = r - r là sai khác về vị trí đối 

với cùng một giá trị liều. 

+ rm là vị trí của điểm đo, rc là vị trí không gian 
của phân bố tính toán ứng với điểm đo. 

KẾT QUẢ 

Kết quả QA kế hoạch VMAT theo phương pháp 
1D 

Tiến hành QA theo phương pháp đo liều điểm 
(QA 1D) sử dụng ArcCHECK kết nối buồng ion hóa 
PTW 31010. Kết quả so sánh liều đo đạc tại tâm 
ArcCHECK bằng buồng ion hóa PTW 31010 với 
điểm liều tương ứng được tính từ Eclipse - TPS cho 
30 kế hoạch điều trị VMAT của bệnh nhân ung thư 
vòm được thể hiện trong hình 3. 

 

Hình 3. Kết quả liều lượng giữa TPS và đo đạc bằng 
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buồng ion hóa 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa 
liều đo bằng buồng ion hóa PTW 31010 và liều tính 
từ TPS với giá trị R2 cao hơn 0,9961. Thống kê kết 
quả từ chương trình SPSS phiên bản 22 trong 
trường hợp QA 1D cho 30 kế hoạch được trình bày 
ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả thống kê liều tại tâm từ kế hoạch xạ 
trị VMAT tính toán trên Eclipse – TPS và đo bằng 

buồng ion hóa PTW 31010 

Độ lệch TB (%) Độ lệch chuẩn tương đối (%) P 
(Độ tin cậy) 

0,88 1,33  0,001 

Bảng 1 cho thấy kết quả QA theo phương pháp 
đo liều điểm (QA 1D) cho 30 kế hoạch điều trị VMAT 
có độ lệch trung bình giữa TPS và đo đạc bằng 
buồng ion hóa là 0.88%, độ lệch chuẩn tương đối < 
1.35% với độ tin cậy 0,001. 

Kết quả QA kế hoạch VMAT theo phương pháp 
2D 

Phương pháp đánh giá chỉ số Gamma với tiêu 
chí 3%/3mm và 2%/2mm được sử dụng để đánh giá 
kế hoạch VMAT bằng ArcCHECK với phần mềm 
SNC và giá trị liều được tính từ thiết bị EPID a-
S1200 trên hệ thống máy TrueBeam tại Bệnh viện 
so với kết quả tính toán từ Eclipse - TPS. Kết quả 
đánh giá chỉ số Gamma của liều tính từ TPS - 
Eclipse so với liều đo đạc trên 2 thiết bị ArcCHECK 
và EPID được thể hiện trên hình 4. 

 

 

Hình 4. Đường biểu diễn phần trăm gamma (a) 2%/2 mm và (b) 3%/3 mm đạt của Eclipse -TPS với 2 thiết bị 
ArcCHECK và EPID 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 238 

Hình 4 cho thấy tỉ lệ gamma đạt với tiêu chí 3%/3 mm đạt trên 95% và 2%/2 mm trên 87% của 2 thiết bị 
EPID và ArcCHECK so với liều tính toán từ Eclipse - TPS. ArcCHECK cho thấy sự phù hợp với TPS tốt hơn so 
với kết quả đánh giá chỉ số gamma giữa EPID và TPS. Kết quả thống kê bằng SPSS cho tỉ lệ gamma đạt của 
30 kế hoạch VMAT giữa 2 thiết bị EPID và ArcCHECK được trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả thống kê về so sánh chỉ số phù hợp gamma giữa 2 thiết bị EPID, ArcCHECK và  Eclipse - 
TPS với tiêu chí 3%/3 mm và 2%/2 mm. 

Tiêu chí gamma Thiết bị Gamma TB (%) Độ lệch chuẩn (%) Độ tin cậy (P) 

3%/3 mm 
ArcCHECK 99,7 0,68 < 0,001 

EPID 98,5 1,11 < 0,001 

2%/2 mm 
ArcCHECK 98,4 2,37 < 0,001 

EPID 94,1 3,18 < 0,001 

Bảng 2 cho thấy có sự chêch lệch nhỏ giữa đánh giá chỉ số gamma bằng 2 thiết bị ArcCHECK và EPID 
với tiêu chí 3%/3mm và 2%/2mm. Với tiêu chí 3%/3mm tỉ lệ gamma đạt trung bình cho 30 kế hoạch trên EPID 
và ArcCHECK là 98,5% và 99,7%, tương ứng với độ lệch chuẩn lần lượt là 1,11% và 0,68% với độ tin cậy 
<0.001. Với tiêu chí 2%/2mm tỉ lệ gamma đạt trung bình cho 30 kế hoạch trên EPID và ArcCHECK lần lượt là 
94,1% và 98,4% với độ tin cậy < 0.001. 

Kết quả QA kế hoạch VMAT theo phương pháp 3D 

Hình 5 đánh sự sai khác về liều lượng và khoảng cách qua so sánh chỉ số Gamma giữa liều ghi nhận từ 
phần mềm tái tạo từ phần mềm 3DVH và liều tính toán từ Eclipse – TPS. Kết quả sự khác nhau về liều lượng 
của PTV và các cơ quan lành với 30 kế hoạch xạ trị VMAT vùng đầu cổ được tái tạo liều trên phần mềm 3DVH 
và tính toán từ thuật toán AAA trên Eclipse -TPS được thể hiện trong các hinh 7, 8. 

 

Hình 5. Kết quả đánh giá chỉ số phù hợp Gamma giữa 3DVH và Eclipse – TPS với tiêu chí (a) 3%/3 mm và (b) 
2%/2 mm. 

Bảng 3. Kết quả thống kê về so sánh chỉ số gamma giữa phần mềm tái tạo liều 3DVH của ArcCHECK và liều 
tính toán từ Eclipse - TPS với tiêu chí 3%/3 mm và 2%/2mm 

Tiêu chí Gamma TB (%) Độ lệch chuẩn (%) Độ tin cậy (P) 

3%/3 mm 99,3 1,19 < 0,001 

2%/2 mm 96,9 3,18 < 0,001 
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Hình 5 cho thấy tỷ lệ phần trăm gamma đạt giữa thuật toán AC_PDP trong phần mềm tái tạo liều 3DVH và 
Eclipse - TPS là trên 85% với tiêu chí 2%/2 mm và trên 95 % với tiêu chí 3%/3 mm. Thống kê tỉ lệ đạt gamma 
trung bình trên 30 bệnh nhân đối với tiêu chí gamma 3%/3 mm, 2%/2 mm là 99.3% và 96.9% với độ tin cậy < 
0,001 (Bảng 3).  

Biểu đồ liều lượng thể tích (hình 6) so sánh liều lượng của 1 bệnh nhân điều trị VMAT trên Eclipse –TPS 
so với kết quả thực nghiệm trên ArcCHECK. 

 

Hình 6. So sánh DVH của một bệnh nhân ung thư đầu cổ điều trị VMAT trên Eclipse –TPS so với kết quả thực 
nghiệm trên ArcCHECK 

Biểu đồ DVH (hình 6) cho thấy liều đến PTV và các cơ quan là tương đương nhau ở giữa tính toán và đo 
đạc. Kết quả liều lượng của PTV trên phần mềm lập kế hoạch TPS và phần mềm QA 3DVH cho 30 bệnh nhân 
được biểu diễn bằng đồ thị hình 7. Liều D95% là liều tại 95% thể tích, liều Dmean là giá trị liều trung bình, liều 
Dmax là giá trị liều cực đại.  

 

Hình 7. Kết quả QA của PTV với 2 tiêu chí (a) D95%, (b) Dmean 
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Hình 8. Kết quả QA của (a) Tủy sống, (b) thân não tiêu chí Dmax 

Bảng 4. Kết quả thống kê trên 30 bệnh nhân của cơ 
quan PTV, tủy sống và thân não giữa 3DVH với 

Eclipse - TPS. 

  Độ lệch 
TB (%) 

Độ lệch 
chuẩn  (%) 

Độ tin 
cậy(P) 

PTV 
(D95%) 

TPS 
0,52 0,71 < 0,001 

3DVH 

PTV  
(Dmean) 

TPS 
0,85 0,71 < 0.001 

3DVH 

Tủy sống 
(Dmax) 

TPS 
0,85 2,26 0,047 

3DVH 

Thân não 
(Dmax) 

TPS 
0,33 1,29 0,172 

3DVH 

Từ các bảng 4 và hình 7 và hình 8 cho thấy kết 
quả QA bằng phương pháp 3D tái tạo liều trên phần 
mềm 3DVH. Giá trị liều tới PTV và các cơ quan có 
sự phù hợp tốt giữa TPS và thực nghiệm, độ dốc 
của các đường gần bằng 1, biểu thị mối quan hệ 
tuyến tính giữa liều đo bằng phương pháp tái tạo và 
liều tính từ TPS. Theo thống kê trên 30 bênh nhân 
ung thư vòm bao gồm các ca điều trị tái phát cho 
thấy độ lệch trung bình nhỏ (<1%) trên cà 2 tiêu chí 
D95% và Dmean tới PTV, độ lệch chuẩn tương ứng 
là 0.71% và 0.71% với độ tin cậy <0.001. Gía trị liều 
lớn nhất (Dmax) tới cơ quan tủy sống và thân não có 
độ lệch trung bình rất nhỏ tương ứng là 0.85% và 
0.33% giữa tính liều từ TPS và thực nghiệm. 

THẢO LUẬN 

Đảm bảo chất lượng cho kế hoạch xạ trị VMAT 
bằng các thiết bị đo liều đã được tìm hiểu từ khi 
VMAT ra đời. Tại Việt Nam kỹ thuật VMAT chỉ vừa 
mới được ứng dụng gần đây và nên các tìm hiểu về 

quá trình QA của kỹ thuật này chưa được phổ biến. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện QA 
cho 30 kế hoạch xạ trị VMAT (vùng đầu cổ được 
chọn ngẫu nhiên bao gồm các ca điều trị tái phát) 
bằng 3 phương pháp 1D, 2D và 3D đối với máy 
TrueBeam-2 tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM. Kết 
quả cho thấy sự phù hợp tốt của 3 phương pháp QA 
thực nghiệm so với liều tính toán từ thuật toán AAA 
trên Eclipse - TPS.  

Kết quả phương pháp đo liều điểm tại tâm của 
phantom QA - 1D (hình 3) cho thấy sự phù hợp 
tuyến tính giữa liều đo đạc liều đo bằng buồng ion 
hóa PTW 31010 tại tâm phantom ArcCHECK và liều 
tính toán từ Eclipse –TPS. Kết quả thống kê trong 
bảng 1 cho 30 kế hoạch điều trị VMAT có độ lệch 
trung bình giữa TPS và đo đạc bằng buồng ion hóa 
rất nhỏ (<1%), độ lệch chẩn <1.4% với độ tin cậy 
0.001. Điều này phù hợp với kết quả trong nghiên 
cứu của Thiyagarajan và cộng sự [4], so sánh thực 
nghiệm sử dụng đầu dò IC-15 tại tâm ArcCHECK với 
tính toán liều từ Eclipse - TPS với sai khác là 0.5 ± 
0.51%. 

Đối với phương pháp QA 2D, chúng tôi đã thực 
hiện đánh giá gamma với 2 tiêu chí 3%/3 mm và 
2%/2 mm giữa thực nghiệm trên thiết bị EPID và 
ArcCHECK so với kết quả tính toán trên Eclipse – 
TPS sau đó so sánh kết quả của 2 phương pháp 
ArcCHECK và EPID. Chúng tôi thấy sự chêch lệch 
không đáng kể giữa 2 thiết bị ArcCHECK và EPID 
theo tiêu chí gamma 3%/3 mm.  

Đối với phương pháp 3D, phương pháp tái tạo 
liều 3D trên thiết bị ArcCHECK sử dụng phần mềm 
3DVH với thuật toán tái tạo liều AC_PDP được thực 
hiện, đánh giá cụ thể 30 bệnh nhân ung thư vùng 
đầu cổ trên tiêu chí gamma 3%/3mm, 2%/2mm và 
liều trên từng cơ quan lành và bướu. Trên phần 
mềm tái tạo liều 3DVH, chỉ số gamma giữa liều tính 
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toán bằng thuật toán AAA trên Eclipse - TPS và tái 
tạo từ phần mềm 3DVH. Ngoài ra, các cơ quan như 
tủy sống, thân não và PTV từ hệ thống TPS được 
tác giả QA bằng phương pháp tái tạo liều trên phần 
mềm 3DVH có kết quả rất tốt, được biểu diễn bằng 
các đồ thị hình 7 và hình 8 với độ dốc gần bằng 1, 
cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa liều đo bằng 
phương pháp tái tạo và liều tính từ TPS là phù hợp. 
Kết quả QA bằng phương pháp 3D sử dụng phần 
mềm 3DVH trên thiết bị ArcCHECK là phù hợp với 
nghiên cứu Masahide Saito năm 2017[8]. 

KẾT LUẬN 

Kết quả của nghiên cứu này khẳng định kế 
hoạch VMAT cho ung thư vùng đầu cổ tại Bệnh viện 
ung bướu HCM đảm bảo chất lượng, an toàn trước 
khi điều trị cho bệnh nhân vì các sai khác liều điểm 
đều nhỏ hơn 5% và chỉ số gamma đều lớn hơn 90%. 
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ABSTRACT 

Background: Quality assurance (QA) for VMAT are important and should be done before treatment that 
directly affects the the outcome of treatment for the patients. 

Aim: The purpose of this study is to presents t the quality assurance QA procedures and results for the 
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) plans at Ho Chi Minh City Oncology Hospital in VietNam for head 
and neck patients cancer. 

Materials and methods: 30 VMAT plans of head and neck cancer patients was seleted in this study. Each 
VMAT plan was planned on Eclipse 13.6 with 6 MV photon from the TrueBeam LINAC (Varian Medical 
Systems, Palo Alto, CA). QA were performed for all patients' VMAT plans using an ionization chamber (1D QA), 
EPID, ArcCHECK of Sunnuclear (2D QA) and 3DVH software (3D QA). Gamma index calculated by SNC 
software and 3DVH software was used to compare and evaluate dose difference between calculation and 
measurment. 

Results: The mean relative difference dose between the measured by the ionization chamber and 
calculated on the TPS was 0.88% (1D). The gamma percentage (3% / 3 mm) for all 30 patients using EPID and 
ArcCHECK were higher than 95% (2D). Gamma 3D index by dose reconstruction method on 3DVH software 
for PTV (both D95% and Dmean criteria) and organ were greater than 95% for all 30 patients. 

Conclusion: The results form the ionization chamber, EPID, ArcCHECK measurement  and 3DVH 
calculation confirmed that the VMAT plan for head and neck cancer at HCM Oncology Hospital is good for 
treatmenting because the relative differences dose are smaller than 5% and the gamma index greater than 
90%. 

Keywords: VMAT, ArcCHECK, QA 1D, QA 2D, QA 3D. 
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MỞ ĐẦU 

Ngày nay, các máy gia tốc tuyến tính sử dụng 
trong xạ trị tiên tiến đã được tích hợp thêm các thuật 
toán tính liều bên cạnh thuật toán đã có như AAA, 

AXB, PCB trong phần mềm Eclipse của hãng Varian, 
hay các loại đặc tính chùm tia phát ra với photon FF, 
FFF tất cả đều nhằm mục đích nâng cao chất lượng 
và độ chính xác trong quá trình điều trị cho bệnh 

TÓM TẮT 

Mục đích: So sánh, đánh giá phân bố liều và các đặc trưng vật lý của hai chùm tia Flattening Filter 
(FF) and Flattening Filter Free (FFF) trên kế hoạch bệnh nhân ung thư đầu - cổ bằng việc sử dụng phần 
mềm Eclipse v13.6.  

Đối tượng và phương pháp: Dữ liệu hình ảnh CT - mô phỏng của 31 bệnh nhân ung vùng đầu cổ đã 
được điều trị bằng kỹ thuật VMAT được sử dụng để lập lại kế hoạch trên phần Eclipse v13.6 bằng hai 
chùm photon là FF và FFF và thuật toán AAA trên máy Trubeam STx. Với tất cả các kế hoạch, các chỉ số 
độ bao phủ (Quality of Coverage - Q), chỉ số độ phù hợp (Conformity Index - CI), chỉ số độ đồng nhất 
(Homogeneity Index – HI) và giản đồ liều khối (Dose Volume Histograms - DVH) cho thể tích điều trị và 
các cơ quan nguy cấp (Organs at risk– OARs) được dùng để so sánh và đánh giá. Kiểm chuẩn chất lượng 
kế hoạch (Quality Assurance - QA) được thực hiện bằng cách sử dụng EPID (Electronic Portal Imaging 
Device) và phương pháp gamma index được sử dụng để phân tích phân bố liều giữa tính toán và đo đạc. 
Ngoài ra, số MU (Monitor Unit) và thời gian phát tia cũng được sử dụng nghiên cứu.  

Kết quả: Các chỉ số đánh giá về liều thu được từ các kế hoạch điều trị sử dụng chùm tia FFF cho giá 
trị gần với giá trị lý tưởng hơn so với các kế hoạch sử dụng chùm tia FF. Về đặc trưng vật lý, các kế hoạch 
sử dụng chùm tia FFF cho số MU trung bình cao hơn các kế hoạch sử dụng chùm FF khoảng 17,39%. 
Tuy nhiên, thời gian phát tia của chùm FFF (1400MU/mins) thì lại giảm hơn 49,34% so với chùm FF 
(600MU/mins). Đối với liều dung nạp vào cơ quan nguy cấp, chùm tia FF cho giá trị liều dung nạp tại một 
số cơ quan nguy cấp sử dụng chùm tia 6 MV - FF cho giá trị liều thấp hơn so chùm tia 6 MV - FFF ở tủy 
sống (0,76%) và tuyến tai trong phải (0,24%). Tuy nhiên, chùm tia 6 MV - FFF lại cho giá trị liều thấp hơn 
chùm tia 6 MV - FF tại hầu hết các cơ quan nguy cấp còn lại như 0,36% ở thân não, 5,68% ở giao thoa thị, 
12,18% ở thủy tinh thể trái, 14,77% ở thủy tinh thể phải, 1,01% ở tai trong trái, 3,07% ở tuyến thần kinh thị 
trái, 2,79% ở tuyến thần kinh thị phải, 1,15% ở tuyến nước bọt trái, 0,87% ở tuyến nước bọt phải và 4,44% 
liều trung bình dung nạp vào cơ thể. Vì vậy, các kết quả tính bởi chùm tia 6 MV - FFF có khác biệt và gần 
với giá trị lý tưởng hơn so với chùm tia 6 MV- FF.  

Kết luận: Các chỉ số phân bố liều thu được từ chùm tia FFF tốt hơn so với chùm tia FF trong ung thư 
đầu cổ. Vì thế việc áp dụng chùm tia FFF trong điều trị lâm sàng ung thư đầu - cổ thường quy là rất  
triển vọng. 

Từ khóa: FFF, FF, ung thư đầu - cổ, Eclipse v13.6. 
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nhân[1]. Xu hướng xạ trị dùng suất liều lớn đang 
được ứng dụng rộng rãi[2],[3] cũng như nghiên cứu 
suất liều cực lớn như liệu pháp xạ trị FLASH[4][5][6]. 

Kể từ tháng 9 năm 2017, Khoa Xạ trị và  
Xạ phẫu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
được trang bị hệ thống máy gia tốc TrueBeam STx 
và phần mềm lập kế hoạch Eclipse v13.6. Bệnh 
nhân ung thư đầu - cổ được chỉ định điều trị bằng 
phương pháp xạ trị trên máy gia tốc linac TrueBeam 
STx, sử dụng kỹ thuật VMAT với thuật toán tính liều 
AAA – một thuật toán chồng chập được sử dụng để 
tính toán phân bố liều bức xạ trong máy tính của hệ 
thống lập kế hoạch điều trị. Các kế hoạch điều trị 
được tính liều sử dụng chùm tia FF. Chùm photon 
FFF thường được sử dụng trong xạ phẫu (SRS) và 
xạ trị lập thể định vị thân (SBRT) nhằm cung cấp liều 
cao và giảm số phân liều[7]. Hiện nay, chưa có 
nghiên cứu về việc sử dụng chùm tia FFF trong xạ trị 
thường quy. Nghiên cứu này được thực hiện để chỉ 
ra ưu điểm và nhược điểm của hai đặc tính chùm tia 
FF và FFF về phân bố liều trên kế hoạch điều trị. 
Các chỉ số phân bố liều, đặc trưng vật lý và liều dung 
nạp cho các cơ quan nguy cấp, tiến hành lập  
kế hoạch với hai loại đặc tính chùm tia trên cùng  
một chuỗi hình ảnh CT được sử dụng để đánh giá, 
so sánh.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dữ liệu CT - mô phỏng 

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hồi cứu dựa 
vào dữ liệu CT mô phỏng pha I của 31 bệnh nhân 
ung thư đầu - cổ đã được điều trị bằng kỹ thuật 
VMAT tại khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 10 từ tháng 9/2017 đến tháng 
12/2019. Trong 31 bệnh nhân có 23 nam và 8 nữ với 
độ tuổi từ 29 đến 80 tuổi. Thể tích điều trị PTV từ 
16,7cm3 đến 236,3cm3. Bề dày mỗi lát cắt CT là 
2.5mm. Bệnh nhân nằm ngửa, đầu hướng vào trong, 
được cố định bằng mặt nạ 5 điểm nhằm hạn chế các 
cử động của bệnh nhân và được chụp mô phỏng 
bằng máy CT GE Optima 580. 

Các kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư vùng 
đầu - cổ sử dụng 3 cung đồng phẳng CW:  

1790 - 1810 và CCW: 1810 - 1790 với góc tránh từ  
800 - 1100 và 2500 - 2800 nhằm hạn chế liều vào hai 
khớp chuyển động ở hai bên vai với thuật toán AAA 
để tính liều. Chùm photon có mức năng lượng 6MV 
với đặc tính chùm tia FF có suất liều 600MU/phút, 
liều chỉ định từ 69,96Gy với số phân liều 33 buổi 

điều trị. 

Để so sánh ưu và nhược điểm giữa hai chùm 
photon FF và FFF. Chúng tôi tiến hành lập lại các kế 
hoạch sử dụng chùm tia 6 MV FFF (1400MU/mins) 

sau đó sử dụng các chỉ số đánh giá về liều bao gồm: 
Độ bao phủ - Q[8], chỉ số độ trùng khớp - CI[9][10][11], 
chỉ số độ đồng nhất - HI[8][12] và đặc trưng vật lý là số 
MUs và thời gian phát tia đã được sử dụng. Bảng 1 
trình bày các công thức tính toán của các chỉ số 
đánh giá về liều.  

 

Hình 1. Các cung chiếu của bệnh nhân ung thư đầu cổ 

Bảng 1. Công thức của các chỉ số đánh giá kế hoạch 

Chỉ 
số Công thức Giá trị  

lí tưởng 
Tài liệu  

tham khảo 

Q 

 

A = 1 RTOG - 1993[8] 

CI 

CIICRU - 62 =  
A = 1 ICRU - 62[9][10] 

CIPaddick = 

 

A = 1 Paddick[11] 

HI 
HI =  

A = 0 Wu - Qiuhen[12] 

HI=  
1< A ≤ 1,1 RTOG - 1993[8] 

*Dmax: Liều lớn nhất, Dmin: liều bé nhất,  
DP: liều chỉ định, Dx: liều bao phủ x% thể tích lập  

kế hoạch điều trị, PTV: thể tích lập kế hoạch điều trị, 
PTV100: thể tích PTV nhận 100% liều chỉ định,  

TV: thể tích bia. 

Dựa vào giản đồ liều khối DVH (Dose Volume 
Histogram), chúng tôi so sánh, đánh giá giá trị liều 
dung nạp tại các cơ quan nguy cấp của các kế 
hoạch giữa hai loại đặc tính chùm tia. Các giới hạn 
liều cho từng cơ quan nguy cấp được khuyến cáo 
bởi The Radiation Therapy Oncology Group - RTOG 
0623[13], RTOG 0912[14], RTOG 0225[15]. 

Kiểm chuẩn chất lượng trước điều trị (Quality 
assurance - QA) được thực hiện trên EPID 
(Electronic Portal Imaging Device) cho tất cả các kế 
hoạch VMAT (6 MV - FFF) và phương pháp gamma 
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index được sử dụng để phân tích phân bố liều giữa 
tính toán và đo đạc. 

Kết quả 

Giá trị trung bình các chỉ số về độ bao phủ - Q, 
chỉ số độ đồng nhất - HI, chỉ số độ trùng khớp - CI, 
số MU và thời gian phát tia 31 kế hoạch (6 MV FF) 
và 31 kế hoạch (6 MV FFF) điều trị ung thư đầu - cổ 
được thể hiện trong bảng 2, 3, 4. 

 
Bảng 2. Giá trị trung bình các chỉ số CI và độ bao phủ Q 

Chỉ số 
CI 

Q (%) 
ICRU-62 Paddick 

Đặc tính chùm tia 6 MV - FF 6 MV - FFF 6 MV - FF 6 MV - FFF 6 MV - FF 6 MV - FFF 

Giá trị 0,974 - 1,217 0,976 - 1,175 0,741 - 0,926 0,768 - 0,925 31,90 - 97,60 30,00 - 97,30 

Trung bình 1,079 ± 0,047 1,055 ± 0,035 0,840 ± 0,037 0,857 ± 0,028 83,66 ± 14,63 83,73 ± 15,01 

p 0,0032 0,0052 0,8236 

 

Bảng 3. Giá trị trung bình chỉ số HI 

Chỉ số 
HI 

RTOG Wu 

Đặc tính chùm tia 6 MV - FF 6 MV - FFF 6 MV - FF 6 MV - FFF 

Giá trị 1,063 - 1,132 1,072 - 1,126 0,046 - 0,082 0,047 - 0,091 

Trung bình 1,097 ± 0,011 1,098 ± 0,012 0,067 ± 0,006 0,068 ± 0,008 

p 0,5500 0,4811 

 

Bảng 4. Giá trị trung bình các đặc trưng vật lý 

Chỉ số 
Đặc trưng vật lý 

Số MU Thời gian phát tia BOT (phút) 

Đặc tính chùm tia 6 MV - FF 6 MV - FFF 6 MV - FF 6 MV – FFF 

Giá trị 486,80 - 868,40 625,20 - 1070,70 0,811 - 1,447 0,447 - 0,765 

Trung bình 638,12 ± 57,08 749,12 ± 85,14 1,064 ± 0,095 0,535 ± 0,061 

p 0,0000 0,0000 

 

Bảng 5. Giá trị trung bình liều dung nạp vào các cơ quan nguy cấp 

Cơ quan Đặc tính chùm tia Giá trị Trung bình P 

Tủy 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 37,24 - 42,81 40,95 ± 1,04 
0,1783 

6 MV - FFF 37,71 - 44,54 41,26 ± 1,48 

Thân não 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 48,95 - 59,27 52,96 ± 2,07 
0,3877 

6 MV - FFF 49,24 - 60,19 52,77 ± 1,66 

Giao thoa thị 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 6,75 - 58,73 19,35 ± 9,91 
0,0076 

6 MV - FFF 5,18 - 58,06 18,31 ± 10,17 

Thủy tinh thể trái 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 4,07 - 8,67 6,53 ± 0,95 
0,0000 

6 MV - FFF 3,04 - 7,98 5,79 ± 1,20 

Thủy tinh thể phải 6 MV - FF 3,91 - 8,68 6,37 ± 1,00 0,0000 
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Dmax (Gy) 6 MV - FFF 2,77 - 7,67 5,55 ± 1,05 

Tai trong trái 

Dmean (Gy) 

6 MV - FF 39,72 - 49,30 44,23 ± 1,07 
0,1127 

6 MV - FFF 37,27 - 46,95 43,79 ± 1,24 

Tai trong phải  

Dmean (Gy) 

6 MV - FF 30,01 - 48,53 41,95 ± 3,21 
0,7257 

6 MV - FFF 30,52 - 48,26 42,05 ± 3,27 

Thần kinh thị giác trái 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 6,28 - 59,76 30,88 ± 13,00 
0,1377 

6 MV - FFF 5,23 - 58,39 29,96 ± 13,39 

Thần kinh thị giác phải 

Dmax (Gy) 

6 MV - FF 6,52 - 59,63 29,12 ± 12,64 
0,1328 

6 MV - FFF 5,43 - 58,79 28,33 ± 13,95 

Tuyến nước bọt trái 

Dmean (Gy) 

6 MV - FF 22,77 - 25,97 24,69 ± 0,56 
0,0592 

6 MV - FFF 22,95 - 25,99 24,41 ± 0,58 

Tuyến nước bọt phải 

Dmean (Gy) 

6 MV - FF 22,37 - 27,34 24,47 ± 0,79 
0,0845 

6 MV - FFF 21,33 - 27,19 24,26 ± 0,84 

Liều trung bình toàn thân 

Dmean (Gy) 

6 MV - FF 6,66 - 15,35 11,06 ± 2,10 
0,0320 

6 MV - FFF 6,42 - 14,40 10,59 ± 2,02 

 

Bảng 2, 3, 4 trình bày các chỉ số đánh giá về 
liều và các đặc trưng vật lý trung bình của các kế 
hoạch ung thư đầu - cổ. Hầu hết các chỉ số đánh giá 
về liều thì chùm tia 6 MV - FFF cho kết quả gần với 
giá trị lý tưởng hơn so với chùm tia FF. Với số MU, 
các kế hoạch sử dụng chùm 6 MV - FF số MU trung 
bình phát ra trên mỗi kế hoạch là 638,12 ± 57,08 
trong khi với chùm tia 6 MV - FFF là 749,12 ± 85,14. 
Ta thấy rằng số MU ở các kế hoạch sử dụng chùm 
tia 6 MV FFF lớn hơn nhiều so với các kế hoạch sử 
dụng chùm tia 6 MV FF và lớn hơn khoảng 17,39%. 
Thời gian phát tia trung bình đối với kế hoạch sử 
dụng chùm tia 6 MV FF để tính liều là 1,064 ± 0,095 
phút trong khi với chùm tia 6 MV - FFF là 0,535 ± 
0,061 phút. Ta thấy rằng, thời gian phát tia của các 
kế hoạch sử dụng chùm tia 6 MV - FFF giảm đáng 
kể so với các kế hoạch sử dụng chùm tia 6 MV - FF, 
giảm tới 49,34% mặc dù số MU ở các ở kế hoạch sử 
dụng chùm tia 6 MV - FFF phát ra nhiều hơn 17,39% 
vì suất liều của chùm FFF là 1400MU/mins lớn hơn 
2,33 lần so với chùm 6 MV - FF. Ta thấy rằng ở các 
chỉ số CI, MU và thời gian phát tia có p < 0,005 nên 
có ý nghĩa thống kê còn chỉ số HI và Q thì giá trị  
p > 0,05 nên không có ý nghĩa thống kê. Kết quả có 
sự khác nhau như thế có thể là do đặc tính của 
chùm tia. Với chùm photon FFF, việc loại bỏ bộ lọc 
làm phẳng làm giảm liều ở vùng bán rã, liều ở ngoài 
trường chiếu và tăng liều bề mặt.    

Bảng 5 cho ta thấy các kế hoạch xạ trị được lập 
đều đạt các tiêu chuẩn đánh giá theo RTOG 0623[13], 
RTOG 0912[14] và RTOG 0225[15]. Giá trị liều dung 
nạp tại một số cơ quan nguy cấp khi sử dụng chùm 
tia 6 MV - FF cho giá trị liều thấp hơn so chùm tia  

6 MV - FFF như tủy sống (0,76%) và tuyến tai trong 
phải (0,24%). Tuy nhiên, chùm tia 6 MV - FFF lại cho 
giá trị liều thấp hơn chùm tia 6 MV - FF tại hầu hết 
các cơ quan nguy cấp còn lại như 0,36% ở thân 
não, 5,68% ở giao thoa thị, 12,18% ở thủy tinh thể 
trái, 14,77% ở thủy tinh thể phải, 1,01% ở tai trong 
trái, 3,07% ở tuyến thần kinh thị trái, 2,79% ở tuyến 
thần kinh thị phải, 1,15% ở tuyến nước bọt trái, 
0,87% ở tuyến nước bọt phải và 4,44% liều trung 
bình dung nạp vào cơ thể. Vì vậy, các kết quả tính 
bởi chùm tia 6MV - FFF có khác biệt và gần với giá 
trị lý tưởng hơn so với chùm tia 6MV - FF (bảng 5). 
Ta thấy rằng, ở các cơ quan nguy cấp như giao thoa 
thị giác, thủy tinh thể trái, thủy tinh thể phải và liều 
trung bình toàn thân có giá trị p < 0,05 nên có ý 
nghĩa thống kê. Còn các cơ quan còn lại thì p > 0,05 
nên không có ý nghĩa thống kê. 
BÀN LUẬN 

Đối với chùm tia FF và FFF, trên thế giới đã có 
một số các nghiên cứu trên các kế hoạch điều trị của 
các tác giả ở các vùng khác nhau trên cơ thể như 
của tác giả Maged Mohammed cùng các cộng sự 
năm 2016[16], nghiên cứu này cho kết quả về việc 
loại bỏ bộ lọc làm phẳng làm giảm liều ở vùng bán 
rã, tán xạ ở đầu máy điều trị, liều ở ngoài trường 
chiếu và tăng suất liều và liều bề mặt. Suất liều của 
chùm tia không có tấm lọc phẳng cao gấp khoảng 
2,46 lần so với chùm tia có tấm lọc phẳng từ đó 
giảm thời gian điều trị. Một nghiên cứu khác của tác 
giả Wuzhe Zhang cùng các cộng sự năm 2014[17] 
nghiên cứu đánh giá phân bố liều lượng khi sử dụng 
chùm tia không có tấm lọc phẳng (FFF) với kỹ thuật 
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xạ trị IMRT trong điều trị ung thư thực quản giai 
đoạn sớm, nghiên cứu này cho kết quả là kế hoạch 
điều trị sử dụng kỹ thuật IMRT với 2 loại chùm tia 
chùm tia FF và chùm FFF đều đạt được kết quả 
phân bố liều đầy đủ cho thể tích điều trị. Chùm FFF 
có hiệu quả hơn trong việc giảm liều thấp ở phổi và 
giảm liều trung bình ở phổi cỡ 20% so với FF. Kết 
quả các nghiên cứu trên cho thấy khả năng ứng 
dụng chùm FFF vào điều trị lâm sàng thường quy là 
rất lớn.  

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và tính 
toán các số liệu thu được tại Khoa Xạ trị & Xạ phẫu - 
Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, chúng tôi thấy 
rằng, hai đặc tính chùm tia FF và FFF đều có những 
ưu và nhược điểm riêng. 

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai loại đặc tính 
chùm tia là suất liều tối đa phát ra. Chùm FFF  
nhờ được loại bỏ tấm lọc phẳng nên suất liều tối đa 
phát ra đối với chùm 6X - FFF là 1400 MU/phút so 
với chỉ 600 MU/phút của chùm 6 MV - FF, tăng tới 
2,33 lần[18]. Do đó, tuy số MU của các kế hoạch sử 
dụng chùm 6 MV - FFF cao hơn nhưng thời gian 
phát tia thì lại giảm gần một nửa so với các kế hoạch 
sử dụng chùm 6 MV - FF. Qua đó, nâng cao hiệu 
quả điều trị cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân thoải 
mái hơn trong điều trị. 

Kết quả điều trị được đánh giá trên hai tiêu chí 
là tiêu diệt khối u và bảo vệ cơ quan lành. Dựa vào 
bảng 5 ta thấy có một số giá trị liều dung nạp vào 
thân não, giao thoa thị giác, tuyến tai trong trái, 
tuyến tai trong phải, tuyến thần kinh thị giác trái, 
tuyến thần kinh thị giác phải, tuyến nước bọt trái và 
tuyến nước bọt phải cao hơn tiêu chuẩn đánh giá 
được đưa ra bởi RTOG 0225[15],[19]. Nguyên nhân là 
do đây là các kế hoạch được lập theo chuỗi CT pha I 
với thể tích điều trị lớn, nằm sát hoặc xâm lấn vào 
các cơ quan nguy cấp. Tại khoa Xạ trị - Xạ phẫu, 
Bệnh viện TWQĐ 108, đối với các kế hoạch xạ trị 
đầu cổ, phác đồ điều trị gồm 33 buổi thành hai pha 
điều trị, với pha I ban đầu là 20 buổi đầu, trong pha 
này các bác sỹ sẽ ưu tiên đủ vào thể tích điều trị và 
chấp nhận liều cao vào cơ quan nguy cấp. Để phase 
II, khi thể tích điều trị đáp ứng liều xạ thì thể tích 
giảm xuống, khi đó sẽ ưu tiên giảm liều vào cơ quan 
nguy cấp miễn sao tổng liều hai pha vẫn đáp ứng 
các tiêu chí đánh giá được đưa ra. Vì thế sẽ đáp 
ứng được yêu cầu vừa đủ liều vào thể tích điều trị 
PTV vừa đảm bảo liều vào các cơ quan nguy cấp. 

Nghiên cứu này mới chỉ được nghiên cứu với 
các kế hoạch điều trị bệnh nhân ung thư đầu cổ trên 
phần mềm lập kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết 
hợp với các bác sỹ, thực hiện các nghiên cứu, đánh 
gia lâm sàng sâu hơn các vấn đề cần quan tâm khi 
sử dụng chùm tia FFF và ứng dụng trong điều trị xạ 

trị thường quy. Qua đó, đưa ra các khuyến nghị về 
việc sử dụng chùm tia FFF vào áp dụng thực tế với 
xạ thường. 

KẾT LUẬN 

Đối với các kế hoạch bệnh nhân ung thư vùng 
đầu - cổ, các chỉ số đánh giá khối u và cơ quan nguy 
cấp ta thấy chùm tia FFF cho giá trị gần với giá trị lý 
tưởng hơn. Đồng thời, do suất liều lớn nên ưu thế 
về thời gian điều trị cũng nên được xem xét sử dụng 
chùm FFF. Vì vậy, việc áp dụng chùm tia FFF vào 
điều trị lâm sàng cho xạ trị thường quy có triển vọng 
rất lớn. Điều này là phù hợp với các nghiên cứu của 
Maged Mohammed[16] và Wuzhe Zhang cùng các 
cộng sự[17]. Tuy nhiên, các kết luận trên chỉ mang 
tính tham khảo, việc sử dụng đặc tính chùm tia nào 
còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trang bị của 
cơ sở, các hiệu ứng có thể có khi sử dụng chùm 
FFF mà chúng ta chưa nghiên cứu được,… 
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học hỏi nhiều hơn.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. A. Fogliata et al., “Flattening filter free beams 
from TrueBeam and Versa HD units: Evaluation 
of the parameters for quality assurance,” Med. 
Phys., vol. 43, no. 1, pp. 205-212, 2016. 

2. C. W. Song, M. S. Kim, L. C. Cho, K. Dusenbery, 
and P. W. Sperduto, “Radiobiological basis of 
SBRT and SRS,” Int. J. Clin. Oncol., vol. 19, no. 
4, pp. 570-578, 2014. 

3. M. Trager, A. Landers, Y. Yu, W. Shi, and H. Liu, 
“Evaluation of Elements Spine SRS Plan Quality 
for SRS and SBRT Treatment of Spine 
Metastases,” Front. Oncol., vol. 10, no. April, pp. 
1-9, 2020. 

4. P. Symonds and G. D. D. Jones, “FLASH 
Radiotherapy: The Next Technological Advance 
in Radiation Therapy?,” Clin. Oncol., vol. 31, no. 
7, pp. 405-406, 2019. 

5. J. D. Wilson, E. M. Hammond, G. S. Higgins, 
and K. Petersson, “Ultra-High Dose Rate 
(FLASH) Radiotherapy: Silver Bullet or Fool’s 
Gold?,” Front. Oncol., vol. 9, no. January,  
pp. 1-12, 2020. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 249 

6. Lempart MBlad BAdrian GBäck SKnöös 
TCeberg CPetersson K, “Modifying a clinical 
linear accelerator for delivery of ultra-high dose 
rate irradiation,” Radiother. Oncol., no. 139, pp. 
40-45, 2019. 

7. B. M. Prendergast et al., “Flattening filter-free 
linac improves treatment delivery efficiency in 
stereotactic body radiation therapy,” J. Appl. 
Clin. Med. Phys., vol. 14, no. 3, pp. 64-71, 2013. 

8. D. R. M. L. Shaw E, Kline R, Gillin M, Souhami 
L, Hirschfeld A, “Radiation Therapy Oncology 
Group: radiosurgery quality assurance 
guidelines,” vol. 27, pp. 1231–1239, 1993. 

9. D.Zentralbibliothek, “ICRU Report 62,” 
International Commission on Radiation Units and 
Measurements.” 

10. H. G. Menzel, “The international commission on 
radiation units and measurements,” J. ICRU, vol. 
10, no. 2, pp. 1–35, 2010. 

11. M. S. I. Paddick, “simple scoring ratio to index 
the conformity of radiosurgical treatment plans,” 
no. Suppl 3, vol. 93, pp. 219–222, 2000. 

12. M. R. Wu Q, Algorithms and functionality of an 
intensity modulated radiotherapy optimization 
system. 2000. 

13. R. Lilenbaum, R. Komaki, and M. K. Martel, 
Radiation Therapy Oncology Group Rtog 0623 a 
Phase Ii Trial of Combined Modality Therapy 
With Growth Factor. 2008. 

14. C. Drug, P. Nsc, E. Sherman, and N. Lee, “Rtog 
0912 A Randomized Phase II Study of 

Concurrent Intensity Modulated Radiation 
Therapy ( Imrt ), Paclitaxel and Pazopanib (Nsc 
737754)/ Placebo , for the Treatment of 
Anaplastic Thyroid Cancer,” no. Nsc 737754, 
2010. 

15. N. Lee, “Radiation Therapy Oncology Group 
Rtog 0225 a Phase Ii Study of Intensity 
Modulated Radiation Therapy ( Imrt ) + / - 
Chemotherapy for Nasopharyngeal Cancer,” 
Med. Oncol., 2005. 

16. M. Mohammed, E. Chakir, H. Boukhal, S. Mroan, 
and T. El Bardouni, “Evaluation of the dosimetric 
characteristics of 6 MV flattened and unflattened 
photon beam,” J. King Saud Univ. - Sci., vol. 29, 
no. 3, pp. 371-379, 2017. 

17. W. Zhang et al., “Evaluation of the dosimetric 
impact of applying flattening filter-free beams in 
intensity-modulated radiotherapy for early-stage 
upper thoracic carcinoma of oesophagus,” J. 
Med. Radiat. Sci., vol. 62, no. 2, pp. 108–113, 
2015. 

18. D. Georg, T. Knöös, and B. McClean, “Current 
status and future perspective of flattening filter 
free photon beams,” Med. Phys., vol. 38, no. 3, 
pp. 1280–1293, 2011. 

19. A. V. Krauze et al., “Re-irradiation for recurrent 
glioma- the NCI experience in tumor control, 
OAR toxicity and proposal of a novel prognostic 
scoring system,” Radiat. Oncol., vol. 12, no. 1, 
pp. 1-10, 2017. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 250 

ABSTRACT 

Study to optimize vmat plan in treatment of head and neck cancer  
by using 6 MV FF and FFF photon beams 

This study aims to compare and evaluate the dose distribution and physical characteristics of photon 
beams 6 MV Flattening Filter (FF) and 6 MV Flattening Filter Free (FFF) of TrueBeam STx (FFF) in Eclipse 
v13.6 software in head and neck cancer (H&N) treatment plans. 

Computed Tomography Simulation (CT-Sim) imaging of 31 H&N cancer patients treated with photon beam 
6 MV-FF and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) technique were used to re-plan the Eclipse v13.6 
software with photon beams 6 MV-FFF. 

The Quality of Coverage (Q), the Conformity Index (CI), the Homogeneity Index (HI) and the Dose-Volume 
Histograms (DVH) for the targets and the dose on organs at risk (OARs) were used to compare and evaluate 
the dose distribution and physical characteristics of 6 MV-FF and photon beams. All plan quality assurance 
(QA) was performed using the Electronic Portal Imaging Device (EPID), and the gamma index method was 
used to qualify the agreement of dose distribution between the calculations and the measurements.  Besides, 
total Monitor Units (MUs) and the beam on time (BOT) were investigated. 

The dose evaluation indicators obtained from plans using 6 MV-FFF photon beams give values close to the 
ideal values than 6 MV-FF photon beam plans. In terms of physical characteristics, the plans to use the FFF 
photon beam for the average number of MU are about 17.39% higher than the plans to use FF photon beams. 
However, the BOT of FFF photon beam (1400MU/mins) is reduced by 49.34% compared to FF photon beam 
(600MU/mins). For the tolerances dose to OARs, FF photon beams give tolerated dose values at some OARs 
using 6 MV- photon beam for lower dose values than 6 MV - FFF photon beams at the spinal cord (0.76%) and 
right inner ear (0.24%). However, the 6 MV - FFF photon beam has a lower dose value than the 6 MV - FF 
photon beam in most of the remaining OARs such as 0.36% in the brainstem, 5.68% in the chiasm, 12.18% in 
the left len, 14.77% in the right len, 1.01% in the left inner ear, 3.07% in the left optic nerve, 2.79% in the right 
optic nerve, 1.15% in the left parotid gland, 0.87% in the right parotid gland and 4.44% of the body mean dose. 
Therefore, the results calculated by 6 MV - FFF photon beam are different and close to ideal values than 6 MV-
FF photon beam. 

The dose distribution indices obtained from 6 MV-FFF photon beams are better than FF photon beams in 
H&N cancer. Therefore, maybe the application of 6 MV-FFF beam in the routine clinical treatment of H&N 
cancer. 

Keywords: FF, FFF, Conformity Index, Homogeneity Index, H&N cancer, Eclipse v13.6. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ung thư vòm hầu là một loại ung thư phổ biến ở 
châu Á, nhất là ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ung 
thư vòm hầu đứng hàng thứ 6 về suất độ thường 
gặp[1]. Tuy nhiên, ung thư vòm hầu rất khó để phát 
hiện sớm vì vùng vòm hầu không dễ dàng để kiểm 
tra và triệu chứng của ung thư này gần giống với 
những triệu chứng của bệnh thông thường khác. 

Hiện nay, xạ trị là phương pháp điều trị phổ 
biến vì kết quả điều trị mang lại hiệu quả cao.  
Ung thư vòm hầu có vị trí khối bướu nằm sâu bên 
trong vùng đầu - cổ, vùng này gồm nhiều nhóm hạch 
bạch huyết và có hệ cơ quan quí rất phức tạp 
thường nằm liền kề khối bướu. Do đó, một kĩ thuật 
xạ trị vừa đáp ứng bướu nhận đủ liều chỉ định vừa 

bảo vệ tất cả các cơ quan quí không phải là điều 
đơn giản. Các kỹ thuật xạ trị trước đây như 2D,  
3D-CRT ít nhiều đều có những hạn chế. Sau đó,  
kĩ thuật xạ trị điều biến cường độ IMRT ra đời nhằm 
khắc phục các hạn chế của 3D-CRT. Những hình 
thức của IMRT ngày càng cải tiến và phát triển, hình 
thức nổi bật nhất của IMRT hiện nay là là kĩ thuật xạ 
trị điều biến thể tích hình cung VMAT (Rapid Arc).  

Năm 2008, kĩ thuật VMAT ra đời nhằm đáp ứng 
kỳ vọng của xạ trị, hướng tới không chỉ liều xạ vào 
khối bướu đạt độ phù hợp cao, đủ liều chỉ định; bảo 
vệ các cơ quan quí dưới ngưỡng cho phép mà còn 
kiểm soát liều xạ của các vùng mô nằm trong trường 
chiếu hiệu quả, hạn chế các biến chứng một cách tối 
ưu và đảm bảo chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân tốt hơn.   

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát qui trình xạ trị VMAT trong điều trị bệnh nhân ung thư vòm hầu. Trong đó, tập trung 
vào việc khảo sát, phân tích và đánh giá qui trình lập kế hoạch xạ trị và chất lượng kết quả của kế hoạch điều 
trị. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu hồi cứu 30 bệnh nhân 
ung thư vòm hầu được xạ trị bằng kĩ thuật VMAT tại bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh từ 05/2018 đến 
03/2020. Khối bướu và hạch nguyên phát (PTV70) nhận liều chỉ định là 70Gy với phân liều xạ từ 33 - 35; 
được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn RTOG 0615, chỉ số phù hợp CI và chỉ số đồng nhất HI. Các cơ quan 
quí vùng đầu - cổ nằm trong giới hạn cho phép theo các tiêu chuẩn của RTOG. 

Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng liều trên PTV70 là 73,3%. Chỉ số CI và HI lần lượt đạt 1,28 ± 0,25 
và 0,07 ± 0,02 (tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng lần lượt là 86,7% và 100%). Đa số các cơ quan đều nằm trong giá 
trị cho phép; trong đó, liều tối đa vào thân não, tủy sống và giao thoa thị lần lượt là 48,89 ± 5,63[Gy]; 36,32 
± 2,86[Gy] và 27,34 ± 21,62[Gy] (tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng là 100%, 100% và 93,3%). Liều trung bình vào 
tuyến mang tai trái là 27,92 ± 5,03[Gy] và tuyến mang tai phải là 28,76 ± 5,34[Gy]. 

Kết luận: Kĩ thuật xạ trị VMAT trong điều trị bệnh nhân ung thư vòm hầu đạt hiệu quả điều trị cao; từ 
việc đảm bảo khối bướu nhận đủ liều; bảo vệ tốt các cơ quan quí cho đến góp phần hạn chế các biến 
chứng và nâng cao chất lượng bệnh nhân trong/ sau điều trị tốt hơn; đặc biệt đối với bướu ở giai đoạn 
T1,T2. 
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Cho đến nay, các nghiên cứu và báo cáo về  
kĩ thuật VMAT tại Việt Nam là rất ít ỏi, đặc biệt là 
trong xạ trị ung thư vòm hầu nói riêng và ung thư 
vùng đầu - cổ nói chung. Trong nghiên cứu công 
trình này, chúng tôi tiến hành khảo sát và phân tích 
hồi cứu kết quả của các kế hoạch xạ trị VMAT  
đối với ung thư vòm hầu tại Bệnh viện Ung Bướu 
TP. Hồ Chí Minh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Đối tượng 

30 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vòm 
hầu và được tiến hành xạ trị bằng kĩ thuật VMAT tại 
Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh từ 05/2018 
đến 03/2020. 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu hồi cứu 30 ca. 

Phân loại giai đoạn bệnh theo chỉ số TNM của 
Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế UICC 
1997[5]. 

Phương tiện: Phần mềm lập kế hoạch Eclipse 
13.6 và máy gia tốc Truebeam của hãng Varian. 

Quy trình xạ trị VMAT: Lựa chọn bệnh nhân  
Cố định - Mô phỏng bệnh nhân  Lập kế hoạch  
xạ trị  Đảm bảo chất lượng kế hoạch  Xạ trị - 
Theo dõi. 

Quy trình lập kế hoạch xạ trị VMAT được tiến 
hành theo trình tự sau 

Xác định thể tích đích và cơ quan quí (OAR) 
Các thể tích đích (GTV, CTV, PTV) được xác 

định theo hướng dẫn của ICRU số 50, ICRU số 62 
và sự đồng thuận chung của các tổ chức: 
DAHANCA, EORTC, GORTEC, NCIC, RTOG.  
Trong đó, liều xạ vào khối bướu và hạch nguyên 
phát (PTV70) là 70Gy với 33 - 35 phân liều[2]. 

Các cơ quan quí vùng đầu - cổ như: thân não, 
tủy sống, thần kinh thị, giao thoa thị, tuyến mang tai, 
khoang miệng,.. Trong đó, các cơ quan có cấu trúc 
nối tiếp (Serial organ) cần xác định thể tích cơ quan 
quí có nguy cơ chiếu xạ (Planning organ at risk 
volume, PRV)[2]. 

Thiết kế thông số cung xạ 
Số cung xạ: 2 - 4 cung. Các cung này bao gồm: 

toàn cung (full arc, cung quay 360o), nửa cung (half 
arc, cung quay 180o độ) hoặc cung bất kì (partial arc, 
cung quay một góc bất kì)[3]. 

Tâm cung xạ: Tại thanh quản[4]. 

Quay hệ chuẩn trực (collimator) và quay bàn (kĩ 
thuật “non-coplanar”): Các góc của bộ chuẩn trực 

được quay từ 10 - 45° và ở dạng “đối dấu” (ví dụ: 
cung xạ thứ nhất chọn bộ chuẩn trực quay 20° và 
cung xạ thứ hai chọn bộ chuẩn trực quay -20°), đồng 
thời kết hợp quay bàn với góc thích hợp[3]. 

Tối ưu hóa 
Khi các thông số của cung xạ được chọn, máy 

tính sẽ tiến hành tối ưu hóa kế hoạch VMAT dựa 
trên các mục tiêu, các tiêu chí ràng buộc được đặt 
vào. Bao gồm: 

 Mục tiêu cho bướu và cơ quan quí: Được tối 
ưu dựa trên mục tiêu liều lượng - thể tích (Dose-
Volume, DV). Ngoài ra, một số cơ quan quí như: 
thân não, tủy sống, tuyến mang tai,… được tối ưu 
hóa dựa trên mục tiêu liều tương đương tổng quát 
(Generalized equivalent uniform dose, gEUD). 

 Mục tiêu kiểm soát liều cho vùng bên ngoài 
thể tích bướu (Normal tissue object, NTO): Liều từ 
90 - 100% liều chỉ định bắt đầu từ bướu giảm xuống 
mức 50% liều chỉ định ở vùng thể tích cách bướu từ 
1 - 2cm[4]. 

 Độ phân giải (Resolution): 2,5mm. 

Đánh giá kế hoạch 
Tất cả các kế hoạch được đánh giá một cách 

cẩn thận, chi tiết dưới sự hợp tác chặt chẽ giữa bác 
sĩ và kĩ sư vật lí y khoa về cả mặt định tính và mặt 
định lượng, bao gồm: 

 Đánh giá dựa vào biểu đồ liều lượng - thể 
tích (Dose Volume Histogram, DVH). 

 Đánh giá dựa vào phân bố liều trên từng lát 
cắt CT. 

 Đánh giá dựa vào chỉ số đồng nhất HI và chỉ 
số phù hợp CI. 

Tiêu chuẩn đánh giá 
Thể tích PTV70 và cơ quan quí: Tiêu chuẩn 

RTOG[6-9]. 

Chỉ số phù hợp CI: Công thức ICRU 62[10] và 
tiêu chuẩn RTOG[13]: 

 

Trong đó:  là thể tích PTV70;  là thể 
tích đường liều tham chiếu, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi dùng  là .  

Chỉ số đồng nhất HI: Công thức ICRU 83[11] và 
tiêu chuẩn RTOG[12]: 
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: là liều vào x% thể tích. 

: là liều vào x (cc) thể tích. 

D_max, D_min, D_mean: lần lượt là liều tối đa, 
liều tối thiểu và liều trung bình. 

 
KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 

Đặc điểm bệnh nhân 

Bảng 1. Đặc điểm của nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu 
Đặc điểm bệnh nhân Thông số Số lượng Tỉ lệ 

Tuổi 
 Từ 26 - 74 tuổi, 

Trung bình: 50 tuổi 

 

Giới tính 
Nam 

Nữ 

21 

9 

70% 

30% 

Khối bướu 

T1 10 33,3% 

T2 9 30% 

T3 8 26,7% 

T4 3 10% 

Giai đoạn 

I 3 10% 

II 7 23,3% 

III 14 46,7% 

IV - A 

IV - B 

3 

3 

10% 

10% 

 
Kết quả xạ trị 

Bảng 2. Thống kê giá trị trung bình của liều hấp thụ trên PTV70 
Cấu trúc Thông số Liều yêu cầu (Gy) (RTOG 0615) Liều hấp thụ (Gy) 

TV70 Liều vào 95% thể tích (D95%) ≥ 70 70,04 ± 0,70 

Liều vào 99% thể tích (D99%) ≥ 65,1 68,90 ± 1,43 

Liều vào 20% thể tích (D20%) ≤ 77 73,16 ± 0,91 

Liều vào 5% thể tích (D5%) ≤ 80 74,00 ± 1,00 

Liều trung bình (D_mean) ≤74 72,08 ± 0,73 
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Biểu đồ 1. Tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng các tiêu chí trên PTV70 theo RTOG 0615 

 
 

Bảng 3. Thống kê giá trị trung bình chỉ số CI, HI trên PTV 70 

Chỉ số Tiêu chuẩn RTOG Kết quả 

CI 1 ≤ CI ≤ 2 1,28 ± 0,25 

HI 0 ≤ HI ≤ 2 0,07 ± 0,02 

 

Biểu đồ 2. Tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng chỉ số CI, HI trên PTV70 

 

Bảng 4. Thống kê giá trị trung bình của liều lượng trên các cơ quan quí 

Cấu trúc Thông số Liều yêu cầu (Gy) Liều hấp thụ (Gy) 

Thân não 
D_max  < 54 48,89 ± 5,63 

D1% < 60 45,02 ± 5,87 

Tủy sống D_max < 45 36,32 ± 2,86 

Giao thoa thị 
D_max < 54 27,34 ± 21,62 

D1% < 60 26,03 ± 21,02 

Thần kinh thị 

D_max < 54 
Trái: 21,31 ± 20,02 

Phải: 21,13 ± 21,05 

D1% < 60 
Trái: 20,30 ± 19,34 

Phải: 19,94 ± 20,31 
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Mắt D_mean <35 
Trái: 6.52 ± 3,76 

Phải: 7,62 ± 6,31 

Thủy tinh thể D_max <10 
Trái: 5,17 ± 1,87 

Phải: 6,36 ± 6,28 

Tuyến mang tai (1 bên) 

D_mean <26 
Trái: 27,92 ± 5,03 

Phải: 28,76 ± 5,34 

D50% <30 
Trái: 26,15 ± 5,63 

Phải: 26,60 ± 5,79 

Xương hàm dưới 
D_max <70 Trái: 70,17 ± 3,38 

D1cc <75 Phải: 66,09 ± 3,41 

Khớp thái dương hàm (TMJ) D_max <70 
Trái: 55,13 ± 8,29 

Phải: 53,33 ± 8,59 

 

Biểu đồ 3. Tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng liều trên các cơ quan quí theo RTOG 

 
 
BÀN LUẬN 

Liều lượng trên thể tích PTV70 

Có 22 bệnh nhân đáp ứng liều trên cả 5 tiêu chí 
RTOG 0615 trên PTV70 (chiếm 73,3%) và 8 bệnh 
nhân không đáp ứng đủ trên 5 tiêu chí này (chiếm 
26,7%). Nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh nhân 
không đáp ứng đủ 5 tiêu chí là do bướu ở giai đoạn 
T3 hoặc T4, bướu đã xâm lấn ra thành họng, xoang 
cạnh mũi, sọ não, hố mắt hoặc các mô xung quanh 
liên kết với vòm hầu làm cho PTV70 nằm rất gần với 
các cơ quan quí như thân não, tủy sống. Trong khi 
đó, chúng tôi muốn ưu tiên bảo vệ các cơ quan quí 
nên chấp nhận D95% và/ hoặc D99% không đạt yêu 
cầu. Bên cạnh đó, cả 30 bệnh nhân đều đạt liều theo 
D20%, D5%, D_mean. Đối với bướu vòm hầu được 
điều trị bằng phương pháp xạ trị nếu bướu nhận liều 
trung bình quá 80Gy thì khả năng bị hoại tử vòm hầu 

hoặc các mô xung quanh và liên kết với vòm hầu 
như: niêm mạc, cơ dài đầu, khoang cạnh hầu, nền 
sọ… là 18%[14]. Trong khi đó, 100% kế hoạch mà 
công trình khảo sát đều có liều trung bình dưới 
74Gy. Điều này giúp bệnh nhân được đảm bảo chất 
lượng cuộc sống tốt hơn, hạn chế tốt hơn ảnh 
hưởng của các triệu chứng liên quan đến hoại tử 
vòm hầu sau xạ như: đau đầu dai dẳng, xuất huyết 
mũi, vùng mũi có mùi hôi…[14]. 

Chỉ số phù hợp CI, chỉ số đồng nhất HI trên PTV70 

Về chỉ số phù hợp CI, có 26 bệnh nhân đạt CI 
theo tiêu chuẩn RTOG (chiếm 86,7%). Những 
trường hợp không đạt là do thể tích bướu to (chủ 
yếu là bướu ở giai đoạn T4) và chúng tôi muốn ưu 
tiên bảo vệ cơ quan quí nằm sát và/ hoặc bị xâm lấn 
bởi khối bướu nên đường liều tham chiếu không thể 
bao phủ hết thể tích PTV70. Giá trị trung bình của CI 
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là 1,28. Trong nghiên cứu về ung thư vùng đầu - cổ 
của Andrei Caraman, Călin Gheorghe Buzea và các 
cộng sự, các giá trị CI của VMAT dao động từ  
1,05 - 1,07[15]. 

Về chỉ số đồng nhất HI, cả 30 bệnh nhân đều 
đạt HI theo tiêu chuẩn RTOG (chiếm 100%). Giá trị 
trung bình của HI là 0,07 ± 0,02, tương tự như kết 
quả của Karim Mashhour, Maha Kamaleldin và các 
cộng sự trong nghiên cứu ung thư vùng đầu - cổ  
(giá trị trung bình CI của VMAT là 0,0975 ± 0,017)[16]. 

Liều lượng trên cơ quan quí 

Cả 30 bệnh nhân đều đạt liều trên thân não và 
tủy sống. Giá trị trung bình của thân não và tủy sống 
lần lượt là 48,89 ± 5,63[Gy] và 36,32 ± 2,86[Gy]. 
Trong nghiên cứu của Karim Mashhour, Maha 
Kamaleldin và các cộng sự đối với ung thư đầu-cổ 
các giá trị này lần lượt là 50,86 ± 8,47[Gy] và  
40,12 ± 1,93[Gy][16]. 

Số bệnh nhân đạt liều trên cả hai nhánh thị giác 
là 27 bệnh nhân (chiếm 90%) và có 28 bệnh nhân 
đạt liều trên ít nhất một nhánh thị giác (chiếm 
93,3%). Nguyên nhân làm bệnh nhân không đạt liều 
trên các cơ quan thị giác chủ yếu là do bướu ở giai 
đoạn T4; bướu xâm lấn vào sọ não, hố mắt, hố thái 
dương… dẫn đến các thể tích PTV nằm sát hoặc 
chồng chéo lên các cơ quan này; trong khi đó, chúng 
tôi muốn ưu tiên đảm bảo khối bướu nhận đủ liều chỉ 
định. (Chú thích, mỗi nhánh thị giác bao gồm: Giao 
thoa thị, thần kinh thị, mắt, thủy tinh thể). 

Tất cả bệnh nhân đều đạt liều trên khớp thái 
dương hàm (TMJ) và xương hàm dưới. Bảo vệ tốt 
hai cơ quan quí này sẽ góp phần hạn chế các biến 
chứng như: khó ăn uống, khó giao tiếp, khó cử động 
xương hàm dưới. 

Có 22 bệnh nhân có ít nhất một tuyến mang tai 
đạt ít nhất một tiêu chí D_mean <26Gy hoặc D50% 
<30Gy (chiếm 73,3%). Giá trị trung bình của 
D_mean trên tuyến mang tai trái và tuyến mang tai 
phải lần lượt là 27,92 ± 5,03[Gy] và  
28,76 ± 5,34[Gy]. Trong nghiên cứu của M.Johnston, 
S.Clifford và các cộng sự, giá trị trung bình của 
D_mean trên một tuyến mang tai đối với ung thư 
vòm hầu là 31,37Gy (dao động từ 23,47 - 
35,52Gy)[17]. 

Có 25 bệnh nhân đạt liều trên khoang miệng 
(chiếm 83,3%). Giá trị trung bình của D_mean là 
36,46 ± 5,08[Gy]. Theo Karim Mashhour, Maha 
Kamaleldin và các cộng sự trong nghiên cứu ung 
thư vùng đầu-cổ, giá trị này là 31,5 ± 3,45[Gy][16]. 

Bảo vệ tốt tuyến mang tai và khoang miệng sẽ 
giúp bệnh nhân cải thiện tuyến nước bọt, giảm tình 

trạng khô miệng, khó nuốt, súc miệng hàng trăm lần 
mỗi ngày. Theo báo cáo số 1588 của IAEA, các kĩ 
thuật IMRT giúp bảo vệ tốt tuyến mang tai, cái thiện 
các vấn đề liên quan đến tuyến nước bọt so với kĩ 
thuật 3D-CRT trong xạ trị ung thư vùng đầu - cổ[18]. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân được chẩn đoán 
ung thư vòm hầu và được xạ trị bằng kĩ thuật VMAT 
tại bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh từ 05/2018 
đến 03/2020, chúng tôi rút ra các kết luận như sau: 

- Thể tích PTV70 đáp ứng tốt liều lượng chỉ 
định, đạt chỉ số phù hợp CI và độ đồng nhất HI cao.  

- Đa số các cơ quan quí đều đạt liều dưới 
ngưỡng cho phép. 

- Hạn chế các biến chứng liên quan đến hoại tử 
vòm hầu và các vấn đề liên quan đến tuyến nước 
bọt, khó ăn uống, khó giao tiếp. Từ đó góp phần 
giảm chi phí chăm sóc trong/ sau điều trị và nâng 
cao chất lượng cuộc sống tốt hơn. 

Kĩ thuật VMAT xạ trị ung thư vòm hầu đạt hiệu 
quả cao khi khối bướu ở giai đoạn T1-T3 (đặc biệt  
là T1 và T2). Khi khối bướu ở giai đoạn T4, kế hoạch 
phải chấp nhận đánh đổi giữa việc đảm bảo bướu 
nhận đủ liều hoặc bảo vệ cơ quan quí dưới liều  
cho phép. 
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ABSTRACT  

Evaluating the treatment of nasopharyngeal cancer by Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)  
at HCM city Oncology Hospital 

Aim: The article aim to assess the VMAT procedure currently being used to treat patients with 
nasopharyngeal cancer with particular focus on treatment planning and quality assurance of the treatment plans. 

Methodology: 30 nasopharyngeal cancer patients that underwent VMAT treatment Ho Chi Minh Oncology 
Hospital from May 2018 to March 2020 were analysed, examined and studied. The primary tumour and nodes 
(PTV70) received a total prescribed dose of 70Gy spreading out from 33 to 35 fractions. Approval of treatment 
plan is based on recommendations from RTOG 0615 along with CI and HI. Last but not least, the organs at risk 
in the head and neck area must be within the allowed constraints recommended by RTOG. 

Result: The number of patients with positive tumour response accounts for 73,3 percent. For these 
patients, CI and HI are calculated to be 1,28 ± 0,25 and 0,07 ± 0,02 respectively. The majority of OARs are 
within the allowed constraints. The maximum dose received by the brainstem, spinal cord and optic chiasm is 
48,89 ± 5,63[Gy]; 36,32 ± 2,86[Gy] và 27,34 ± 21,62[Gy] respectively. Mean dose to the left and right parotid 
glands are 27,92 ± 5,03[Gy] and 28,76 ± 5,34[Gy] respectively.  

Conclusion: VMAT delivers highly effective treatment to nasopharyngeal cancer patients, ensuring the 
tumour receive the prescribed dose, effectively reducing the dose irradiating OARs, limitting potential 
complications and improving quality of life for patients during and after treatment, especially those that are at 
T1 and T2.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là loại ung thư đứng thứ 2 về tỉ lệ 
mắc và đứng thứ 5 về tỉ lệ tử vong trên thế giới 
(Global cancer 2018), đối với phụ nữ ung thư vú 
là loại đứng đầu về nguy cơ mắc. 

Do vị trí giải phẫu của tim, bệnh nhân được 
xạ trị ung thư vú trái có nguy cơ mắc bệnh về tim 
cao hơn do các mô tim bị nhiễm xạ, làm thế nào 
để giảm liều chiếu xạ đến tim, giảm thiểu các tác 

dụng phụ lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người bệnh đó cũng là nỗi trăn trở của 
các nhà làm xạ trị. Các kỹ thuật xạ trị hiện đại: 
VMAT, IMRT ra đời với mục đích giảm mức chiếu 
xạ vào tim tuy nhiên không thể tránh hoàn toàn tất 
cả các mô và cấu trúc tim khi điều trị ung thư vú 
bên trái  

Phương pháp xạ trị 4D-DIBH ( Deep 
Inspiration Breath Hold) nhịn thở cuối thì hít vào 
tối đa là một phương pháp được công nhận để 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá sai số cài đặt hàng ngày sử dụng giữ liệu hình ảnh 3D-CBCT nhằm xác định 
Setupmargin trong kỹ thuật xạ trị 4D-DIBH (nhịn thở cuối thì hít vào tối đa) cho ung thư vú trái. 

Đối tượng và phương pháp: Tổng số 13 bệnh nhân ung thư vú trái có chỉ định xạ trị thông qua Hội 
đồng ung thư đa chuyên khoa (Tumorboard) từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện 
ĐKQT Vinmec Times City. Các bệnh nhân được chia làm hai nhóm: Nhóm 1- Đã phẫu thuật bảo tồn vú 
trái, Nhóm 2- Phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn vú trái. Bệnh nhân được chụp CT mô phỏng trên máy Optima 
580, sử dụng hệ thống quản lý nhịp thở RPM và bộ dụng cụ cố định Breast board cho xạ trị ung thư vú. 
Chụp xác minh 3D- CBCT hàng ngày trong khi bệnh nhân nhịn thở cuối thì hít vào tối đa, sử dụng hệ 
thống OBI trên máy gia tốc Clinac iX. Tổng số 181chuỗi ảnh 3D-CBCT đối với các đối tượng nhóm 1 và 
149 chuỗi ảnh 3D-CBCT đối với các đối tượng nhóm 2 được phân tích so sánh với hình ảnh chụp CT mô 
phỏng. 

Kết quả: Trong 181 bộ hình ảnh CBCT đối với các đối tượng thuộc nhóm 1, giá trị trung bình và SD 
của lỗi thiết lập bệnh nhân là: 2.64 ± 3.87mm (tối đa 14 mm), 2,1 ± 3.15mm (tối đa 12mm), 2,86 ± 3.73 
mm (tối đa 12mm) theo các hướng AP, SI, LR tương ứng. Tổng số 149 bộ hình ảnh CBCT đối với các đối 
tượng thuộc nhóm 2, giá trị trung bình và SD của lỗi thiết lập bệnh nhân là: 1.88 ± 2.89mm (tối đa 15mm), 
1.99 ± 2.96mm (tối đa 14mm), 3.74 ± 4.39mm (tối đa 16mm) theo các hướng AP, SI, LR tương ứng. 

Kết luận: Setup margin đối với các nhóm 1 và 2 lần lượt là 6.43mm, 3.67mm, 7.26mm theo các 
hướng AP, SI, LR tương ứng. SM đối với các đối tượng nhóm 2: 4.91mm, 5.09mm, 9.45mm theo các 
hướng AP, SI, LR tương ứng. Đây chính là cơ sở quan trong để các bác sĩ và kỹ sư tính toán và đưa ra 
mức PTVmargin phù hợp đối với xạ trị ung thư vú trái sử dụng kỹ thuật 4D-DIBH. 

Từ khoá: Xạ trị ung vú, xạ trị 4D, theo dõi nhịp thở, DIBH. 
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đạt được điều này. Kỹ thuật (DIBH) làm thể tích 
phổi, tăng khoảng cách giữa tim và thành ngực 
trong các trường chiếu xạ, làm giảm liều hiệu quả 
cho tim và giảm thể tích phổi bị chiếu xạ. Nhiều 
nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích đo liều của phương 
pháp điều trị DIBH trong việc giảm liều tim so với 
phương pháp điều trị thở tự do tiêu chuẩn. Do đó, 
DIBH đã được chấp nhận rộng rãi như một trong 
những kỹ thuật xạ trị vú trái để giảm thiểu liều tim  

Mặc dù lợi ích của DIBH đã được thừa nhận 
rõ ràng, các vấn đề như khả năng tái tạo mức độ 
nín thở, sự chính xác về tư thế và sự hợp tác của 
bệnh nhân là những yếu tố hạn chế. Để đảm bảo 
sự chính xác trong quá trình chiếu xạ hàng ngày 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá 
khả năng tái thiết lập mức độ nín thở, tư thế điều 
trị qua đó xác định Setup margin riêng đối với điều 
trị ung thư vú trái sử dụng kỹ thuật 4D-DIBH tại 
trung tâm xạ trị Vinmec times city.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Đối tượng  

Tổng số 13 bệnh nhân ung thư vú trái có chỉ 
định xạ trị thông qua Hội đồng ung thư đa chuyên 
khoa (Tumorboard) từ tháng 7 năm 2018 đến 
tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec 
Times City. Các bệnh nhân được chia làm 2 
nhóm: Nhóm 1- Phẫu thuật bảo tồn vú trái, Nhóm 
2- Phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn vú trái. 

Bảng 1. Thông tin bệnh nhân  

Bệnh nhân Số lượng Tỉ lệ 
% 

Giới tính 
Nữ Nhóm 

1 
Nhóm 

2 100 
 7 6 

Độ tuổi nhóm 
1 

Nhỏ nhất 44  

Lớn nhất 72  

Trung 
bình 60 ±9,7  

Độ tuổi nhóm 
2 

Nhỏ nhất 37  

Lớn nhất 65  

Trung 
bình 53,6 ± 11,7  

Chụp xác minh 3D- CBCT 
nhóm 1 181 100% 

Chụp xác minh 3D- CBCT 
nhóm 2 149 100% 

Thời gian nhịn thở trung 
bình 15 - 25 giây 

Chụp CT mô phỏng nhịn thở (BH: Breath Hold) 

Bệnh nhân được đặt tư thế nằm ngửa đầu 
phía trên sử dụng hệ thống dụng cụ cố định 
Breast board, tay bên trái vuông góc với thân 
mình, độ dốc bàn 50, giá đỡ tại phần cánh tay và 
cổ tay. Để hạn chế di động theo hướng đầu chân, 
mông bệnh nhân được kê đệm sát mông, chân 
được gác trên knee fix. Hệ thống đồng bộ hóa 
nhịp thở RPM (Real-Time position management) 
bao gồm camera và marker block (Varian Medical 
Systems, Palo Alto, CA) được sử dụng cho kỹ 
thuật BH. Maker block được đặt ở vị trí dưới mũi 
ức 2 khoát ngón tay và được đánh dấu ngay sau 
khi kết thúc mô phỏng. Đảm bảo vị trí đặt marker 
cố định trong tất cả các lần điều trị. Trước khi 
chụp mô phỏng, các BN được huấn luyện quy 
trình quản lý thở, kiểu thở ngực, biên độ thở ổn 
định, bệnh nhân nhịn thở cuối thì hít vào tối đa, 
thời gian nhịn thở 15-20s, lặp lại chu kỳ tối thiểu 5 
lần. Chụp CT mô phỏng trên máy Optima 580 (GE 
Medical System, Milwaukee, Wisconsin USA). 
Chuỗi ảnh chụp CT mô phỏng được thực hiện khi 
bệnh nhân nhin thở cuối thì hít vào tối đa. 

 

 

Hình 1. Đặt tư thế và cố định BN (trái) và tín hiệu 
biên độ thở của BN (phải) trong chụp CT mô phỏng 

BH 

Xạ trị hàng ngày 

Trước khi chiếu xạ hành ngày theo kế hoạch 
đã được phê duyệt, bệnh nhân được chụp ảnh 
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xác minh 2D-kV matching theo các mốc xương 
đánh giá biên độ thở, tư thế và vị trí điều trị. 
Không tiến hành dịch bàn do giới hạn của hệ 
thống máy điều trị không cho phép. Chụp 3D-
CBCT matching theo mô mềm, tập trung vào PTV 
để đảm bảo độ chính xác trong việc cấp liều. Tổng 
số 330 chuỗi ảnh CBCT thu được cho cả hai 
nhóm, được sử dụng để phân tích sai số cài đặt 
tư thế trong quá trình xạ trị hàng ngày. 

 

 

Hình 2. Xác minh hình ảnh 2D-kV theo hướng LR 
và hướng AP. Hình phía dưới bên trái là hình 
DRR, hình hưới bên phải là hình chụp 2D-kV 

a   

 b 

Hình 3. Xác minh hình ảnh 3D-CBCT. Hình 3.a 
matching theo mô mềm, hình 3.b so sánh sai số 
giữa hình ảnh mô phỏng và hình ảnh CBCT theo 
dải màu, màu càng đậm thể hiện sai số càng lớn 

Phương pháp 

Phương pháp nghiên cứu hồi cứu. 

Dựa trên việc so sánh bộ ảnh 3D-CBCT với 
bộ ảnh chụp CT mô phỏng ban đầu theo mô mềm 
(thường sử dụng PTV), sự thay đổi vị trí điều trị 
hàng ngày được ghi nhận. 

Sai số cài đặt tính theo công thức van 
Herrk: SMvanHerk = 2,5 Σsetup +0,7 σsetup trong đó: 
sai số cài đặt (SMvanHerk: setup margin) sai số hệ 
thống (Σ: systematic error) được xác định bằng 
độ lệch chuẩn của các sai số cài đặt trung bình 
cho từng BN, sai số ngẫu nhiên (σ: random 
error) được xác định bằng trung bình của các 
độ lệc chuẩn cho từng BN. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Sai số cài đặt 

Trong 181 bộ hình ảnh CBCT đối với các 
đối tượng thuộc nhóm 1, giá trị trung bình và 
SD của lỗi thiết lập bệnh nhân là: 2.64 ± 3.87 
mm (tối đa 14mm), 2,1 ± 3.15mm (tối đa 12mm), 
2,86 ± 3.73mm (tối đa 12 mm) theo các hướng 
AP, SI, LR tương ứng. Tổng số 149 bộ hình ảnh 
CBCT đối với các đối tượng thuộc nhóm 2, giá 
trị trung bình và SD của lỗi thiết lập bệnh nhân 
là: 1.88 ± 2.89mm (tối đa 15mm), 1.99 ± 2.96mm 
(tối đa 14mm), 3.74 ± 4.39mm (tối đa 16mm) theo 
các hướng AP, SI, LR tương ứng. Setup margin 
theo công thức của van Herk đối với các bệnh 
nhân nhóm 1: 6.43mm, 3.67mm, 7.26mm theo 
các hướng AP, SI, LR tương ứng. SM đối với 
các đối tượng nhóm 2: 4.91mm, 5.09mm, 
9.45mm theo các hướng AP, SI, LR tương ứng. 
Tổng hợp sai số theo từng nhóm tại bảng 2  
và 3. 
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Bảng 2. Sai số cài đặt theo 3 hướng -  
Nhóm BN 1 

Hướng Vrt (AP) 
mm 

Lng (SI) 
mm 

Lat (LR) 
mm 

Sai số trung bình 2.64 2.10 2.86 

Sai số lớn nhất 14 12 12 

Sai sô hệ thống, ∑SM 1.62 0.68 2.08 

Sai số ngẫu nhiên, 
σSM 3.41 2.82 2.92 

Setup Margin (van 
Herk) 6.43 3.67 7.26 

 

 

 

Hình 4. Biểu đồ thể hiện xu hướng sai số cài đặt xảy ra theo 3 hướng-Nhóm BN 1 

Bảng 3. Sai số cài đặt theo 3 hướng -Nhóm BN 2 

Hướng Vrt (AP) mm Lng (SI) mm Lat (LR) mm 

Sai số trung bình 1.88 1.99 3.74 

Sai số lớn nhất 15 14 16 

Sai sô hệ thống, ∑SM 1.27 1.34 2.85 

Sai số ngẫu nhiên, σSM 2.48 2.50 3.31 

Setup Margin (van Herk) 4.91 5.09 9.45 

 

 

Hình 5. Biểu đồ thể hiện xu hướng sai số cài đặt xảy ra theo 3 hướng-Nhóm BN 2 

 

THẢO LUẬN 

Một số nghiên cứu chứng mình rằng việc 
sử dụng dữ liệu hình ảnh 2D: 2D kV, 2D-MV 
xác minh vị trí điều trị matching theo các mốc 

xương đối với xạ trị ung thư vú trái là chưa đủ 
do toàn bộ vú có thể di chuyển độc lâp với 
xương thành ngực. Do đó việc sử dụng 3D-
CBCT xác minh vị trí chiếu xạ hàng ngày đối với 
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xạ trị ung thư vú trái sử dụng kỹ thuật 4D-DIBH 
là hết sức cần thiết.  

Việc nhịn thở giúp tăng thể tích lồng ngực, 
tăng khoảng cách giữa tim và thành ngực tuy 
nhiên đó cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự 
dịch chuyển tư thế của bệnh nhân.  

Trong nghiên cứu của chúng tôi đối với cả 
hai nhóm đối tượng sai số theo chiều trước sau 
khá ổn định cho thấy việc tái lập biên độ thở, 
quản lý nhịp thở được thực hiện rất tốt. Bên 
cạnh đó sai số chủ yếu xảy ra theo hướng LR 
(Trái phải) ở cả hai nhóm đã phản ảnh rất chính 
xác những hạn chế của hệ thống thiết bị cố định 
tư thế hiện tại (bàn Breast board) đó là khả 
năng khống chế di động theo hướng hai bên 
kém. Việc sử dụng Vaclok cố định sẽ hỗ trợ tốt 
hơn trong việc hạn chế di động theo hướng 
ngang. Ngoài ra hệ thống hướng dẫn bề mặt 
Surface guide sẽ là phương án tối ưu nhất trong 
việc kiểm soát di động trước và trong quá trình 
điều trị để đảm bảo sự chính xác và hiệu quả 
của quá trình điều trị. 

Kỹ thuật xạ trị 4D-DIBH đã cho thấy rất 
nhiều ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật xạ 
trị thông thường cho ung thư vú trái, tuy nhiên 
để áp dung rộng rãi kỹ thuật đòi hỏi có sự đồng 
bộ về cơ sở vật chất trang thiết bị, kinh nghiệm 
vận hành bên cạnh đó vấn đề thời gian điều trị 
cho mỗi bệnh nhân sẽ kéo dài hơn so với các 
phương pháp xạ trị tiêu chuẩn (thời gian điều trị 
trung bình 25-30 phút) cũng là một dào cản khá 
lớn mà các trung tâm xạ trị cần cân nhắc. 

KẾT LUẬN 

Việc sử dụng CBCT hàng ngày trong điều 
để giảm thiểu các lỗi thiết lập đối với xạ trị ung 
thư vú trái sử dụng kỹ thuật xạ trị 4D-DIBH là 
rất cần thiết. Setup margin đối với các nhóm 1 
và 2 lần lượt là 6.43mm, 3.67mm, 7.26mm theo 
các hướng AP, SI, LR tương ứng. SM đối với 
các đối tượng nhóm 2: 4.91mm, 5.09mm, 
9.45mm theo các hướng AP, SI, LR tương ứng. 
Đây chính là cơ sở quan trong để các bác sĩ và 
kỹ sư tính toán và đưa ra mức PTVmargin phù 
hợp đối với xạ trị ung thư vú trái sử dụng kỹ 
thuật 4D-DIBH. 
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ABSTRACT 

Objectives: To evaluated the setup error and daily movement used 3D-CBCT imaging data to determine 
Setup margin in 4D-DIBH radiotherapy ( Deep Inspiration Breath Hold) for left breast cancer. 

Materials and methods: A total of 13 patients with left breast cancer are receiving radiotherapy through 
the Tumorboard from July 2018 to August 2020 at Vinmec Times City International Hospital. The patients were 
divided into two groups: Group 1- had surgery to preserve the left breast, Group 2 had surgery to remove the 
left breast completely. Patient was simulated CT scan on Optima 580, using the RPM breathing management 
system and the Breast board immobilizer kit for breast cancer radiation therapy. Daily 3D-CBCT verification 
while the last breath-holding patient inhales maximum, using the OBI system on the Clinac iX accelerator. A 
total of 181 3D-CBCT image sequences for group 1 objects and 149 3D-CBCT image sequences for group 2 
subjects were analyzed and compared with simulated CT images.  

Results: Of the 181 sets of CBCT images for group 1 subjects, the mean and SD of the patient setup error 
were: 2.64 ± 3.87mm (up to 14 mm), 2.1 ± 3.15mm (up to 12). mm), 2.86 ± 3.73mm (maximum 12mm) in the 
respective AP, SI, LR directions. A total of 149 sets of CBCT images for group 2 subjects, the mean and SD of 
the patient setup error were: 1.88 ± 2.89 mm (maximum 15 mm), 1.99 ± 2.96mm (up to 14mm) 3.74 ± 4.39mm 
(maximum 16 mm) in the AP, SI, LR directions respectively 

Conclusion: The setup margin for groups 1 and 2 is 6.43mm, 3.67mm, and 7.26mm respectively in the 
AP, SI, LR directions respectively. SM for group 2 objects: 4.91mm, 5.09mm, 9.45mm in the directions AP, SI, 
LR respectively. This is an important basis for doctors and engineers to calculate and propose the appropriate 
PTVmargin level for radiation therapy for left breast cancer using 4D-DIBH. 
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TỔNG QUAN 

Ung thư thực quản đứng thứ 6 tỷ lệ mắc, thứ 8 
tỷ lệ tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, 
ung thư thực quản cũng là ung thư hay gặp, đứng 
thứ 12 tỷ lệ mắc và thứ 9 tỷ lệ chết xét cả hai giới; 
nhưng đứng thứ 6 tỷ lệ mắc và thứ 5 tỷ lệ chết ở 
nam giới[1].  

Xạ trị là biện pháp điều trị chính cho ít nhất 60% 
bệnh nhân (BN) ung thư thực quản mới được chẩn 
đoán khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển tại chỗ - tại 
vùng không có chỉ định phẫu thuật triệt căn. Xạ trị 
điều biến cường độ liều (IMRT: Intensity Modulated 
Radiotherapy) giúp tăng độ đồng đều, độ đồng dạng 
cấp liều cho thể tích điều trị cũng như giảm liều 
chiếu vào cơ quan nguy cơ.  

Kĩ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn 
(VMAT: Volumetric Modulated Arc Therapy) được 
Yu giới thiệu lần đầu năm 1995[6,7], là một tiến bộ 
cách mạng của IMRT với điều biến đầy đủ 3 thành 
phần quan trọng: suất liều của chùm tia thay đổi liên 
tục, đầu máy quay liên tục, MLC (Multileaf 
Collimator) chuyển động liên tục trong quá trình phát 
tia để điều biến. VMAT đã được áp dụng xạ trị 
những vị trí ung thư như đầu cổ, nội sọ, tiểu khung, 
ung thư đỉnh phổi.  

Trong ung thư thực quản, di động u, hạch trung 
thất là thách thức trong quản lý di động thể tích điều 
trị trong xạ trị là thách thức lớn nhất đối với ứng 
dụng VMAT cho ung thư thực quản. Năm 2012, Yin 
Li và cs đã công bố nghiên cứu tính liều cho thấy 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá ban đầu kết quả lâm sàng và độc tính liên quan xạ trị sử dụng kĩ thuật VMAT nhịn 
thở chủ động cuối thì thở ra (EH-VMAT) trên bệnh nhân ung thư thực quản ngực.  

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 24 bệnh nhân ung thư thực quản ngực 
giai đoạn II - IVa, được chỉ định hóa xạ trị tiền phẫu, hậu phẫu, triệt căn tại Khoa Xạ trị, bệnh viện ĐKQT 
Vinmec Times City từ tháng 08/2018 đến 7/2020.  

Kết quả: 24 bệnh nhân, chủ yếu nam giới (23/24); tuổi trung bình 55,6 năm; 12 BN là điều trị triệt căn, 
11BN điều trị tiền phẫu; về vị trí u có 23/24 BN bị ung thư thực quản ngực giữa, ngực dưới, chỉ 1 BN ung 
thư thực quản ngực trên; 66,7% số BN giai đoạn III. Đáp ứng hoàn toàn đạt 19,1%, đáp ứng một phần đạt 
41,7%. Sống thêm toàn bộ tại thời điểm 1 năm đạt 72%, sống thêm trung bình đạt 14,2 tháng, sống thêm 
không tiến triển trung bình đạt 11,1 tháng. Độc tính cấp đáng chú ý viêm thực quản gây nuốt đau vừa 
75%, viêm phổi xạ trị độ 1 là 41,7% các tác dụng phụ hồi phục tốt, không BN nào bỏ điều trị. Độc tính liên 
quan xạ trị muộn chỉ có viêm phổi độ 1 là 25%, nuốt đau độ 2 gặp 2 BN chiếm 8,3%.  

Kết luận: Xạ trị EH-VMAT an toàn và hiệu quả trong điều trị ung thư thực quản ngực.  

Từ khóa: Ung thư thực quản, xạ trị điều biến liều, xạ trị điều biến thể tích cung tròn, so sánh liều lượng. 
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VMAT có ưu thế hơn IMRT trong cấp liều cho PTV 
cũng như giảm liều vào mô phổi, tim, tủy sống[4,5].  

Xạ trị có kiểm soát chủ động nhịp thở nhằm 
giảm sai số liên quan di động u do tác động thở, có 3 
cách để kiểm soát: nhịn thở cuối thì thở ra (End - 
Exhale), nhịn thở cuối thì hít vào (End - Inhale) và 
4D-CT Gating. Kĩ thuật nhịn thở cuối thì hít vào khó 
kiểm soát và tái lập nếu thiếu hệ thống hướng dẫn 
bề mặt (Surface Guided Radiotherapy), kĩ thuật đồng 
bộ hóa nhịp thở (Respiratory-Gated Radiotherapy) 
cũng rất khó để đảm bảo nhịp thở đều. Do đó, Khoa 
xạ quyết định chọn kĩ thuật nhịn thở cuối thì thở ra 
đảm bảo giảm sai số di động nhịp thở và tính tái lập 
tốt trong suốt liệu trình chiếu xạ. 

Khoa Xạ trị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
bắt đầu triển khai VMAT từ tháng 11/2014 trên ung 
thư đầu cổ, sau đó đến ung thư tiểu khung, u nội sọ, 
di căn não. Từ tháng 8/2018, với kĩ thuật kiểm soát 
nhịp thở dùng hệ thống RPM (Real-time position 
management) để theo dõi di động u, đảm bảo 
Internal margin (IM) an toàn, chúng tôi đã thực hiện 

kĩ thuật VMAT đối với BN ung thư thực quản ngực 
sử dụng kĩ thuật 4D (four-dimension) tại pha NB 
ngừng thở cuối thì thở ra. Do đó nghiên cứu này 
được chúng tôi thực hiện với mục tiêu: Đánh giá ban 
đầu kết quả lâm sàng và độc tính liên quan xạ trị sử 
dụng kĩ thuật EH-VMAT trên bệnh nhân ung thư thực 
quản ngực.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng  

24 BN ung thư thực quản ngực giai đoạn III, IVa 
chưa di căn xa tạng theo phân loại của Hội thực 
quản Nhật Bản[3] được chỉ định xạ trị EH-VMAT 
thông qua hội đồng Ung thư đa chuyên khoa 
(Tumorboard) từ tháng 08/2018 đến tháng 7/2020. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 
hồi cứu. 

Phân loại giai đoạn theo JES - Hội thực quản 
Nhật Bản. 

Bảng 1. Nhóm giai đoạn bệnh theo phân loại Hội thực quản Nhật Bản[3]. 

 

T4a xâm lấn màng phổi, màng ngoài tim, cơ hoành, phổi, ống ngực, tĩnh mạch đơn, thần kinh. 

T4b xâm lấn cuống mạch lớn, khí quản, tĩnh mạch phổi, động mạch phổi, thân đốt sống. 

Quy trình xạ trị 

Mô phỏng 
BN được đặt nằm ngửa, đầu phía trên bàn máy, hai tay để lên đầu dùng Wing-board (CIVCO, Orange 

City, IA, USA), những BN xạ trị VMAT dùng thêm hệ thống theo dõi người bệnh thở của RPM (Varian Medical 
System, Palo Alto, CA, USA). BN được chụp cắt lớp vi tính 16 dãy Optima 580 (GE Medical System, 
Milwaukee, Wisconsin USA), độ dày lắt cắt 2,5mm, từ nền sọ đến hết vùng gan có tiêm thuốc cản quang tĩnh 
mạch và uống thuốc cản quang tĩnh mạch để hướng dẫn cho vẽ thể tích u, hạch. 
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Hình 1. Đặt tư thế cố định BN và các phương tiện theo dõi nhịp thở sử dụng trong chụp CT mô phỏng  
và trên bàn máy gia tốc xạ trị 

Vẽ thể tích bia và cơ quan nguy cơ[2] 
Các thể tích bia được vẽ gồm: GTVp (Thể tích 

khối u đại thể), GTVn (Hạch di căn), CTVp = GTV + 
5mm chiều xung quanh + 3cm trên - dưới, CTVn = 
GTVn + 5mm, CTV_s (Vùng hạch dự phòng: 
Subclinical ENI: Elective Nodal Irradiation, Hình 1). 
PTV được lấy bằng cách CTV + 5mm sai số. Các cơ 
quan nguy cơ được vẽ gồm phổi, tim, tủy sống, gan, 
thận (nếu trường chiếu cả vùng bụng trên).  

Kê liều[2] 
Kế hoạch xạ trị VMAT tăng liều kết hợp cùng 1 

giai đoạn (SIB: Stimutaneous Integrated Boost) 
60Gy vào u và hạch di căn, 48Gy vào hạch dự 
phòng trong 30 buổi chiếu 2Gy/ phân liều. Như vậy 
thể tích dự phòng trong SIB-VMAT nhận EQD2 = 
46,4Gy.  

Lập kế hoạch và chấp thuận kế hoạch 
Tất cả 24 BN được lập kế hoạch trên phần 

mềm Eclipse 13.0 (Varian Medical System, Palo 
Alto, CA, USA.  

Thiết kế trường chiếu 
Các BN được thiết kế 2-3 Arcs đảm bảo phủ hết 

thể tích điều trị, góc collimator 10 - 15 độ bảm bảo 
hạn chế hiệu ứng tongue – and - grove.  

Bảng 2. Tiêu chuẩn đánh giá kế hoạch xạ trị 

Cấu trúc Tiêu chí 
liều (%) Chấp nhận Không chấp nhận 

PTV 

Dmax ≤ 115% > 115% 

Dmean 95 - 105% > 105% hoặc < 95% 

V95% ≥ 95% < 95% 

Lung 

MLD ≤ 20Gy > 20Gy 

V20Gy < 30% > 30% 

V30Gy < 20% > 20% 

Heart 
V30Gy < 100%  

V40Gy ≤ 50% > 50% 

V50Gy ≤ 40% > 40% 

Spinal 
Cord Dmax ≤ 45Gy > 45Gy 

 
QA kế hoạch 

Tất cả các kế hoạch VMAT đều được QA nhằm 
đánh giá tính chính xác theo khuyến cáo.  

Phân tích số liệu 

Số liệu được phân tích trên phần mềm SPSS 
ver 22.0 (SPSS IBM Inc., Armonk, NY, USA), sự 
khác biệt có ý nghĩa khi p ≤ 0,05. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm chung 

Toàn bộ có 24 BN, độ tuổi trung bình  
55,62 ± 7,81 (42 - 72), đa số là nam giới (23/24).  

Bảng 3. Một số đặc điểm chung nhóm bệnh nhân 

  N Tỷ lệ (%) 

Giới 
Nam 23 95.8 

Nữ 1 4.2 

ECOG 
ECOG 0 10 41.7 

ECOG 1 14 58.3 

Vị trí u 

1/3 ngực trên 1 4,2 

1/3 ngực giữa 11 45,8 

1/3 ngực dưới 12 50 

Triệu chứng 
lâm sàng 

Nuốt khó 24 100% 

Tự sờ hạch cổ 3 12,5 

Gầy sút cân  5 20,8 

Đau tức hõm ức 5 20,8% 

Hội chứng trào ngược 2 8,3 

Bệnh phối hợp 

Không có bệnh phối hợp 17 70.8 

Bệnh phổi 5 20.8 

Bệnh về tim mạch 1 4.2 
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Bệnh khác 1 4.2 

Giai đoạn 

Giai đoạn II 2 8,3 

Giai đoạn III 16 66,7 

IVa 6 25 

Giai đoạn T 
Giai đoạn T3 20 83.3 

Giai đoạn T4 4 16.7 

Giai đoạn N 

Giai đoạn N0 1 4.2 

Giai đoạn N1 17 70.8 

Giai đoạn N2 6 25 

Nhận xét và bàn luận:  

Hầu hết bệnh nhân nam giới chiếm 23/24 ca, 
tuổi trung bình 55,6 năm tương đương nghiên cứu 
của Zhang[8] có độ tuổi trung bình 56 năm. Về giai 
đoạn II/ III/ IVa trong nghiên cứu này lần lượt là 
8,3%/ 66,7%/ 25%. Đa số BN được chẩn đoán khi 
bệnh đã ở giai đoạn muộn (III, IVa). Các triệu chứng 
lâm sàng hay gặp là nuốt khó, đau hõm ức/ thượng 
vị, sụt cân. Vị trí u đa số gặp thực quản ngực giữa, 
ngực dưới (23/24 BN). 

Phác đồ điều trị 

Bảng 4. Phác đồ điều trị 

  N Tỷ lệ (%) 

Mục tiêu điều trị 

Triệt căn 12 50 

Tiền phẫu 11 45.8 

Hậu phẫu 1 4.2 

Phương pháp 
điều trị 

Hóa xạ trị đồng thời 22 91.7 

Xạ trị đơn thuần 2 8.3 

Phác đồ hóa 
chất phối hợp 

Taxanes + Carboplatin 9 37.5 

Capecitabin uống 5 20.8 

CF 8 33.3 

Tổng 22 91.7 

-  2 8.3 

Phân liều xạ trị 

41,4Gy (23Fx) 11 45.8 

50,4Gy (28Fx) 6 25 

60Gy (30Fx) 6 25 

> 60Gy (> 30Fx) 1 4.2 

Nhận xét và bàn luận: 

Nghiên cứu được tổng hợp từ nhiều mục đích 
xạ trị, như xạ trị tiền phẫu, hậu phẫu, xạ trị triệt căn. 
Các phác đồ hóa chất được chỉ định theo khuyến 
cáo chung. Riêng về phân liều xạ trị, liều xạ tiền 
phẫu thống nhất dùng liều 41.4Gy trong 23 phân liều 
1.8Gy, liều xạ trị hậu phẫu tối da 50.4Gy vào vùng ổ 
mổ. Xạ trị triệt căn được kê liều 60 - 66Gy tùy vào 
liều dung nạp phổi, thể trạng bệnh nhân và bệnh nền 
phối hợp.   

Đáp ứng lâm sàng 

Bảng 5. Đáp ứng điều trị 

 Đáp ứng 
hoàn toàn 

Đáp ứng 
một phần 

Bệnh ổn 
định 

Bệnh 
tiến triển 

n (%) 7 (29,1%) 14 (41,7%) 3 (12,5%) - 

Nhận xét và bàn luận: 

Nghiên cứu của chúng tôi cho tỷ lệ đáp ứng 
hoàn toàn rất ấn tượng gần 1/3 số BN đạt, đa số đạt 
đáp ứng một phần, quan sát thấy đáp ứng u thường 
diễn ra sớm và tốt hơn đáp ứng hạch. Không có ca 
bệnh nào tiến triển trong và ngay sau điều trị. Ishida 
và cs[2] nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng của 
Hội thực quản Nhật Bản JCOG9516 trên 60 bệnh 
nhân có 15% đạt đáp ứng hoàn toàn, có thể nghiên 
cứu của Vinmec có nhiều BN giai đoạn III, do vậy có 
thể tạo tiềm năng đáp ứng tốt hơn. 

Kết quả sống thêm 

  

Hình 2. Biểu đồ sống thêm toàn bộ (trái) và sống thêm không tiến triển (phải) 
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Nhận xét và bàn luận: 

Sống thêm toàn bộ: Tỷ lệ sống thêm toàn bộ đạt 66,7% (16 BN/ 24 BN). Sống thêm 1 năm đạt 72%. Sống 
thêm toàn bộ trung bình đạt 14,24 ± 1,47 tháng, 95% CI (11,4 ÷ 17,13 tháng). Sống thêm toàn bộ 1 năm đạt 
72%, nếu so sánh với Zhang và cs nghiên cứu trên BN ung thư thực quản sau mổ có cả T4a đạt 89,9%, rõ 
ràng nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn rõ rệt, tuy nhiên trong nhóm BN của nghiên cứu này đa số giai đoạn III 
và IVa, nhóm BN nghiên cứu của Zhang và cs[7] chỉ có BN có chỉ định mổ, giai đoạn lâm sàng 100% BN là giai 
đoạn II, III. Nếu so sánh sống thêm trung bình với JCOG9615 của Ishida và cs[2] đạt 305,5 ngày (10,2 tháng) 
thì rõ ràng nghiên cứu của Vinmec cho thời gian sống thêm trung bình đang mức cao hơn.  

Sống thêm không tiến triển: Tỷ lệ sống thêm không tái phát toàn bộ đạt 45,8% (11 BN/ 24 BN). Sống thêm 
không tiến triển trung bình đạt: 11,13 ± 1,50 tháng, 95% CI (8,18 ÷ 14,07 tháng). 

Tác dụng phụ liên quan xạ trị 

Bảng 6. Độc tính liên quan xạ trị 

 
Tác dụng phụ sớm Tác dụng phụ muộn 

Mức độ N (%) Mức độ N (%) 

Viêm da 

G1 5 (20,8%) G1 - 

G2 - G2 - 

G3 - G3 - 

G4 - G4 - 

Nuốt đau 

G0 - G0 16 
(66,7%) 

G1 - G1 6 (25%) 

G2 18 (75%) G2 2 (8,3%) 

G3 6 (25%) G3 0 

Viêm phổi 
xạ trị 

G0 11 (45,8%) G0 18 (50%) 

G1 10 (41,7%) G1 6 (25%) 

G2 3 (12,5%) G2  

G3 - G3 - 

Nhận xét và bàn luận: 

Xạ trị thực quản ngực, thể tích chiếu xạ nằm 
khá sâu trong trung thất, do đó viêm da là dấu hiệu 
phản ứng đa số nhẹ mức tối thiểu và đa số chỉ bị 
viêm da vùng thượng đòn - hõm ức khi có xạ trị vào 
hạch thượng đòn, trung thất trên. Trong phân tích 
này chúng tôi chỉ gặp 5 BN viêm da độ 1.  

Viêm thực quản xạ trị (nuốt đau), 100% BN đều 
có biểu hiện nuốt đau trong quá trình xạ trị và chỉ 
giảm sau kết thúc xạ trị 2 - 3 tháng, trong đó phản 
ứng sớm gặp nuốt đau mức độ vừa 18/24 (75%), có 
6 BN nuốt đau độ 3 xuất hiện tuần thứ 4 của liệu 
trình, và phải ngừng ăn và nuôi dưỡng tĩnh mạch 
hoàn toàn 1 - 2 tuần tùy BN. Theo dõi dài hạn, chỉ có 
2 BN (8,3%) còn nuốt đau dai dẳng độ vừa, cả hai 
BN này đều có hẹp thực quản sau xạ, nong thực 
quản qua nội soi cải thiện lưu thông cơ học và giảm 
nuốt đau rõ rệt. Phân tích của Zhang và cs[7] trên 
228 BN xạ trị sau mổ cho thấy viêm thực quản xạ trị 
gặp 18% trong đó độ 3 chiếm 3,5%. Nghiên cứu của 

chúng tôi có tỷ lệ nuốt đau độ 3 cao gấp nhiều lần vì 
xạ trị triệt căn sẽ có thể tích chiếu xạ rộng hơn, phần 
thực quản bị chiếu xạ dài hơn. Viêm phổi xạ trị là tác 
dụng phụ hạn chế liều, nghiên cứu này chúng tôi chỉ 
gặp viêm phổi xạ trị mức độ nhẹ, chỉ 3BN độ vừa với 
triệu chứng ho khan, không khó thở, không cần dùng 
thuốc, không cần hỗ trợ oxy. Trong phân tích Zhang 
và cs[7] tỷ lệ viêm phổi cấp xạ trị 15,7%- cao hơn 
nghiên cứu của Vinmec.  

KẾT LUẬN 

EH-VMAT có thể áp dụng an toàn, hiệu quả 
trong xạ trị ung thư thực quản ngực. 
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SUMMARY 

Priliminary outcomes of end-exhale respiratory volumetric modulated arc therapy for treatment of 
thoracic esophageal carcinoma at Vinmec Times City Internatinal Hospital 

Purpose: Evaluate priliminarily clinical outcomes and radiation-related adverse effects of end-exhale 
respiratory volumetric modulated arc therapy (EH-VMAT) for treatment of thoracic esophageal carcinoma.  

Methods: Retrospectively descriptive study on 24 thoracic esophageal cancers with stage II - IVa (JES 
2017 classification cretiria) indicated for perioperative or definitive chemoradiotherapy from August, 2018 to 
July 2020.  

Results: 23/24 patients were male, age average 55.6 years-old; 12 patients treated definitively, 23/24 
patients have located tumors at middle and lower portions of esophagus. There had been 66.7% patients were 
clinical stage III. Objective response rate achieved 19,1 % complete response; 41.7% partial response. Mean 
overall survival was 14.2 months, progression-free survival was 11.1 months, 1 year overall suvival was 72%. 
Significant early reaction was pain swallowing grade 2 seen among 75% patients, radiation pneumonitis grade 
1 seen in 41,7%, very soon recovery with conventional supportive medications. Late toxicities were 25% 
patients with grade 1 pneumonitis, 8,3% patients with esophageal stenosis grade 2 (painful swallow).  

Conclusion: EH-VMAT was safe and effectiveness in management of thoracic esophageal carcinoma.  

Keywords: Esophageal cancer, Intensity-modulated radiotherapy, Volumetric-Modulated Arc Therapy 
(VMAT), Dosimetric comparison.  
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TÓM TẮT 

Mục tiêu: So sánh ảnh hưởng của các mức năng lượng và số lượng cung tới phân bố liều trong xạ trị 
điều biến thể tích cung tròn cho ung thư cổ tử cung.  

Đối tượng và phương pháp: Từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, 15 bệnh nhân ung thư cổ tử cung 
được xạ trị tại Khoa Xạ trị - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Các kế hoạch VMAT với năng 
lượng 6 MV và 15 MV sử dụng một cung (SA-Single Arc), hai cung (DA- Double Arc) và 3 cung (TA-Triple 
Arc) đã được lập cho mỗi bệnh nhân. Các kế hoạch được lập trên hệ thống Lập kế hoạch Eclipse 13.0 
(hãng Varian). Thể tích lập kế hoạch (PTV) được chuẩn hóa (normalization) ở cùng một mức để việc đánh 
giá được chính xác. Các kế hoạch được so sánh với nhau để đánh giá liều bao phủ, chỉ số đồng nhất (HI) 
và chỉ số phù hợp (CI) của PTV, liều tới các cơ quan nguy cấp (OARs), thời gian cấp liều và số MUs.  

Kết quả: So sánh phân bố liều tới PTV trên tất cả các kế hoạch cho thấy: thể tích V98 của PTV trong 
kế hoạch TA6MV(97.93) tốt hơn DA6MV(97.84), SA6MV(97.63) và trong kế hoạch TA15MV(97.98) tốt 
hơn DA15MV(97.87), SA15MV(97.68) (p <0,05). Liều D2 của PTV trong kế hoạch SA6MV(56.31) và 
SA15MV(56.07) là lớn nhất (p<0.05). Kế hoạch TA6MV có CI (0.979), HI (0.112) tốt hơn của 
DA6MV(CI=0.978; HI=0.117) và SA6MV(CI=0.976; HI=0.132) (p<0.05), tương tự CI (0.979), HI (0.111) 
của kế hoạch TA15MV tốt hơn DA15MV(CI=0.978; HI=0.117) và SA15MV(CI=0.976; HI=0.127) (p<0,05). 
Phân bố liều tới PTV giữa TA6MV và TA15MV; DA6MV và DA15MV không khác nhau nhiều (p>0.05). 
Liều trung bình (Dmean) và liều cực đại (Dmax), thể tích V40Gy tới túi ruột (Bowel bag) và Dmean tới 
bàng quang của kế hoạch TA là tốt hơn so với SA, DA ở cả hai mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05). 
Tại 6MV, Dmean tới trực tràng ở TA6MV(41.48) tốt hơn so với DA6MV(41.66), SA6MV(42.17) (p<0.05). 
Liều tới chỏm xương đùi hai bên không có nhiều thay đổi (p>0.05). Dmean, Dmax tới xương chậu trong kế 
hoạch TA tốt hơn DA và SA ở cả hai mức 6MV và 15MV (p<0.05); ở 15MV liều V10Gy trong kế hoạch 
TA15MV (93.01±4.11, p<0.05) thấp hơn trong các kế hoạch khác, ở 6MV liều V40Gy trong kế hoạch 
TA6MV (15.4±5.35, p<0.05) là thấp nhất. Các kế hoạch SA có số thời gian cấp liều và số MUs ít hơn so 
với DA và TA (p<0.05).  

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy các kế hoạch sử dụng năng lượng cao 15MV không tốt hơn so với 
6MV trong phân bố liều tới PTV và các cơ quan nguy cấp. Kế hoạch TA6MV là một lựa chọn tốt trong điều 
trị ung thư cổ tử cung vì liều bao phủ, độ đồng nhất và phù hợp tới mục tiêu điều trị cao hơn đồng thời bảo 
vệ các cơ quan nguy cấp tốt hơn. 

Từ khóa: SA: Một cung; DA: Hai cung; TA: Ba cung. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 
tư ở phụ nữ trên toàn thế giới, ước tính hàng năm 
khoảng 5.300.000 ca mắc mới dẫn đến 7,5% tổng số 
nữ giới tử vong vì ung thư. Khoảng 85% số ca tử 
vong xảy ra ở các nước đang phát triển do ung thư 
cổ tử cung hàng năm. Tỷ lệ tử vong cao do cổ tử 
cung ung thư trên toàn cầu[1] (~52%) có thể được 
giảm thiểu nhờ hiệu quả chương trình sàng lọc và 
điều trị. 

Những tiến bộ trong công nghệ xạ trị đã giúp 
ích rất nhiều trong chữa khỏi cho những bệnh nhân 
ung thư bằng cách cung cấp đủ liều lượng tới khối u 
và hạn chế liều thấp nhất tới các cấu trúc quan trọng 
xung quanh[2]. Trong các kỹ thuật xạ trị tương thích 3 
chiều (3DCRT-3Dimension Conformal 
Radiotherapy), người thấy rằng với các trường chiếu 
trước sau (0 độ)/sau trước (180 độ) hoặc các kế 
hoạch tạo bởi 4 trường hình hộp (0, 90,180, 270 độ) 
cung cấp các liều lượng không cần thiết cho các cơ 
quan quan trọng lân cận, do đó dẫn đến điều trị liên 
quan phức tạp sau khi chữa khỏi hoặc tái phát bệnh. 
Các kỹ thuật thông thường đã nhường chỗ cho xạ trị 
điều biến cường độ liều (IMRT-Intensity Modulated 
Radiotherapy) trong hai thập kỷ qua và gần đây 
nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của kỹ thuật xạ 
trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT-Volume 
Modulated Arc Thereapy). IMRT cung cấp các ưu 
điểm về việc điều biến liều để cung cấp một liệu đủ 
lớn tới thể tích điều trị trong khi hạn chế được các 
liều cao đó tới các cơ quan xung quanh. Tuy nhiên, 
số lượng MU (monitor unit) phát ra từ kỹ thuật này là 
rất lớn so với các kỹ thuật thường quy làm tăng nguy 
cơ ung thư thứ phát[3, 4] được gọi là khối u ác tính do 
bức xạ. VMAT có thể hạn chế được các khuyết điểm 
này của IMRT và phát huy ưu điểm vượt trội về khả 
năng phân phối liều bằng sử dụng một phần hoặc 
toàn bộ vòng cung có thể tạo ra số MU nhỏ hơn 
trong thời gian điều trị ngắn hơn[5]. Để đánh giá phân 
bố liều từ các kế hoạch VMAT bị ảnh hưởng như thế 
nào bởi số lượng các vòng cung và năng lượng bức 
xạ sử dụng chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu: 
“Đánh giá ảnh hưởng của các mức năng lượng và số 
lượng cung tròn đến phân bố liều trong xạ trị điều 
biến thể tích cung tròn cho ung thư cổ tử cung”.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, 15 bệnh 
nhân ung thư biểu mô cổ tử cung được xạ trị tại 
Khoa Xạ trị - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Times City. Trong số 15 bệnh nhân có độ tuổi trung 
bình là 43.5 ± 5.9. Trong đó có 07 Bệnh nhân giai 
đoạn (III) và 08 Bệnh nhân giai đoạn (II) theo phân 

loại giai đoạn của NCCN (2019). Các kế hoạch 
VMAT với năng lượng 6 MV và 15 MV sử dụng một 
cung (SA-Single Arc), hai cung (DA- Dual Arc) và 3 
cung (TA-Triple Arc) đã được lập cho mỗi bệnh 
nhân.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả chỉ số tính liều. 

Quy trình nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân (BN) được cố định bằng cách 
sử dụng mặt nạ kèm vack log tiểu khung (hãng 
Civco, Mỹ) để đảm bảo phần từ bụng đến xương đùi 
được giữ cố định và ổn định trong suốt đợt điều trị 
xạ trị. Hình ảnh chụp cắt lớp (CT) với độ dày 2,5 mm 
thu được trên máy chụp CT mô phỏng 16 lát GE 
optimal 580 (GE, Mỹ). BN đã được hướng dẫn và 
thực hiện quy trình chuẩn bị bàng quang trước khi 
chụp CT mô phỏng và điều trị. Theo đó, BN sẽ làm 
rỗng bàng quang và được uống một lượng nước 
500 - 1000ml nhất định tùy thuộc vào từng BN, sau 
đó được đợi trong 1 khoảng thời gian cố định từ 45 
phút trở lên để đảm bảo bàng quang đã được làm 
đầy. 

Bác sĩ có kinh nghiệm về chẩn đoán hình ảnh 
xác định chính xác các vùng cơ quan nguy cơ (Ogan 
at Risk- OAR) cho tất cả các bệnh nhân cùng với 
một kỹ sư vật lý thể thiết kế tính toán liều lượng cho 
kế hoạch xạ trị. OAR bao gồm: Bàng quang 
(Bladder), trực tràng (rectum), túi ruột (bowel bag), 
chỏm xương đùi 2 bên (Femur_Lt, RT), tủy sống 
(Spinal Cord), Xương chậu (Illiac bone), phần mô 
bình thường (Body-PTV). PTV được xác định dựa 
trên các hướng dẫn được đề xuất bởi Ủy ban Quốc 
tế về Bức xạ và Đơn vị ICRU 50 và ICRU 62 [6,7] và 
các protocol xạ trị ung thư RTOG (Lim và cộng sự, 
2011). PTV được chỉ định liều 50.4Gy/28 phân liều 
và cấp cho bệnh nhân mỗi ngày một phân liều, 5 
phân liều/tuần. Tất cả các kế hoạch VMAT (SA6MV, 
DA6MV, TA6MV, SA15MV, DA15MV, TA15MV) đều được 
hiệu chỉnh mức normalization hay chuẩn hóa ở cùng 
một tiêu chuẩn để việc so sánh được chính xác như 
sau: 100% liều lượng chỉ định (70Gy) bao phủ được 
đến 95% thể tích mục tiêu. Về OAR: Liều tới các cơ 
quan nguy cấp cần được giảm thiểu tối đa trong 
phạm vi hợp lý trong bảng 1 và không ảnh hưởng tới 
mục tiêu điều trị.  
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Bảng 1. Liều giới hạn tới PTV và các cơ quan nguy 
cấp OAR 

 
Kế hoạch VMAT 

Các kế hoạch VMAT (SA, DA, TA) cho mỗi BN 
được chúng tôi thiết lập trên phần mềm lập kế hoạch 
Eclipse phiên bản 13.0 của hãng Varian (Mỹ). Các 
kế hoạch dùng các cung gantry đồng phẳng, dùng 
mức năng lượng 6 MV, suất liều 600MU/phút, thuật 
toán AAA để tính toán tối ưu hóa. Kế hoạch SA gồm 
một cung gantry được thiết kế quay từ 179 độ tới 
181 độ. Kế hoạch DA gồm một cung gantry được 
thiết kế quay từ 179 độ tới 181 độ (ngược chiều kim 
đồng hồ) và một cung ngược lại (cùng chiều kim 
đồng hồ) với hai góc collimator 10 và 80 độ, dựa 
theo nghiên cứu trước đó của nhóm chúng tôi về 
ảnh hưởng của góc collimator tới phân bố liều trong 
kế hoạc VMAT[8]. Kế hoạch TA cũng được thiết kế 
tương tự, gồm 1 cung gantry quay từ 179 đến 181 
độ với góc collimator 10 độ và 2 cung còn lại có góc 
cùng là collimator 80 độ, góc gantry từ 179 đến 181 
độ và ngược lại với lý do là thể tích PTV có độ dài 
lớn có thể chia một cung thành hai cung với kích 
thước trường chiếu nhỏ hơn để giảm khoảng cách 
dịch chuyển giữa các lá MLC và giảm sai số giữa 
các lá MLC. Các kế hoạch SA, DA, TA sau đó được 
thiết lập với mức năng lượng 15MV cho mỗi BN, các 
thông số thiết kế giống như đối với mức 6MV. 

Đánh giá và so sánh kế hoạch 

Chỉ số chất lượng kế hoạch của các kế hoạch 
VMAT được phân tích bằng biểu đồ liều-thể tích 

(DVH). Biểu đồ DVH đại diện cho toàn bộ thông tin 
về liều lượng trong một đường cong hai chiều và 
được tham khảo dựa trên hướng dẫn của ủy ban 
quốc tế về đơn vị bức xạ (ICRU83)[9]. Độ bao phủ 
của thể tích lập kế hoạch (PTV) và liều trung bình tới 
các cơ quan nguy cơ (OAR) có nghĩa là (Dmean) và 
liều tối đa (Dmax), chỉ số sự phù hợp (CI)[10] và chỉ 
số đồng nhất (HI) được phân tích cho tất cả các kế 
hoạch. Đối với tất cả bệnh nhân, tổng số MUs trên 
mỗi phân liều và thời gian phát tia cho mỗi kế hoạch 
đã được ghi nhận so sánh. 

Chỉ số phù hợp (CI) được định nghĩa như sau:  
CI = TVRI/TV 

Trong đó: TVRI = thể tích mục tiêu được bao 
phủ bởi liều tham khảo (thể tích PTV nhận liều tham 
khảo trong báo cáo là 98%). TV = thể tích mục tiêu. 
Giá trị lý tưởng là 1. Chỉ số phù hợp (CI) thể hiện 
mức độ phù hợp của đường đồng liều với hình dạng 
và kích thước của mục tiêu. 

Chỉ số đồng nhất (HI) được định nghĩa như sau: 
HI = (D2% - D98%)/D50% 

Trong đó: D2% là liều tới 2% thể tích PTV; 
D98% là liều tới 98% thể tích PTV; D50% là liều tới 
50% thể tích PTV. Chỉ số đồng nhất (HI) mô tả tính 
đồng nhất của liều trong một khối lượng mục tiêu và 
được tính trực tiếp từ số liệu thống kê của biểu đồ 
khối lượng liều lượng. Chỉ số HI càng gần 0 càng lý 
tưởng (ICRU83). 

Phân tích thống kê 

So sánh thống kê độ bao phủ liều PTV và liều 
lượng của OAR giữa các kế hoạch VMAT được thực 
hiện bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu thống kê 
bằng hệ thống SPSS v15.5. Kết quả được báo cáo 
là trung bình và độ lệch chuẩn. Giá trị ý nghĩa thống 
kê được lưu giữ tại p <0,05, các giá trị p >0.05 
không có ý nghĩa (NS-nonsignificant). 

 

KẾT QUẢ 

Bảng 2. Các thông số liều tới thể tích lập kế hoạch PTV 

  

PTV p-value 

6MV 15MV 6 MV 15MV DA TA 

SA DA TA SA DA  TA SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

6  
&15 

6  
&15 

Mean 53.89±0.85 53.68±1.04 53.58±1.09 53.77±0.81 53.4±0.76 53.29±0.79 NS <0.05 NS NS <0.05 <0.05 NS NS 

V98(%) 97.63±0.23 97.84±0.34 97.93±0.35 97.68±0.3 97.87±0.34 97.98±0.39 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS 

D2(Gy) 56.31±1.27 55.6±1.23 55.36±1.24 56.07±1.42 55.59±1.34 55.34±1.37 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS 

D98(Gy) 49.16±0.18 49.29±0.15 49.34±0.14 49.18±0.16 49.3±0.18 49.34±0.18 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS 

D50(Gy) 54.24±0.54 53.71±0.73 53.55±0.77 54.12±0.75 53.7±0.83 53.61±0.85 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS NS 

CI 0.976 
±0.002 

0.978 
±0.003 

0.979 
±0.003 

0.976 
±0.003 

0.978 
±0.003 

0.979 
±0.004 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS 
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HI 0.132 
±0.024 

0.117 
±0.024 

0.112 
±0.023 

0.127 
±0.026 

0.117 
±0.026 

0.111 
±0.027 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS 

MUs 491±26 527±30 542±42 427±37 438±26 463±32 <0.05 <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Time 2.2±0.8 3.4±0.7 4.6±0.8 2.1±0.7 3.3±0.8 4.5±0.6 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

*{Giá trị trong bảng = Giá trị trung bình ± Độ lệch chuẩn; giá trị p: NS = Nonsignificant = không có ý nghĩa 
(>0.05)}. 

Tất cả các kế hoạch được đánh giá đạt các yêu cầu về liều giới hạn và phân bố liều tới PTV, đủ điều kiện 
đem điều trị trên thực tế trước khi được đem so sánh với nhau. Mức độ bao phủ liều tới PTV đã được so sánh 
trong tất cả các mức năng lượng và số cung (bảng 2). Thể tích V98 cho kế hoạch TA6MV(97.93 ± 0.35) tốt hơn 
DA6MV(97.84 ± 0.34), SA6MV(97.63 ± 0.23); kế hoạch TA15MV(97.98±0.39) tốt hơn DA15MV(97.87 ± 0.34), 
SA15MV(97.68 ± 0.3) (p <0,05). Liều tới 2% (D2) của PTV trong các kế hoạch SA6MV(56.31 ± 1.27) và 
SA15MV(56.07 ± 1.42) là lớn nhất (p<0.05). Kế hoạch TA6MV có CI (0.979), HI (0.112) tốt hơn CI (0.978) và HI 
(0.117) của DA6MV và SA6MV(CI=0.976; HI=0.132), tương tự CI (0.979), HI (0.111) đối với TA15MV tốt hơn DA15MV 
(CI = 0.978; HI = 0.117) và SA15MV(CI = 0.976; HI = 0.127), p<0,05). Trên hình 1 cho thấy rõ phân bố liều V98, 
D2, CI, HI tới PTV giữa các kế hoạch TA6MV và TA15MV; DA6MV và DA15MV khác nhau không đáng kể (p>0.05).  

Bảng 3. Phân bố liều tới Túi ruột, bàng quang, trực tràng và các mô lành ngoài PTV 

  

Bowel bag p-value 

6MV 15MV 6 MV 15MV DA TA 

SA DA TA SA DA  TA SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

6  
&15 

6  
&15 

Dmax 57.6±1.91 56.57±2.90 56.32±3.01 57.06±2.41 56.51±2.60 56.17±2.40 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS NS 

Dmean 21.48±6.12 21.11±6.11 21.05±6.20 20.94±5.91 20.58±6.03 20.47±5.94 <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 

V10(%) 65.46±17.72 64.95±18.09 64.58±17.93 65.16±17.22 64.23±17.32 64.04±17.23 NS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS NS 

V20(%) 48.55±14.82 47.95±15.46 48.84±15.92 47.4±13.62 47.1±15.14 46.91±14.83 NS NS NS NS NS NS NS <0.05 

V30(%) 30.15±13.21 29.77±13.38 29.58±13.31 28.75±12.61 28.1±12.23 27.84±12.34 NS NS NS <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 

V40(%) 17.07±9.85 15.92±9.78 15.43±9.76 16.2±9.62 15.52±9.22 15.26±9.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS NS 

 Bladder   

Dmean 42.24±2.63 41.7±2.74 41.43±2.84 41.73±2.91 41.33±3.12 41.16±3.13 <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 NS <0.05 NS 

V30(%) 89.63±5.56 88.47±6.63 88.98±7.93 87.29±7.42 86.87±8.83 85.85±8.94 NS NS NS NS NS NS NS <0.05 

V40(%) 56.3±12.65 53.03±12.94 52.36±12.62 54.49±13.14 52.72±13.44 52.14±14.13 <0.05 <0.05 NS NS <0.05 NS NS NS 

V50(%) 29.27±10.02 27.66±10.43 27.44±10.73 28.71±10.86 28±11 27.73±11.32 <0.05 <0.05 NS NS <0.05 NS NS NS 

 Rectum   

Dmean 42.17±3.11 41.6±3.22 41.48±3.22 41.86±3.17 41.73±3.11 41.54±3.12 <0.05 <0.05 <0.05 NS NS <0.05 NS NS 

V30(%) 85.96±7.34 85.64±7.06 85.43±7.01 86.16±6.98 85.95±6.90 86.13±6.91 NS NS <0.05 NS NS NS NS <0.05 

V40(%) 69.69±9.57 66.78±10.08 67.57±11.02 71.31±8.66 70.38±9.02 69.35±9.84 <0.05 NS NS NS NS NS <0.05 NS 

V50(%) 29.96±8.48 28.61±8.39 27.92±7.93 29.35±8.16 29.09±7.73 28.43±7.83 <0.05 <0.05 NS NS <0.05 NS NS NS 

Body-PTV   

Mean 10.24±2.14 10.08±2.12 10±2.11 9.8±2.14 9.5±2.13 9.36±2.13 <0.05 NS NS <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 

V5(%) 47.1±9.57 47.08±9.54 47.21±9.52 46.93±9.55 46.64±9.51 46.68±9.53 NS NS NS <0.05 NS NS <0.05 <0.05 

 

Bảng 2 cho kết quả về thời gian cấp liều và số MUs trong các kế hoạch SA lần lượt ít hơn so với các kế 
hoạch DA và TA ở cả hai mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05). 

Các thông số được đánh giá cho thấy liều OAR giảm đáng kể (bảng 3). Liều trung bình (Dmean) và Liều 
cực đại (Dmax), thể tích nhận liều 40Gy (V40Gy) tới túi ruột (Bowel bag) của kế hoạch TA là tốt hơn so với các 
kế hoạch SA, DA ở cả hai mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05). Liều trung bình tới bàng quang cũng tốt 
hơn ở các kế hoạch TA so với các kết hoạch SA và DA ở cả hai mức 6MV và 15MV (p<0.05). Ở mức 6MV, 
Liều trung bình tới trực tràng ở các kế hoạch TA6MV(41.48 ± 3.22) tốt hơn so với DA6MV(41.66 ± 3.22), 
SA6MV(42.17 ± 3.11) (p<0.05). Liều tới thể tích mô lành (Body-PTV) không có nhiều sự khác biệt giữa các kế 
hoạch trong cùng 1 mức năng lượng 6MV (SA, DA, TA) hoặc 15 MV (SA, DA, TA) (p>0.05); khi so sánh giữa 
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các mức năng lượng với nhau cho thấy TA15MV và DA15MV có liều Dmean (9.3; 9.5), V5Gy (46.68; 46.64) thấp 
hơn so với Dmean (10.2; 10.0), V5Gy (47.2; 47.0) của TA6MV và DA6MV (p<0.05). 

Bảng 4. Phân bố liều tới chỏm xương đùi trái-phải và xương chậu 

  

Femur head_Lt p-value 

6MV 15MV 6 MV 15MV DA TA 

SA DA TA SA DA  TA SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

SA 
&DA 

SA 
&TA 

DA 
&TA 

6  
&15 

6  
&15 

Dmean 14.97±3.78 14.87±3.74 14.27±2.88 14.26±3.81 14.33±3.66 14.26±3.74 NS NS NS NS NS NS NS NS 

Dmax 42.65±6.57 41.63±6.04 40.56±5.64 41.66±6.29 41.53±5.3 40.88±6.27 NS <0.05 <0.05 NS NS NS NS NS 

V10(%) 57.42±11.85 60.14±13.17 60.08±11.04 58.8±13.14 58.01±12.17 58.29±13.14 NS NS NS NS NS NS NS NS 

V20(%) 29.73±11.18 28.47±10.35 27.36±9.25 25.25±12.69 27.66±10.89 26.44±11.81 NS NS NS NS NS NS NS NS 

V30(%) 9.81±9.6 7.95±6.34 6.43±5.68 7.01±8.65 6.33±5.64 5.98±5.84 NS NS NS NS NS NS NS NS 

V40(%) 1.74±3.3 1.23±2.26 0.98±1.73 1.99±4.48 1.16±2.6 1.41±2.85 NS NS NS NS NS NS NS NS 

Femur head_Rt   

Dmean 14.93±4.16 14.57±3.69 14.27±3.64 14.49±3.89 13.72±3.93 14.02±3.96 NS NS NS <0.05 NS NS <0.05 NS 

Dmax 40.58±6.45 40.76±6.07 39.63±5.72 39.93±6.56 40.14±7.11 39.56±7.04 NS NS NS NS NS NS NS NS 

V10(%) 57.23±12.66 60.12±15.08 59.58±15.58 57.8±13.53 57.54±14.62 57.97±15.22 NS NS NS NS NS NS <0.05 NS 

V20(%) 29.62±17.03 26.8±9.95 25.58±10.37 27.21±12.1 23.4±11.92 23.95±10.68 NS NS NS <0.05 NS NS NS NS 

V30(%) 6.08±5.07 5.85±5.16 5.62±4.73 5.64±5.46 5.14±5.29 5.81±5.73 NS NS NS NS NS NS NS NS 

V40(%) 0.63±1.26 0.89±2.23 0.7±1.64 0.89±2.26 0.92±2.34 0.95±2.28 NS NS NS NS NS NS NS NS 

Illiac bone   

Dmean 28.17±2.36 27.47±2.18 27.13±2.41 27.61±2.62 26.94±2.31 26.73±2.37 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Dmax 56.88±1.46 55.89±1.38 55.63±1.31 56.15±1.53 55.6±1.1 55.4±1.56 <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 NS NS NS 

V10(%) 94.32±3.67 93.93±3.83 93.73±4.02 93.71±4.25 92.97±4.29 93.01±4.11 NS NS NS <0.05 <0.05 NS <0.05 <0.05 

V20(%) 73.18±7.22 72.3±6.95 71.64±7.45 65.95±19.13 69.16±6.49 68.91±7.05 NS NS NS NS NS NS <0.05 <0.05 

V30(%) 40.75±8.16 37.25±7.32 35.73±7.75 35.78±13.52 36.63±7.64 35.68±7.78 <0.05 <0.05 NS NS NS <0.05 NS NS 

V40(%) 18.1±6.2 16±5.1 15.4±5.35 15.71±8.08 16.24±5.47 15.97±5.62 <0.05 <0.05 NS NS NS NS NS <0.05 

 

Trên bảng 4 cho thấy kết quả phân bố liều tới chỏm xương đùi hai bên không thay đổi ở các kế hoạch 
(p>0.05). Liều trung bình, liều cực đại tới xương chậu trong kế hoạch TA tốt hơn DA và SA ở cả hai mức 6MV 
và 15MV (p<0.05). Tại năng lượng 15MV liều V10Gy trong kế hoạch TA15MV (93.01 ± 4.11, p<0.05) thấp hơn 
trong các kế hoạch khác. Tại mức 6M liều V40Gy trong kế hoạch TA6MV (15.4 ± 5.35) là thấp nhất (p<0.05). 

BÀN LUẬN 

Kết quả trên bảng 2 và hình 1 cho thấy các kế hoạch TA đều có phân bố liều tới PTV tốt hơn so với SA, 
DA ở cả 2 mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05). Kết quả được giải thích là do TA sử dụng 3 cung tròn 
nhiều hơn SA (1 cung) và DA (2 cung) nên khả năng điều biến liều lượng và tối ưu tốt hơn các kế hoạch khác. 
So sánh ảnh hưởng của mức năng lượng trên các kế hoạch DA6MV với DA15MV và TA6MV với TA15MV (hình 1) 
cho thấy kết quả không có sự khác biệt nhiều (p>0.05), kết quả này giống với kết quả của Sternick và cộng 
sự[11] trong nghiên cứu về ảnh hưởng của năng lượng từ 4 - 18MV trong IMRT tiền liệt tuyến. Báo cáo của 
chúng tôi cũng cho kết quả tương tự với tác giả Lalit Kumar[12] trong so sánh ảnh hưởng các mức 6, 10, 15MV 
trong ung thư cổ tử cung và tác giả Girigesh Yadav[13] khi so sánh ảnh hưởng của 6, 10, 15MV trong các kế 
hoạch SA, DA cho ung thư tử cung. 
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Hình 1. So sánh các chỉ số của PTV trong các kế hoạch 

 

Hình 2. Biểu đồ so sánh liều tới các cơ quan 

Túi Ruột (a), Bàng Quang (b), Trực tràng (c). 

Cũng trong bảng 2 thời gian cấp liều và số MUs trong các kế hoạch SA lần lượt ít hơn so với các kế 
hoạch DA và TA ở cả hai mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05) được giải thích là do kế hoạch SA sử dụng 
1 cung nên thời gian để cấp liều trong 1 cung đó ít hơn so với 2 cung của DA và 3 cung của TA. Đồng thời Do 
số MU phát ra từ 1 cung cũng nhỏ hơn so với các kế hoạch nhiều cung. Kết quả này giống với nghiên cứu của 
Lalit Kumar[12] về số MUs. Mặt khác số MUs trong TA15MV ít hơn TA6MV là do mức năng lượng 15MV có độ sâu 
phần trăm lớn hơn với 6MV nên số MU phát ra để đạt được liều cần thiết tại cùng một độ sâu của 15MV là ít 
hơn. Số MUs được biểu diễn rõ hơn qua biểu đồ trong hình 3c. 

Ở bảng 3 và hình 2 cho thấy liều tới các cơ quan nguy cấp như: Dmean, Dmax và V40Gy tới Túi ruột và 
Dmean tới bàng quang, Dmean tới trực tràng của kế hoạch TA là tốt hơn so với các kế hoạch SA, DA ở cả hai 
mức năng lượng 6MV và 15MV (p<0.05) được giải thích là khả năng điều biến trong kế hoạch TA tốt hơn nhờ 
số cung lớn nên số điểm điều biến lớn hơn. Liều tới thể tích mô lành (bảng 2, hình 3a) khi so sánh các mức 
năng lượng trong kế hoạch TA và DA, liều Dmean, V5Gy của mức 15MV tôt hơn so với 6MV (p<0.05), được 
giải thích là do số MU trong các kế hoạch MU lớn hơn, nên phần liều thấp xung quanh thể tích PTV sẽ nhiều 
hơn, điều này phù hợp với các nghiên cứu đã được trình bày[14,15].  



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 279 

 

Hình 3. So sánh giữa các kế hoạch sử dụng 6MV và 15MV 

Dmean liều tới cơ quan-PTV, b) Liều trung bình tới Xương chậu, c) Số MUs 

Trên bảng 4 và hình 3b cho thấy các giá trị Dmean, Dmax tới xương chậu trong kế hoạch TA tốt hơn DA 
và SA ở cả hai mức 6MV và 15MV (p<0.05). Tại năng lượng 15MV liều V10Gy trong kế hoạch TA15MV  
(93.01 ± 4.11, p<0.05) thấp hơn trong các kế hoạch khác. Tại mức 6M liều V40Gy trong kế hoạch TA6MV  
(15.4 ± 5.35) là thấp nhất (p<0.05). V10Gy trong kế hoạch TA15MV tốt hơn, và V40Gy trong TA6MV thấp nhất, 
được giải thích giống như phần trên do mức năng lượng 15MV độ sâu phần trăm lớn hơn với 6MV cần ít hơn 
MU để cấp liều tới cùng một độ sâu nên phần liều cao tập trung gần PTV hơn (V40Gy) trong khi phần liều thấp 
V10Gy xung quanh PTV lại ít hơn so với mức 6MV. 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy các kế hoạch sử dụng 
năng lượng cao 15MV không tốt hơn so với 6MV 
trong phân bố liều tới PTV và tới các cơ quan nguy 
cấp. Kế hoạch TA6MV là một lựa chọn tốt trong điều 
trị ung thư cổ tử cung vì liều bao phủ, độ đồng nhất 
và phù hợp tới mục tiêu điều trị cao hơn đồng thời 
bảo vệ các cơ quan nguy cấp tốt hơn. 
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ABSTRACT 

Evaluation of influence of different photon beam energy and number of arcs to dose distribution in 
volumetric modulated arc therapy for cervical cancer 

Purpose: To compare the dosimetric impact of different photon beam energy and number of arcs to dose 
distribution in Volumetric modulated arc therapy (VMAT) for cervical cancer.  

Materials and methods: From Oct 2018 to May 2020, Fifteen patients with carcinoma cervix underwent 
radiotherapy in Radiotherapy Department - Vinmec International Hospital Times City. VMAT plans with 6 MV 
and 15 MV photon energies using single arc (SA), double arc (DA) and Triple Arc (TA) were generated. The 
Eclipse Planning System Version 13.0 (Varian Medical System) was adopted to design all these plans. For a 
fair comparison, the planning target volume (PTV) coverage of all VMAT plans were normalized to the same 
level. All VMAT plans were compared with each other to evaluate coverage, homogeneity index (HI) and 
conformity index (CI) of PTV, sparing of OARs, delivery time and monitor units (MUs).  

Results: Comparable dose coverage to PTV was observed for all the energies and arcs. V98 of PTV in 
TA6MV plans (97.93) are better than DA6MV(97.84), SA6MV(97.63) plans and in TA15MV plans (97.98) better than 
DA15MV(97.87), SA15MV(97.68) plans (p <0.05). The dose D2 of PTV in SA6MV plans (56.31) and SA15MV(56.07) 
are the largest (p <0.05). TA6MV plans have CI (0.979), HI (0.112) better than DA6MV(CI = 0.978; HI = 0.117) and 
SA6MV(CI = 0.976; HI = 0.132) plans (p <0.05), similar CI (0.979) and HI (0.111) of TA15MV plans are better than 
DA15MV(CI = 0.978; HI = 0.117) and SA15MV(CI = 0.976; HI = 0.127) plans (p <0.05). Distribution of dose to PTV 
between TA6MV and TA15MV; DA6MV and DA15MV are nonsignificant (p> 0.05). Dmean, Dmax, V40Gy to the Bowel 
bag and Dmean to the bladder of TA plans are better than SA, DA plans at both levels energy 6MV and 15MV 
(p <0.05). At level 6MV, Dmean to rectum is better at TA6MV(41.48) than DA6MV (41.66), SA6MV(42.17) (p <0.05). 
The dose of femur heads (Right & Left) are not much different (p> 0.05). Dmean, Dmax to Illiac bone in TA 
plans are better than DA and SA at both levels 6MV and 15MV (p <0.05); at level 15MV, the dose V10Gy in 
TA15MV plans (93.01 ± 4.11, p <0.05) are lower than in the other plans; at level 6MV, the dose of V40Gy in 
TA6MV plans (15.4 ± 5.35, p <0.05) are the lowest. SA plans have treatment time and number of MUs lower 
compare with DA and TA (p<0.05). Conclusions: The study showed no greater advantage of higher energy on 
dose distribution to PTV and OARs. The TA plans with 6 MV photon energy was a good choice of treatment for 
carcinoma cervix as it delivered a highly homogeneous and conformal plan with superior target coverage and 
better OAR sparing. 

Keyword: SA: Single Arc; DA: Double Arc; TA: Triple Arc. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Máy gia tốc xạ trị Truebeam là một máy xạ trị 
gia tốc tiên tiến, hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội 
như lá MLC nhỏ, bàn điều trị sáu chiều, hỗ trợ thêm 

hai hệ ghi nhận hình ảnh MV và KV,… có thể thực 
hiện được các kỹ thuật xạ trị kĩ thuật cao như IMRT, 
VMAT, SRS, SBRT,.... Tuy nhiên, sau một thời gian 
sử dụng, các bộ phận cơ khí của máy sẽ bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như độ ẩm, nhiệt 

TÓM TẮT 

Mục tiêu:  

Khảo sát quy trình kiểm tra chất lượng hằng ngày của hai máy máy gia tốc xạ trị Truebeam theo tiêu 
chuẩn AAPM-TG 142 và của hãng Varian đề ra bằng phần mềm kiểm tra chất lượng máy (Machine 
Performance Check,MPC) tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh (BVUB TPHCM), qua đó 
thống kê và đánh giá kết quả đo, đưa ra đánh giá về chất lượng các máy gia tốc. 

Đối tượng và phương pháp: 

Dữ liệu về kết quả kiểm tra hằng ngày về cơ khí và liều lượng của hai máy gia tốc Varian Truebeam: 
Truebeam 1 TB3134 và Truebeam 2 TB3141 bằng phần mềm MPC sẽ được hồi quy, thống kê từ ngày 
10/02/2020 đến ngày 30/06/2020. Các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng máy gia tốc được dựa vào 
AAPM-TG 142 và của hãng Varian đề ra. 

Kết quả: 

Tất cả các phép kiểm về cơ khí đều đạt trong ngưỡng cho phép, thậm chí sai số rất nhỏ so với 
ngưỡng của AAPM-TG 142 và của hãng Varian đề ra. 

Về các phép kiểm về liều lượng, đối với phép kiểm về độ thay đổi đầu ra của các chùm tia, các số liệu 
sai số có xu hướng tăng dần theo thời gian. Đa số các số liệu điều nằm trong ngưỡng cho phép ở cả hai 
máy. Các phép kiểm còn lại về độ thay đổi đồng liều chùm tia và độ dời tâm chùm tia điều đạt trong 
ngưỡng cho phép ở cả hai máy. 

Bởi vì yêu cầu độ chính xác khi sử dụng các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao, khi có bất kì phép kiểm nào 
có kết quả vượt ngưỡng cho phép đều sẽ được sửa chữa ngay lập tức trước khi điều trị. 

Kết luận: 

Về cơ khí, hai máy Truebeam tại BVUB TPHCM hoạt động chính xác và ổn định, các mục kiểm tra 
đều cho kết quả đạt trong ngưỡng cho phép. Trong khi đó, về liều lượng, đa số các số liệu ổn định và cho 
kết quả rất tốt, hiếm khi vượt ngưỡng giới hạn. Các kết quả đó cho thấy hai máy xạ trị đáp ứng tiêu chuẩn 
và yêu cầu để thực hiện các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao. 
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độ,… làm cho chúng hoạt động không còn chính xác 
nữa. Do đó, để máy hoạt động chính xác bắt buộc 
cần có những phép kiểm tra nhằm hạn chế lỗi và kịp 
thời phát hiện các sai lệch để có thể sữa chữa,  
đảm bảo các bộ phận cơ khí hoạt động chính xác và 
trong khoảng cho phép. Để sử dụng các kỹ thuật đó 
đạt hiệu quả khi điều trị cho bệnh nhân, các kỹ sư 
phải kiểm tra chất lượng máy cẩn thận và nghiêm 
ngặt. Do đó, hãng Varian đã tạo ra phần mềm  
kiểm tra hoạt động máy (Machine Performance 
Check, MPC) để hỗ trợ kiểm tra chất lượng cho máy 
hằng ngày. 

Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát quy trình 
đảm bảo chất lượng cho máy gia tốc xạ trị tuyến tính 
Truebeam hằng ngày bằng phần mềm kiểm tra hoạt 
động máy (Machine Performance Check, MPC) tại 
bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh (BVUB 
TPHCM) theo tiêu chuẩn dựa theo AAPM-TG 142 và 
hãng Varian. Qua đó, nhóm đã tiến hành hồi quy, 
đánh giá kết quả thu được và đưa ra kết quả về chất 
lượng của hai máy gia tốc Truebeam. 

 

 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Bảng 1. Danh mục kiểm tra đảm bảo chất lượng về cơ khí hằng ngày của các máy Truebeam  
tại BVUB TP.HCM 

Các phép kiểm Ngưỡng cho phép 

Điểm đồng tâm (isocenter)  

Sai số độ lớn (size) ± 0,50mm 

Độ lệch hình ảnh MV (MV imager projection offset) ± 0,50mm 

Độ lệch hình ảnh kV (kV imager projection offset) ± 0,50mm 

Hệ chuẩn trực (collimation)  

MLC (Multi-leaf collimator)  

Độ lệch lớn nhất của các lá nhóm A (maximal offset leaves A) ± 1,00mm 

Độ lệch lớn nhất của các lá nhóm B (maximal offset leaves B) ± 1,00mm 

Độ lệch trung bình các lá nhóm A (mean offset leaves A) ± 1,00mm 

Độ lệch trung bình các lá nhóm B (mean offset leaves B) ± 1,00mm 

Ngàm (jaws)  

Độ lệch của ngàm X1 (X1 offset) ± 1,00mm 

Độ lệch của ngàm X2 (X2 offset) ± 1,00mm 

Độ lệch của ngàm Y1 (Y1 offset) ± 2,00mm 

Độ lệch của ngàm Y2 (Y2 offset) ± 2,00mm 

Độ lệch góc quay hệ chuẩn trực (rotation offset) ± 0,500 

Cần máy (gantry)  

Độ lệch góc quay tuyệt đối  (absolute) ± 0,300 

Độ lệch góc quay tương đối (relative) ± 0,300 

Bàn điều trị (couch)  

Hướng di chuyển qua lại (lateral) ± 0,70mm 

Hướng di chuyển ra vào (longitudinal) ± 0,70mm 

Hướng nâng hạ bàn (vertical) ± 1,20mm 

Xoay quanh trục lên xuống bàn (rotation)  ± 0,400 

Nghiêng bàn chiều đầu - chân và ngược lại (pitch) ± 0,100 

Nghiêng bàn chiều trái - phải và ngược lại (roll) ± 0,100 

Độ lệch tâm bàn khi chuyển động (rotation-induced couch shift)  
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Bảng 2. Danh mục kiểm tra đảm bảo chất lượng về liều lượng của các chùm tia photon hằng ngày  
của các máy Truebeam tại BVUB TP.HCM 

Phép kiểm Ngưỡng cho phép 

Độ thay đổi đầu ra chùm tia (beam output change) ± 2,00% 

Độ thay đổi độ đồng liều chùm tia (beam uniformity change) ± 2,00% 

Độ dịch tâm chùm tia (beam center shift) ± 0,50mm 

 

Bảng 3. Danh mục kiểm tra đảm bảo chất lượng về liều lượng của các chùm tia electron hằng ngày  
của các máy Truebeam tại BVUB TP.HCM 

Phép kiểm Ngưỡng cho phép 

Độ thay đổi đầu ra chùm tia (beam output change) ± 2,00% 

Độ thay đổi đồng liều chùm tia (beam uniformity change) ± 2,00% 

 

Đảm bảo chất lượng cho máy gia tốc xạ trị 
được làm theo tần suất thực hiện là ngày, tháng, 
năm. Tần suất thực hiện càng ít các phép kiểm tra 
càng khó. Dựa theo thảo luận nhóm số  
142 (TG-142) của AAPM, các kỹ sư tại BVUB 
TPHCM đã lập ra quy trình đảm bảo chất lượng cho 
máy gia tốc xạ trị Truebeam giống với các máy 
thông thường nhưng tiêu chí được nâng cao hơn, 
sai số khắt khe hơn các máy thông thường do các 
máy thông thường được kiểm ra bằng tay còn 
Truebeam được thực hiện bởi phần mềm và các 
công cụ kiểm tra tự động. Tiêu chuẩn của các phép 
kiểm về cơ khí được liệt kê ở bảng 1 và các phép 
kiểm về liều lượng ở bảng 2 và bảng 3. 

Để thực hiện các phép kiểm tra hằng ngày cho 
máy xạ trị Truebeam, một vài dụng cụ, phần mềm hỗ 
trợ được sử dụng trong đó có phần mềm MPC. MPC 
là một phần mềm tích hợp kiểm tra tự động để kiểm 
tra các chức năng quan trọng của hệ thống xạ trị 
nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác với 
những tiêu chuẩn được hãng đề ra. Công cụ này 
được hãng sản xuất lập trình sẵn và là một chương 
trình được dùng để kiểm tra chất lượng cho máy gia 
tốc bao gồm một chuỗi 39 hình ảnh (với 12 hình 
chụp kV và 27 hình chụp với đầu dò MV). MPC hoạt 
động rất nhanh và đáng tin cậy được sử dụng kiểm 
tra hằng ngày trước khi điều trị cho bệnh nhân. 
Chương trình MPC yêu cầu một phantom IsoCal 
được đặt cố định ở đầu của bàn điều trị bằng một bộ 
giữ phantom.  

Phantom IsoCal là một hình trụ rỗng với đường 
kính và chiều dài 23cm được đính lên 16 hạt 
vonfram-carbide (với đường kính mỗi hạt là 4mm). 
Sau đó, MPC sẽ thực hiện một chuỗi các ghi nhận 
hình ảnh MV và kV và so sánh với các hình ảnh 

được đo đạc dữ liệu để có được các thông tin của 
chùm tia. Đồng thời kiểm tra thông tin về cơ khí cho 
chuyển động của các ống chuẩn trực và cần máy, 
bàn và các lá MLC. Các hình ảnh được xử lý ngay 
lập tức và kết quả được hiển thị để có thể đánh giá 
nhanh. Kết quả phải nằm trong khoảng cho phép do 
nhà sản xuất đề ra.  

 

Hình 1. Phantom IsoCal. 

Các bước để sử dụng chương trình MPC như sau 

Đầu tiên, điều chỉnh cho cần máy và góc quay 
hệ thống chuẩn trực về 0.  

Gắn bộ giữ phantom vào vị trí H2 của bàn điều 
trị, vị trí này được nhà sản xuất yêu cầu. 

Gắn phantom lên bộ giữ. 

Tiến hành điều khiển quá trình kiểm tra chất 
lượng bằng bộ điều khiển của Truebeam.  

Hiện tại BVUB TPHCM có 2 máy gia tốc xạ trị 
tuyến tính Truebeam 1 và Truebeam 2. Các máy gia 
tốc này đều có bốn mức photon suất liều thấp là 
6MV, 8MV, 10MV, 15MV; hai mức suất liều cao là 
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6MV FFF và 10MV FFF; tám mức năng lượng 
electron là 6MeV, 9MeV, 12MeV, 15MeV, 18MeV, 
20MeV, 22MeV. MPC sẽ tiến hành thực hiện các 
phép kiểm tra về liều lượng cho tất cả các mức năng 
lượng đó. Tuy nhiên, MPC chỉ thực hiện kiểm tra 
chuyển động cơ khí cho hệ thống điều trị của máy 
gia tốc ở chùm tia photon 6MV. 

KẾT QUẢ 

Các thông số kết quả kiểm về cơ khí đều đạt 
trong ngưỡng cho phép. Đặc điểm chung của tất cả 

các phép kiểm là kết quả đo đạc được điều nằm 
dưới ngưỡng, thậm chí nhỏ hơn ngưỡng cho phép 
rất nhiều có thể kể đến các phép kiểm về điểm đồng 
tâm, MLC, bàn điều trị,… Để dễ so sánh, kết quả đo 
được của bàn điều trị sẽ được chia làm: ba chiều di 
chuyển (lateral, vertical, longitudinal) và ba chiều 
xoay (pitch, roll, rotation). Các kết quả về cơ khí sẽ 
được thể hiện dưới các hình dưới đây. 

 

 

Điểm đồng tâm 

 

Hình 2. Độ lệch của các phép kiểm điểm đồng tâm theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 3. Độ lệch của các phép kiểm điểm đồng tâm theo thời gian ở máy 2 

MLC 

 

Hình 4. Độ lệch của các phép kiểm MLC theo thời gian ở máy 1 
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Hình 5. Độ lệch của các phép kiểm MLC theo thời gian ở máy 2 

Ngàm 

 

Hình 6. Độ lệch của các phép kiểm ngàm theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 7. Độ lệch của các phép kiểm ngàm theo thời gian ở máy 2 

Độ lệch góc quay hệ chuẩn trực 

 

Hình 8. Độ lệch của góc quay hệ chuẩn trực theo thời gian ở máy 1 
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Hình 9. Độ lệch của góc quay hệ chuẩn trực theo thời gian ở máy 2 

Cần máy 

 

Hình 10. Độ lệch của góc quay cần máy theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 11. Độ lệch của góc quay cần máy theo thời gian ở máy 2 

Bàn điều trị 

 

Hình 12. Độ lệch bàn điều trị theo 3 chiều dịch chuyển theo thời gian ở máy 1 
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Hình 13. Độ lệch bàn điều trị theo 3 chiều dịch chuyển theo thời gian ở máy 2 

 

 

Hình 14. Độ lệch bàn điều trị theo 3 chuyển động xoay theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 15. Độ lệch bàn điều trị theo 3 chuyển động xoay theo thời gian ở máy 2 

 

 

Hình 16. Độ lệch của tâm bàn khi bàn di chuyển theo thời gian ở máy 1 
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Hình 17. Độ lệch của tâm bàn khi bàn di chuyển theo thời gian ở máy 2 

Đối với các phép kiểm về liều lượng, về độ thay đổi đầu ra, sai số của tất cả các mức năng lượng, các loại 
chùm tia đều có khuynh hướng tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, ở máy 1, cho thấy có một số liệu vượt quá 
ngưỡng cho phép. Về độ đồng liều và độ dời tâm chùm tia, các kết quả đo đạc dao động không ổn định mỗi 
ngày. Tuy nhiên, sai số của tất cả các mức năng lượng và các loại chùm tia đều nằm trong ngưỡng cho phép. 
Các kết quả đo đạt được về liều lượng sẽ được thể hiện ở các hình dưới đây. 

Độ thay đổi đầu ra chùm tia 

Các mức năng lượng photon suất liều thấp 

 

Hình 18. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 19. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 2 
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Các mức năng lượng photon suất liều cao 

 

Hình 20. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 1 

 

 

Hình 21. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 2 

 
Các mức năng lượng electron 

 

Hình 22. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng electron theo thời gian ở máy 1 
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Hình 23. Độ thay đổi đầu ra chùm tia các mức năng lượng electron theo thời gian ở máy 2 

Độ thay đổi đồng liều chùm tia 

Các mức năng lượng photon suất liều thấp 

 

Hình 24. Độ thay đổi đồng liều chùm tia các mức năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 1 

 

Hình 25. Độ thay đổi đồng liều chùm tia các mức năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 2 

Các mức năng lượng photon suất liều cao 

 

Hình 26. Độ thay đổi đồng liều chùm tia các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 1 
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Hình 27. Độ thay đổi đồng liều chùm tia các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 2 

 
Các mức năng lượng electron 

 

Hình 28. Độ thay đổi đồng liều chùm tia của các mức năng lượng electron theo thời gian ở máy 1 

 

Hình 29. Độ thay đổi đồng liều chùm tia của các mức năng lượng electron theo thời gian ở máy 2 

Độ dời tâm chùm tia 

Các mức năng lượng photon suất liều thấp 

 

Hình 30. Độ dời tâm chùm tia của các năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 1 
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Hình 31. Độ dời tâm chùm tia của các năng lượng photon suất liều thấp theo thời gian ở máy 2 

 
Các mức năng lượng photon suất liều cao 

 

Hình 32. Độ dời tâm chùm tia của các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 1 

 

Hình 33. Độ dời tâm chùm tia của các mức năng lượng photon suất liều cao theo thời gian ở máy 2 

BÀN LUẬN 

Đối với các phép kiểm tra về cơ khí, nhìn 
chung, các kết quả đo đạc được của tất cả các phép 
kiểm điều dao động không ổn định nhưng vẫn nằm 
trong ngưỡng cho phép. Đặc biệt một số các phép 
kiểm còn cho kết quả rất tốt và nhỏ hơn ngưỡng cho 
phép rất nhiều. Từ các kết quả về cơ khí đo được 
của các máy xạ trị gia tốc Truebeam cho thấy việc 
thực thi xạ trị và ghi nhận hình ảnh cho IGRT luôn 
chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, khi cơ khí của 
máy luôn đảm bảo tính chính xác sẽ giúp hỗ trợ hạn 
chế rò tia, giúp đưa liều chính xác vào bướu và tránh 
liều vào cơ quan lành. 

Đối với các phép kiểm tra về liều lượng, về độ 
thay đổi đầu ra chùm tia cho thấy xu hướng tăng dần 

và dần ổn định theo thời gian ở cả hai máy. Ở máy 
1, kết quả đo đạc được ở ngày 19/06/2020 ở tất cả 
các mức năng lượng và các loại chùm tia đều vượt 
ngưỡng cho phép do sự sai lệch về nhiệt độ trong 
phòng máy. Sau đó, các kỹ sư đã thực hiện kiểm tra 
và hiệu chỉnh ngay lập tức trước khi thực hiện điều 
trị cho bệnh nhân. Đối với các phép kiểm về độ đồng 
liều chùm tia và độ dời tâm chùm tia, ở cả hai máy 
điều cho các kết quả tốt, nằm trong ngưỡng cho 
phép. Các máy gia tốc Truebeam được dùng để 
thực hiện các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao nhưng cũng 
tồn tại khả năng một vài thành phần của máy hoạt 
động không chính xác. Do đó, việc đo đạc kiểm tra 
chất lượng hằng ngày cho máy gia tốc Truebeam là 
rất quan trọng. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 
 

294 

Một khi phát hiện ra một thành phần vượt 
ngưỡng cho phép, các kĩ sư bắt buộc phải kiểm tra 
và khắc phục lỗi ngay lập tức. Các phần mềm, công 
cụ hỗ trợ của bên thứ ba như Daily QA3 hay phần 
mềm kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy sẽ được 
sử dụng để so sánh với kết quả của MPC, hỗ trợ các 
kỹ sư sửa chữa, hiệu chỉnh để máy hoạt động hiệu 
quả, chính xác. 

KẾT LUẬN 

Quy trình kiểm tra chất lượng hằng ngày cho 
hai máy gia tốc Truebeam tại BVUB TP.HCM đều 
được thực hiện đều đặn theo tiêu chuẩn AAPM  
TG-142 và của hãng Varian đề ra. 

Tất cả các kết quả đo đạc về cơ khí điều nằm 
trong khoảng cho phép điều này cho thấy chất lượng 
điều trị của bệnh nhân khi xạ trị bằng kỹ thuật hiện 
đại chính xác và hiệu quả. Điều này cho thấy các 
máy xạ trị gia tốc Truebeam luôn đáp ứng tiêu chuẩn 
để thực hiện các kỹ thuật xạ trị kĩ thuật cao. 

Các số liệu đo đạc về độ thay đổi đầu ra chùm 
tia của tất cả các mức năng lượng đều có xu hướng 
“trôi” và tăng dần theo thời gian. Nhờ đo đạc số liệu 
mỗi ngày nên có thể hỗ trợ kĩ sư để tìm ra được  
xu hướng tăng dần của liều giúp phát hiện sớm, dự 
đoán ước lượng số tăng mỗi ngày để hiệu chỉnh lại.  

Bất kỳ các phép kiểm nào, nếu phát hiện có 
thành phần hoạt động không chính xác, việc tiến 
hành sữa chữa sẽ được thực hiện ngay lập tức để 
giảm thiểu sai số khi điều trị cho bệnh nhân. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. AAPM (2010), Task Group No.142 report: 
Quality assurance of medical accelerators. 

2. Varian medical systems (2015), TrueBeam 
Machine Performance Check Reference Guide, 
pp 12-40, Varian Medical Systems Inc, 
Switzerland. 
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ABSTRACT 

Surveying the daily quality assurance process of the Truebeam linear accelerators  
at the Ho Chi Minh City Oncology Hospital by Machine Performance Check Software (MPC) 

Target: Surveying the daily quality assurance process of two Varian True beam linear accelerators under 
the standard of AAPM TG 142 and Varian Medical System at the Ho Chi Minh City Oncology Hospital, whereby 
the statistics and evaluation of the results were investigated to examine the quality of the accelerators. 

Objects, methods: Conducting surveys, regressing, and counting the daily result of mechanical and 
dosimetry checks by MPC according to the standard of AAPM TG 142 and Varian Medical System in nearly five 
months from 10th February 2020 to 30th June 2020 of the two Varian True beam linear accelerators: Truebeam 
Clinac 1 TB3134 and Truebeam Clinac 2 TB3141. 

Results: Overall, all mechanical evaluations of two accelerators show results within the allowance 
threshold.  the results are much smaller than the threshold. 

The results of beam output change evaluations show the increasing trend over time. Most of the results are 
within the threshold. All the results of beam uniformity evaluations and beam center shift evaluations are within 
the threshold. 

Since high-tech radiotherapy demands high accuracy, whenever the result of a test exceeding the allowed 
threshold, the error will immediately be corrected before treatment. 

Conclusion: All two Varian Truebeam accelerators at Ho Chi Minh City Oncology Hospital had good 
performances, most of the results of the mechanical checks are within the allowed threshold. As for dosimetry 
checks, most of the results are stable and seldom exceed the threshold. Because of the good results of all 
evaluations, two accelerators are qualified for operating high-tech radiotherapy. 
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TỔNG QUAN 

Xạ trị là một phương pháp điều trị ung thư hiện 
đại, có thể tiêu diệt được các khối u nằm sâu bên 
trong cơ thể mà giảm thiểu biến chứng tối đa đến cơ 
quan lành. Để đạt được hiệu quả tối ưu xạ trị cho 
bệnh nhân, việc điều trị phải được thực hiện trong 
thời gian cố định theo phác đồ đã được bác sĩ xạ trị 
chỉ định và không nên xảy ra gián đoạn. Gián đoạn 
trong xạ trị ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị của 
bệnh nhân, làm tăng nguy cơ tái phát, giảm khả 
năng kiểm soát bướu. Chính vì thế, việc xây dựng 
một kế hoạch để có thể ứng phó với những gián 
đoạn trong xạ trị bằng cách tính toán bù liều dựa 

trên liều hiệu dụng sinh học BED (Biologically 
Effective Dose) là thật sự cần thiết mà mỗi cơ sở 
khám chữa bệnh nên có. 

Qua khảo sát thực tế lâm sàng, gián đoạn xạ trị 
thường xảy ra bởi những nguyên nhân sau: 

Nguyên nhân có thể dự tính trước: Nghỉ lễ theo 
quy định (dài nhất là kì nghỉ Tết nguyên Đán: 5 
ngày), nghỉ để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.  

Nguyên nhân không dự tính trước: Máy xạ bị 
hư hỏng hoặc liên quan đến bệnh nhân vì lý do cá 
nhân: bị biến chứng bỏng và loét da; suy kiệt cơ thể 

TÓM TẮT 

Để đạt được hiệu quả tối ưu xạ trị cho bệnh nhân, việc điều trị phải được thực hiện trong thời gian cố 
định theo phác đồ đã được bác sĩ xạ trị chỉ định và không nên xảy ra gián đoạn. Gián đoạn trong xạ trị ảnh 
hưởng xấu đến kết quả điều trị của bệnh nhân, làm tăng nguy cơ tái phát, giảm khả năng kiểm soát bướu. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gián đoạn xạ trị, có nguyên nhân có thể dự tính trước và nguyên 
nhân không dự tính được. Chính vì thế, việc xây dựng một kế hoạch để có thể ứng phó với những gián 
đoạn trong xạ trị bằng cách tính toán bù liều dựa trên liều hiệu dụng sinh học BED (Biologically Effective 
Dose) là thật sự cần thiết mà mỗi cơ sở khám chữa bệnh nên có. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

Xây dựng chương trình tính liều gián đoạn xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 

Bệnh nhân xạ trị bị gián đoạn trong cuộc điều trị lớn hơn 5 ngày nhỏ hơn 28 ngày. 

Kết quả: 

Đề tài đã cho ra một kế hoạch phòng ngừa gián đoạn nhằm chủ động ứng phó với các trường hợp 
gián đoạn ngắn ngày và có thể dự tính trước và chương trình tính toán bù liều xạ trị cho các trường hợp 
gián đoạn kéo dài và không dự tính trước được. 

Kết luận: 

Gián đoạn trong xạ trị hay kéo dài tổng thời gian xạ trị so với dự định ban đầu sẽ làm tăng nguy cơ tái 
sinh của tế bào ung thư, đồng thời làm giảm khả năng kiểm soát khối u tại chỗ. Vì vậy, việc phòng ngừa 
cũng như có giải pháp để bù đắp cho những ảnh hưởng xảy ra do sự tái sinh của tế bào ung thư khi xảy 
ra gián đoạn liệu trình xạ trị là điều rất cần thiết và luôn đặt ra cho mỗi cơ sở xạ trị ung thư. 
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do dinh dưỡng chưa tốt; khả năng tài chính eo hẹp 
mà không đến xạ được. 

Nhiều dữ liệu từ các cuộc nghiên cứu cho thấy, 
việc gián đoạn xạ trị từ 14 - 16 ngày làm ảnh hưởng 
xấu đến kết quả điều trị của bệnh nhân ung thư. Khi 
thời gian điều trị tổng thể bị kéo dài hơn một tuần so 
với kế hoạch ban đầu thì khả năng kiểm soát khối u 
giảm từ 3 - 25% (trung bình là 14%). Khi việc gián 
đoạn xảy ra chỉ một ngày đối với các bệnh nhân ung 
thư biểu mô tế bào gai vùng đầu cổ, cổ tử cung và 
phổi, nếu không được bù lại thì có thể làm giảm 
xuống 1,4% khả năng kiểm soát khối u[2]. Một nghiên 
cứu khác cho biết, kéo dài thời gian điều trị tổng thể 
thêm hai ngày khi điều trị bệnh nhân có khối u thanh 
quản trong bốn tuần ảnh hưởng đáng kể đến kết quả 
điều trị[4]. Khoảng thời gian gián đoạn dưới 5 ngày 
không đáng kể. Thời gian gián đoạn tối đa từ 5 đến 
7 ngày là có ý nghĩa đáng chú ý về mặt thống kê. 

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Bệnh nhân xạ trị bị gián đoạn trong cuộc điều trị 
lớn hơn 5 ngày nhỏ hơn 28 ngày. 

Các loại khối u khác nhau sẽ có mức độ phát 
triển và tốc độ tăng trưởng khác nhau. Dựa theo sự 
khác biệt giữa các loại khối u và mục đích điều trị, ba 
nhóm bệnh nhân được đề xuất ưu tiên xử lý khi xảy 
ra gián đoạn trong xạ trị. 

Nhóm 1 

Đây là những bệnh nhân có khối u phát triển 
nhanh chóng và được điều trị với mục đích điều trị 
triệt để. Thời gian điều trị không được kéo dài quá 
hai ngày so với thời gian điều trị theo lịch ban đầu. 
Kéo dài thời gian điều trị tổng thể ảnh hưởng đến kết 
quả điều trị hoặc kiểm soát khối u cục bộ ở những 
bệnh nhân có các khối u liệt kê dưới đây.Bệnh nhân 
có các khối u được liệt kê dưới đây không nên kéo 
dài thời gian điều trị. 

Ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu, cổ. 

Ung thư biểu mô tế bào vảy cổ tử cung, âm hộ. 

Ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, mô 
tuyến thực quản. 

Ung thư biểu mô tế bào vảy da, phổi, u trung 
thất và các khối u thần kinh. 

Nhóm 2 

Đây là những bệnh nhân có khối u phát triển 
chậm hơn, được điều trị với mục đích triệt để. Tuy 
thời gian gián đoạn tối thiểu an toàn cho bệnh nhân 
chưa được đưa ra nhưng có khuyến cáo rằng thời 
gian điều trị không nên kéo dài quá hai ngày so với 
thời gian điều trị theo lịch ban đầu. Bệnh nhân có 

các khối u được liệt kê dưới đây không nên kéo dài 
thời gian điều trị. 

Bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào vảy hậu môn 
được điều trị bằng hóa trị liệu không nên được điều 
trị kéo dài hơn bảy ngày so với lịch trình ban đầu. 

Bệnh nhân ung thư tuyến vú được điều trị sau 
phẫu thuật trong vòng 5 tuần hoặc hơn không nên 
được điều trị kéo dài hơn năm ngày so với lịch trình 
ban đầu. 

Bệnh nhân ung thư vú được khuyến cáo không 
nên kéo dài thời gian điều trị quá hai ngày so với lịch 
trình ban đầu. 

Bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt. 

Nhóm 3 

Đây là những bệnh nhân được điều trị với mục 
đích giảm nhẹ. Thời gian tổng thể ít quan trọng hơn 
trong việc đạt được kết quả mong muốn. Khi xảy ra 
các gián đoạn kéo dài, có thể xảy ra do bệnh liên 
cầu, bệnh nhân nên được bù lại các phân liều đã bị 
mất trong khoảng thời gian bị gián đoạn đó, đặc biệt 
là đối với những ca bệnh có thời gian gián đoạn kéo 
dài hơn bảy ngày so với lịch trình ban đầu. 

Gián đoạn trong xạ trị làm ảnh hưởng đến kết 
quả điều trị của bệnh nhân, vì vậy nên hạn chế ở 
mức thấp nhất. Bên cạnh đó, khuyến cáo được đưa 
ra là bệnh nhân được xạ trị triệt để cần kiểm tra để 
xác định xem liệu có khối u nào bị ảnh hưởng bởi 
thời gian bị gián đoạn hay không, nếu có nên được 
đưa vào nhóm 1 để điều trị . 

Phương pháp tính bù liều 

Có nhiều phương pháp để giải quyết sự tăng 
sinh của khối u khi xảy ra gián đoạn liệu trình xạ trị, 
tùy thuộc vào thời điểm xảy ra gián đoạn và từng 
loại tế bào ung thư khác nhau. Mỗi phương pháp 
đều có những ưu và nhược điểm riêng và chỉ phù 
hợp với từng thời điểm nhất định của quá trình gián 
đoạn (Bảng 1). 

Theo guiline hướng dẫn của tổ chức SCOR, 
IPEM được công bố vào tháng 01/2019 
(1) Giữ nguyên thời gian điều trị, xạ bù vào hai ngày 
cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật);  

(2) Giữ nguyên thời gian điều trị, xạ hai lần 
trong một ngày (yêu cầu cách nhau tối thiểu 6 giờ);  

(3) Giữ nguyên thời gian điều trị, tăng liều 
lượng trong mỗi phân liều còn lại; 

(4) Giữ nguyên thời gian điều trị, tăng liều 
lượng trong mỗi phân liều còn lại, chỉ tăng ở những 
phân liều cuối. 
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(5) Chấp nhận kéo dài thời gian điều trị nhưng 
bổ sung thêm số phân liều và gia tăng liều cho mỗi 
phân liều. 

(6) Chấp nhận kéo dài thời gian điều trị nhưng 
bổ sung thêm một ít phân liều và kết hợp xạ 2 lần 
mỗi ngày để giảm thiểu thời gian kéo dài. 

 

Bảng 1. Ưu và khuyết điểm của một số phương pháp tính bù liều 

Phương pháp Ưu và khuyết điểm 

(1) Giữ nguyên thời gian điều trị, xạ bù vào hai ngày cuối tuần 
(Thứ 7, Chủ nhật); 

Bù liều bằng cách xạ vào hai ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật). 

Không thay đổi tổng thời gian điều trị. 

Không thay đổi phân liều.  

Không thay đổi số phân liều. 

Không phải sử dụng công thức để tính toán bù liều.  

Áp dụng cho các trường hợp gián đoạn xảy ra ở đầu cuộc xạ trị. 

2) Giữ nguyên thời gian điều trị, xạ hai lần trong một ngày (yêu 
cầu cách nhau tối thiểu 6 giờ);  

 

Bù liều bằng cách xạ 2 lần một ngày. 

Không thay đổi tổng thời gian điều trị. 

Không thay đổi phân liều.  

Không thay đổi số phân liều. 

Không phải sử dụng công thức để tính toán bù liều.  

Có thể làm gia tăng hiệu ứng muộn ở các mô lành nếu thực hiện 
xạ 2 lần trên 1 ngày và khoảng nghỉ giữa hai phân liều trong ngày 
ít nhất là 6 tiếng.  

Áp dụng cho các trường hợp gián đoạn xảy ra ở đầu cuộc xạ trị. 

3) Giữ nguyên thời gian điều trị, tăng liều lượng trong mỗi phân 
liều còn lại; 

4) Giữ nguyên thời gian điều trị, tăng liều lượng trong mỗi phân 
liều còn lại, chỉ tăng ở những phân liều cuối. 

Bù liều bằng cách chia lại phân liều. 

Không thay đổi tổng thời gian điều trị. 

Tăng phân liều.  

Không thay đổi số phân liều. 

Tính toán bù liều, sự thay đổi do gián đoạn bằng cách sử dụng 
mô hình LQ. 

Khi tăng phân liều cần tính đến BED cho cơ quan lành.  

Áp dụng cho các trường hợp gián đoạn xảy ra ở giữa cuộc xạ trị.  

5) Chấp nhận kéo dài thời gian điều trị nhưng bổ sung thêm số 
phân liều và gia tăng liều cho mỗi phân liều.  

6) Chấp nhận kéo dài thời gian điều trị nhưng bổ sung thêm một 
ít phân liều và kết hợp xạ 2 lần mỗi ngày để giảm thiểu thời gian 
kéo dài. 

Bù liều bằng cách tăng số phân liều. 

Tăng tổng thời gian điều trị. 

Tăng phân liều hoặc giữ nguyên phân liều. 

Tăng số phân liều. 

Tính toán bù liều, sự thay đổi do gián đoạn bằng cách sử dụng 
mô hình tuyến tính, tăng sinh bướu, BED. 

Phải chấp nhận cả việc giảm khả năng kiểm soát khối u và gia 
tăng các hiệu ứng muộn, cần tính đến BED cho cơ quan lành.  

Áp dụng cho các trường hợp gián đoạn xảy ra ở cuối cuộc xạ trị. 

 

Hai phương pháp (1) và (2) được khuyến nghị ưu tiên xem xét thực hiện trước nếu khả thi do không ảnh 
hưởng nhiều đến các thông số điều trị.  

Trong khi đó, những phương pháp (3), (4), (5), (6) cần phải có sự thỏa hiệp giữa việc đảm bảo khả năng 
kiểm soát khối u và xác suất gia tăng các hiệu ứng muộn (biến chứng của mô lành). 
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Hình 1. Sơ đồ khối áp dụng các phương pháp tính bù liều 

 

Kết quả nghiên cứu 

Kế hoạch phòng ngừa gián đoạn 
Với nguyên nhân dự tính trước: Nghỉ lễ theo quy định: Việc nghỉ lễ có thể biết trước và sắp xếp được nên 

cơ sở xạ trị cần duy trì nhân lực dựa trên tinh thần tự nguyện và vẫn được hưởng chế độ phụ cấp để đảm bảo 
phục vụ cho bệnh nhân vào những ngày đó. Ê kíp làm việc này cần có ít nhất 3 người: 1 bác sĩ, 1 kỹ sư và 1 kỹ 
thuật viên. 

KẾ HOẠCH BÙ LIỀU CHO KÌ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

THÁNG 1 – 2021   THÁNG 2 – 2021 

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7   CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 

          1 2     1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         

31                             

  Dự kiến tia bù 

  Dự kiến nghỉ lễ 2021 

 

Với nguyên nhân không dự tính trước 

Máy xạ hư: Giải pháp hiệu quả nhất là chuyển 
bệnh nhân sang máy khác để tiếp tục xạ trong khi 
chờ sửa chữa máy bị hư. Tuy nhiên, để làm được 
điều này thì các máy xạ phải tương thích với nhau 
hoặc cần có chương trình chuyển đổi giữa 2 máy 
sao cho bệnh nhân được điều trị một cách nhanh 
nhanh nhất và các thông số điều trị của bệnh nhân 
được đảm bảo chính xác nhất.  

Bệnh nhân không đủ sức khỏe do thiếu dinh 
dưỡng hoặc bị biến chứng là bỏng hay loét da, cần 
có đội ngũ điều dưỡng hay chuyên viên dinh dưỡng 
hỗ trợ, tư vấn cho bệnh nhân trong thời gian xạ trị. 
Ngoài ra, bộ phận lập kế hoạch điều trị cần xem xét, 

cân nhắc để lựa chọn ra phác đồ điều trị hiệu quả và 
ít biến chứng nhất cho bệnh nhân.  

Kinh tế eo hẹp: Đây là vấn đề nan giải và 
thường gặp ở hầu hết các bệnh viện. Dù đã có bảo 
hiểm chi trả nhưng đó chỉ là một phần. Liên hệ 
phòng Công tác Xã hội để được giúp đỡ.  

Tóm lại để làm tốt công tác phòng ngừa và 
kiểm soát từ xa thì ngay từ khi  lập xong kế hoạch xạ 
trị của bệnh nhân, ê kíp xạ trị cần thực hiện theo quy 
trình sau: 

Kỹ sư lập kế hoạch ghi rõ số lượng kế hoạch, 
liều chỉ định cho từng kế hoạch vào Phiếu hẹn xạ 
của bệnh nhân. Mỗi bệnh viện hay cơ sở xạ trị cần 
có mẫu Phiếu hẹn xạ ghi đầy đủ thông tin cũng như 
lịch trình điều trị của bệnh nhân. 
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Kỹ thuật viên xạ trị căn cứ kế hoạch để hẹn 
bệnh và ghi rõ ngày bắt đầu xạ và ngày kết thúc xạ 
trên Phiếu hẹn xạ, kiểm tra lịch nghỉ lễ có nằm trong 
cuộc xạ hay không để phối hợp lên kế hoạch phân 
công nhân sự; 

Trước khi bắt đầu cuộc xạ trị, bác sĩ cần giải 
thích rõ cho bệnh nhân về cuộc xạ trị; nhấn mạnh rõ 
tầm quan trọng của việc tuân thủ theo đúng thời gian; 
những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình xạ 
cũng như sau đó; những cá nhân cần liên hệ khi gặp 
vấn đề bất lợi về sức khỏe, dinh dưỡng, tài chính – 
thông tin này cũng nên được cung cấp kèm theo 
trong Phiếu hẹn xạ. 

Chương trình tính toán bù liều BED 

Để tính liều thực tế gián đoạn, áp dụng mô hình 
bậc hai tuyến tính (Linear Quadratic - LQ) để tính 
liều hiệu ứng sinh học BED (Biologically Effective 
Dose). Trình tự như sau: 

Khi xảy ra sự gián đoạn ngoài kế hoạch, trước 
hết phải xác định thpừi gian và số phân liều còn lại 
theo chỉ định ban đầu. 

Xác định xem có cách nào xạ tiếp những phân 
liều này mà vẫn bảo toàn được tổng thời gian chỉ 
định như ban đầu hay không; chẳng hạn như xạ vào 
các ngày cuối tuần hoặc xạ một phần hay toàn bộ 
phân liều còn lại hai lần mỗi ngày. Nếu thực hiện 
được những việc này thì không cần thiết phải bù liều 
sinh học. 

Nếu các phương án này không khả thi (nghĩa là 
không thể nào hoàn tất điều trị trong khoảng thời 
gian chỉ định ban đầu) thì cần thực hiện theo các 
bước sau: 

Trước tiên là tính toán BED của mô lành theo 
kế hoạch đã chỉ định. Sử dụng liều thực nhận của 
các mô lành trọng yếu trong tính toán này dựa trên 
kế hoạch đã chiếu xạ. 

                           (1) 

Trong đó:  

n là số phân liều. 

d là liều lượng mỗi phân liều (thường là 2Gy). 

α/β là đại lượng đặc trưng cho sự đáp ứng 
của tế bào với tia xạ; α/β = 3 với các tế bào đáp 
ứng trễ (tế bào lành) và α/β = 10 với các tế bào đáp 
ứng sớm (khối u). 

Xác định BED của mô lành trước khi gián đoạn, 
cũng bằng phương trình (1). Phần chênh lệch giữa 
BED ở bước (1) và (2) chính là BED mà mô lành còn 

có thể nhận được và sẽ tiếp tục được phân phối 
(BED sau gián đoạn). 

Khảo sát các tùy chọn điều trị (Ví dụ, xạ hai lần 
một ngày với cùng phân liều hay phân liều cao hơn, 
tăng kích cỡ phân liều …) để xác định xem tùy chọn 
nào có thể rút ngắn nhất sự kéo dài thời gian điều trị, 
sau đó tính toán liều cần thiết cho mỗi phân liều. 

Với tùy chọn điều trị đã chọn, tính toán BED cho 
khối u liên quan, có tính đến sự bù đắp cho thời gian 
bị kéo dài, sử dụng giá trị liều cho mỗi phân liều đã 
tính ở bước 3. 

                   (2) 

Khảo sát lại các giá trị BED cuối cùng cho khối u 
và mô lành từ tùy chọn điều trị đã chọn. Nếu BED 
khối u tính được nhỏ hơn rất nhiều hoặc BED cho 
mô lành quá cao so với chỉ định ban đầu, cần có một 
phán xét lâm sàng để điều chỉnh lại việc bù đắp 
nhằm đạt được một kết quả có thể chấp nhận được. 

Dù cho lựa chọn tùy chọn điều trị nào đi chăng 
nữa thì kết quả của các tính toán vẫn sẽ xoay quanh 
trường hợp là đảm bảo BED3 vào mô lành, đảm bảo 
BED10 vào mô bướu hoặc dung hòa giữa BED3 và 
BED10. 

Có 3 kế hoạch được đề xuất ở chương trình 
tính toán. Với mục đích giúp cho việc tính toán trở 
nên đơn giản và hiệu quả hơn, chương trình tính 
toán đã được ra đời. 

Kế hoạch 1 là đảm bảo BED3 vào mô lành. Tức 
là giữ nguyên mức BED3 như liều xạ được chỉ định 
ban đầu, chỉ thay đổi BED10 vào mô bướu. 

Kế hoạch 2 là đảm bảo BED10 vào khối u. Tức 
là giữ nguyên mức BED10 vào khối u như liều xạ 
được chỉ định ban đầu, thay đổi liều xạ phân liều và 
BED3 của mô lành. 

Kế hoạch 3 là dung hòa giữa BED3 của mô 
lành và BED10 của khối u. Có nghĩa là chấp nhận 
BED10 vào khối u thấp hơn một ít và BED3 cao hơn 
một ít so với liều xạ được chỉ định ban đầu. 

Bảng tính bù liều theo BED:  
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KẾT LUẬN 

Gián đoạn trong xạ trị hay kéo dài tổng thời gian 
xạ trị so với dự định ban đầu sẽ làm tăng nguy cơ tái 
sinh của tế bào ung thư, đồng thời làm giảm khả năng 
kiểm soát khối u tại chỗ. Vì vậy, việc phòng ngừa 
cũng như có giải pháp để bù đắp cho những ảnh 
hưởng xảy ra do sự tái sinh của tế bào ung thư khi 
xảy ra gián đoạn liệu trình xạ trị là điều rất cần thiết 
và luôn đặt ra cho mỗi cơ sở xạ trị ung thư. 

Kiến nghị được đưa ra là ưu tiên áp dụng có 
hiệu quả các giải pháp phòng ngừa sự gián đoạn 
trong liệu trình xạ trị. Việc tính toán bù liều theo mô 
hình tuyến tính bậc hai - mô hình LQ chỉ nên là giải 
pháp để sau cùng, sau khi các bác sĩ đã cân nhắc và 
đánh giá kỹ càng các yếu tố thiệt hơn cho từng bệnh 
nhân cụ thể. Bên cạnh đó, công tác thăm khám bệnh 
nhân thường xuyên nên được thực hiện để có 
những điều chỉnh hợp lý và kịp thời trong quá trình 
xạ bù thêm liều. 
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ABSTRACT 

To achieve optimum outcome for patients, a course of radiotherapy treatment needs to go according to the 
predetermined schedule, indicated by the radiation oncologists without unnecessary interruption. Interruption 
during the course of treatment poses significant threat on the overall outcome, leading to an increased 
likelihood of recurrence and reduce tumour control. There are unforeseen reasons as well as anticipated 
reasons that could lead to an interruption in the course of treatment. As a result, the need to construct a dose 
compensation scheme based on the concept of BED (Biological Effective Dose) is of paramount importance for 
all radiotherapy centers.  

Aim: To construct a dose compensation scheme when a course of radiotherapy treatment is interrupted at 
the Ho Chi Minh City Oncology Hospital. 

Subjects and Methodology: Radiotherapy patients whose treatment course is interrupted for more than 5 
days and less than 28 days. 

Result: A dose compensation scheme is constructed as a result of this paper to actively account for both 
short and long period of interruption. 

Conclusion: Interruption or prolonged course of treatment compared to initial treatment schedule will 
increase the likelihood of repopulation of cancer cells and reduce tumour control. Therefore, preventing the 
need to prolong treatment as well as developing a strategy to account for the negative impacts imposed on the 
treatment outcome due to interruption is essential and merit attention from all radiotherapy centers.  
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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]. Đặc điểm của ung thư 
phổi tiến triển là thường di căn não, trong đó khoảng 

10% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ 
được chẩn đoán giai đoạn tiến triển có di căn não. 
Mặt khác, trong số các bệnh nhân di căn não,  
40 - 50% có nguồn gốc nguyên phát từ ung thư 
phổi[2]. Trước đây, di căn não được biết đến là yếu 
tố tiên lượng xấu, bệnh nhân suy sụp nhanh với các 
triệu chứng thần kinh và thời gian sống thêm trung 
bình từ 4 - 6 tuần nếu không điều trị. Phẫu thuật giúp 
cải thiện triệu chứng và thời gian sống thêm, tuy 
nhiên dễ gây ra nhiều biến chứng nên chỉ định hạn 
chế, thường chỉ định trong trường hợp di căn não 

TÓM TẮT 

Ung thư phổi là một trong những bệnh ác tính hay gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu do 
ung thư trên thế giới. Đặc điểm của ung thư phổi tiến triển là thường di căn não, trong đó khoảng 10% 
bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được chẩn đoán giai đoạn tiến triển có di căn não, ngược lại 
khoảng 40 - 50% tổn thương di căn não có nguồn gốc từ ung thư phổi. Xạ phẫu là một phương pháp điều 
trị hiện đại đối với tổn thương di căn não có nhiều ưu điểm giúp kiểm soát tại chỗ tốt, cải thiện triệu 
chứng, kéo dài thời gian sống thêm và giảm các độc tính trên tế bào lành. Nghiên cứu của chúng tôi 
nhằm mục tiêu đánh giá đáp ứng của tổn thương di căn não của ung thư phổi không tế bào nhỏ điều trị 
bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 72 bệnh nhân ung 
thư phổi không tế bào nhỏ di căn não từ tháng 7/2019 đến 6/2020. Bệnh nhân được lựa chọn di căn não 
từ 1 - 5 ổ, đường kính lớn nhất mỗi ổ ≤ 3cm, chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥60. Bệnh nhân được xạ phẫu 
bằng máy Gamma Knife thế hệ Icon với liều chỉ định 20 - 24Gy với khối u <2cm, 18 - 20Gy với khối u 2 - 
3cm. Bệnh nhân được đánh giá đáp ứng triệu chứng lâm sàng và hình ảnh theo tiêu chuẩn RANO tại các 
thời điểm 3 tháng, 6 tháng. 

Kết quả: Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ đáp ứng tại u tại thời điểm 3 tháng là 82,8% (41,4% 
đáp ứng hoàn toàn, 41,4% đáp ứng một phần), 6 tháng là 81,6% (47,1% đáp ứng hoàn toàn, 34,5% đáp 
ứng một phần). Kiểm soát tại não tại thời điểm 3 tháng là 87,5%, 6 tháng là 69,4%. Các yếu tố liên quan 
đến đáp ứng bao gồm: kích thước u, liều điều trị, dạng tổn thương. 

Kết luận: Xạ phẫu Gamma Knife là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với tổn thương di căn não 
của ung thư phổi không tế bào nhỏ. 

Từ khóa: Xạ phẫu, di căn não, ung thư phổi không tế bào nhỏ. 
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đơn ổ và có hiệu ứng khối[3]. Cùng với sự phát triển 
của xạ toàn não và sử dụng corticoid, thời gian sống 
thêm cải thiện 4 - 6 tháng[4]. Trong nhiều thập kỷ,  
xạ toàn não được coi là phương pháp điều trị chuẩn 
cho tất cả bệnh nhân di căn não. Tuy nhiên, xạ toàn 
não làm tổn thương nhiều mô não lành và gây ra 
nhiều di chứng tại não. Xạ phẫu là một phương pháp 
điều trị hiện đại đối với tổn thương di căn não có 
nhiều ưu điểm giúp kiểm soát tại chỗ tốt, cải thiện 
triệu chứng, kéo dài thời gian sống thêm và giảm 
các độc tính trên tế bào lành. Nghiên cứu của chúng 
tôi nhằm mục tiêu đáp ứng của tổn thương di căn 
não của ung thư phổi không tế bào nhỏ điều trị bằng 
phương pháp xạ phẫu Gamma Knife 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não 

Số ổ di căn não 1 – 5 ổ, đường kính lớn nhất 
mỗi ổ ≤ 3cm. 

Chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥ 60. 

 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Bệnh nhân đã được xạ toàn não trước đó. 

Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy khối u não  
di căn. 

Bệnh nhân mắc các bệnh ung thư nguyên phát 
thứ hai, 

Bện nhân mắc bệnh nội khoa cấp và mãn tính 
trầm trọng có nguy cơ tử vong trong khoảng 3 tháng. 

Bệnh nhân được điều trị TKIs 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 7 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng không nhóm chứng. 

Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu: Thuận tiện. 

Trong nghiên cứu. Chúng tôi đã thu thập được 
72 bệnh nhân. 

Các bước tiến hành 

Bệnh nhân được khám lâm sàng, cận lâm sàng 
trước điều trị. 

Bệnh nhân được điều trị xạ phẫu bằng hệ thống 
máy xạ phẫu Leksell Gamma Knife ICON (Elekta 
AB, Thụy Điển). Liều điều trị: dựa theo nghiên cứu 
RTOG 90-05 tùy theo số lượng, vị trí, kích thước u  

 < 2cm: 20 – 24Gy. 

 2 - 3cm: 18 - 20Gy. 

Bệnh nhân được đánh giá định kỳ mỗi 3 tháng. 

Trong nghiên cứu, 72 bệnh nhân đã được đánh 
giá tại thời điểm 3 tháng và 36 bệnh nhân theo dõi 
đủ 6 tháng. 

Các chỉ số đánh giá 

- Đáp ứng tại u: dựa theo tiêu chuẩn RANO 
(Response Assessment in Neuro-Oncology). 

+ Đáp ứng hoàn toàn: các tổn thương biến 
mất, không cần sử dụng corticosteroid, tổn thương 
không phải đích biến mất + tình trạng lâm sàng ổn 
định hoặc cải thiện. 

+ Đáp ứng một phần: giảm ≥ 30% tổng kích 
thước của các tổn thương đích + các tổn thương 
không phải đích không tiến triển + sử dụng 
corticosteroid giữ nguyên hoặc giảm + tình trạng lâm 
sàng ổn định hoặc cải thiện. 

+ Bệnh ổn định: Tổn thương đích giảm dưới 
30% hoặc tăng không quá 20% tổn kích thước + tổn 
thương không đích không tiến triển + sử dụng 
corticosteroid giữ nguyên hoặc giảm + tình trạng lâm 
sàng ổn định hoặc cải thiện. 

+ Bệnh tiến triển: Có một trong các yếu tố 
sau: tăng ≥ 20% tổng kích thước các tổn thương 
đích, tổn thương không phải đích tiến triển, xuất hiện 
tổn thương mới, tình trạng lâm sàng xấu hơn. 

- Mối liên quan của đáp ứng với các yếu tố: tuổi, 
giới, kích thước u, liều điều trị. 

Xử lý số liệu 
Các thông tin được mã hoá và xử lý bằng phần 

mềm SPSS 20.0. 

Mô tả: Trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, giá 
trị min, max. 

So sánh các tỷ lệ: Sử dụng test 2. 

Các so sánh có ý nghĩa thống kê với p <0,05. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm bệnh nhân 
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Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân 

Biến số Kết quả 

Tổng số bệnh nhân 72 

Tuổi  

Trung bình 59,72 ± 8,7 

Dao động 32 - 79 

Giới  

Nam 61 (84,7%) 

Nữ 11 (15,3%) 

Triệu chứng thần kinh  

Có 64 (88,9%) 

Không 8 (11,1%) 

Chỉ số Karnofsky  

≥80 63 (87,5%) 

≤70 9 (12,5%) 

Mô bệnh học  

UTBM tuyến 59 (81,9%) 

Loại khác 13 (18,1%) 

Số ổ di căn não  

1 ổ 27 (37,5%) 

2 - 3 ổ 25 (34,7%) 

4 - 5 ổ 20 (27,8%) 

 

Bảng 2. Đặc điểm khối u 

Biến số Kết quả 

Tổng số khối u 174 

Kích thước u  

< 1 cm 98 (56,3%) 

1 - 2cm 52 (29,9%) 

≥ 2cm 24 (13,8%) 

Đặc điểm u  

Thể đặc 113 (64,9%) 

Thể hỗn hợp 61 (35,1%) 

Liều xạ phẫu  

< 22Gy 79 (45,4%) 

≥ 22Gy 95 (54,6%) 

Nhận xét: Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 
59,72 ± 8,7. Tỷ lệ nam/ nữ là 5,5. 64 (88,9%) bệnh 
nhân có triệu chứng thần kinh. 63 (87,5%) bệnh 
nhân có chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥80; 81,9% ung 
thư biểu mô tuyến; 37,5% di căn não 1 ổ. Có tổng 
cộng 174 khối u trên 72 bệnh nhân, trong đó 56,3% 

khối u có kích thước < 1cm; 64,9% khối u thể đặc. 
Liều xạ phẫu ≥ 22Gy chiếm 54,6%. 

Kết quả đáp ứng 

Bảng 3. Kết quả đáp ứng 

Kết quả đáp ứng 3 tháng 6 tháng 

Đáp ứng tại từng khối u 

Hoàn toàn 72 / 174 (41,4%) 41 / 87 (47,1%) 

Một phần 72 / 174 (41,4%) 30 / 87 (34,5%) 

Giữ nguyên 20 / 174 (11,5%) 11 / 87 (12,6%) 

Tiến triển 10 / 174 (5,7%) 5 / 87 (5,7%) 

Đáp ứng toàn bộ não 

Hoàn toàn 15 / 72 (20,8%) 8 / 36 (22,2%) 

Một phần 42 / 72 (58,3%) 15 / 36 (41,7%) 

Giữ nguyên 6 / 72 (8,3%) 2 / 36 (5,5%) 

Tiến triển 9 / 72 (12,5%) 11 / 36 (30,6%) 

Xuất hiện nốt tổn thương di căn mới tại não 

Có  5 / 72 (6,9%) 9 / 36 (25%) 

Không 67 / 72 (93,1%) 27 / 36 (75%) 

Nhận xét: Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn tại u tại thời 
điểm 3 tháng, 6 tháng là 41,4%; 47,1%. Tỷ lệ kiểm 
soát tại u tại 3 tháng và 6 tháng là 94,3%. Tỷ lệ kiểm 
soát tại não tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng là 87,5% 
và 69,4%. Tỷ lệ xuất hiện nốt mới tại thời điểm 3 
tháng và 6 tháng là 6,9% và 25%. 

Các yếu tố liên quan đến đáp ứng 

Bảng 4. Phân tích đơn biến các yếu tố liên quan đến 
đáp ứng tại u 

Yếu tố OR 95% CI p 

Kích thước u  
(< 1cm sv ≥ 1cm) 

9,742 4,563 - 20,797 < 0,001 

Dạng tổn thương 
(đặc sv dịch) 

5,332 2,518 - 11,291 < 0,001 

Liều điều trị  
(< 22Gy sv ≥ 22Gy) 

0,427 0,229 - 0,799 0,009 

 

Bảng 5. Phân tích đa biến các yếu tố liên quan đến 
đáp ứng tại u 

Yếu tố B p 

Kích thước u (<1 cm sv ≥ 1cm 2,024 < 0,001 

Dạng tổn thương (đặc sv dịch) 1,477 < 0,001 

Liều điều trị (< 22Gy sv ≥ 22Gy) - 0,441 0,249 
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Nhận xét: Tỷ lệ đáp ứng tại u liên quan với kích 
thước u, dạng tổn thương, liều điều trị với sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 

BÀN LUẬN 

Các chiến lược chính điều trị di căn não bao 
gồm phẫu thuật, xạ toàn não và xạ phẫu, đơn thuần 
hoặc kết hợp. Cho đến nay, chiến lược điều trị nào 
là tối ưu còn nhiều tranh cãi. Xạ phẫu được đề xuất 
vào những năm 1950 bởi nhà phẫu thuật thần kinh 
người Thụy Điển Lars Leksell. Các nghiên cứu cho 
thấy xạ phẫu là một phương pháp hiệu quả có kết 
quả kiểm soát tại chỗ rất tốt (70 - 80% sau 1 năm). 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ kiểm soát tại u 
tại thời điểm 3 tháng và 6 tháng đều là 94,3%, trong 
đó tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn tại thời điểm 3 tháng và  
6 tháng là 41,4% và 47,1%. Tỷ lệ kiểm soát tại não 
tại thời điểm 3 tháng và 6 tháng là 87,5% và 69,4%. 
Tại thời điểm 3 tháng, 5 bệnh nhân (6,9%) xuất hiện 
nốt mới. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng 
tương tự kết quả của các tác giả trong và ngoài 
nước. Nghiên cứu của Phạm Văn Thái, tỷ lệ đáp 
ứng tại não là 72,9% (19,8% đáp ứng hoàn toàn, 
53,1% đáp ứng một phần)[5]. Trong nghiên cứu của 
Shymal trên 173 bệnh nhân ung thư phổi di căn não, 
kết quả chụp phim tại thời điểm 3 tháng sau xạ phẫu 
cho thấy tỷ lệ kiểm soát u là 76,9% (45,7% khối u 
giảm kích thước, 31,2% u giữ nguyên), 23,1% u tăng 
kích thước, 10 bệnh nhân (5,78%) xuất hiện nốt 
mới[6]. Nghiên cứu của Gerosa và cs hồi cứu trên 
504 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn 
não. Kết quả cho thấy tỷ lệ kiểm soát tại chỗ tại 1 
năm là 94%[7]. Kết quả đáp ứng này cũng cao hơn 
so với xạ trị toàn não thường quy với tỷ lệ đáp ứng 
khoảng 40 - 60%. Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên 
báo cáo bởi Chougule và cộng sự, bệnh nhân được 
điều trị ngẫu nhiên bằng xạ phẫu Gamma Knife hoặc 
xạ toàn não và Gamma Knife hoặc xạ toàn não đơn 
thuần. Tỷ lệ kiểm soát tại chỗ cao hơn trong 2 nhóm 
xạ phẫu (87% đối với xạ phẫu Gamma Knife đơn 
thuần và 91% cho xạ phẫu Gamma Knife và xạ toàn 
não) so với 62% của nhóm chỉ xạ toàn não đơn 
thuần[8]. Về sự xuất hiện nốt mới, các nghiên cứu 
trên thế giới cho thấy tỷ lệ xuất hiện nốt mới sau xạ 
phẫu Gamma Knife dao động từ 25 đến 61%. 
Nakazaki nghiên cứu trên 238 bệnh nhân di căn não 
được xạ phẫu Gamma Knife, tỷ lệ xuất hiện nốt mới 
là 61,2%, khoảng thời gian xuất hiện là 3,8 tháng 
(dao động 1,3 - 37,2 tháng)[9].  

Trong nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ đáp 
ứng tại u liên quan với kích thước u, dạng tổn 
thương và liều xạ phẫu (bảng 4, 5). Kết quả này 
cũng phù hợp với kết quả các nghiên cứu khác. 
Nghiên cứu của Pan trên 191 bệnh nhân ung thư 
phổi cho thấy tỷ lệ kiểm soát u thay đổi phụ thuộc 

vào thể tích khối di căn với 84,4% (<0,5cc), 94% (0,5 
- 2cc), 89,1% (2 - 4cc), 93,4% (4 - 8cc), 85,7% (8 - 
14cc), 87,5% (>14cc). Tỷ lệ đáp ứng tăng lên với 
khối u < 2cc, giảm đi với khối u dạng nang, liều  
<14Gy[10]. Nghiên cứu của Sheehan và cộng sự 
nhận thấy sau xạ phẫu có 60% u giảm kích thước, 
24% giữ nguyên và 16% tăng kích thước. Các yếu tố 
ảnh hưởng đến kiểm soát tại u bao gồm thể tích khối 
u (p = 0,042), liều điều trị (p = 0,015)[11].  

KẾT LUẬN 

Xạ phẫu Gamma Knife là một phương pháp 
điều trị hiệu quả đối với tổn thương di căn não của 
ung thư phổi không tế bào nhỏ. 
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ABSTRACT 

Results of Gamma Knife stereotactic radiosurgery for brain metastasis in non-small cell lung cancer 

Lung cancer is one of the most common malignancies and the leading cause of death from cancer in the 
world. Lung cancer often metastasize to the brain, in which about 10% of non-small cell lung cancer have brain 
metastases, in contrast about 40 - 50% of metastatic brain originated from the lungs. Stereotactic radiosurgery 
is a modern treatment for brain metastatic lesion that provided good local control, improved symptoms, 
prolonged survival and reduced toxicity on normal tissue. Our study aims to evaluate the response outcome of 
Gamma Knife radiosurgery for brain metastasis of non-small cell lung cancer. 

Methods: We analyzed 72 patients with brain metastatic non-small cell lung cancer from July 2019 to June 
2020. Selected patients have brain metastases from 1 to 5 tumors, size ≤3cm, KPS score ≥ 60. Patients were 
treated by stereotactic radiosurgery using Leksell Gamma Knife ICON unit (Elekta AB) with dose of 20 - 24,  
18 - 20Gy for lesions measuring < 2, 2.1 - 3cm, respectively. Patients were assessed for clinical symptoms and 
imaging response according to RANO criteria at 3, 6 months. 

Results: In our study, the response rate at 3 months was 82,8% (41,4% CR, 41,4% PR), at 6 months was 
81,6% (47,1% CR, 34,5% PR). The rate of control in the brain at 3 months was 87,5%, and at 6 months was 
69,4%. Factors associated with response include: tumor size, dose, lesion morphology. 

Conclusion: Gamma Knife radiosurgery is an effective treatment for brain metastasis of non-small cell 
lung cancer. 

Key words: radiosurgery, brain metastases, non-small cell lung cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Di căn não là khối u ác tính hay gặp nhất của 
não, gấp hơn 10 lần ung thư nguyên phát tại não. 
Dựa theo đường kính hoặc thể tích, khối di căn não 
lớn được định nghĩa là khối u có đường kính ≥3cm 
hoặc thể tích ≥10cm3. Đối với khối di căn não lớn 
hiện nay chưa có phương pháp điều trị tối ưu nào. 
Các phương pháp điều trị có thể bao gồm kết hợp 
phẫu thuật và xạ trị bổ trợ vào giường u hoặc xạ 
toàn não, hoặc xạ phẫu, hoặc xạ trị giảm phân liều. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ kiểm 
soát tại chỗ đối với khối u não lớn thấp hơn đáng kể 
so với khối u kích thước nhỏ hơn. Trước đây, với tổn 
thương di căn lớn, nếu đủ khả năng phẫu thuật, 
phẫu thuật kết hợp với xạ trị bổ trợ sẽ giúp giảm  

hội ứng khối, cải thiện triệu chứng thần kinh. Trong 
trường hợp không thể phẫu thuật, xạ toàn não được 
chỉ định nhằm điều trị triệu chứng. Tuy nhiên,  
xạ toàn não thường kém hiệu quả trong kiểm soát tại 
chỗ với khối di căn não lớn[1]. Xạ phẫu đang ngày 
càng trở thành một phương pháp điều trị ưa thích 
đối với tổn thương di căn não, nhưng với khối u lớn, 
hiệu quả kiểm soát của xạ phẫu một phân liều giảm 
đáng kể. Do đó, chiến lược xạ phẫu phân liều đang 
được các tác giả trên thế giới đưa ra như một giải 
pháp hiệu quả[2],[3]. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm 
mục tiêu đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u di 
căn não kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu 
phân liều tại Bệnh viện K.  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Di căn não là khối u ác tính hay gặp nhất của não, gấp hơn 10 lần ung thư nguyên phát tại 
não. Đối với khối di căn não lớn hiện nay chưa có phương pháp điều trị tối ưu nào. Nghiên cứu này nhằm 
đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại 
bệnh viện K. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 36 bệnh nhân di căn 
não kích thước lớn (≥10cm³) từ tháng 7/2019 đến 6/2020. Bệnh nhân được lựa chọn di căn não từ 1 - 5 ổ, 
trong đó có ít nhất 1 khối đường kính lớn nhất ≥3cm (hoặc thể tích ≥10cm3), chỉ số toàn trạng Karnofsky 
≥60. Bệnh nhân được điều trị 9Gy x 3 phân liều bằng xạ phẫu Gamma Knife thế hệ ICON. Khoảng cách 
giữa các phân liều 2 tuần. Chúng tôi đánh giá đáp ứng lâm sàng và kiểm soát tại não tại thời điểm 3 tháng. 

Kết quả: Trong nghiên cứu của chúng tôi, thể tích u tại phân liều 1 là 32,68 ± 20,34cm3, thể tích u tại 
phân liều 2 là 28,42 ± 20,72cm3 (giảm 4,26cm3 (14%), p = 0,003), thể tích u tại phân liều 3 là  
22,09 ± 19,4cm3 (giảm 10,59cm3 (32,4%), p < 0,0001). Tỷ lệ đáp ứng triệu chứng lâm sàng là 89,9%. Tỷ lệ 
kiểm soát tại u tại thời điểm 3 tháng là 93,8% (12,5% đáp ứng hoàn toàn, 68,8% đáp ứng một phần), 
12,5% u giữ nguyên. Không có bệnh nhân nào xuất hiện nốt tổn thương mới tại thời điểm 3 tháng. 

Kết luận: Xạ phẫu phân liều giường như là một phương pháp điều trị hiệu quả đối với di căn não kích 
thước lớn. 

Từ khóa: Xạ phẫu phân liều, di căn não lớn. 
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Chẩn đoán ung thư di căn não. 

Số ổ di căn não 1 - 5 ổ, trong đó có tổn thương 
đường kính lớn nhất ≥3cm (hoặc thể tích ≥10cc). 

Chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥60. 

Phân loại RPA 1 - 2. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Bệnh nhân đã được xạ toàn não trước đó. 

Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy khối u não di 
căn. 

Bệnh nhân có các bệnh ung thư nguyên phát 
thứ hai. 

Bệnh nhân bệnh nội khoa cấp và mãn tính trầm 
trọng. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 7 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu  
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng không nhóm chứng. 

Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu: Thuận tiện. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi đã thu thập được 
36 bệnh nhân. 

Các bước tiến hành 
Bệnh nhân được khám lâm sàng, cận lâm sàng 

trước điều trị. 

Bệnh nhân được điều trị xạ phẫu bằng hệ thống 
máy xạ phẫu Leksell Gamma Knife ICON (Elekta 
AB, Thụy Điển. 

Liều điều trị 9Gy x 3 phân liều. Khoảng cách 
giữa 2 phân liều là 2 tuần. 

Bệnh nhân được đánh giá định kỳ mỗi 3 tháng 
sau khi kết thúc điều trị xạ phẫu: Chỉ số Karnofsky, 
đánh giá triệu chứng thần kinh, chụp phim cộng 
hưởng từ sọ não. 

Trong nghiên cứu, có 31 bệnh nhân đã được 
chụp cộng hưởng từ tại thời điểm 3 tháng, 5 bệnh 
nhân chưa đủ thời gian 3 tháng. 

Các chỉ số đánh giá 
Thay đổi thể tích giữa các phân liều. 

Đáp ứng triệu chứng thần kinh: đau đầu, liệt, rối 
loạn cảm giác, hội chứng tiểu não dựa theo thang 
điểm chất lượng cuộc sống EORTC - BN20. 

Đáp ứng tại u: bằng hình ảnh cộng hưởng từ sọ 
não dựa theo tiêu chuẩn RECIST. 

Xử lý số liệu 

Các thông tin được mã hóa và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 20.0. 

Mô tả: Trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, giá 
trị min, max. 

So sánh các tỷ lệ: Sử dụng test 2. 

Các so sánh có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm bệnh nhân 

 

Bệnh nhân 

Số lượng Tỷ lệ (%) 

Tuổi   

< 65 32 88,9 

≥ 65 4 11,1 

KPS   

≥ 70 24 66,7 

< 70 12 33,3 

Triệu chứng thần kinh   

Có 35 97,2 

Không 1 2,8 

U nguyên phát   

Phổi 26 72,2 

Vú 3 8,3 

Khác  7 19,5 

Số lượng khối u   

1 10 46.5 

2 - 5 26 32.6 

Kiểm soát u nguyên phát   

Có 19 52,8 

Không 17 47,2 

Di căn ngoài não   

Có 8 22,2 

Không 28 77,8 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân (n = 36) 
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Chú thích: KPS = Karnofsky Performance Status. 

Nhận xét: Tỷ lệ nam/nữ là 2,3/1. Tuổi của bệnh 
nhân dao động từ 36 đến 76 tuổi, trung bình là 57 
tuổi. Các bệnh ung thư nguyên phát chính là phổi và 
vú chiếm 80,5%. Triệu chứng thần kinh gặp trên 35 
trường hợp (97,2%). Số khối u từ 1-5 khối, trung 
bình là 2,3 khối. Ung thư nguyên phát và di căn não 
được chẩn đoán đồng thời ở 19 bệnh nhân (52,8%). 

Bảng 2. Đặc điểm khối u (n = 39) 

 Khối u 

Thể tích khối u (cm3) Số lượng Tỷ lệ (%) 

10 ≤ V < 15 2 5,1 

15 ≤ V < 20 9 23,1 

20 ≤ V < 25 6 15,4 

25 ≤ V 22 56,4 

Nhận xét: Có tổng 39 khối u có thể tích từ 
10cm3 trở lên. Thể tích khối u trung bình là  
32,68 ± 20,34cm3, trong đó khối u có kích thước lớn 
trên 25cm3 chiếm tỷ lệ nhiều nhất (56,4%). 

Kết quả điều trị 

Thay đổi thể tích trong quá trình điều trị 
Thể tích u tại phân liều 1 là 32,68 ± 20,34cm3, 

thể tích u tại phân liều 2 là 28,42 ± 20,72cm3  
(giảm 4,26cm3, p = 0,003), thể tích u tại phân liều 3 
là 22,09 ± 19,4cm3 (giảm 10,59cm3 (p <0,0001). Thể 
tích khối u tại thời điểm phân liều 2 và phân liều 3 so 
với phần liều 1 giảm 14,03% và 32,41% với lần lượt 
p = 0,002 và p < 0,0001 rất có ý nghĩa thống kê.  

 

Biểu đồ 1. Sự thay đổi thể tích u tại thời điểm phân 
liều 2 và phân liều 3 

 

Kết quả đáp ứng 

Bảng 3. Lâm sàng và kết quả chụp cộng hưởng từ 
tại thời điểm 3 tháng sau điều trị 

 Số lượng Tỷ lệ (%) 

Đáp ứng tại u   

Hoàn toàn 4 12,5 

Một phần 22 68,8 

Ổn định 4 12,5 

Tiến triển 2 6,2 

Tổng số u 32 100 

Xuất hiện tổn thương mới   

Có 0 0 

Không 31 100 

Tổng 31 100 

Cải thiện lâm sàng   

Có 32 88,9 

Không 4 11,1 

Tổng 36 100 

Nhận xét: 

Kiểm soát tại chỗ khối u 
Có 31 bệnh nhân được chụp lại phim cộng 

hưởng từ tại thời điểm 3 tháng, tỷ lệ kiểm soát khối u 
là 93,8% (12,5% đáp ứng hoàn toàn, 68,8% đáp ứng 
một phần, 12,5% u giữ nguyên). Không có trường 
hợp nào xuất hiện nốt mới tại thời điểm 3 tháng. 

Cải thiện triệu chứng lâm sàng 
Tỷ lệ trường hợp cải thiện triệu chứng thần kinh 

tại thời điểm 3 tháng là 89,9%. 

BÀN LUẬN 

Hiện nay, xạ phẫu đang ngày càng trở thành 
một phương pháp điều trị ưa thích đối với tổn 
thương di căn não, không chỉ vì khả năng kiểm soát 
tại chỗ cao, cải thiện thời gian sống thêm mà vì giảm 
độc tính trên các tế bào não lành đặc biệt là chức 
năng nhận thức thần kinh so với xạ toàn não.  
Tuy nhiên, khi kích thước khối u tăng, liều xạ phải 
giảm để đảm bảo liều xạ an toàn và không gây ra 
độc tính thì hiệu quả kiểm soát lại giảm. Trong 
nghiên cứu của Vogebaum và cộng sự, tỷ lệ kiểm 
soát tại chỗ với khối u 2,1 - 3cm và 3,1 - 4cm chỉ là 
49% và 45%, trong khi với khối u ≤2cm, tỷ lệ đó là 
hơn 85% với liều xạ phẫu 24Gy[4]. Các nghiên cứu 
khác cũng cho kết quả tương tự[5]. Petrovich và cộng 
sự nhận thấy tỷ lệ kiểm soát tại chỗ tại thời điểm 1 
năm với tổn thương <3cm3 là cao hơn tổn thương 
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>3cm3 (90% so với 78%)[6]. Do đó, các tác giả nhận 
thấy rằng để kiểm soát tại chỗ tốt hơn thì cần phải 
tăng liều cao hơn, tuy nhiên nếu điều trị liều cao 
trong một phân liều trên một thể tích lớn sẽ dẫn đến 
nguy cơ tăng độc tính, vì vậy chiến lược xạ phẫu 
phân liều được đưa ra như một giải pháp hiệu 
quả[4],[7]. Nghiên cứu của Higuchi và cộng sự trên 43 
bệnh nhân di căn não lớn (>10cm3)[2]. Liều xạ phẫu 
là 30Gy trong 3 phân liều cách nhau mỗi 2 tuần.  
Tác giả nhận thấy khoảng cách 2 tuần giúp giảm 
đáng kể thể tích khối u. Tại thời điểm phân liều 2 và 
3, thể tích khối u giảm tương ứng 18,8% và 39,8%. 
Yamamoto và cộng sự nghiên cứu trên 78 bệnh 
nhân đã báo cáo, thể tích u tại phân liều 1 là  
23,74 ± 10,94cm3, thể tích u tại phân liều 2 là  
19,51 ± 12,55cm3 (giảm 4,23cm3 (20%), p <0,001), 
thể tích u tại phân liều 3 là 22,09 ± 19,4cm3 (giảm 
9,68cm3 (42%), p < 0,0001). Nghiên cứu của chúng 
tôi cũng cho thấy kết quả tương tự. Trong nghiên 
cứu, thể tích u tại phân liều 1 là 32,68 ± 20,34cm3, 
thể tích u tại phân liều 2 là 28,42 ± 20,72cm3 (giảm 
4,26cm3, p = 0,003), thể tích u tại phân liều 3  
là 22,09 ± 19,4 cm3 (giảm 10,59cm3 (p <0,0001). 
Thể tích khối u tại thời điểm phân liều 2 và phân liều 
3 so với phân liều 1 giảm 14,03% và 32,41% với lần 
lượt p = 0,002 và p < 0,0001 có ý nghĩa thống kê. 

Về kết quả kiểm soát khối u, trong nghiên cứu 
của chúng tôi, tại thời điểm 3 tháng, tỷ lệ kiểm soát 
khối u là 93,8% (12,5% đáp ứng hoàn toàn, 68,8% 
đáp ứng một phần), 12,5% u giữ nguyên, không có 
trường hợp nào xuất hiện nốt mới, tỷ lệ cải thiện 
triệu chứng lâm sàng là 88,9%. Kết quả này cũng 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên 
thế giới. Nghiên cứu của Higuchi, tỷ lệ kiểm soát tại 
chỗ tại thời điểm 6 tháng và 12 tháng là 89,8% và 
75,9%. Nghiên cứu của Yamamoto cũng cho kết quả 
tương tự[3]. Yomo và Hayashi nghiên cứu trên 58 
bệnh nhân di căn não lớn (≥10cm3) xạ phẫu 2 phân 
liều[8]. Liều xạ 20 - 30Gy trong 2 phân liều, cách 
nhau 3 - 4 tuần. Tỷ lệ kiểm soát tại chỗ tại 6 tháng và 
1 năm là 85% và 64%. Angelov và cộng sự nghiên 
cứu trên 54 bệnh nhân với 63 khối di căn não ≥2cm 
với liều xạ 24 - 33Gy (trung vị 30Gy) trong 2 - 3 phân 
liều, khoảng cách 1 tháng[9]. Thể tích khối u sau 
phân liều 1 giảm 17%, 90% tổn thương không tiến 
triển, tỷ lệ kiểm soát tại chỗ tại 6 tháng là 88%. 
Dohm và cộng sự nghiên cứu trên 33 bệnh nhân với 
39 tổn thương điều trị 2 phân liều cách nhau 4 
tuần[10]. Liều phân liều 1 trung vị 15Gy (10 - 21Gy), 
phân liều 2 là 14Gy (10 - 18Gy). Thể tích khối u giảm 
sau phân liều đầu là 32,6%. Tỷ lệ thất bại tại chỗ tại 
1 năm là 13%.  

KẾT LUẬN 

Xạ phẫu phân liều dường như là một phương 
pháp điều trị hiệu quả đối với di căn não kích thước 
lớn. 
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ABSTRACT 

Results of staged radiosurgery for large brain metastasis 

Purpose: Brain metastasis is the most common malignant tumor of the brain, 10 times more than primary 
cancer in the brain. For large brain metastases, there is currently no optimal treatment. Our study aimed to 
evaluate the preliminary outcome of staged stereotactic radiosurgery by Gamma Knife for large brain 
metastases. 

Methods: We analyzed 36 patients with large brain metastatic from July 2019 to June 2020. Selected 
patients have brain metastases from 1 to 5 tumors, including at least 1 tumor with the largest diameter ≥3cm  
(≥10cc), KPS score ≥60. Patients were treated with three fractions at a peripheral dose of 9Gy using Leksell 
Gamma Knife ICON unit (Elekta AB). The interval between fractions was two weeks. Patients were assessed 
for clinical response and local control at 3 months. 

Results: In our study, tumor volume at first fraction was 32,68 ± 20,34cm3, tumor volume at second fraction 
was 28,42 ± 20,72cm3 (decreased 4,26cm3 (14%), p = 0,003), tumor volume at third fraction was 22,09 ± 
19,4cm3 (decreased 10,59cm3 (32,4%), p < 0,0001). The rate of clinal response was 89,9%. The local tumor 
control rate at 3 months was 93,8% (12,5% complete response, 68,8% partial response), 12,5% stable disease. 
No patient developed new lesions at 3 months. 

Conclusion: Staged Gamma Knife radiosurgery seem to an effective treatment for large brain metastases. 

Key words: Staged radiosurgery, large brain metastases. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là một trong những loại ung thư 
thường gặp nhất và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ 
các nước[1]. Hiện nay ung thư vú được điều trị dưới 
dạng đa mô thức kết hợp giữa: Phẫu thuật, hóa trị, 
xạ trị và các liệu pháp miễn dịch. Trong đó xạ trị là 
một trong những phương pháp chính để điều trị cho 
bệnh nhân ung thư vú trái vì nó thể hiện khả năng 
cải thiện rõ rệt trong việc kiểm soát tại chỗ tại vùng 

và cải thiệ khả năng sống còn của bệnh nhân[2]. Tuy 
nhiên, hiệu quả và độ chính xác của xạ trị đối với 
bệnh nhân ung thư vú phụ thuộc rất lớn vào sự di 
động thành ngực của bệnh nhân. Đặc biệt với bệnh 
nhân ung thư vú trái có liều xạ vào tim lớn, có nguy 
cơ tử vong do các biến chứng về tim mạch  
(vì tim nằm trong trường chiếu). Điều này được đề 
cập trong nhiều nghiên cứu: Nghiên cứu công bố 
vào năm 2013 cho thấy tỷ lệ tăng tuyến tính của các 

TÓM TẮT 

Kỹ thuật hít sâu nhịn thở (Deep inspiration breath hold – DIBH) sử dụng hệ thống theo dõi bề mặt 
quang học (Optical surface monitoring system - OSMS) trong điều trị ung thư vú trái giúp giảm liều vào tim 
và các cơ quan lành trong quá trình xạ trị. Hiện nay tại khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 áp dụng kỹ thuật DIBH cho bệnh nhân ung thư vú trái. Để tối ưu hóa trong việc lựa chọn bệnh 
nhân và kỹ thuật xạ trị sử dụng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu so sánh, đánh giá phân bố liều tại thể tích 
điều trị và các cơ quan lành trên hai chuỗi ảnh CT thở tự do (Free Breathing - FB) và hít sâu nhịn thở 
(DIBH) của ba kỹ thuật lập kế hoạch Trường trong trường (Field in Field - FiF), Xạ trị điều biến liều 
(Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT), Xạ trị điều biến liều theo thể tích cung tròn (Volumetric 
Modulated Arc Therapy - VMAT).  

So sánh giữa 2 kế hoạch DIBH và FB của 10 bệnh nhân ung thư vú trái, các tiêu chí liều trung bình và 
liều lớn nhất ở các cơ quan lành đều có sự cải thiện, đặc biệt ở tim (p <0,05, liều trung bình và liều lớn 
nhất ở tim giảm tương ứng 37,03% và 7%). Khoảng cách từ tim đến thành ngực, thể tích phổi ở CT DIBH 
lớn hơn ở CT FB (p <0,05). Có sự tương quan giữa thể tích  phổi (R = 0,48), sự khác biệt giữa 2 CT  
(R = 0,29), khoảng cách từ tim đến thành ngực (R = 0,49) với sự giảm liều tim từ đó có thể đưa ra một 
số tiêu  chí mới để lựa chọn bệnh  nhân.  So  sánh  giữa 3  kỹ thuật  FiF,  IMRT  và VMAT  ta  thấy kế hoạch
VMAT, IMRT cho độ bao phủ Q, chỉ số CI, và HI gần giá trị lý tưởng hơn so với kế hoạch FiF từ đó có thể 
đưa ra sự lựa chọn kỹ thuật tối ưu cho từng ca bệnh.  

Từ đó để tối ưu hóa quy trình xạ trị ung thư vú trái cần: lựa chọn bệnh nhân (ngoài lựa chọn dựa trên
khả năng hít thở cần sử dụng thêm các công cụ xác định sự thay đổi thể tích phổi, khoảng cách giữa 2 CT 
FB và DIBH để tiên lượng khả năng hưởng lợi từ kỹ thuật DIBH), lập kế hoạch (sử dụng cả 3 kỹ thuật trên 
2 chuỗi CT), đánh giá (giá trị “cut-off” V25% ở tim). 

Từ khóa: Ung thư vú trái, DIBH, FB, FiF, IMRT, VMAT. 
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biến cố tim mạch với liều tim lên đến 7,4%  
(Bao gồm: Nhồi máu cơ tim, tử vong do tim thiếu 
máu). Kết quả của nghiên cứu tương đồng cho thấy 
nguy cơ mắc biến cố mạch vành cấp tính ở tim tăng 
tỷ lệ 16,5% trên mỗi Gy liều tim trung bình trong  
9 năm đầu sau khi kết thúc điều trị[3]. Để cải thiện 
điều này, từ năm 2018 tại khoa Xạ trị - Xạ phẫu bệnh 
viện TƯQĐ 108 đã đưa vào quy trình kỹ thuật mới 
hít sâu nhịn thở (DIBH) sử dụng hệ thống theo dõi 
bề mặt quang học (OSMS) dùng để xạ trị vú trái. 
DIBH là một kỹ thuật mới, yêu cầu bệnh nhân nhịn 
thở từ 20 - 30 s trong quá trình chụp CT cũng như 
quá trình điều trị. Ưu điểm của kỹ thuật xạ trị hít sâu 
nhịn thở: Khi bệnh nhân hít sâu nhịn thở, phổi của 
bệnh nhân sẽ chứa đầy khí và đẩy tim của bệnh 
nhân ra xa thành ngực và khu vực xạ trị. Điều này 
rất quan trọng để giảm thiểu liều xạ vào tim, tránh 
được các tác dụng phụ không mong muốn của tia xạ 
lên tim của bệnh nhân. Ưu điểm này đã được đề cập 
trong nhiều nghiên cứu[4]: Có sự giảm liều tim từ 
40% đến 48% ở kế hoạch sử dụng kỹ thuật DIBH so 
với khi bệnh nhân thở tự do với sự giảm liều tim 
trung bình từ 1,7 đến 2,5Gy[5]. Một số hệ thống hỗ 
trợ đang được áp dụng để triển khai kỹ thuật DIBH 
trong quá trình điều trị như DIBH tự nguyện,  
hệ thống điều khiển bằng máy tính dựa trên thể tích 
thở (ACB) và theo dõi bề mặt quang học.  
Trong nghiên cứu này, bệnh nhân điều trị bằng kỹ 
thuật DIBH nhờ sự trợ giúp của hệ thống giám sát 
bề mặt quang học (OSMS). OSMS là một công cụ 
để theo dõi di động bề mặt của bệnh nhân. Dựa vào 
việc phát và thu nhận tia hồng ngoại phản xạ, hệ 
thống giúp điều chỉnh vị trí của bệnh nhân và giường 
bệnh khi điều trị về vị trí giống như khi bệnh nhân 
chụp CT[6]. Tuy nhiên, trong quy trình chưa thực sự 
tối ưu hoá ở bước lập kế hoạch điều trị. Hiện tại, các 
kỹ thuật lập kế hoạch khác nhau đã được phát triển 
để giảm liều bức xạ cho tim trong điều trị ung thư vú: 
Kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) và Kỹ thuật xạ trị 
theo thể tích cung tròn (VMAT) đã được chứng minh 
là làm giảm phần trăm thể tích nhận liều cao nhưng 
lại tăng phần trăm thể tích nhận liều thấp hơn so với 
kỹ thuật xạ trị tương thích ba chiều (Three 
Dimension Conformal Radiation Therapy 3D-CRT)[7]. 
Để giải quyết nhưng vấn đề này, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu lập kế hoạch, so sánh và đánh giá giữa 
kế hoạch lập trên 2 chuỗi CT: Thở tự do (FB) và hít 
sâu nhịn thở (DIBH). Giữa kế hoạch lập trên 3 kỹ 
thuật: FiF, IMRT và VMAT. Từ đó, giúp tối ưu hóa 
bước lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư 
vú trái bằng kỹ thuật DIBH. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Đối tượng 

Tiêu chuẩn chọn mẫu: bệnh nhân nữ ung thư 
vú trái đã cắt bỏ toàn bộ vú trái và có chỉ định xạ trị 
vào thành ngực. 

Quy trình chọn bệnh nhân: 10 bệnh nhân nữ 
ung thư vú trái đã cắt bỏ toàn bộ vú trái và có chỉ 
định xạ trị vào thành ngực. Có khả năng nhịn thở từ 
20 - 30s, đã điều trị áp dụng kỹ thuật DIBH, lập kế 
hoạch bằng kỹ thuật FiF và được hỗ trợ bởi hệ 
thống OSMS dưới hệ thống máy TrueBeam STx. Tất 
cả các bệnh nhân đều nhận liều kê 42Gy/15Fx, lập 
kế hoạch trên phần mềm Eclipse v13.6 sử dụng 
thuật toán AAA (Anisotropic Analytical Algorithmm). 

CT mô phỏng 

Bệnh nhân được lựa chọn thực hiện bằng  
kỹ thuật DIBH thường được tập thở bằng ngực một 
tuần trước khi tiến hành chụp CT mô phỏng và điều 
trị. Nếu bệnh nhân đáp ứng quy trình lựa chọn  
bệnh nhân sẽ được tiến hành chụp CT mô phỏng. 
Trong quá trình chụp CT mô phỏng kết hợp với  
kỹ thuật DIBH, kỹ thuật viên sẽ yêu cầu bệnh nhân 
hít vào và nín thở qua loa trong phòng chụp CT  
mô phỏng. Trong quá trình chụp CT mô phỏng bệnh 
nhân cần phải hít sâu nín thở trong vòng 20s. Ảnh 
CT của bệnh nhân sẽ được chụp trên cả 2 pha là FB 
và DIBH.  

Quy trình đang áp dụng 
Lựa chọn bệnh nhân trên khả năng nhịn thở 

và phối hơp, lập kế hoạch trên chuỗi CT DIBH và 
chọn một kỹ thuật xạ trị. Trong quy trình vẫn chưa 
thực sự tối ưu hoá ở bước lập kế hoạch: lựa chọn kỹ 
thuật điều trị.  

 
Phương pháp nghiên cứu   

Thực hiện nghiên cứu: Mỗi bệnh nhân sẽ được lập lại kế hoạch điều trị trên cả 2 chuỗi CT FB và DIBH, 
mỗi chuỗi ảnh CT lập bằng cả 3 kỹ thuật FiF, IMRT và VMAT. Nghiên cứu này sẽ giúp tìm ra sự khác biệt về 
liều trên các cơ quan lành khi lập kế hoạch giữa 2 chuỗi ảnh CT, đồng thời chỉ ra ưu nhược điểm của từng kỹ 
thuật lập kế hoạch. 

Thể tích bia lâm sàng (CTV) bao gồm phần thành ngực còn lại sau khi cắt bỏ vú. Thể tích bia lập kế hoạch 
(PTV) được xác định trùng với CTV. Các cơ quan nguy cấp như: Tim, phổi, và vú đối bên được xác định trên 
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chuỗi CT theo báo cáo của Feng và cộng sự[8]. Để giảm sự sai khác khi xác định các cơ quan nguy cấp và thể 
tích điều trị giữa 2 chuỗi ảnh CT, cùng 1 bác sỹ sẽ xác định và khoanh vùng tất cả các thể tích.  

 

Chụp CT hít thở 
tự do
(FB)

Kĩ thuật 
VMAT

Kĩ thuật
 FiF

Kĩ thuật 
IMRT

Chụp CT hít sâu 
nhịn thở
(DIBH)

Kĩ thuật 
VMAT

Kĩ thuật 
FiF

Kĩ thuật 
IMRT

Ảnh CT

So sánh trên 
các tiêu chí

So sánh hiệu quả giữa 
2 kế hoạch

Đưa ra các tiêu chí để 
lựa chọn bệnh nhân  

Hình 1. Sơ đồ phương pháp tiến hành nghiên cứu 

Dưới đây là thiết kế trường chiếu của 3 kỹ thuật 

FiF: Thực chất là kỹ thuật 3D-CRT. Trong 
nghiên cứu này phần thể tích điều trị là toàn bộ 
thành ngực nên kỹ thuật FiF sẽ thiết kế 2 trường 
chiếu lướt giúp giảm liều và tim và phổi. Mỗi trường 
chiếu được chia nhỏ thành các trường chiếu con 
theo giúp giảm liều cao. Kế hoạch lập bằng kỹ thuật 
FiF được đánh giá theo tiêu chuẩn RTOG 1005[9]. 

IMRT: 6 trường chiếu chính không đối song 
cùng các lá MLC động di chuyển dựa vào vị trí khối 
u và cơ quan lành để đạt được phân bố liều tối ưu. 
Tất cả các kế hoạch IMRT đều được tối ưu hóa theo 
tiêu chuẩn của MSKCC[10]. 

VMAT: Được thiết kế với 4 bán cung tròn theo 
kỹ thuật split arc theo nghiên cứu của boman là cộng 
sự công bố năm 2016[11]. Góc giường 0o  cho tất cả 
các kế hoạch, năng lượng phụ thuộc vào vị trí của 

khối u. Điều chỉnh các trọng số, liều giới hạn của cơ 
quan lành theo tiêu chuẩn của MSKCC[10]. Liều giới 
hạn của thể tích điều trị thường cao hơn từ 3 - 7% 
so với liều kê. 

So sánh và đánh giá 

Để so sánh kế hoạch lập trên 2 chuỗi CT FB và 
DIBH nghiên cứu sử dụng liều giữa các cơ quan 
lành lấy trên cùng một kỹ thuật FiF, cùng với sự 
chênh lệch thể tích phổi (xác định trên phần mềm 
Eclipse v13.6 dựa vào chuỗi ảnh CT của bệnh), sự 
chênh lệch khoảng cách giữa tim và thành ngực (xác 
định bởi lát cắt CT tại đốt sống ngực thứ 7, từ cột 
sống dóng theo trục dọc lên 11cm, tại điểm đó dùng 
dóng trục ngang để xác định khoảng cách từ đó đến 
thành ngực bên trong), khoảng cách giữa CT (xác 
định ở lát cắt tại tâm mà kỹ thuật viên đã xác định, 
sử dụng đường dóng trục dọc tại tâm để xác định 
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khoảng cách giữa 2 đường biên, đó chính là khoảng 
cách giữa 2 CT).  

Bảng 1. Các chỉ số đánh giá kế hoạch lập bằng  
2 chuỗi CT 

Các cơ quan lành Tiêu chí 

Tim 
Dmean 

Dmax 
V5 (%), V10 (%), V15 (%), 
V20 (%), V25 (%), V35 (%) 

Phổi cùng bên Dmean V20% 

Phổi đối bên Dmean  

Vú đối bên Dmean  

 

Bảng 2. Giới hạn liều vào các tổ chức điều trị 

Cơ quan RTOG_1005  

(2,8Gy/1Fx) 

MSKCC 

(2,8Gy/1Fx) 

CTV 95% liều chỉ định che phủ toàn bộ CTV,  

max dose <107% 

95% liều kê đủ 100% CTV, Max dose  110% 

Phổi V20<15%, V10<35%, V5 < 50% With DIBH With FB 

V20  25,2% 

V10  53% 

Dmean  15,12Gy 

V20  27,72% 

V20  57,12% 

Dmean  16,8Gy 

Tim V20 < 5%, V1 0< 30%  

Mean dose <400cGy 

V25  21%, Dmean  7,56 Gy 

Dmax  42Gy 

Vú đối bên Dmax < 3Gy Dmean  4,2Gy 

Để so sánh kế hoạch lập bằng 3 kỹ thuật FiF, IMRT và VMAT sẽ sử 

 dụng các chỉ số đánh giá liều tới thể tích điều trị lấy trên cùng một chuỗi ảnh DIBH: 

Bảng 3. Các chỉ số đánh giá kế hoạch lập bằng  
3 kỹ thuật 

Chỉ số Tài liệu tham khảo Công thức 

Độ bao phủ 

Q 

RTOG-1993[9] 

Lý tưởng Q = 1 
min

p

D
D

 

CI 

ICRU-62[12] 

Lý tưởng CI = 1 
100

CTV

V
V  

Paddick[13] 

Lý tưởng CI = 1 

 2
100

100

CTV

CTV

V
V V  

HI 
Wu Qiuhen[14] 

Lý tưởng H = 0 
5 95

P

D D
D


 

*Ghi chú: 

Bảng VCTV: Thể tích CTV (cm3). VCTV50, VCTV100:  
Thể tích CTV nhận 50%, 100% liều chỉ định (cm3). 
V100: Thể tích được bao phủ bởi đường đồng liều 
100% (cm3). D5, D95: Liều tại 5% và 95% thể tích 

(Gy). Dmin: Giá trị liều tối thiểu, tối đa (Gy).  
DP: Liều chỉ định (Gy). 

Phương pháp kiểm định[15] 

Trong nghiên cứu này sử dụng kiểm định Pair 
sample t-test để đánh giá sự khác nhau của liều 
dung nạp tại cơ quan lành giữa hai kế hoạch sử 
dụng 2 chuỗi CT. Thực hiện so sánh giá trị trung 
bình giữa của liều dung nạp tại các cơ quan lành 
giữa 2 kế hoạch lập trên 2 chuỗi CT: Thở tự do (FB) 
và hít sâu nhịn thở (DIBH), thực hiện tính giá trị p 
của kiểm định pair sample t-test bằng công cụ Excel. 
Ngoài ra sự tương quan giữa các đại lượng được 
xác định bằng giá R được tính toán để đưa ra thêm 
các tiêu chí để lựa chọn bệnh nhân. 

KẾT QUẢ 

Sau quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, đánh 
giá và so sánh đã thu được những kết quả sau: 60 
kế hoạch lập lại trên cả 3 kỹ thuật đều đạt tất cả các 
tiêu chí đánh giá kế hoạch. 

So sánh kế hoạch lập trên 2 chuỗi CT 

Dựa vào bảng ta nhận xét kỹ thuật DIBH cho sự 
giảm liều vào các cơ quan lành đặc biệt là tim (giá trị 
p < 0,05). Các cơ quan khác như phổi cùng bên, 
phổi đối bên và vú đối bên đều cho dấu hiệu giảm 
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liều giá trị liều lập trên CT DIBH tương ứng nhỏ hơn so với trên CT FB. 
 

Bảng 3. Kết quả so sánh kế hoạch giữa 2 CT của 10 bệnh nhân ung thư vú trái lập kế hoạch bằng kỹ thuật FiF 

Các cơ quan Các tiêu chí DIBH FB Giá trị p DIBH so với FB (%) 

Tim 

Dmax (Gy) 37,19 ± 4,81 39,99 ± 3,61 0,002 < 0,05 -7,00 

Dmean (Gy) 1,36 ± 0,35 2,16 ± 0,59 0,01 < 0,05 -37,03 

V5 (%)  3,51 ± 1,69 6,99 ± 2,08  0,005 < 0,05 -49,78 

V10 (%)  1,77 ± 1,10 4,49 ± 1,86 0,006 < 0,05 -60,57 

V15 (%)  1,31 ± 0,88 3,59 ±1,67 0,008 < 0,05 -63,50 

V20 (%)  1,04 ± 0,74 2,8 ± 1,43  0,015 <  0,05 -62,85 

V25 (%)  0,82 ± 0,69 2,27 ± 1,25  0,02 < 0,05 -63,87 

V35 (%)  0,38 ± 0,23 1,22  ± 0,89 0,04 < 0,05 -68,85 

Khoảng cách tim - thành ngực (cm) 6,19 ± 0,87 3,83 ± 0,85  0,0003 < 0,05 61,61 

Phổi Thể tích (mL) 3302,55 ± 467,22 2068,58 ± 213,03 0,0001 < 0,05 59,65 

Phổi cùng bên 
Dmean (Gy) 6,95 ± 1,61 8,10 ± 1,57 0,19 

 
V20 (%)  12,91 ± 4,70 16,39 ± 4,10 0,16 

Phổi đối bên Dmean (Gy) 9,81 ± 3,048 9,38 ± 3,14 0,79 

Vú đối bên Dmean (cGy) 27,65 ± 8,77 37,79 ± 9,11 0,058 

So sánh giữa 2 kế hoạch DIBH và FB trên 10 bệnh nhân ung thư vú trái. Kế hoạch DIBH cho thấy có sự 
giảm liều rõ rệt ở tim so với kế hoạch FB. Không chỉ ở liều lớn nhất (2,8Gy; p = 0,002 <0,05) và liều trung bình 
(0,8Gy; p = 0,01 <0,05) mà còn ở các phần trăm thể tích tim nhận liều 5Gy (49,78%;  
p = 0,005 < 0,05), 10Gy (60,57%; p = 0,006 < 0,05), 15Gy (63,05%; p = 0,008 <0,05), 20Gy (62,85%;  
p = 0,015 < 0,05), 25Gy (63,87%; p = 0,02 < 0,05) và 35Gy (68,85%; p = 0,04 <0,05).  

 

Hình 2. Phân bố liều trung bình tim của  
kế hoạch DIBH và kế hoạch FB 

 

Hình 3. Sự chênh lệch liều trung bình ở tim của  
kế hoạch FB so với kế hoạch DIBH 

 

Có sự tăng rõ rệt ở khoảng cách từ tim đến thành ngực (2,36cm; p = 0,0003 < 0,05) và thể tích phổi  
(1234mL ; p = 0,0001 < 0,05) ở CT DIBH so với CT FB.  



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 320 

 

Hình 4. Phân bố khoảng cách từ tim đến thành 
ngực của kế hoạch DIBH và kế hoạch FB 

 

Hình 5. Phân bố thể tích phổi của kế hoạch DIBH và kế 
hoạch FB 

 

So sánh kế hoạch lập trên 3 kỹ thuật 

Dữ liệu được lấy trên các kế hoạch lập bằng 3 
kỹ thuật của 10 bệnh nhân trên chuỗi ảnh CT DIBH. 
Dựa vào số liệu ở bảng ta nhận xét trên tất cả các 
kế hoạch kỹ thuật IMRT và VMAT đều cho giá trị ổn 
định và xấp xỉ giá trị lý tưởng hơn so với kỹ thuật 
FiF. Điều này được giải thích do kỹ thuật FiF có số 
lượng trường chiếu ít và các lá MLC cố định, trong 
khi IMRT và VMAT có các lá MLC di động dựa vào vị 
trí khối u, tối ưu hóa bằng phần mềm nên sẽ đảm 
bảo đủ liều vào thể tích điều trị. 

Bảng 4. Kết quả so sánh kế hoạch lập bằng  
3 kỹ thuật của 10 bệnh nhân 

 FiF IMRT VMAT 

CI ICRU - 62 0,63 ± 0,15 1,03 ± 0,02 1,00 ± 0,02 

CI Paddick 0,38 ± 0,09 0,87 ± 0,02 0,90 ± 0,01 

HI RTOG 0,18 ± 0,09 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

HI Wu 1,06 ± 0,01 1,09 ± 0,01 1,10 ± 0,01 

 

 

BÀN LUẬN 

Sự tương quan giữa các tiêu chí 

Bảng 5. Mối liên hệ tương ứng giữa các tiêu chí 

Tiêu chí A Tiêu chí B Giá trị P Giá trị R 

Khoảng cách từ tim đến thành ngực 
Sự giảm liều lớn nhất ở tim 0,002 < 0,05 0,498 

Sự giảm liều trung bình ở tim 0,004 < 0,05 0,38 

Sự chênh lệch k/c giữa 2 CT 

Sự giảm liều lớn nhất ở tim 0,002 < 0,05 0,29 

Sự giảm liều trung bình ở tim 0,004 < 0,05 0,29 

Sự giảm phần trăm thể tích phổi nhận 20Gy 0,001 < 0,05 0,26 

Sự chênh lệch thể tích phổi 
Sự giảm liều lớn nhất ở tim < 0,001 0,33 

Sự giảm liều trung bình ở tim < 0,001 0,48 

Thể tích phổi trái 
Liều lớn nhất ở tim < 0,0001 -0,39 

Liều trung bình ở tim < 0,0001 -0,41 

 

Ta nhận thấy sự tương ứng thuận giữa các đại 
lượng sự khác biệt của khoảng cách giữa tim - thành 

ngực với sự chệnh lệch liều lớn nhất ở tim  
(p = 0,002 < 0,05, R = 0,498), sự chênh lệch liều 
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trung bình ở tim (p = 0,004 < 0,05, R = 0,38). Cụ thể 
khi khoảng cách giữa tim và thành ngực của bệnh 
nhân giữa lúc thở tự do và khi hít sâu nhịn thở càng 
lớn thì sự giảm liều vào tim trên cả liều lớn nhất và 
liều trung bình càng lớn. Nhưng khoảng cách này chỉ 
xác định được trên ảnh CT mà không thể nhận biết 
được bằng trực quan mắt thường. Ta có 2 dấu hiệu 
có thể nhận biết được bằng trực quan và có thể đưa 
vào các tiêu chí để lựa chọn bệnh nhân đó là:  
Sự tương ứng thuận của sự chênh lệch khoảng 
cách giữa 2 CT và sự chênh lệch của thể tích phổi 
với liều tim. Sự chênh lệch khoảng cách giữa 2 CT 
có sự tương ứng thuận với sự chênh lệch liều lớn 
nhất ở tim (p = 0,002 <0,05, R = 0,29), sự chênh 
lệch liều trung bình ở tim (p = 0,004 <0,05,  
R = 0,12) và sự chênh lệch phần trăm thể tích phổi 
nhận liều 20Gy (p = 0,001 <0,05, R = 0,26). Từ đây 
ta có thể xác định khoảng cách giữa 2 CT bằng cách 
đo trực tiếp trên cơ thể bệnh nhân (Phần ngực) từ 
lúc trước khi chụp ảnh CT để từ đó có thể lựa chọn 
kỹ thuật phù hợp bởi bệnh nhân có khoảng cách 
chênh lệch giữa 2 CT càng lớn thì hiệu quả giảm liều 
vào tim (Cả liều lớn nhất và liều trung bình) càng lớn 
và phần trăm thể tích phổi nhận liều 20Gy càng nhỏ, 
mang lại hiệu quả càng cao. Sự chênh lệch thể tích 
phổi khi bệnh nhân hít vào và khi bệnh nhân thở ra 
càng lớn thì sự giảm liều lớn nhất và liều trung bình 
ở tim càng hiệu quả  tương ứng (p <0,001, R = 0,33 
và R = 0,48). Từ đây ta có thể sử dụng các thiết bị 
để xác được sự chênh lệch thể tích phổi của bệnh 
nhân trước và trong khi nhịn thở (Các thiết bị tập 
thở). Sự chênh lệch thể tích phổi càng lớn thì khả 
năng có thể giảm liều vào tim càng lớn. Cùng với  
sự tương ứng thuận là sự tương ứng nghịch của  
thể tích phổi trái khi bệnh nhân hít sâu nhịn thở với 
liều tim. Cụ thể khi thể tích phổi trái của bệnh nhân 
khi hít sâu nhịn thở càng lớn thì liều cực đại và  
liều trung bình của tim càng nhỏ tương ứng  
p = 0,0001 <0,05, R = -0,39 và p = 0,0001 <0,05,  
R = -0,41. Không có sự tương quan giữa thể tích tim 
với sự giảm liều (p>0,05) nên ta có thể kết luận bệnh 
nhân được hưởng lợi ích từ kỹ thuật DIBH bất kể có 
thể tích tổng thể hoặc giải phẫu tim thế nào. 

Liên hệ với các nghiên cứu tương đồng 

Kết quả của nghiên cứu tương đồng với kết quả 
của các nghiên cứu đã được công bố. Ví dụ 
Hjelstuen và cộng sự[16], Vikström và cộng sự[17] và 
Stranzl van cộng sự[18] nhận thấy giảm liều tim trung 
bình từ 50 đến 56% thông qua việc áp dụng DIBH so 
với xạ trị thường quy. Hay nghiên cứu của Darby và 
cộng sự cho thấy tỷ lệ các biến cố mạch vành lớn 
tăng tuyến tính với liều trung bình cho tim là 7,4% 
mỗi Gy[2].  

Ngoài ra nghiên cứu của Winston Vuong[19] có 
kết luận: ”Những bệnh nhân áp dụng phương thức 
phẫu thuật bảo tồn và không có trường hạch bổ 
sung có một mối liên hệ với việc giảm phần trăm thể 
tích phổi nhận liều 20Gy khi sử dụng kỹ thuật DIBH”. 
Nhưng nghiên cứu này chưa xét đến kế hoạch điều 
trị kết hợp hạch bổ sung nên chưa thể kết luận về 
điều này. 

Đặc biệt ở bài báo của S.Schonecker[20] đưa ra 
kết quả: ”Với những bệnh nhân có phần trăm thể 
tích tim nhận liều 25Gy bằng 0% thì bệnh nhân đó 
sẽ không được hưởng lợi từ kỹ thuật DIBH và sẽ 
được điều trị bằng quy trình thường quy”. Điều này 
được giải thích là do nếu phần trăm thể tích nhận 
liều 25Gy ở tim của bệnh nhân nhỏ hơn hoặc bằng 
0% thì tất cả các giá trị khác như phần trăm thể tích 
tim nhận liều 5Gy, 10Gy 15Gy, 20Gy ở cả 2 kế 
hoạch DIBH và FB đều xấp xỉ nhau và chênh lệch rất 
ít nên giá trị V25 (%) được sử dụng như một giá trị 
“cut-off “ để quyết định liệu bệnh nhân có điều trị 
bằng kỹ thuật DIBH hay không ? Trong nghiên cứu 
này có 1 bệnh nhân số 2 thỏa mãn được yêu cầu thể 
tích nhận liều 25Gy bằng 0%. 

KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: việc sử 
dụng các công cụ xác định sự thay đổi thể tích phổi, 
khoảng cách giữa 2 CT FB và DIBH có thể tiên 
lượng khả năng hưởng lợi từ kỹ thuật DIBH. 

Tối ưu hoá ở bước lập kế hoạch bằng cả 3 kỹ 
thuật FiF, IMRT và VMAT trên cả 2 chuỗi CT FB và 
DIBH), giúp đánh giá giá trị “cut-off” V25% ở tim 
nhằm tăng hiệu quả điều trị. 
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Bắt đầu quy trình

Bác sĩ tư vấn
Giới thiệu kỹ thuật 

DIBH

Luyện tập và lựa chọn bệnh nhân
(Tập nhịn thở 20-30s, xác định sự chênh 

lệch giữa 2 đường biên cơ thể, xác định sự 
chênh lệch thể tích phổi)

Tiến hành chụp CT 
trên cả 2 pha FB và 

DIBH

 Điều trị thường 
quy 

Lập kế hoạch 

Kỹ thuật 
IMRT

Kỹ thuật 
FiF

Kỹ thuật 
VMAT

 Tim
V25(%)>0KhôngĐiều trị thường quy

Tiến hành điều trị áp dụng kỹ 
thuật DIBH dưới sự giám sát 

của hệ thống OSMS

Bệnh nhân lựa chọnKhông 
đồng ý

Có So sánh đánh giá và lựa 
chọn kế hoạch

Kết thúc quy trình

Tiến hành chụp 
CT thường quy

Đồng ý Điều trị áp dụng 
DIBH

 

Hình 6. Quy trình tối ưu hơn việc lựa chọn bệnh nhân, lập và đánh giá kế hoạch 
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ABSTRACT  

Optimization of the radiotherapy protocol for left-side breast cancer using deep  
inspiration breath hold (DIBH) 

The Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) technique using an Optical surface monitoring system 
(OSMS) helps reduce the dose into the heart and organs at risk. At Department of Radiation Oncology and 
Radiosurgery 108 Military Central Hospital have applied DIBH technique for left-sided breast cancer patient.To 
optimize patient selection and the radiotherapy technique used, we research to compare and evaluate the dose 
distribution at clinical target volume and organs at risk on two CT Free Breath (FB) scans and DIBH scans, of 
three planning techniques three - dimensional conformal radiation therapy (FiF), Intensity Modulated Radiation 
Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). 

Comparing between the two DIBH and FB plans of 10 left-sided breast cancer patients, the criteria for the 
average dose and the maximum dose in OARs showed an improvement, especially in the heart (p <0.05, mean 
dose and max dose decrease respect 37.03% and 7%). The distance from the heart to the chest wall, the lung 
volume in CT DIBH was greater than that in CT FB (p <0.05). There was a correlation between lung volume  
(R = 0.48), the difference between 2 CT (R = 0.29), distance from the heart to the chest wall (R = 0.49), and a 
decrease in cardiac dose from that may present some new criteria for selecting patients. Comparison between 
3 techniques FiF (Field in Field), IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), and VMAT (Volumetric 
Modulated Arc Therapy) we see VMAT, IMRT plans for Q, CI, and HI close to perfect value than FiF plan so 
that it can offer the optimal technical choice for each case.  

From there, to optimize the radiotherapy protocol for left breast cancer: patient selection (in addition to 
options based on breathing ability, it is necessary to use additional tools to determine changes in lung volume, 
the distance between 2 CT FB and DIBH to predict the possibility of benefit from DIBH technique), plan (using 
all 3 techniques on 2 CT series), evaluate (“cut-off” value of V25% at heart). 

Keywords: Left-sided Breast cancer, DIBH, OSMS, FiF, IMRT, VMAT. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhiều trường hợp khối u não và một số 
bệnh lý sọ não ở những vị trí không thể thực hiện 
được phẫu thuật. Trước khó khăn, thách thức như 
vậy, một số phương pháp điều trị u não và bệnh lý 
sọ não đã ra đời. Một trong các phương pháp đó là 
xạ phẫu. Năm 1967, thế hệ máy xạ phẫu Gamma 
Knife đầu tiên được xây dựng tại nhà máy hạt nhân 
Studsvik với 179 nguồn Cobalt-60 tập trung bức xạ 
từ nhiều hướng, tổng liều hấp thụ tại khối u sẽ lớn 
đủ để hủy diệt chúng, trong khi vùng mô não khỏe 
mạnh xung quanh chỉ nhận một liều nhỏ nên ít bị 
nguy hại[1]. Cho đến nay có rất nhiều phiên bản 
Gamma Knife được nghiên cứu và xây dựng,  
chủ yếu là cải thiện khả năng định vị, tăng số nguồn 
hay thay đổi cơ cấu cung cấp bức xạ đến thể tích 
điều trị. 

Với sự cải thiện không ngừng của bộ chuẩn 
trực đa lá MLC (Multileaf Collimator) trên máy gia tốc 
xạ trị, ngày nay xạ phẫu đã được nghiên cứu tiến 
hành triển khai trên cơ sở một số kỹ thuật xạ trị: 

Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), 
Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), 
Dynamic Conformal Arc Therapy (DCAT), Image 
Guided Radiation Therapy (IGRT). 

Tháng 6 năm 2019, Irina Vergalasova và các 
cộng sự trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng 
so với xạ phẫu bằng Gamma Knife, xạ phẫu sử dụng 
kỹ thuật VMAT với các cung không đồng phẳng cho 
chỉ số trùng khớp liều Conformity Index (CI) bằng 
hoặc cao hơn; chỉ số suy giảm liều Gradient Index 
(GI) tương đồng với thể tích điều trị đường kính lớn 
hơn 1cm, thấp hơn với thể tích điều trị đường kính 
nhỏ hơn 1cm; thời gian điều trị giảm đáng kể[2]. 

Với những trường hợp bệnh nhân có 1 thể tích 
điều trị thì việc lập kế hoạch xạ phẫu sử dụng kỹ 
thuật VMAT hoàn toàn có thể thực hiện dễ dàng. 
Tuy nhiên, những trường hợp có từ 2 thể tích điều trị 
trở lên trên một kế hoạch thì có một vấn đề thường 
xuất hiện đó là cầu liều giữa các thể tích điều trị và 
chính những điểm tại vùng cầu liều này làm chỉ số 
Gamma Pass Rate thấp khi kiểm tra chất lượng kế 

TÓM TẮT 

Đối tượng: Nghiên cứu này bước đầu phát triển công cụ tính toán tối ưu góc Collimator cho xạ phẫu 
có từ hai thể tích điều trị trở lên để khắc phục hiện thượng cầu liều và cải thiện chỉ số Gamma Pass Rate 
khi kiểm tra chất lượng kế hoạch điều trị.  

Phương pháp: Kích thước, tọa độ các thể tích điều trị được xác định trên phần mềm lập kế hoạch 
Eclipse v13.6 là dữ liệu đầu vào của công cụ tối ưu góc Collimator. Với mỗi góc Collimator, có vector 
Collimator tương ứng qua đó xác định một mặt phẳng nhận vector Collimator làm vector pháp tuyến gọi là 
mặt phẳng chiếu. Thực hiện quay Gantry hết một cung, mỗi góc quay tính diện tích chồng chập các hình 
chiếu của các thể tích điều trị trên mặt phẳng chiếu cộng vào tổng S. Góc Collimator tối ưu là góc có tổng 
diện tích S nhỏ nhất. 

Kết quả: Đánh giá 5 trường hợp được chỉ định xạ phẫu, có từ 2 đến 3 thể tích điều trị, kế hoạch được 
lập với góc Collimator theo khuyến cáo của công cụ tối ưu đều cho kết quả giảm cầu liều và tăng chỉ số 
Gamma Pass Rate trong khi vẫn giữ được chất lượng kế hoạch so với kế hoạch chưa tối ưu. 

Từ khóa: Xạ phẫu, Collimator, cầu liều, Gamma Pass Rate. 
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hoạch. Nguyên nhân xuất hiện cầu liều là do góc 
Collimator chưa hợp lý dẫn đến những khoảng trống 
giữa các thể tích điều trị và do đó, khi tính phân bố 
liều sẽ xuất hiện vùng cầu liều giữa 2 thể tích điều 
trị. Vấn đề này có thể giải quyết khi thay đổi góc 
Collimator. 

Về mặt lý thuyết, để giải quyết vấn đề cầu liều 
thì chỉ cần chọn góc Collimator sao cho không có 
khoảng trống giữa các thể tích điều trị. Tuy nhiên, 
thực tế với xạ phẫu dựa trên kỹ thuật VMAT, do sử 
dụng cung chiếu nên góc nhìn thể tích điều trị thay 
đổi liên tục dẫn đến lựa chọn góc Collimator gặp khó 
khăn, chủ yếu dựa trên cảm tính và các lần thử.  
Như vậy việc lập kế hoạch sẽ mất nhiều thời gian 
hơn và đôi khi các góc Collimator được lựa chọn 
chưa phải là tối ưu. 

Khi kiểm chuẩn kế hoạch (Quatily Assurance 
Plan - QA Plan) trước điều trị, những điểm thuộc 
vùng cầu liều này có sự chênh lệch lớn khi so sánh 
giữa phân bố liều tính toán và đo đạc. Chính sự 
chênh lệch này dẫn đến chỉ số Gamma Pass Rate 
thường thấp và đôi khi nhỏ hơn nhỏ hơn ngưỡng 
95%. 

Để giải quyết vấn đề này cần phát triển công cụ 
giúp hỗ trợ việc lựa chọn góc Collimator đặt tên là 
Collimator Optimization for SRS tối ưu để hạn chế 
xuất hiện cầu liều và qua đó cải thiện chỉ số Gamma 
Pass Rate. 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu là 5 trường hợp được chỉ 
định điều trị xạ phẫu, có từ 2 đến 3 thể tích điều trị, 
thông tin trong Bảng 1. Ảnh CT (Computed 

Tomography) được chụp trên máy GE Optima 580, 
kế hoạch lập trên phần mềm Eclipse phiên bản 13.6, 
máy điều trị TrueBeam STx. 

Bảng 1. Dữ liệu 5 trường hợp nghiên cứu 

Trường 
hợp 

Số thể 
tích 

Kích thước 
(cm3) Vị trí tương đối 

1 2 1,9 - 3,4 Phải 

2 2 2,2 - 2,2 Trái 

3 2 2,4 - 2 Trung tâm 

4 2 4 - 6,9 Trung tâm 

5 3 4,7 - 5,3 - 6,4 Trung tâm 

 
Phương pháp nghiên cứu 

Thuật toán  
Sau khi vẽ thể tích điều trị trên phần mềm lập 

kế hoạch Eclipse v13.6 thì thông tin về kích thước, 
tọa độ của chúng đồng thời của Isocenter được xác 
định. Những thông tin này chính là dữ liệu đầu vào 
của công cụ Collimator Optimization for SRS.  
Với mỗi góc Collimator, có vector Collimator tương 
ứng qua đó xác định một mặt phẳng nhận vector 
Collimator làm vector pháp tuyến gọi là mặt phẳng 
chiếu. Bằng cách tính tổng diện tích chồng chập  
các hình chiếu của các thể tích điều trị trên mặt 
phẳng chiếu, thu được góc Collimator tối ưu nhất là 
góc có tổng diện tích chồng chập các thể tích điều trị 
nhỏ nhất. 

Công cụ tối ưu này được lập trình trên ngôn 
ngữ lập trình Dev-C++.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 327 

Lưu đồ thuật toán được thể hiện trên Hình 1. 

 

Hình 1. Lưu đồ thuật toán tối ưu góc Collimator 

Phép chiếu các thể tích điều trị trên mặt phẳng chiếu và tính tổng diện tích chồng chập các thể tích điều trị 
trong phần Algorithm được thực hiện như sau: 

Giả thiết góc giường là q; góc Gantry là i; góc MLC là j. 

Bước 1: Xác định vector pháp tuyến của mặt phẳng Gantry 

      (1) 
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Bước 2: Xác định vector cùng phương với MLC – gọi là  có độ dài bằng 1 

      (2) 

Với điều kiện  kết hợp  ta tính được tọa độ của vector  như sau: 

 

    (3) 

 
Bước 3: Xác định mặt phẳng để chiếu các thể tích điều trị 

Mặt phẳng này sẽ nhận vector  làm vector pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng như sau: 

 (4) 

Bước 4: Xác định tọa độ hình chiếu tâm các thể tích điều trị trên mặt phẳng chiếu 

M(xM; yM; zM) là tâm của thể tích điều trị. 

H(xH; yH; zH) là hình chiếu của tâm thể tích điều trị trên mặt phẳng chiếu. 

 

  (5) 

 
Trong đó: 

  (6) 

Bước 5: Tính diện tích giao các thể tích điều trị trên mặt phẳng chiếu 
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Hình 2. Bài toán tính diện tích giao của 2 đường tròn 

Trên thực tế, các khối u nội sọ có kích thước nhỏ, hình dạng khá gần dạng cầu nên để thuận tiện tính 
toán, trong nghiên cứu này sẽ giả thiết các khối u nội sọ là dạng cầu. Như vậy hình chiếu các thể tích điều trị 
trên mặt phẳng chiếu là các hình tròn. Bài toán tính diện tích giao các hình chiếu thể tích điều trị trên mặt 
phẳng chiếu như sau: 

A(x0; y0; z0), bán kính R1 

B(x1; y1; z1), bán kính R2 

 

 

 

Đặt:  

 

 

 

Phương pháp đánh giá kết quả nghiên cứu 
Mỗi trường hợp được lập hai kế hoạch giống 

hệt nhau về các thông số: góc giường, cung chiếu, 
giới hạn optimization,… chỉ khác nhau về góc 
Collimator. Trong đó một kế hoạch sử dụng góc 
Collimator bất kì và một kế hoạch sử dụng góc 
Collimator theo khuyến cáo của công cụ Collimator 
Optimization for SRS. Đánh giá hai kế hoạch trên 
các tiêu chí: độ trùng khớp liều - chỉ số CI, độ suy 
giảm liều - chỉ số GI, phân bố liều trên các cơ quan 
lành. Các kế hoạch được QA kiểm tra chất lượng 
trên EPID, đánh giá theo phương pháp Gamma 
Index. Các tiêu chí đánh giá được lựa chọn như sau: 

 

Hình 3. Định nghĩa các thể tích nghiên cứu  
(PTV: Thể tích điều trị; VPIV: Thể tích nhận liều chỉ 
định; PTVPIV: Thể tích điều trị nhận liều chỉ định; 

V50: Thể tích nhận 50% liều chỉ định) 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 330 

Chỉ số trùng khớp liều CI theo Paddick năm 2000[3] 

  (8) 

Chỉ số CIPaddick có giá trị trong khoảng từ 0 (toàn 
bộ thể tích điều trị không nhận được liều chỉ định) 
đến 1 (thể tích nhận liều chỉ định trùng khớp với thể 
tích điều trị). Giá trị lý tưởng của CIPaddick bằng 1. 

Chỉ số suy giảm liều GI theo Paddick năm 2006[4] 

   (9) 

GI là một công cụ nhằm đo lường một cách 
khách quan sự suy giảm liều bên ngoài khối u. Chỉ 
số GI càng thấp có nghĩa tổng thể tích bên ngoài 
PTV phải chịu liều đáng kể (liều ≥ 50% liều chỉ định) 
càng nhỏ thì kế hoạch càng tối ưu. Theo khuyến 
cáo, chỉ số GI phù hợp trong khoảng từ 3,0 đến 5,0 
và chấp nhận được nếu ≤ 3,0. 

Chỉ số Gamma Pass Rate[5] 

 (10) 

Chỉ số Gamma Index γ được định nghĩa như 
sau: 

  (11) 

Trong đó: 

 là điểm tham chiếu trên phân bố liều thực tế 
đo được. 

 là điểm trên phân bố liều tính toán. 

 là khoảng cách giữa điểm tham 
chiếu và điểm tính toán (mm). 

 là độ chênh lệch liều giữa điểm 
tham chiếu và điểm tính toán (%). 

δr (mm) và δD (%) được lựa chọn tùy thuộc yêu 
cầu độ chính xác của kế hoạch, thông thường lựa 
chọn 1 mm, 2 mm, 3 mm và 1%, 2%, 3%. Bộ δr và 
δD tạo nên một Elip mà những điểm nằm trong Elip 
đó sẽ có γ < 1. 

γ ≤ 1 cặp điểm được coi là tương đồng. 

γ >1 cặp điểm được coi là không tương đồng. 

Nghiên cứu này lựa chọn tiêu chuẩn ∆D = 2%, 
∆r = 1mm; phân bố liều trên tính toán và thực tế 
được xem là tương đồng với nhau khi chỉ số 

Gamma Pass Rate ≥ 95% và chỉ số này càng lớn 
càng tốt[5]. 

Kết quả và bàn luận 

Sau khi lập kế hoạch, tiến hành so sánh hai 
nhóm kế hoạch thông qua các chỉ số: Chỉ số 
CIPaddick, chỉ số GIPaddick, cầu liều, chỉ số Gamma 
Pass Rate, phân bố liều trên cơ quan lành. Kết quả 
được trình bày trong các phần sau: 

Chỉ số CIPaddick và GIPaddick 

Bảng 2. Chỉ số CIPaddick và GIPaddick của các 
kế hoạch nghiên cứu 

  CIPaddick GIPaddick 

Trường hợp 1 
Không tối ưu 0,74 3,71 

Có tối ưu 0,74 3,71 

Trường hợp 2 
Không tối ưu 0,80 3,44 

Có tối ưu 0,79 3,26 

Trường hợp 3 
Không tối ưu 0,76 3,10 

Có tối ưu 0,78 3,07 

Trường hợp 4 
Không tối ưu 0,74 3,92 

Có tối ưu 0,78 3,65 

Trường hợp 5 
Không tối ưu 0,81 3,31 

Có tối ưu 0,80 3,39 

 

Bảng 3. Chỉ số CIPaddick và GIPaddick trung 
bình của một số nghiên cứu khác 

Nghiên cứu CIPaddick GIPaddick 

Jan Hofmaier và sộng sự[6] 0,73 ---- 

Thomas EM và cộng sự[7] 0,72 ---- 

Grant M. Clark và cộng sự[8] ---- 3,34 

Ruggero Ruggieri và cộng sự[9] ---- 4,41 

Ase Ballangrud và cộng sự[10] ---- 4,2 

Salim Balik và cộng sự[11] 0,67 3,6 

Không có sự khác biệt đáng kể khi so sánh chỉ 
số CIPaddick và GIPaddick giữa 2 kế hoạch không tối ưu 
và có tối ưu góc Collimator trong cả 5 trường hợp 
nghiên cứu (Bảng 2). Cả 2 chỉ số này có giá trị 
tương đương hoặc tốt hơn so với giá trị trung bình 
trong nghiên cứu của Jan Hofmaier năm 2019[6], 
Thomas EM năm 2014[7], Grant M. Clark năm 
2012[8], Ruggero Ruggieri năm 2018[9], Ballangrud A 
năm 2018[10], Salim Balik năm 2018[11] cùng các 
cộng sự như Bảng 3 
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Cầu liều và chỉ số Gamma Pass Rate 

 

Trường hợp 1 

 

Trường hợp 2 

 

Trường hợp 3 
 

Trường hợp 4 

 

Trường hợp 5 

Hình 4. Phân bố liều trên 5 trường hợp đánh giá kết quả công cụ  
(Hình ảnh từ phần mềm Eclipse v13.6) 

Bảng 4. Kết quả chỉ số Gamma Pass Rate của 5 trường hợp đánh giá công cụ Collimator Optimization for SRS 

Trường hợp 
Chỉ số Gamma Pass Rate (%) 

Chưa tối ưu góc Collimator Tối ưu góc Collimator 

1 91,0 97,1 

2 94,1 95,0 

3 95,0 96,8 

4 93,4 96,0 

5 89,6 99,8 

Phân bố liều trên cơ quan lành 

Bảng 5. Phân bố liều trên cơ quan lành 

 
Optimize Collimator Len L Len R Brain Stem Optic L Optic R Eye L Eye R 

Trường hợp 1 
có 0,4 1,4 6,4 0,82 0,99 0,54 1,66 

không 0,42 1,26 6,2 0,87 1,19 0,72 1,76 

Trường hợp 2 
có 0,19 0,31 3,4 1,6 0,4 - - 

không 0,24 0,29 2,78 1,95 0,38 - - 

Trường hợp 3 có 0,22 0,31 2,79 1,8 0,95 - - 
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không 0,33 0,40 2,82 1,5 0,95 - - 

Trường hợp 4 
có 0,27 0,58 - - - 1,69 1,78 

không 0,26 0,73 - - - 1,45 1,56 

Trường hợp 5 
có 3,8 3,54 - - - 4,7 4,16 

không 4,15 2,84 - - - 4,91 3,48 

Không có sự khác biệt đáng kể về phân bố liều trên cơ quan lành giữa kế hoạch chưa tối ưu và có tối ưu 
góc Collimator theo khuyến cáo của công cụ Collimator Optimization for SRS. Điều này có thể giải thích bởi hai 
yếu tố: 

+ Các thể tích điều trị nằm xa các cơ quan nguy cấp. 

+ Tại bước tối ưu hóa kế hoạch, các cơ quan lành đã được đặt giới hạn liều và trọng số ưu tiên phù hợp. 

 

Nhận xét 
5 trường hợp được chọn để đánh giá công cụ 

Collimator Optimization for SRS có từ 2 đến 3 thể 
tích điều trị, thể tích trong khoảng 1,9 - 6,9cm3, ở các 
vị trí tương đối trái, phải, trung tâm. Mỗi trường hợp 
được lập lần lượt 1 kế hoạch chưa tối ưu góc 
Collimator và 1 kế hoạch sử dụng góc Collimator 
theo khuyến cáo của công cụ Collimator 
Optimization for SRS. Kết quả cho thấy những kế 
hoạch có sự tối ưu góc Collimator đã giải quyết 
được vấn đề cầu liều và cải thiện chỉ số Gamma 
Pass Rate đáng kể trong khi vẫn giữ được chất 
lượng kế hoạch so với những kế hoạch chưa tối ưu 
góc Collimator. 

Khi loại bỏ được cầu liều, có thể thấy thể tích 
não lành chịu liều đáng kể cũng sẽ giảm. Điều này 
rất quan trọng trong đánh giá hiệu quả điều trị của kỹ 
thuật xạ phẫu cũng như cải thiện chất lượng cuộc 
sống đối với người bệnh. 

Mặc dù phương pháp giải quyết vấn đề khác 
nhau nhưng hiệu quả của công cụ Collimator 
Optimization for SRS trong nghiên cứu này có sự 
tương đồng với nghiên cứu của Qixue Wu và các 
cộng sự[12]. 

KẾT LUẬN 

Trong xạ phẫu có nhiều thể tích điều trị, việc 
lựa chọn hình học chiếu nói chung và góc Collimator 
nói riêng quyết định rất lớn đến chất lượng của kế 
hoạch cụ thể là vấn đề xuất hiện cầu liều và chỉ số 
Gamma Pass Rate thấp. 

Thuật toán tính tổng diện tích chồng chập hình 
chiếu các thể tích điều trị trên mặt phẳng nhận 
vector hướng Collimator làm vector pháp tuyến đã 
cho thấy hiệu quả trong việc xác định góc Collimator 
tối ưu. 

So với kế hoạch chưa tối ưu góc Collimator thì 
kế hoạch sử dụng góc Collimator theo khuyến cáo 

của công cụ Collimator Optimization for SRS đã loại 
bỏ được cầu liều và cải thiện đáng kể chỉ số Gamma 
Pass Rate. 

Công cụ Collimator Optimization for SRS có thể 
được ứng dụng trong thực tế để đưa ra khuyến cáo 
lựa chọn góc Collimator cho các kế hoạch có từ 2 
thể tích điều trị trở lên để giải quyết bài toán cầu liều 
và cải thiện chỉ số Gamma Pass Rate. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một bước trong cả 
quy trình lập kế hoạch, còn những thông số khác 
ảnh hưởng đến phân bố liều như góc giường, góc 
Gantry, vị trí Isocenter. Trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được, trong thời gian tới nhóm nghiên cứu sẽ 
tiếp tục phát triển công cụ tính toán hỗ trợ lựa chọn 
góc góc giường, góc Gantry, vị trí Isocenter. 
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ABSTRACT  

Developing the Collimator angle optimization tool in stereotactic radiosurgery  
with multiple metastatic target 

Subjects: This study developed the Collimator angle optimization tool for Stereotactic Radiosurgery with 
two or more treatment volumes to eliminate the dose bridges and improve the Gamma Pass Rate when doing 
the quality assurance plan.  

Methods: Dimensions, coordinates of treatment volumes determined on Eclipse v13.6 planning system are 
input data of Collimator angle optimization tool. For each Collimator angle, there is the corresponding 
Collimator vector that defines a plane receiving the Collimator vector as a normal vector called the projection 
plane. Rotate Gantry by one arc, each rotation angle calculates the overlapping area of the projections of the 
treatment volumes on the projection plane and add to the S total. The optimal Collimator angle is the one that 
has the smallest S total.  

Results: Assessing 5 cases where Stereotactic Radiosurgery is indicated, 2 to 3 treatment volumes, all 
plans with the Collimator angle as recommended by the optimization tool have the results of reducing the dose 
bridge and increasing the Gamma Pass Rate (GPR) while still retains the plan quality when compared with the 
nonoptimal plan. 

Keywords: Stereotactic Radiosurgery, collimator, dose bridge, Gamma Pass Rate. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư thực quản (UTTQ) đứng thứ 6 về tỷ lệ 
mắc, thứ 8 về tỷ lệ tử vong trên phạm vi toàn cầu. 
Tại Việt Nam, ung thư thực quản cũng là ung thư 
hay gặp, đứng thứ 12 về tỷ lệ mắc và thứ 9 về tỷ lệ 
chết xét cả hai giới; nhưng đứng thứ 6 về tỷ lệ mắc 
và thứ 5 về tỷ lệ chết ở nam giới[2]. Phẫu thuật là 
phương pháp điều trị triệt để nhất đối với bệnh nhân 

UTTQ, nhưng với các triệu chứng hay dấu hiệu 
không được rõ ràng nên bệnh rất khó được phát 
hiện ở giai đoạn đầu, thường khi khối u đã tiến triển 
với kích thước lớn người bệnh mới phát hiện và điều 
trị. Do đó người bệnh thường trải qua liệu trình xạ trị 
tiền phẫu nhằm làm giảm kích thước khối u sau đó 
bắt đầu phẫu thuật. Kết hợp giữa xạ trị và phẫu thuật 
đem lại hiệu quả rất cao trong việc điều trị bệnh 
nhân UTTQ.  

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đối chiếu các chỉ số cấp liều cho thể tích điều trị và liều chiếu vào cơ quan nguy cấp giữa kĩ 
thuật 3D-CRT và VMAT tại pha NB nhịn thở ở cuối thì thở ra trong xạ trị tiền phẫu ung thư thực quản. 
Phương thức kiểm soát liều tia vào thể tích điều trị khi chiếu xạ bằng việc dựa vào các sai số setup hàng 
ngày để nghiên cứu mức mở PTV margin đối với kỹ thuật 4D. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tổng số 10 bệnh nhân ung thư thực quản được chỉ định xạ 
trị tiền phẫu từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2020 tại bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City. Tất cả 10 bệnh 
nhân đều được lập kế hoạch tính liều theo 2 kỹ thuật 3D-CRT và VMAT tại pha NB ngừng thở ở cuối thì 
thở ra. Tất cả thông số tính liều trên DVH và các sai số setup 2D-KV trên phần mềm OBI được phân tích. 

Kết quả: Chỉ số CI của VMAT tốt hơn 3D-CRT (p = 0,009), Chỉ số HI của VMAT thấp hơn 3D-CRT 
nhưng không có ý nghĩa thống kê (p = 0,205). Thống kê tính liều vào các cơ quan lân cận giữa 2 kỹ thuật: 
đối với phổi V5Gy,V10Gy của 3D-CRT thấp hơn VMAT( P-value lần lượt 0,01 và 0,02), trong khi các chỉ số 
quan trọng V20Gy, V30Gy của VMAT tốt hơn (giá trị p lần lượt là 0,03 và 0,00). Đối với tim V5Gy, V10Gy 
của 3D-CRT thấp hơn VMAT (P-value lần lượt là 0,014 và 0,03) nhưng đối với V20Gy, V30Gy, V40Gy của 
VMAT thấp hơn 3D-CRT (p lần lượt là 0,03, 0,01 và 0,00). Liều vào tủy sống của VMAT cũng thấp hơn 
3D-CRT với ý nghĩa thống kê p = 0,00. Dựa vào 230 cặp hình ảnh 2D-KV, sai số cài đặt trung bình theo 3 

hướng AP, SI, LR lần lượt là (1,41 ± 1,78mm , (0,88 ± 2,69mm, 1,06 ± 1,36mm) 

Kết luận: VMAT cho kết quả tính liều vào PTV cũng như giảm liều chiếu vào các cơ quan nguy cấp 
như tim, phổi, tủy sống tốt hơn 3D-CRT. Sai số cài đặt(SM) theo Van-Herk theo 3 hướng AP, SI, LR lần 
lượt là 4,8mm, 4,1mm, 3,6mm. 

Từ khoá: Ung thư thực quản, hệ thống kiểm soát nhịp thở, so sánh liều lượng, sai số cài đặt. 
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Năm 2015, Stefan Münch và cộng sự[6] đã  
công bố công trình nghiên cứu xạ trị tiền phẫu cho 
bệnh nhân UTTQ được thực hện bởi 2 kỹ thuật  
3D-CRT và VMAT với kết quả bệnh nhân được phẫu 
thuật sau khi xạ trị, trung bình khoảng 33 ngày cho 
VMAT và 34 ngày cho 3D-CRT, cắt bỏ hoàn toàn 
khối u đã đạt được 100% (VMAT) và 89,5%  
(3D-CRT) với tỷ lệ sống trên 3 năm 65% đối với 
VMAT và 45% đối với 3D. 

Thực quản là một cơ quan di động bởi nhịp thở, 
việc cấp đủ liều vào khối u nhưng làm giảm liều 
chiếu xạ đến các cơ quan lân cận là một thách thức 
lớn trong việc điều trị xạ trị UTTQ. Hiện nay với 
những cải tiến kỹ thuật xạ trị: Sự kết hợp giữa thống 
kiểm soát nhịp thở RPM (Real-Time position 
manageement) với kỹ thuật 3D-CRT và VMAT tạo 
thành các kỹ thuật 4D (four dimension), là một kỹ 
thuật tốt nhất hiện nay trong việc điều trị UTTQ.  
Từ năm 2006, Lorchel F. JL Dumas và cộng sự[4] 
đến năm 2013 Guanzhong Gong và cộng sự[1] đều 
đã công bố công trình nghiên cứu cho thấy việc cấp 
liều vào khối u và giảm liều vào tim, phổi từ kỹ thuật 
xạ trị có kiểm soát nhịp thở tốt hơn việc thở tự do 
trong điều trị UTTQ.  

Hiện tại ở bệnh viện DKQT vinmec Times city 
đối với xạ trị bệnh nhân UTTQ kỹ thuật xạ trị cuối thì 
thở ra đang được áp dụng cho bệnh nhân UTTQ. Do 
đó Chúng tôi thực hiện nghiên cứu đánh giá tính khả 
thi tính liều của kỹ thuật xạ trị 3D và Vmat có kiểm 
soát nhịp thở tại pha NB ngừng thở cuối thì thở ra 
đối với BN ung thư thực quản ngực với mục tiêu:  

Đối chiếu các chỉ số cấp liều cho thể tích điều trị 
và liều chiếu vào cơ quan nguy cấp giữa kĩ thuật 3D-
CRT và kĩ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn- 
VMAT trong xạ trị tiền phẫu ung thư thực quản .  

Phương thức kiểm soát liều tia vào thể tích điều 
trị khi chiếu xạ bằng việc dựa vào các sai số setup 
hàng ngày để nghiên cứu mức mở PTV margin đối 
với kỹ thuật 4D. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 
Tổng số 10 bệnh nhân ung thư thực quản được 

chỉ định xạ trị tiền phẫu thông qua Hội đồng ung thư 
đa chuyên khoa (Tumorboard) từ tháng 1/2019 đến 
tháng 4/2020 tại bệnh viện ĐKQT Vinmec Times 
City. Tất cả 10 bệnh nhân đều được lập kế hoạch 
tính liều theo 2 kỹ thuật 3D-CRT và VMAT tại pha 
NB ngừng thở ở cuối thì thở ra để so sánh đối chiếu 
các chỉ số tính liều cho thể tích điều trị và các cơ 
quan lân cận. Dựa vào hình ảnh 2D-KV chụp hàng 
ngày được ghi nhận trên được ghi nhận trên hệ 
thống OBI (on-board imaging) so sánh đối chiếu với 
hình ảnh DRR (Digital Reconstruction Radiography) 
để xác định sai số cài đặt theo cả 3 hướng. 
Quy trình nghiên cứu 

Chụp CT mô phỏng có kiểm soát nhịp thở (BH: 
Breath Hold) 

Bệnh nhân được đặt tư thế nằm ngửa đầu phía 
trên sử dụng vaclock hoặc bàn SBRT (Stereotactic 
body radiotin therapy), hai tay giơ cao lên đầu nắm 
lấy hai cột của wingboard (CIVCO, Orange City, IA). 
Hệ thống đồng bộ hóa nhịp thở RPM (Real-Time 
position management) bao gồm camera và marker 
block (Varian Medical systems, Palo Alto, CA) được 
sử dụng cho kỹ thuật BH. Trước khi chụp mô phỏng 
các BN đều được huấn luyện quy trình quản lý thở, 
thời gian nhịn thở tối thiểu là 20 giây. Chụp CT mô 
phỏng trên máy Optima 580 (GE Medical System, 
Milwaukee, Wisconsin USA), độ dày lát cắt 2,5mm, 
cắt từ nền sọ đến hết gan. Hai chuỗi ảnh CT một 
không tiêm thuốc cản quang dùng để lập kế hoạch 
điều trị, một có tiêm tiêm thuốc cản quang dùng để 
bác sĩ vẽ các cơ quan trong quá trình lập kế hoạch. 
Cả hai chuỗi ảnh đều được thực hiện khi bệnh nhân 
nhịn thở ở cuối thì thở ra. 
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a)     b)     c) 

Hình 1. Đặt tư thế cố định bệnh nhân trong chụp CT (a), Tín hiệu nhịn thở của hệ thống 
RPM (b)  

và Bộ dụng cụ cố định của bệnh nhân (c) 

 

Vẽ thể tích bia và cơ quan nguy cơ 
Các thể tích bia được vẽ gồm: GTV (thể tích 

khối u đại thể), CTV = GTV + 5mm chiều xung 
quanh + 3cm trên dưới. PTV = CTV + 5mm xung 
quanh. Các cơ quan nguy cơ được vẽ bao gồm tim, 
phổi, tủy sống, gan, thận (nếu trường chiếu bao gồm 
cả vùng bụng trên). 

Kê liều 

Tất cả 10 bệnh nhân đều được xạ trị với tổng 
liều vào PTV là 41,4Gy, phân liều 1,8Gy/1 ngày. Quá 
trình xạ trị kéo dài 23 buổi, với 5 buổi /1 tuần. 

Lập kế hoạch và chấp thuận kế hoạch 

Tất cả 10 bệnh nhân đều được lập kế hoạch 
trên phần mềm Eclips 13.0 (Varian Medical System, 
Palo Alto, CA, USA) mỗi bệnh nhân được lập 2 kế 
hoạch 3D-CRT và VMAT, MLC 120 lá. 

Thiết kế trường chiếu 

Kế hoạch 3D-CR,T được lập với 4 trường chiếu 
với mức năng lượng photon 15X, 2 trường AP-PA (0 
độ - 180 độ) được thiết kế có làm kỹ thuật trường 
trong trường (FiF: Field-in-Field) nhằm tăng độ đồng 
đều cấp liều trong thể tích điều trị, giảm liều nóng 
(hotpost), 2 trường LR-RL thiết kế theo hướng chếch 
(330 độ - 150 độ) nhằm tránh tủy sống tối đa đảm 
bảo liều dung nạp được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Kế hoạch VMAT được thiết kế 6  partial Arc với 
các góc 181 - 231 độ; 23 - 181 độ; 39 - 309 độ; 309 - 
39 độ; 179 - 103 độ; 103 - 179 độ, có cùng isocenter 
với mức năng lượng photon 6X. Vì mỗi lần BN nhịn 

thở từ 15 - 20 giây nên ta phải chia nhỏ Arc thành 
các partial Arc. 

Các thông số đánh giá kế hoạch 

Dựa vào biểu đồ liều - thể tích (DVH: Dose 
Volume Histogram), phân tích và tính toán các chỉ 
số: Dmax, Dmin, Dmean, CI (Comformity Index: chỉ 
số đồng dạng), HI (Homogeneity Index: chỉ số đồng 
đều) được đánh giá cho thể tích điều trị (PTV). Chỉ 
số CI cao đồng nghĩa PTV được cấp liều độ đồng 
dạng cao và ngược lại. Chỉ số HI thấp chỉ ra độ đồng 
liều cho PTV tốt hơn và ngược lại. 

CI= x  (TV95% là thể tích đường đồng 
liều 95%, V: thể tích PTV, V95%: thể tích PTV nhận 

liều 95%). HI=  (D2%, D50%, D98% là 
liều mà 2%, 50%, 98% PTV nhận được). Dmax, 
V5Gy, V10Gy, V20Gy, V30Gy, V40Gy cho các cơ 
quan nguy cấp (OAR): Heart (tim), Lungs (phổi) và 
SpinalCord (tủy sống). Ngoài ra, so sánh giá trị MU 
của 2 kế hoạch 3D-CRT và VMAT cũng được ghi 
nhận và so sánh.  

Bảng 1. Tiêu chuẩn đánh giá kế hoạch xạ trị 

Cấu 
trúc 

Tiêu chí 
liều 

Chấp 
nhận Không chấp nhận 

PTV 
Dmax ≤ 115% >115% 

Dmean 95 - 
105% < 95% hoặc > 
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105%  

V95% >95% < 95% 

Lung 
V20Gy < 30% 30% 

V30Gy < 20% 20% 

Tim 
V30Gy ≤ 100%  

V40Gy ≤ 50% 50% 

Tủy 
sống Dmax ≤ 45Gy 45Gy 

 

QA kế hoạch 

Tất cả kế hoạch VMAT đều được QA sử dụng 
Portal Dosimetry (Varian) hoặc MatriXX (IBA) nhằm 
đánh giá tính chính xác theo khuyến cáo trước khi 
xạ trị. 

Phương thức kiểm soát liều tia 

Để việc chiếu xạ đúng vào thể tích khối u, giảm 
độc tố cho cơ quan lân cận thì việc mở biên từ CTV 
ra PTV cần có đô chính xác cao. Theo ICRU việc 
mở biên từ CTV ra PTV cần tính đến độ chính xác vị 
trí CTV (IM: internal margin) cũng như độ chính xác 
cài đặt bệnh nhân (SM: setup margin): CTV-
PTVmargin = IM+SM. Theo công thức van Herrk: 
SMvanHerk = 2,5 Σsetup +0,7 σsetup, trong đó, sai số cài 
đặt (SMvanHerk: setup margin), sai số hệ thống  
(Σ: systematic error) được xác định bằng độ lệch 
chuẩn của các sai số cài đặt trung bình cho từng 
bệnh nhân, sai số ngẫu nhiên (σ: random error) 
được xác định bằng trung bình của các độ lệch 
chuẩn cho từng bệnh nhân. Dựa trên việc so sánh 
giữa hình ảnh 2D-kV với hình ảnh DRR theo các 
mốc xương. Tổng số 230 bộ sai số cài đặt theo cả  
3 hướng. 

 

 

Hình 2. So sánh hình ảnh 2D-kV với hình ảnh DRR trước kho chiếu xạ 

Phân tích dữ liệu 
Số liệu được phân tích trên phần mềm SPSS (SPSS IBM Inc, Armonk, NY, USA) ver 20, so sánh các cặp 

chỉ số giữa 2 kế hoạch 3D-CRT và VMAT, sự khác biệt có ý nghĩa khi p ≤ 0,05. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Kế hoạch 3D-CRT và kế hoạch VMAT 

 

Hình 3. Thiết kế trường chiếu kế hoạch VMAT: 3 ARC (trái) và kế hoạch 3D-CRT: ha 1 (AP-PA),  
Pha 2 (RL-LR) tránh tủy hoàn toàn (Field in Field) 
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Hình 4. Đường đồng liều 95% bao khít PTV trên kế hoạch VMAT (trái) và bao chùm ra ngoài PTV khá nhiều 
trên kế hoạch 3D-CRT (phải) 

Các thông số cấp liều cho thể tích điều trị 

Bảng 2. Các thông số tính liều đối với PTV (TB: Giá trị trung bình, ĐLC: Độ lệch chuẩn) 

Tiêu 
Chuẩn 

Dmax (%) Dmin (%) Dmean (%) CI HI MU 

3D VMAT 3D VMAT 3D VMAT 3D VMAT 3D VMAT 3D VMAT 

BN1 108.41 111.09 95.19 70.39 103 104.08 0,19 0,20 0,11 0,067 239 281 

BN2 106.69 109.69 92.39 75.8 103.48 102.49 0,28 0,30 0,095 0,066 219 359 

BN3 106.09 113.38 88 77.29 102.39 105 0,26 0,28 0,12 0,049 234 348 

BN4 106.79 110.1 91.98 75.29 103.19 103.21 0,27 0,28 0,091 0,063 228 368 

BN5 105 111.38 91.5 84.59 102.39 103.79 0,29 0,30 0,085 0,058 210 421 

BN6 105.99 111.79 92.9 83.29 102.49 104.3 0,3 0,32 0,10 0,06 212 442 

BN7 105.87 113.16 87.78 75.12 102.2 104.81 0,25 0,28 0,108 0,054 230 345 

BN8 106.88 112.61 92.1 75.41 103.26 103.36 0,26 0,3 0,089 0,063 223 369 

BN9 113.31 106.01 76.79 87.97 102.29 104.95 0,29 0,27 0,11 0,15 233 345 

BN10 106.84 109.81 92.56 75.87 103.5 102.51 0,30 0,33 0,099 0,18 221 368 

TB 107.19 110.1 90.1 78.1 102.8 103.8 0,27 0,29 0,10 0,08 225 365 

ĐLC 2.3 2.2 5.17 5.38 0.51 0.94 0,32 0,35 0,11 0,45 10 44 

P 0,023 0,030 0,049 0,009 0,205 0,000 

Nhận xét và bàn luận: Dmax của 2 kế hoạch trên 10 bệnh nhân cho thấy, Dmax của Vmat cao hơn 3D-
CRT, tuy nhiên vẫn ở mức tối ưu đối với kỹ thuật Vmat (<115%), p=0.023. Liều Dmax của nghiên cứu này cao 
hơn so với kết quả của Stefan munch (Vmat=105.5%, 3D-CRT=102.9%)[6] nhưng khá tương đồng so với kết 
quả của nhóm M.Dieters (Vmat=112%)[5] 

Dmin của Vmat thấp hơn rõ rệt kế hoạch 3D-CRT với p = 0.03 

Dmean của Vmat cao hơn 3D-CRT có ý nghĩa thống kê với p = 0.049. 

Chỉ số CI của Vmat tốt hơn so với 3D-CRT (p=0.009). Các giá trị CI của Vmat trong báo cáo này thấp hơn 
ngiên cứu của nhóm nghiên cứu của Guanzhong Gong (CI = 0.9)[1] 

Chỉ số HI đều đạt mức tốt, sự khác biệt giữa 2 nhóm 3D-CRT và Vmat không có ý nghĩa thống kê p=0.205 

Tổng số Mu của Vmat cao hơn đáng kể so với 3D là điều hiển nhiên đúng có ý nghĩa thống kê p=0. So 
sánh Mu trung bình của nghiên cứu chúng tôi, kê hoạch Vmnat của nhóm Vimec có số Mu thấp hơn so với 
nhóm Guanzhong Gong ( MUvinmec= 365 <MUGuanzhong Gong = 506.8). 
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Các thông số liều vào cơ quan nguy cấp (OAR) 

Bảng 3. Thống kê liều vào các cơ quan nguy cấp 

Cơ quan  
nguy cấp Thông số liều 3d-crt vmat Sai khác giữa 3d-crt và vmat Giá trị p 

Phổi 

V5Gy (%) 37,47 ± 9,56 54,42 ± 16,81 16,95% 0,01 

V10Gy (%) 28,07 ± 8,54 34,52 ± 11,31 6,45% 0,02 

V20Gy (%) 19,92 ± 7,15 12,76 ± 3,89 -7,16% 0,03 

V30Gy (%) 8,51 ± 3,73 2,5 ± 1,38 -6,01% 0 

Tim 

V5Gy (%) 85,26 ± 11,74 96,8 ± 4,34 11,54% 0,014 

V10Gy (%) 79,94 ± 13,43 91,91 ± 8,05 11,97% 0,03 

V20Gy (%) 73,63 ± 13,23 58,01 ± 20,41 -15,62% 0,03 

V30Gy (%) 46,225 ± 15,02 21 ± 9,04 -25,225 0,01 

V40Gy (%) 35,19 ±  11,03 5,17 ± 2,68 -30,02% 0,00 

Tủy sống Dmax (Gy) 43,76 ± 0,51 31,83 ± 2,03 -11,93Gy 0,00 

Nhận xét và bàn luận:  

Liều vào phổi: Đối với các thông số V5Gy, V10Gy cho thấy kỹ thuật 3D-CRT cho thông số thấp hơn kỹ thuật 
VMAT có ý nghĩa với p lần lượt là: 0,01 và 0,02. Đây là một trong những yếu điểm của VMAT vì với những liều 
thấp thường rải rộng cho trường chiếu xạ là cung tròn. Thể tích quan trọng nhất để tránh tác dụng phụ ở phổi 
là V20Gy, V30Gy cho thấy VMAT thấp hơn 3D-CRT có ý nghĩa thống kê với p lần lượt là: 0,03 và 0,00.So sánh với 
nhóm nghiên cứu của Stefan munch[6], tất cả thông số V5Gy, V10Gy, V20Gy, V30Gy đối với cả 2 kỹ thuật 3D và 
Vmat đều cao hơn nghiên cứu của chúng tôi (bảng 4), nhưng đối với kỹ thuật Vmat V20Gy của nhóm M.Dieters[5] 
lại thấp hơn so với nhóm Vinmec (7.8%< 12.76%). 

Liều vào tim: Tương tự phổi đối với V5Gy, V10Gy ở tim kỹ thuật 3D-CRT cho thông số thấp hơn kỹ thuật 
VMAT với p lần lượt là: 0,014 và 0,03. Đối với V20Gy, V30Gy, V40Gy cho thấy VMAT thấp hơn 3D-CRT với p lần 
lượt: 0,03, 0,01 và 0,00. So sánh với nhóm nghiên cứu của Stefan much[6], tất cả thông số tính liều vào tim 
đều cao hơn nhóm Vinmec( bảng 4), nhưng  đối với kỹ thuật Vmat V30Gy của nhóm M.Dieters[5] lại thấp hơn so 
với nhóm Vinmec (15.4%< 21%). 

Liều vào tủy sống: Kỹ thuật VMAT giảm thiểu liều tối đa vào tủy sống tốt hơn kỹ thuật 3D-CRT có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,00. 

OAR Tiêu chí liều 
3D-CRT Vmat 

Stefan munch Vinmec Stefan munch Vinmec 

Phổi 

V5Gy (%) 79.7 37,47  90.1 54,42  

V10Gy (%) 56.6 28,07  68.2 34,52  

V20Gy (%) 21.3 19,92  19.5 12,76  

V30Gy (%) 11 8,51  6.6 2,5  

Tim 

V5Gy (%) 91 85,26  100 96,8 

V10Gy (%) 79.2 79,94  92 91,91  

V20Gy (%) 69.1 73,63  41.5 58,01  

V30Gy (%) 50.4 46,225  17.7 21  

V40Gy (%) 13.1 35,19  10.4 5,17  

Bảng 4. Đối chiếu kết quả tính liều vào tim, phổi giữa nhóm Stefan much với nhóm Vinmec 
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Hình 4. So sánh biểu đồ liều DVH của 2 kỹ thuật 3D-CRT và VMAT với PTV (màu xanh),  
Tim (a), Phổi (b) và Tủy sống (c) 

Sai số cài đặt (setup) bệnh nhân hàng ngày 

Sự sai lệch về vị trí đo được từ 230 cặp ảnh chụp 2D-kV theo 3 hướng của 10 bệnh nhân UTTQ được 
thống kê. Qua đo sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên và sai số cài đặt cũng đã được tính toán và phân tích.  
Sai số cài đặt trung bình và độ lệch chuẩn của lỗi thiết lập bệnh nhân theo các hướng AP (trước sau), SI (trên 
dưới), LR (trái phải) lần lượt là: (1,41 ±1.78mm), (0,88 ± 2,69mm), (1,06 ± 1,36mm). Dựa vào sai số cài đặt đã 
được tính toán ở bảng 4, chúng tôi có thể gợi ý cho các bác sĩ trong việc mở biên từ CTV ra PTV ngoài việc 
tính IM cần phải cộng thêm biên SM: 4.8mm(AP), 4.1mm(SI), 3.6mm(RL). 

Bảng 5. Sai số hệ thống (Σ), sai số ngẫu nhiên (σ) và sai số cài đặt (SM) 

AP (mm) SI (mm) RL (mm) 

Σ Σ SM Σ Σ SM Σ Σ SM 

1,41 1,78 4,8 0,88 2,69 4,1 1,06 1,36 3,6 

Ngoài ra, chúng tôi quan sát thấy tỷ lệ số lần cài đặt BN ban đầu có sai số vượt quá sai số cho phép 
(3mm) theo các hướng AP, SI, LR lần lượt là: 5,65%, 5,3%, 3,91%. 

 

 

Biểu đồ. Biểu đồ phân bố sai số cài đặt trung bình theo từng bệnh nhân UTTQ 

 

KẾT LUẬN 

Các thông số cấp liều vào thể tích điều trị sử 
dụng kỹ thuật VMAT cho kết quả tốt hơn kỹ thuật 

3D-CRT, đồng thời VMAT cũng cho phép giảm giảm 
liều chiếu vào các cơ quan nguy cấp như tủy sống, 
tim, phổi.  
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Xạ trị UTTQ tiền phẫu sử dụng kỹ thuật 3D-CRT 
có kiểm soát nhịp thở tại pha ngừng thở cuối thì thở 
ra tại bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City hiện nay 
cho thấy sai số cài đặt (SM) theo 3 hướng AP, SI, 
RL lần lượt là: 4,8mm, 4,1mm, 3,6mm. Qua đó cung 
cấp một gợi ý cho các bác sĩ xạ trị trong việc mở 
biên CTV-PTV. 
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ABSTRACT 

Assessment of dose supply indicators for treatment volume and risk in risk of cancer patients 3D-CRT 
and VMAT with battery controls 

Purpose: Comparison of dose level indicators for therapeutic volume and end-organ dose between  
3D-CRT technique and VMAT in the phase of end-expiratory holding in preoperative esophageal cancer 
radiotherapy. Method of controlling beam dose on treatment volume during irradiation by relying on daily setup 
errors to study PTV margin open level for 4D technique 

Materials and methods: A total of 10 patients with esophageal cancer receive pre-operative radiotherapy 
from January 2019 to April 2020 at Vinmec Times City International Registration Hospital. All 10 patients were 
scheduled to dose according to 2 techniques 3D-CRT and VMAT in phase NB stopped breathing at the end of 
exhalation. All dose calculation parameters on the DVH and setup errors 2D-KV on the OBI software were 
analyzed. 

Results: CI of VMAT was better than 3D-CRT (p = 0.009), HI index of VMAT was lower than 3D-CRT,  
but not statistically significant (p = 0.205). Statistics calculated dose in neighboring organs between the 2 
techniques: for lungs V5Gy, V10Gy of 3D-CRT were lower than VMAT (p-value is 0.01 and 0.02), while the key 
indicators V20Gy, V30Gy VMAT is better (p-value is 0.03, 0.00). For V5Gy heart, V10Gy of 3D-CRT is lower than 
VMAT (p-value is 0.014 and 0.03) but for V20Gy, V30Gy, V40Gy of VMAT is lower than 3D-CRT (p-value is 0.03, 
0.01 and 0.00 respectively). The dose into the spinal cord of VMAT was also lower than 3D-CRT with statistical 
significance p = 0.00. Based on 230 2D-kV setup images (Setup_AP and Setup_LAT), the average setting error 
in 3 directions AP, SI, LR is (1.41 ± 1.78mm), (0.88 ± 2.69mm), (1.06 ± 1.36mm) respectively. 

Conclusion: VMAT gives better results for calculating dose on PTV as well as reducing the dose applied to 
endangered organs such as heart, lung, spinal cord better than 3D-CRT. Setup margins in 3 directions AP, SI, 
LR are 4.8mm, 4.1mm, 3.6mm respectively. 

Key words: Esophageal cancer, breathing control system, dosage comparison, setting error. 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG NĂNG 
LƯỢNG NGUYÊN TỬ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế ở 
nước ta có lịch sử gần 100 năm với sự kiện thành 
lập Viện Radium Đông Dương là tiền thân của bệnh 
viện K ngày nay. Tuy nhiên, lĩnh vực này thực sự 
phát triển mạnh và toàn diện trên toàn quốc trong 
khoảng 10 năm trở lại đây khi chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng năng lượng 
nguyên tử vì mục đích hòa bình và Quy hoạch chi 
tiết phát triển, ứng dụng bức xạ y tế đến năm 2020. 

Theo số liệu báo cáo của Cục An toàn Bức xạ 
và Hạt nhân, đến cuối năm 2019 cả nước có 3110 
cơ sở có sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y 
tế với 8772 thiết bị chẩn đoán các loại, 41 cơ sở y 
học hạt nhân và 35 cơ sở xạ trị trong đó có nhiều 
trang thiết bị và công nghệ bức xạ hiện đại ngang 
khu vực như tổ hợp hệ thống máy gia tốc Cyclotron 
sản xuất thuốc phóng xạ, máy ghi hình chuyển hóa 
PET/CT, máy Xạ phẫu Cyberknife, Gamma-knife, 
máy gia tốc xạ trị đa năng lượng, máy chụp mạch 
DSA 2 bình diện phẳng, máy chụp CT 2 mức năng 
lượng[2,3,4]. 

Tại bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR), ứng dụng năng 
lượng nguyên tử trong y tế đã được triển khai từ 
thập niên 60s. Đến nay sau gần 60 năm xây dựng và 
phát triển với nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được 
ứng dụng triển khai qua từng giai đoạn lịch sử như: 

- Năm 1962: Thành lập Khoa Y học hạt nhân, 
với 1 máy đo liều phóng xạ, 1 máy phân tích 
1 kênh, 1 máy đo độ tập trung, 1 máy đo 
nhiễm bẩn phóng xạ và 1 tủ chì bảo quản 
phóng xạ. Thành lập Khoa Quang tuyến, nay 
là khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

- Năm 1964: Bắt đầu sử dụng các nguồn 
phóng xạ I-131, P-32, Cr-51 và Co-57. 

- Năm 1994: Đưa vào khai thác máy chụp ảnh 
cắt lớp CT scanner. 

- Năm 2001: Thành lập Khoa Ung Bướu, năm 
2002 bắt đầu khai thác 02 hệ thống máy gia 
tốc thẳng (LINAC) đa năng lượng đầu tiên ở 
khu vực phía Nam, với các kỹ thuật xạ trị 
Photon, Electron, Xạ phẫu X-Knife. 

- Năm 2006: Thành lập Đơn vị Xạ phẫu 
Gamma-Knife với 201 nguồn Co-60 và Khoa 
Y học hạt nhân triển khai kỹ thuật ghi hình 
SPECT/CT. 

- Năm 2009: Thành lập Đơn vị PET-CT và 
Cyclotron, ngày 04/03/2009 bệnh nhân đầu 
tiên được ghi hình PET/CT với thuốc phóng 
xạ 18F-FDG. 
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(A) (B) 

  
(C) (D) 

Hình 1. Một số thiết bị bức xạ tại bệnh viện Chợ Rẫy. (A) Máy DSA - hai bình diện; 
(B) Máy CT - 640 lát cắt; (C) Máy xạ phẫu Gammaknife; (D) Máy Gia tốc xạ trị đa năng lượng 

 

Được sự quan tâm đầu tư phát triển qua nhiều 
thế hệ lãnh đạo bệnh viện, đến nay bệnh viện Chợ 
Rẫy đã trang bị 64 thiết bị bức xạ với 8 chủng loại và 
nhiều loại thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ để phục 
vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị (bảng 1). 

Bảng 1. Số lượng thiết bị bức xạ trên cả nước  
và tại BVCR[2,3] 

STT Loại thiết bị bức xạ Cả nước BVCR 

1 Máy X-quang các loại 8772 (10/2019) 54 

2 Máy gia tốc xạ trị (LINAC) 58 05 

3 Máy xạ phẫu Gammaknife  04 01 

4 Máy gia tốc Cyclotron 05 01 

5 Máy ghi hình PET/CT 12 - 15 02* 

6 Máy ghi hình SPECT 37 01* 

7 Máy ghi hình SPECT/CT 13 01 

8 Máy chiếu xạ túi máu 04 01 

Ghi chú: Dự kiến lắp ráp thêm 01 máy PET/CT và 01 máy 
SPECT vào 10/2020 

Về công tác ứng dụng năng lượng nguyên tử và 
công nghệ bức xạ tại trong lâm sàng, bệnh viện Chợ 
Rẫy đã từng bước phát triển nhiều kỹ thuật và thiết 
bị đồng bộ trên 04 lĩnh vực chính là chẩn đoán hình 
ảnh, hình ảnh học can thiệp, y học hạt nhân và xạ trị 
ung bướu, trong đó có nhiều kỹ thuật ngang tầm khu 
vực như chụp ảnh CT hai mức năng lượng, ảnh CT 
640 lát cắt, chụp ảnh kỹ thuật số xóa nền DSA hai 
bình diện, ghi hình chẩn đoán chuyển hóa 18F-FDG 
PET/CT, xạ hình SPECT/CT, xạ trị điều biến cường 
độ theo thể tích, VMAT (Volumetric Modulated Arc 
Therapy), xạ phẫu Gammaknife,… Trung bình hằng 
năm có hơn 1,5 triệu lượt bệnh nhân được thụ 
hưởng các thành tựu khoa học công nghệ bức xạ 
trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý khác nhau 
như ung thư, tim mạch, thần kinh,... 
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Bảng 2. Số lượt chụp/ bệnh nhân được thụ hưởng 
công nghệ bức xạ tại BVCR năm 2019[1] 

STT Kỹ thuật 
Số lượt 

chụp 
/bệnh 
nhân 

1 Chụp X-quang cho người bệnh nội trú 832.843 

2 Chụp X-quang cho người bệnh khám và 
điều trị ngoại trú 

716.229 

3 Chụp CT scan cho người bệnh nội trú 34.633 

4 Chụp CT scan cho người bệnh khám và 
điều trị ngoại trú 

123.117 

5 Xạ phẫu Gamma-Knife 1.357 

6 Xạ trị bằng máy gia tốc thẳng (LINAC) 1.502 

7 Chụp 18F-FDG PET/CT  1328 

8 Xạ hình trên máy SPECT/CT 8692 

9 Điều trị bằng thuốc phóng xạ I-131 2271 

10 Chiếu xạ túi máu 972 

Tổng số lượt bệnh nhân 1.721.972 

 

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ TẠI 
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 

Bên cạnh những ưu điểm và hiệu quả của năng 
lượng nguyên tử trong chẩn đoán và điều trị thì việc 
sử dụng năng lượng bức xạ cũng tiềm ẩn nhiều yếu 
tố nguy cơ về an toàn bức xạ (ATBX) như nhân viên 
bị chiếu xạ, nhiễm bẩn phóng xạ làm tăng nguy cơ 
mắc bệnh bức xạ nghề nghiệp, chiếu xạ quá liều, sai 
liều cho bệnh nhân gây nên tổn thưởng bức xạ tức 
thời, ảnh hưởng kết quả điều trị. Bên cạnh đó, sự cố 
về an ninh nguồn phóng xạ như thất lạc nguồn 

phóng xạ, rò rỉ, chiếu xạ quá liều cho công chúng, 
nhiễm xạ môi trường sẽ gây hoang mang dư luận và 
xã hội. Do vậy, công tác bảo đảm an toàn bức xạ 
luôn được ưu tiên và xem trọng tại bệnh viện Chợ 
Rẫy, để làm tốt công tác an toàn bức xạ bệnh viện 
đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như: 

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn 
nhân lực, ban hành nội quy - quy trình an 
toàn bức xạ; 

- Xây dựng phần mềm quản lý FPT phân hệ 
an toàn vệ sinh lao động - bức xạ; 

- Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở hạ 
tầng; 

- Ứng dụng mạng xạ hội trong quản lý và điều 
hành công tác an toàn bức xạ toàn bệnh 
viện; 

- Tổ chức kiểm tra, đo đạc định kỳ rò rỉ, nhiễm 
bẩn khu vực làm việc của nhân viên bức xạ, 
đo bức xạ môi trường xung quanh, liên tục 
cập nhật nội quy, quy trình về ATBX, xây 
dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp 
bệnh viện. 

Bộ máy tổ chức công tác an toàn bức xạ 

Bệnh viện đã thành lập một đơn vị chuyên trách 
về an toàn bức xạ gồm 5 kỹ sư và 1 chuyên viên, 
đồng thời thành lập mạng lưới gồm 19 nhân viên 
phụ trách an toàn bức xạ tại các khoa phòng có ứng 
dụng, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Với 
mô hình Đơn vị An toàn Vệ sinh Lao động – Bức xạ 
là một phòng chức năng, làm việc theo hàng dọc 
trực triếp với Giám đốc bệnh viện góp phần làm tăng 
hiệu quả trong xử lý công việc và trong chỉ đạo điều 
hành. 

 

 

Hình 2. Sơ đồ bộ máy tổ chức công tác an toàn bức xạ tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
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Cùng với hoàn thiện bộ máy tổ chức, bệnh viện cũng đã hoàn thiện, thống nhất nhiều nội quy; quy định; 
quy trình về bảo đảm an toàn bức xạ, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ - hạt nhân theo quy định. 

    

Hình 3. Hoàn thiện hồ sơ, quy trình, nội quy về An toàn bức xạ tại bệnh viện 

Phần mềm quản lý bệnh viện - Phân hệ an toàn bức xạ 

Với số lượng 64 thiết bị bức xạ và 31 bộ nguồn phóng xạ đang được sử dụng tại bệnh viện thì việc quản 
lý thời hạn sử dụng và gia hạn sử dụng của tất cả các giấy phép là một vấn đề tốn nhiều thời gian và công 
sức. Từ năm 2016, bệnh viện đã trang bị cho Đơn vị An toàn Vệ sinh Lao động - Bức xạ hệ thống phần mềm 
quản lý tổng thể FPT phân hệ an toàn bức xạ với nhiều tiện ích như: quản lý thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, 
nhân viên bức xạ,… đặc biệt hệ thống có chức năng cảnh báo sớm thời hạn hết hạn của từng giấy phép sử 
dụng thiết bị và nguồn phóng xạ. Chức năng cảnh báo thời hạn giấy phép đã giúp cho công tác theo dõi xin gia 
hạn giấy phép thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được thực hiện kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp 
luật về khai thác sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. 

  

Hình 4. Phần mềm quản lý bệnh viện - phân hệ an toàn bức xạ, với tính năng cảnh báo sớm  
thời hạn của giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ 

Ngoài ra, phần mềm quản lý còn được tích hợp chức năng quản lý nhân viên bức xạ, bao gồm các thông 
tin đào tạo về an toàn bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, lịch sử công tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên 
tử và theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp của hơn 400 nhân viên bức xạ tại bệnh viện Chợ Rẫy được thực hiện 
một cách dễ dàng và thuận tiện. 
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Hình 5. Phần mềm quản lý phân hệ an toàn bức xạ, với tính năng quản lý hồ sơ liều chiếu xạ  
nghề nghiệp của nhân viên bức xạ 

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

Để bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên, nhất là các bộ phận làm việc với nguồn bức xạ cao như chẩn 
đoán hình ảnh can thiệp, y học hạt nhân, bệnh viện đã đầu tư mới và bổ sung nhiều thiết bị dụng cụ bảo hộ 
che chắn bức xạ như áo giáp chì toàn thân, áo che chì tuyến giáp, mắt kính chì, xylanh che chắn chì, khay vận 
chuyển phóng xạ, thiết bị ghi đo bức xạ, đo nhiễm bẩn phóng xạ kỹ thuật số. 

Trong công tác đảm bảo an toàn bức xạ với môi trường, bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống hầm thải 
phóng xạ để thu gom chất thải lỏng phóng xạ của Khoa Y học hạt nhân, với hệ thống cảm biến điện tử giúp 
cho việc theo dõi mực nước và thể tích nước trong thầm thải được thực hiện theo thời gian thực và liên tục 
24/7. 

 

Hình 6. Hệ thống theo dõi và vận hành hầm thải phóng xạ Khoa Y học Hạt nhân với các cảm biến 
điện tử thể hiện thể tích và mực nước theo thời gian thực 

 

Ứng dụng mạng xã hội trong quản lý và điều 
hành công tác an toàn bức xạ 

Ngày nay các ứng dụng mạng xã hội như 
ZALO, Viber,… được sử dụng rộng rãi trong nhiều 
lĩnh vực, được nhiều bộ ngành và chính phủ triển 
khai áp dụng mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong 

công tác quản lý điều hành, góp phần nâng cao hiệu 
quả công việc. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, ứng dụng 
mạng xã hội ZALO trong công tác an toàn bức xạ 
thực sự đã mang lại rất nhiều tiện ích, các thông tin 
chỉ đạo từ Ban Giám đốc đến Đơn vị an toàn bức xạ 
và thành viên mạng lưới an toàn bức xạ, các sự cố 
bức xạ hay vấn đề về an toàn bức xạ tại khoa phòng 
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được phản ánh, thực hiện một cách nhanh chóng và 
thuận tiện. Hiện nay, Đơn vị An toàn Vệ sinh Lao 
động - Bức xạ đã xây dựng được 04 nhóm “ZALO” 
để phục vụ cho từng mục đích và chức năng khác 
nhau như: 

- Nhóm mạng lưới an toàn bức xạ:  
Để thông báo tin tức chung về công tác an toàn 
bức xạ toàn bệnh viện, thu đổi cấp phát liều kế,… 

- Nhóm Y học hạt nhân - An toàn bức xạ: Để 
trao đổi các công tác an toàn bức xạ đặc thù của 
khoa. 

- Nhóm Vận hành hầm thải phóng xạ:  
Để cập nhật theo dõi tình hình vận hành các hầm 
thải phóng xạ, theo dõi các chỉ số  
xét nghiệm nồng độ phóng xạ trong nước thải y 
tế hằng tháng,… 

- Nhóm Trang thiết bị y tế - An toàn bức xạ: Để 
cập nhật tình trạng hoạt động, hư hỏng, hay thay 
thế đầu bóng, sửa chữa của 64 thiết bị bức xạ 
trong bệnh viện,… 

Tổ chức kiểm tra và giám sát an toàn bức xạ 
định kỳ 

Để kịp thời phát hiện các sự cố rò rỉ bức xạ, 
nhiễm bẩn phóng xạ và bảo đảm an ninh nguồn 
phóng xạ, bệnh viện thường xuyên tổ chức kiểm tra 
an toàn bức xạ thực tế tại các khoa phòng, đồng thời 
tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ các khoa như: 

- Theo dõi kiểm tra hầm thải phóng xạ hằng 
ngày. 

- Tổ chức kiểm tra, đo đạc rò rỉ bức xạ định kỳ 
hằng quý tại các khoa phòng có sử dụng thiết bị 
bức xạ, nguồn phóng xạ. 

- Tổ chức kiểm tra, đo an toàn bức xạ, nhiễm bẩn 
phóng xạ hằng tháng tại các khoa có sử dụng 
nguồn phóng xạ hở. 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm đếm nguồn phóng xạ 
hằng tháng,… 

KẾT LUẬN 

Trải qua gần 60 năm triển khai và ứng dụng 
năng lượng nguyên tử trong y tế, bệnh viện Chợ 
Rẫy đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, góp 
phần vào sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân. Trung bình hằng năm có hơn 1,5 triệu 
lượt bệnh nhân được thụ hưởng các thành tựu khoa 
học công nghệ bức xạ trong chẩn đoán và điều trị 
nhiều bệnh lý khác nhau như ung thư, tim mạch, 
thần kinh...  

Bên cạnh việc ứng dụng hiệu quả trong lâm 
sàng, thì vấn đề bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân 
viên, bệnh nhân, công chúng và môi trường cũng đã 
được bệnh viện quan tâm, đầu tư và quản lý một 
cách chặt chẽ, với các kết quả tích cực như:  

- Chưa ghi nhận sự cố gây mất an toàn, an ninh 
nguồn phóng xạ và sử dụng nguồn phóng xạ kể 
từ những năm 1962 đến nay. 

- Tất cả các thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ 
đều có giấy phép sử dụng và gia hạn giấy phép 
đúng thời hạn. 

- Chưa ghi nhận sự cố bức xạ nào trong quá 
trình sử dụng thuốc phóng xạ để điều trị cho 
bệnh nhân. 

- Chưa ghi nhận bất kỳ sự cố chiếu xạ quá liều 
nào trong quá trình sử dụng máy gia tốc xạ trị, 
máy xạ phẫu Gammaknife và các thiết bị X-
quang, CT, DSA khác. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư (UT) là một trong trong những nguyên 
nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn nhất trong số các 
bệnh không nhiễm khuẩn, chỉ đứng sau bệnh tim 
mạch[1]. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 
2018, ước tính xuất độ và tử suất ung thư trên toàn 

thế giới lần lượt là 182/100.000 và 102,4/100.000[2]. 
Mắc bệnh UT là thách thức lớn đối với người bệnh, 
gia đình và các chuyên gia y tế do nó ảnh hưởng 
sâu sắc đến sức khỏe thể chất, tâm lý xã hội và kinh 
tế[3]. Việc phát hiện và điều trị ung thư thường được 
thực hiện ở giai đoạn muộn làm cho chi phí điều trị 

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng hiện tại và khảo sát các nhu cầu trong chăm sóc giảm nhẹ tại nhà của 
bệnh nhân. Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình chăm sóc nhằm mang lại thuận tiện và tiết kiệm 
cho bệnh nhân.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được thực hiện với cỡ mẫu là 50 người 
bệnh ung thư giai đoạn IV đang điều trị tại khoa Ung Bướu - Chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện TW Huế cơ 
sở 2 từ 11/2019 đến 5/2020.  

Kết quả: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có nhu cầu CSGN cao là 80,3%. Bệnh nhân có nhu cầu cung 
cấp thông tin điều trị trên 80%, trong đó chỉ khoảng 60% người bệnh hiểu biết về tình hình bệnh. Nhu cầu 
cần điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc là 81%, nhu cầu cần chăm sóc để kiểm soát các triệu chứng và 
cần tư vấn dinh dưỡng chiếm 2/3 số bệnh nhân. 80% bệnh nhân cần sự động viên của gia đình, có 82% 
đối tượng cần hỗ trợ để làm giảm tình trạng chán nản. Nhóm nhu cầu vật chất: Chiếm tỷ lệ cao nhất là nhu 
cầu cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến kinh tế (82%), nhu cầu cần giúp đỡ về kinh tế là 70%. 
Đã xây dựng một hệ thống phần mềm thuận lợi giúp bệnh nhân và gia đình có thể tiến hành đăng ký và 
theo dõi quá trình chăm sóc giảm nhẹ tại nhà dựa trên các kết quả khảo sát được. 

Kết luận: Các nhu cầu về chăm sóc giảm nhẹ tại nhà chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy vai trò CSGN và ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quá trình chăm sóc tại nhà rất cần thiết để giảm gánh nặng cho bệnh nhân 
và gia đình.  
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gia tăng và khả năng kéo dài sự sống cũng như cải 
thiện chất lượng cuộc sống bị hạn chế. 

Chăm sóc giảm nhẹ (CSGN) là một trong các 
giải pháp để giải quyết các vấn đề cho người bệnh 
ung thư ở giai đoạn muộn. Theo Tổ chức Y tế Thế 
giới “CSGN là cách tiếp cận giúp cải thiện chất 
lượng cuộc sống của bệnh nhân và gia đình, những 
người đang phải đối mặt với những vấn đề liên quan 
đến sự ốm đau đe dọa tính mạng, thông qua sự 
ngăn ngừa và giảm gánh nặng họ phải chịu đựng 
bằng cách nhận biết sớm, đánh giá toàn diện, điều 
trị đau và các vấn đề khác như thực thể, tâm lý,  
xã hội, tinh thần”[4].  

Bệnh viện Trung ương Huế 

Chăm sóc giảm nhẹ là lĩnh vực mới ở Việt Nam, 
chưa có nhiều nghiên cứu để đánh giá nhu cầu 
CSGN cho bệnh nhân ung thư. Đặc biệt nhu cầu 
chăm sóc giảm nhẹ không chỉ được thực hiện  
ở bệnh viện mà còn được thực hiện tại nhà khi  
bệnh nhân có mong muốn điều trị tại nhà những 
ngày cuối đời. 

Đứng trước thời đại công nghệ thông tin,  
kỷ nguyên áp dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực, 
trong đó có ngành y tế. Chúng tôi tiến hành xây 
dựng một hệ thống thuận lợi giúp bệnh nhân và gia 
đình có thể tiến hành đăng ký và theo dõi nhu cầu 
chăm sóc giảm nhẹ tại nhà dựa trên các kết quả 
khảo sát được. 

Tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 cho 
đến nay chưa có nghiên cứu về nội dung này. Chính 
vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu: 

“Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ tại nhà và ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quá trình chăm sóc 
cho bệnh nhân ung thư tại Khoa Ung Bướu - Chăm 
sóc giảm nhẹ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2” 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Đối tượng nghiên cứu  

50 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư giai 
đoạn IV, đang được điều trị nội trú từ tháng 11 năm 
2019 đến tháng 05 năm 2020, tại Khoa Ung Bướu- 
Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Trung ương Huế cơ 
sở 2. 

Phương pháp nghiên cứu  

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.  

Tiêu chuẩn đánh giá  

Với mỗi nội dung câu hỏi, sử dụng thang đánh 
giá phân thành 2 mức độ. Tùy thuộc vào việc người 
bệnh có hay không có nhu cầu. Có: 1 điểm; Không: 
0 điểm. Chúng tôi đánh giá nhu cầu của người bệnh 
trong nghiên cứu này theo 2 mức độ: Nhu cầu cao 
và nhu cầu thấp. Hai mức độ này dựa theo điểm 
trung bình của tổng điểm các câu hỏi trong tiểu mục 
trả lời có và tổng điểm là 30 điểm nên: Nhu cầu cao: 
>15 điểm, nhu cầu thấp: ≤ 15 điểm. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

Đặc điểm chung 

Nhóm tuổi có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất 60 - 
69, chiếm 72%. Độ tuổi trung bình 63.3 ± 16.7 (nhỏ 
nhất là 26 tuổi, lớn nhất là 88 tuổi). Nam chiếm tỷ lệ 
nhiều hơn nữ với tỷ lệ nam/nữ là 1.5. Đa số bệnh 
nhân sống với gia đình (90%), sống một mình chiếm 
6%. Chủ yếu có thu nhập ở mức trung bình (50%), 
hộ nghèo chiếm 22%. Khoảng cách từ nhà đến bệnh 
viện chiếm tỷ lệ cao nhất là từ 5 - 10km (70%), trong 
đó gần nhất là 1km, xa nhất là 36km.  

Các dấu hiệu thể chất và tinh thần đang mắc phải 

Bảng 1. Các dấu hiệu thể chất và tinh thần đang 
mắc phải (N = 50) 

Các dấu hiệu đang mắc N Tỷ lệ (%) 

Đau 35 70 

Mất ngủ 27 54 

Chán ăn 23 46 

Sợ hãi  về bệnh tật và can thiệp điều trị 28 56 

Lo lắng cho tương lai bản thân và gia đình 23 46 

Sợ mất thu nhập và nghèo đói 18 36 

Nhận xét: Đau là dấu hiệu đang mắc phải chủ 
yếu(70%), các vấn đề về tinh thần gặp phải khoảng 
50% số bệnh nhân. 

Mức độ cần cầu chăm sóc giảm nhẹ 
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Biểu đồ 1. Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh 

Nhận xét: Bệnh nhân có nhu cầu cao chiếm chủ yếu, trên 80%. 

Nhu cầu cung cấp thông tin 

Bảng 2. Nhu cầu cung cấp thông tin của người bệnh (N=50) 

STT Nhu cầu muốn biết các thông tin 
Có Thực trạng biết các thông tin 

N Tỷ lệ(%) N Tỷ lệ(%) 

1 Chẩn đoán bệnh 48 96 36 72 

2 Tiên lượng bệnh 43 86 25 50 

3 Phương pháp điều trị đang trải qua 42 84 38 76 

4 Các yếu tố có nguy cơ gây bệnh 41 82 27 54 

5 Tác dụng phụ của thuốc 32 64 23 46 

6 Chế độ dinh dưỡng, ăn uống 38 76 32 64 

7 Chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt tại nhà 43 86 23 46 

Nhận xét: Nhu cầu muốn biết về chẩn đoán bệnh chiếm 96%, trong khi đó thực trạng biết về chẩn đoán 
bệnh chỉ chiếm 72%. Các nhu cầu khác chiếm 70 - 80%, trong khi đó thực trạng biết các thông tin này chỉ 
chiếm 40 - 60%. 

Nhu cầu hỗ trợ về chăm sóc 

Bảng 3. Nhu cầu hỗ trợ về chăm sóc (N = 50) 

STT Nhu cầu hỗ trợ về chăm sóc 
Cần nhu cầu 

N Tỷ lệ(%) 

1 Cần điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc 40 80 

2 Cần chăm sóc để kiểm soát tốt hơn các triệu chứng  37 64 

3 Cần chăm sóc về phục hồi chức năng (tập vật lý trị 
liệu, xoa bóp, vận động để cải thiện các hoạt động) 

17 34 

4 Cần chăm sóc về y học cổ truyền (xoa bóp, bấm 
huyệt giúp cải thiện thể trạng) 

16 32 

5 Cần hỗ trợ về tư vấn dinh dưỡng 32 64 

6 Cần hỗ trợ trong việc vận động, di chuyển 14 28 

7 Cần hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân 25 50 

Nhận xét: 80% số bệnh nhân có nhu cầu cần điều dưỡng chăm sóc tại nhà, nhu cầu chăm sóc các triệu 
chứng và tư vấn dinh dưỡng chiếm gần 2/3 số bệnh nhân. 
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Nhu cầu giao tiếp 

Bảng 4. Nhu cầu giao tiếp (N = 50) 

STT Nhu cầu giao tiếp 
Cần nhu cầu 

N Tỷ lệ(%) 

1 Cần nhân viên y tế dành thời gian thảo luận các vấn đề khó khăn 38 76 

2 Cần nhân viên chăm sóc, lắng nghe, quan tâm, chia sẻ 35 70 

3 Cần nói chuyện với những người có cùng hoàn cảnh 38 76 

4 Cần sự động viên, khích lệ của người thân, gia đình 40 80 

Nhận xét: Các nhu cầu cần giao tiếp chiếm tỷ lệ từ 70 - 80%. Cần sự động viên, khích lệ của người thân 
và gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất (80%). 

Nhu cầu hỗ trợ về tinh thần 

Bảng 5. Nhu cầu hỗ trợ về tinh thần (N = 50) 

STT Nhu cầu hỗ trợ về tinh thần 
Cần nhu cầu 

N Tỷ lệ(%) 

1 Cần hỗ trợ đề làm giảm tình trạng chán nản 41 82 

2 Cần hỗ trợ để là giảm bớt nỗi buồn phiền về thay đổi diện mạo do tác dụng phụ của thuốc 39 78 

3 Cần được người xung quanh tôn trọng, cư xử bình thường như những người khác 39 78 

4 Cần tham gia các hoạt động có ích, giúp giảm bớt cảm giác muộn phiền về bệnh tật 36 72 

5 Cần hỗ trợ để làm giảm lo lắng do giảm thu nhập và thêm chi phí điều trị bệnh 34 68 

Nhận xét: 82% bệnh nhân cần được hỗ trợ để làm giảm tình trạng chán nản, nhu cầu cần hỗ trợ để làm 
giảm muộn phiền và cần được tôn trọng, cư xử như người bình thường chiếm 78%. 

Nhu cầu hỗ trợ về vật chất 

Bảng 6. Nhu cầu hỗ trợ về vật chất (N = 50) 

STT Nhu cầu hỗ trợ về vật chất 
Cần nhu cầu 

N Tỷ lệ (%) 

1 Cần cung cấp thêm thông tin về những vấn đề liên quan đến kinh tế 41 82 

2 Cần giúp đỡ về kinh tế 35 70 

3 Cần cung cấp thông tin về các cơ sở, tổ chức bảo trợ xã hội 37 74 

Nhận xét: 82% bệnh nhân cần cung cấp thêm thông tin về những vấn đề liên quan đến kinh tế, 70% bệnh 
nhân cần đến giúp đỡ về kinh tế. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình chăm sóc giảm nhẹ tại nhà 

Bước 1: Phát triển phần mềm ghi nhận và quản lý thông tin về nhu cầu CSGN tại nhà của bệnh nhân theo 
hai hình thức (website và ứng dụng điện thoại). 

Bước 2: Giới thiệu các nội dung chăm sóc lên trang Website bệnh viện và trang Facebook. 

Bước 3: Hướng dẫn cách đăng ký trên trang Website bênh viện và trang Facebook. 

Bước 4: Liên hệ và lên kế hoạch chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân. 

Bước 5: Lập phiếu theo dõi đánh giá quá trình chăm sóc. 
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BÀN LUẬN  

Đặc điểm của nhóm bệnh nhân và mức độ nhu 
cầu CSGN người bệnh ung thư 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ đối tượng 
có nhu cầu CSGN cao chiếm đa số là 80,3%. Tỷ lệ 
này cao hơn so với nghiên cứu của Trần Thị Hảo về 
“Nhu cầu khám chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm 
nhẹ và một số yếu tố liên quan của người dân tại 10 
tỉnh Việt Nam năm 2014”[5] với 71,2%.  

Về các triệu chứng khảo sát được ở nhóm bệnh 
nhân đau thường gặp nhất (70%) sau đó là yếu mệt 
(63%) và mất ngủ (54%) chán ăn (46%) các dấu 
hiêu mắc này tương tự kết quả nghiên cứu của 
Health Bridge (2010) trên 410 người nhà chăm sóc 
bệnh nhân cho thấy, trong quá trình mắc bệnh ung 
thư, nhóm triệu chứng thường gặp thứ nhất ở các 
bệnh nhân là đau (75,9%) và yếu mệt (78,8%)[6]. 
Những diễn biến tâm trạng khá phổ biến của bệnh 
nhân trong quá trình mắc bệnh ung thư là: Sợ hãi 
bệnh tật và các can thiệp điều trị (56%), lo lắng cho 
tương lai của bản thân và gia đình (46%), sợ mất thu 
nhập và nghèo đói (36%). Như vậy, nhu cầu cần 

được CSGN đối với người bệnh ung thư là rất lớn, 
nhu cầu được chăm sóc, hỗ trợ tâm lý của bệnh 
nhân ngay từ khi được phát hiện bệnh và trong suốt 
quá trình điều trị rất cần được chú trọng trong dịch 
vụ CSGN.  

Nhu cầu thông tin  

Chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm nhu cầu này là 
nhu cầu chẩn đoán bệnh với 96%, tiếp theo là nhu 
cầu tiên lượng bệnh với 86%, nhu cầu được biết 
phương pháp điều trị (84%), nhu cầu được cung cấp 
chế độ dinh dưỡng phù hợp (76%). Kết quả trên có 
nhiều điểm tương đồng so với nghiên cứu của Akon 
Ndiok và Busisiwe Ncama (2018) “Đánh giá nhu cầu 
CSGN của bệnh nhân, gia đình sống chung với ung 
thư ở một nước đang phát triển”. Kết quả nghiên 
cứu của Akon Ndiok cho thấy hầu hết các nhu cầu 
phổ biến của bệnh nhân là thông tin về khả năng 
điều trị và tác dụng phụ (92,8%), chẩn đoán (91,6%), 
xét nghiệm (91,1%) và các triệu chứng thực thể 
(90,9%)[7]. 

Chẩn đoán bệnh và tiên lượng với bất kỳ một 
loại bệnh nào đều là một trong những nhu cầu hàng 
đầu của người bệnh. Cùng với đó việc thảo luận và 
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nắm được phương pháp điều trị đang áp dụng giúp 
bệnh nhân có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào việc 
điều trị, tránh những nghi ngờ không đáng có trong 
quá trình điều trị.  

Nhu cầu hỗ trợ chăm sóc  

Tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm nhu cầu cần có 
điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc (80%) và 
chăm sóc để kiểm soát tốt hơn các triệu chứng 
(64%). Kết quả này có sự tương đồng so với nghiên 
cứu “Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ và các 
yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật ung 
thư đại tràng tại bệnh viện K Trung ương năm 2018” 
của Đỗ Thị Thắm vào năm 2018 khi kết quả của 
nghiên cứu chỉ ra rằng có 80,5% đối tượng có nhu 
cầu được chăm sóc hỗ trợ việc vệ sinh cá nhân 
hàng ngày[8]. Việc tìm hiểu nhu cầu chăm sóc của 
bệnh nhân ung thư sẽ giúp đưa ra những biện pháp 
chăm sóc phù hợp cho người bệnh và gia đình cũng 
như có những biện pháp hướng dẫn giúp người 
bệnh có khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình. 

Nhu cầu giao tiếp quan hệ 

Nhóm nhu cầu cao nhất mà các đối tượng 
nghiên cứu mong muốn nhất là nhu cầu cần sự động 
viên của người thân và gia đình (80%), sau đó là 
nhóm nhu cầu cần nhân viên y tế thảo luận các vấn 
đề khó khăn (76%). Khi lâm vào hoàn cảnh khó 
khăn, hiểm nghèo nhất, những người bệnh đều 
mong muốn phía sau mình là một gia đình hiểu và 
động viên để vượt qua khó khăn. Còn trong quá 
trình điều trị bệnh những người gần gũi nhất với 
người bệnh là các điều dưỡng chăm sóc. Việc được 
các điều dưỡng chăm sóc quan tâm, lắng nghe và 
chia sẻ sẽ giúp đỡ rất nhiều, nâng cao tinh thần 
người bệnh bên cạnh những giờ phút được gặp gỡ, 
trò chuyện với những người cùng hoàn cảnh.  

Nhu cầu hỗ trợ về tinh thần 

Nhu cầu hàng đầu về tinh thần mà đối tượng 
nghiên cứu mong muốn là cần hỗ trợ để làm giảm 
tình trạng chán nản (82%), cần hỗ trợ để giảm bớt 
nỗi buồn phiền và thay đổi diện mạo do tác dụng phụ 
của thuốc (78%) và hỗ trợ làm giảm lo lắng do giảm 
thu nhập và tăng thêm chi phí điều trị (68%). Tất cả 
những nhu cầu trên đều xuất phát từ tâm lý chung 
của các bệnh nhân mắc và điều trị ung thư. Theo 
HealthBridge phần lớn bệnh nhân đã từng trải qua 
sự sợ hãi, lo lắng do bệnh tật gây ra ngay tại thời 
điểm đi khám chữa bệnh. Những diễn biến tâm trạng 
khá phổ biến của bệnh nhân trong quá trình mắc 
bệnh ung thư là: sợ hãi bệnh tật và các can thiệp 
điều trị (50,5%), lo lắng cho tương lai của bản thân 
và gia đình (47,6%), sợ chết (31,5%)[9].  

Những diễn biến tâm lý này là một trong các 
nguyên nhân khiến bệnh nhân cần nhận được 
những sự chăm sóc về mặt tâm lý đặc biệt là những 
chăm sóc giúp giảm nhẹ nỗi đau thể xác hay những 
tác động tâm lý giúp bệnh nhân bớt mặc cảm về 
ngoại hình, mặc cảm về việc mình là gánh nặng cho 
gia đình trong quá trình điều trị ung thư.  

Nhu cầu về vật chất  

Đối với những nhu cầu về vật chất, nhu cầu 
hàng đầu của các đối tượng trong nghiên cứu là 
cung cấp thêm thông tin về những vấn đề liên quan 
đến kinh tế (82%), cung cấp thêm thông tin về các 
cơ sở, tổ chức bảo trợ xã hội (70%) và trợ giúp trực 
tiếp về kinh tế (74%).  

Nắm được những nhu cầu về kinh tế của bệnh 
nhân sẽ giúp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ đưa ra 
những giải pháp hỗ trợ về kinh tế cho người bệnh. 
Đơn giản nhất có thể kể đến là việc liên hệ những tổ 
chức, cá nhân kêu gọi sự ủng hộ cho những bệnh 
nhân ung thư. Điều đó cũng phần nào giúp cải thiện 
tinh thần cho người bệnh trong giai đoạn cuối đời.  

KẾT LUẬN  

Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có nhu cầu CSGN 
cao là 80,3%.  

Nhu cầu cung cấp thông tin, hỗ trợ về chăm 
sóc, giao tiếp và hỗ trợ về vật chất chiếm tỷ lệ cao 
khoảng 2/3 số bệnh nhân. Như vậy vai trò CSGN tại 
nhà rất cần thiết và cần được xây dựng để giảm 
gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế Việt Nam (2015), Báo cáo chung tổng 
quan ngành y tế. 

2. Tổng cục thống kê (2012), Niên giám thống kê, 
Nhà xuất bản thống kê. 

3. Haun M W Estel S, Rucker G et al (2017), “Early 
palliative care for adults with advanced cancer”, 
Cochrane Database of Systematic Reviews(6) - 
page 22. 

4. African Palliative Care Association (2010), 
“Palliative Care”, Kampala, page 6-7. 

5. Trần Thị Hảo (2014), Nghiên cứu nhu cầu khám 
chữa bệnh ung thư, chăm sóc giảm nhẹ và một 
số yếu tố liên quan của người dân tại 10 tỉnh 
Việt Nam năm 2014, Luận văn Thạc sỹ Y tế 
Công Cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. 

6. HealthBridge (2010). Báo cáo đánh giá thực 
trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho 
bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 356 

7. Ndiok A Ncama B (2018), “Assessment of 
palliative care needs of patients/families living 
with cancer in a developing country”, Scand J 
Caring Sci. 32(3), page 1215-1226. 

8. Đỗ Thị Thắm (2018), Đánh giá nhu cầu chăm 
sóc giảm nhẹ và các yếu tố liên quan của người 

bệnh sau phẫu thuật Ung thư Đại Trực Tràng tại 
bệnh viện K Trung Ương năm 2018, Luận văn 
Thạc sỹ Điều Dưỡng, Trường. 

9. HealthBridge (2010). Báo cáo đánh giá thực 
trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho 
bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 357 

ABSTRACT 

The needs for palliative care at home and the applications of information technology  
in the care process for cancer patients at the Department of Oncology - Palliative care  

Hue Central Hospital, Second Brarch 

The needs for palliative care at home and the application of information technology in the care process for 
cancer patients at the Department of Oncology - Palliative care Hue Central Hospital, Second Branch. 

Objectives: Assess the current situations and investigate the needs of patients in palliative care at home 
and apply information technology to the care process to bring convenience and savings to the patients. 
Subjects and methods: Crosssectional descriptive design were conducted with a sample size of 50 people with 
stage IV cancers being treated in the Oncology Department - Palliative care at Hue Central General Hospital 
Second Branch from November 2019 to May 2020.  

Results: The proportion of the sample in high needs of palliative care was 80.3%. Patients needing to 
provide treatment information was more than 80%, 60% of whom actually knew the disease situation. The 
needs for specialized nursing were 81%, the needs for care to control symptoms and nutrition counseling 
accounted for two-thirds of the patients. 80% of patients needed family support, whereas 82% of people 
needed support to reduce boredom. Materialistic needs group: accounting for the highest proportion was the 
needs to provide information on financial problems (82%), the needs for financial support was 70%. Build a 
convenient software system to enable patients and families to register and monitor their palliative care needs at 
home based on the survey results.  

Conclusion: There are high proportion of needs for palliative care at home. Therefore, the role of child 
care care and the application of information technology in the home care process is essential to reduce the 
burden on patients and families. 

Từ khóa: Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, ung thư. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư tuyến giáp có khoảng 567.000 trường 
hợp mới mắc trên toàn thế giới, xếp ở vị trí thứ chín 
về tỷ lệ mắc. Tỷ lệ mới mắc toàn cầu ở phụ nữ là 
10,2 trên 100.000 dân cao gấp 3 lần so với nam giới. 
Ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư phổ biến thứ 

năm ở phụ nữ ở Hoa Kỳ và ước tính có hơn 62.000 
trường hợp mới xảy ra ở nam giới và nữ giới trong 
năm 2015[3]. Hiện tại, ung thư tuyến giáp là loại ung 
thư phổ biến nhất Việt Nam với hơn 5.400 ca mắc 
mới, là loại ung thư phổ biến nhất trong số các ca 
ung thư về tuyến nội tiết, chiếm tới 90% số ca bệnh, 
nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, dễ chữa trị 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng ở người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp 
tại Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

Phương pháp: Tiến cứu, mô tả, cắt ngang. 

Kết quả: Nhóm bệnh nhân 40 - 49 tuổi chiếm 36,7%. Thời gian phát hiện bệnh >1 năm chiếm 
41,7%. Số BN đã di căn hạch thượng đòn chiếm 55%. 

Đánh giá mức độ đau theo thang điểm BPI thấy mức độ đau nhất trong 24h sau mổ với điểm số 
trung bình là 6.8 ± 1.48; Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua (6.13 ± 1.76). Loại thuốc giảm đau đang 
điều trị chủ yếu là thuốc giảm đau bậc 2 (26,7%). Mức độ đau cản trở trong 24h qua là cản trở tận hưởng 
cuộc sống và cản trở sinh hoạt thông thường lần lượt là (7.33 ± 1.02) và (6.53 ± 1.21). 

Theo dõi chăm sóc BN sau mổ của điều dưỡng khá tốt, số BN sốt, đau và làm xét nghiệm máu và 
thực hiện thuốc tiêm canxi theo chỉ định (8,3%). Được thực hiện thuốc giảm đau theo bậc 1, 2, 3 (55%). 
Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua (6.13 ± 1.76). Tất cả các BN được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng 
và vận động sau mổ theo đúng quy trình, 100% BN được cắt chỉ ra viện sau 7 ngày điều trị. 

Chất lượng cuộc sống BN sau mổ có điểm tổng thể (21.11 ± 10.57). Điểm số chất lượng cuộc sống 
về thể chất (33.78 ± 22.96). Nguyên nhân chính của thấp điểm số về thể chất là các triệu chứng kèm 
theo: ảnh hưởng đến giấc ngủ (73.33 ± 32.93); mệt mỏi (70.37 ± 24.09); đau (61.11 ± 26.51). 

Kết luận: Công tác chăm sóc điều dưỡng sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại Trung tâm Ung 
Bướu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là rất thực tế và đạt hiệu quả cao nhờ áp dụng Bảng kiểm đau 
rút gọn (BPI: Brief pain inventory) để đánh giá đau sau phẫu thuật và Bảng câu hỏi về chất lượng cuộc 
sống của tổ chức nghiên cứu và điều trị ung thư Châu Âu EORTC QLQ-C30. Góp phần đưa công tác 
theo dõi chăm sóc người bệnh ngày một được nâng cao hơn.  

Từ khóa: Ung thư tuyến giáp, sau phẫu thuật, chăm sóc điều dưỡng. 
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thành công nhất, cơ hội sống trên 5 năm cho các 
bệnh nhân là gần 100%. Theo khuyến cáo của Hiệp 
hội Phòng chống ung thư Quốc tế (UICC) hầu hết 
các giai đoạn ung thư tuyến giáp và các thể bệnh 
theo chẩn đoán mô bệnh học đều phải phẫu thuật 
cắt tuyến giáp toàn bộ để loại bỏ ổ ung thư vi thể ở 
thùy giáp đối bên, giảm tái phát tại chỗ, hạn chế di 
căn xa. Mặc dù phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp là một 
thủ tục rộng rãi, thời gian phục hồi thường rất ngắn. 
Tuy nhiên, như với mọi cuộc phẫu thuật khác, thì 
sau quá trình phẫu thuật ung thư tuyến giáp cũng có 
thể gây ra một số biến chứng sau như sau: 

- Chảy máu, nhiễm trùng vết mổ. 

- Tuyến cận giáp sau phẫu thuật bị ảnh hưởng 
có thể dẫn đến thiếu hụt canxi trong máu dẫn đến 
một số biến chứng như đau thắt bụng, rối loạn nhịp 
tim, co thắt cơ, co giật… 

- Mất tiếng, khàn giọng, giọng nói thay đổi: xảy 
ra khi mổ ung thư tuyến giáp làm tê liệt dây thanh 
âm. Tùy từng trường hợp mà khả năng hồi phục sau 
mổ có thể khác nhau. 

- Đau vùng cổ, gặp khó khăn khi nuốt, ngay cả 
với những thức ăn mềm, lỏng… 

- Mệt mỏi, trầm cảm nhẹ, bồn chồn, lo lắng, mất 
ngủ… là những triệu chứng có thể gặp ở bệnh nhân 
sau mổ ung thư tuyến giáp khi sử dụng thuốc thay 
thế hoóc môn tuyến giáp sau mổ. 

Việc thực hiện theo đúng kế hoạch chăm sóc 
bệnh nhân sau mổ tuyến giáp sẽ giúp bệnh nhân 
nhanh chóng hồi phục sức khỏe, hạn chế những 
biến chứng, nhiễm trùng hay các tác dụng phụ của 
thuốc có thể xảy ra. Từ đó giúp bệnh nhân sớm 
quay trở lại hoạt động sinh hoạt thường ngày. Với 
mong muốn cải thiện thời gian sống thêm và nâng 
cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư tuyến 
giáp, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 
nhằm mục tiêu: 

Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng ở 
người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp  
tại Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Trung ương  
Thái Nguyên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Đối tượng nghiên cứu 

60 người bệnh có chẩn đoán ung thư tuyến 
giáp, tới khám và điều trị tại Trung tâm Ung Bướu 
Thái Nguyên.  

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Những người bệnh có chẩn đoán ung thư tuyến 

giáp và có chỉ định phẫu thuật. 

Những người bệnh đồng ý tham gia khảo sát. 

Thông thạo tiếng Việt, tự trả lời được bộ câu hỏi 
đã được lập sẵn. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Những người bệnh quá nặng không có khả 

năng tham gia khảo sát. 

Không có đủ tiêu chuẩn lựa chọn như trên. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Tiến cứu, mô tả, cắt ngang. 

Chọn mẫu 

Có chủ đích. 

Cỡ mẫu: Toàn bộ. 

Nội dung nghiên cứu 

Chỉ tiêu nghiên cứu 
+ Nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu. 

+ Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu. 

+ Bảng kiểm đau rút gọn (BPI: Brief pain 
inventory) để đánh giá đau sau phẫu thuật. 

+ Đánh giá tình trạng BN sau mổ. 

+ Chăm sóc điều dưỡng sau mổ ung thư tuyến 
giáp. 

+ Bảng câu hỏi về chất lượng cuộc sống của tổ 
chức nghiên cứu và điều trị ung thư Châu Âu 
EORTC QLQ-C30. 

Thời gian địa điểm nghiên cứu 

Từ tháng 07/2019 đến tháng 07/2020 tại Trung 
tâm Ung Bướu Thái Nguyên. 

Phương pháp xử lý số liệu 

Các thông tin được mã hóa và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 20.0. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

Các thông tin do đối tượng nghiên cứu cung 
cấp được đảm bảo giữ bí mật. 

Nghiên cứu chỉ mô tả, công tác chăm sóc điều 
dưỡng là chủ yếu, mọi chỉ định điều trị hoàn toàn do 
các bác sĩ điều trị quyết định theo tình trạng của 
người bệnh. 

Kỹ thuật thu thập số liệu 

Cách thu thập số liệu: Thực hiện phỏng vấn 
trực tiếp các bệnh nhân nội trú với các thông tin 
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hành chính và bảng hỏi về mức độ đau, bảng câu 
hỏi về chất lượng cuộc sống EORTC QLQ-C30. 

Công cụ 
Bảng kiểm đau rút gọn (BPI: Brief pain 

inventory) để đánh giá đau sau phẫu thuật, mức độ 
đau sau phẫu thuật được đánh giá tại các thời điểm 
khi “đau nhất”, “đau ít nhất”, “đau trung  bình” và 
“đau hiện tại”, tổng của 4 mục trên được sử dụng để 
thể hiện mức độ đau của người bệnh sau phẫu 
thuật[1]. Brief Pain Inventory (Short Form) (BPI-sf) là 
một bộ câu hỏi gồm 9 mục được sử dụng để đánh 
giá mức độ nghiêm trọng của cơn đau của bệnh 
nhân và tác động của cơn đau này đối với hoạt động 
hàng ngày của bệnh nhân. Bệnh nhân được yêu cầu 
đánh giá mức độ đau tồi tệ nhất, trung bình và thấp 
nhất hiện tại của họ, liệt kê các phương pháp điều trị 
hiện tại và hiệu quả nhận thức của họ, và đánh giá 
mức độ đau gây cản trở hoạt động chung, tâm trạng, 
khả năng đi lại, công việc bình thường, quan hệ với 
người khác, ngủ và tận hưởng cuộc sống theo thang 
điểm 10. 

Bảng câu hỏi về chất lượng cuộc sống của tổ 
chức nghiên cứu và điều trị ung thư Châu Âu 
EORTC QLQ-C30 gồm 30 câu: chức năng thể chất 
(câu 1 - 5); chức năng hoạt động (câu 6, 7); chức 
năng cảm xúc (câu 21 - 24); chức năng nhận thức 
(câu 20, 25); chức năng xã hội (câu 26, 27); sức 
khỏe tổng quát ( câu 29, 30) và 13 câu về các triệu 
chứng đơn, mỗi câu được quy ước từ 1 - 4 điểm, 
sau đó được quy đổi ra thang điểm 100, các điểm 
chức năng và sức khỏe tổng quát càng cao càng tốt 
và ngược lại với các triệu chứng đơn. 

KẾT QUẢ 

 

 

Bảng 1. Thông tin người bệnh (n = 60) 

Nội dung n % 

Tuổi 

30 - 39 7 11,7 

40 - 49 22 36,7 

50 - 59 17 28,3 

60 - 69 8 13,3 

>70 6 10 

Giới 
Nam 27 45 

Nữ 33 55 

Nghề nghiệp 

Hưu trí 20 33,3 

Hành chính sự nghiệp 27 45 

Công nhân  4 6,7 

Tự do 9 15 

Nơi sinh sống 
Thành thị 36 60 

Nông thôn 24 40 

Nhận xét: Dựa vào bảng 1: Nhóm bệnh nhân  
40 - 49 tuổi chiếm 36,7%. Tỷ lệ nữ/nam: 1,2/1.  

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng  
nghiên cứu 

Nội dung n % 

Thời gian 
phát hiện 
bệnh 

< 6 tháng 17 28,3 

>6 tháng 18 30 

>1 năm 25 41,7 

Tình trạng di 
căn 

Chưa di căn hạch thượng đòn 27 45 

Đã di căn hạch thượng đòn 33 55 

Nhận xét: Thời gian phát hiện bệnh < 6 tháng 
chiếm 28,3%; >1 năm chiếm 41,7%. Số BN đã di 
căn hạch thượng đòn chiếm 55%. 

Bảng 3. Đánh giá tình trạng đau sau phẫu thuật theo BPI (n = 60) 

Nội dung n % 

Vị trí đau nhất Đầu, vùng cổ bên 40 66.7 

Loại thuốc giảm đau đang điều trị 

Bậc 1 15 25 

Bậc 2 16 26,7 

Bậc 3 2 3,3 

Mức độ đau 
Đau ít (0 - 4) Đau vừa (5 - 6) Đau nhiều  

(7 - 10).  Mean (± SD) Min Max 
n % n % n % 

Mức độ đau nhất 24h qua 0 0 28 46,7 32 53,3 6.8 (1.48) 5 9 

Mức độ đau ít nhất 24h qua 28 46,7 12 20 20 33,3 5.87 (1.98) 4 9 

Mức độ đau vừa 24h qua 0 0 40 66,7 20 33,3 6.47 (1.42) 5 9 
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Mức độ đau hiện tại 16 26,6 34 73,7 0 0 5.07 (1.07) 3 6 

Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua 
sau dùng thuốc 

80% 60% 50% 30% 6.13 (1.76) 3 8 

n % n % n % n % 

24 40 12 20 16 26,7 8 13,3 

Mức độ đau cản trở trong 24h qua Mean ± SD Min Max 

Cản trở hoạt động chung 5.6 (1.37) 4 8 

Cản trở đến tâm trạng 5.27 (1.07) 4 7 

Cản trở khả năng đi lại 6.07 (2.28) 3 9 

Cản trở sinh hoạt thông thường 6.53 (1.21) 5 9 

Cản trở giấc ngủ 6.8 (1.39) 5 9 

Cản trở tận hưởng cuộc sống 7.33 (1.02) 6 9 

Nhận xét: Khi đánh giá theo thang điểm BPI thấy số bệnh nhân đau vùng đầu, vùng cổ bên chiếm 66.7%; 
Mức độ đau nhất trong 24h qua với điểm số trung bình là 6.8 ±1.48; Mức độ đau ít nhất 24h qua (5.87 ± 1.98). 
Tỷ lê % giảm được đau trong 24h qua (6.13 ± 1.76). Loại thuốc giảm đau đang điều trị chủ yếu là thuốc giảm 
đau bậc 2: Paracetamol 500mg + codein 30mg (26,7%). Mức độ đau cản trở trong 24h qua lần lượt là cản trở 
tận hưởng cuộc sống (7.33 ± 1.02) và cản trở sinh hoạt thông thường (6.53 ± 1.21). 

Bảng 4: Theo dõi đánh giá diễn biến bệnh nhân sau mổ 

Theo dõi 
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 

n % n % n % n % n % n % n % 

Dịch qua sode dẫn 
lưu 

25 
(5ml) 41,6 12 

(4ml) 20 8 
(3ml) 13,3 8 

(1ml) 13,3 5 
(1ml) 8,3 2 

(1ml) 3,3 0 0 

Sưng nề vùng cổ 
bên 0 0 25 41,7 8 13,3 3 5 0 0 0 0 0 0 

Tình trạng thân nhiệt 
(sốt 38,50c) 0 0 0 0 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Theo dõi hạ canxi 
máu 0 0 3 5 2 3,3 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

Nhận xét: Ngày thứ 3 sau mổ có 1 BN sốt 38,50c chiếm 1,7%. Theo dõi hạ canxi máu vào ngày thứ 2 và 3 
chếm 8,3%. Sưng nề vùng cổ bên ngày thứ 2 (41,7%). Dịch qua sode dẫn lưu nhiều nhất vào ngày thứ nhất 
(41,6%) và gần hết hoàn toàn vào ngày thứ 6 (3,3%). 

Bảng 5. Chăm sóc điều dưỡng sau mổ 

Chăm sóc điều dưỡng n % 

Đánh giá tình trạng 
đau sau mổ Thực hiện thuốc giảm đau bậc 1,2,3 theo chỉ định 33 55 

Đánh giá tình trạng 
vết mổ  

Theo dõi dịch qua sonde dẫn lưu: đánh 
giá tính chất, lượng dịch, mùi, màu sắc 
dịch 

Màu dịch nhạt dần, lượng dịch dẫn lưu ít dần, 
dịch dẫn lưu chảy đều không bị tắc.  60 100 

Rút dẫn lưu khi còn 1 đến 2ml dịch trong 60 100 

Theo dõi các dấu hiệu bất thường 

Sưng nóng, đỏ 1 1,7 

Sốt >380c 1 1,7 

ĐD chườm mát, thực hiện thuốc theo chỉ định 1 1,7 

Dịch quasonde dẫn lưu có mủ 0 0 

Sưng nề nhiều vùng cổ bên HD chườm đá, chườm mát và cử động nhẹ 
nhàng trong 3 ngày đầu sau mổ 

33 55 

HD BN giữ vết mổ sạch sẽ và khô ráo tránh nhiễm trùng, giúp vết thương nhanh lành hơn 60 100 
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Thay băng vô khuẩn theo chỉ định 60 100 

Sau 7 ngày cắt 2 đầu chỉ trong trường hợp khâu luồn thẩm mỹ  60 100 

Chăm sóc về dinh 
dưỡng 

HD ăn các món ăn, thực phẩm mềm và dễ nuốt. Khi ăn nên ăn chậm, uống nhiều nước 
trong và sau bữa ăn để làm mềm thức ăn, ngăn ngừa tắc nghẽn. ăn bổ sung trái cây tươi 
giàu vitamin và khoáng chất 

60 100 

Theo dõi hạ canxi 
máu  

Biểu hiện là tê và ngứa ran liên quan đến đầu ngón tay và 
môi.  

Làm XN máu, thực hiện 
thuốc canxi theo chỉ định 5 8,3 

Hướng dẫn vận 
động sau mổ 

Sau mổ nên vận động nhẹ nhàng cổ và tăng dần. Sau 10 ngày cử động cổ bình thường, 
có thể chườm thêm nước ấm để làm mềm vết thương, không nên vận động quá mạnh. 
Nên tập phục hồi chức năng nhẹ nhàng cho phần vai và cổ theo hướng dẫn 

60 100 

Nhận xét: Theo dõi chăm sóc BN sau mổ của điều dưỡng khá tốt, số BN sốt, đau và làm xét nghiệm máu 
và thực hiện thuốc tiêm canxi theo chỉ định (8,3%). Được thực hiện thuốc giảm đau theo bậc 1, 2, 3 (55%).  
Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua (6.13 ± 1.76). Tất cả các BN được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và 
vận động sau mổ theo đúng quy trình, 100% BN được cắt chỉ ra viện sau 7 ngày điều trị. 

Bảng 6. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật theo EORTC QLQ-C30 

Nội dung chất lượng cuộc sống Điểm số trung bình Mean ± SD Min Max 

Chất lượng cuộc sống tổng thể 21.11 ± 10.57 8.33 33.33 

Các mặt chức năng 

Thể chất 33.78 ± 22.96 6.67 60.00 

Vai trò 51.11 ± 16.77 33.33 66.67 

Cảm xúc 33.89 ± 23.46 0.00 66.67 

Nhận thức 33.33 ± 21.26 0.00 50.00 

Xã hội 36.67 ± 24.70 0.00 66.67 

Các triệu chứng đơn và mục khác 

Mệt mỏi 70.37 ± 24.09 33.33 100.00 

Nôn/Buốn nôn 38.88 ± 32.85 0.00 83.33 

Đau 61.11 ± 26.51 33.33 100.00 

Khó thở 57.77 ± 28.69 33.33 100.00 

Mất ngủ 73.33 ± 32.93 33.33 100.00 

Mất cảm giác ngon miệng 40.00 ± 39.20 0.00 100.00 

Táo bón 37.77 ± 29.72 0.00 66.67 

Tiêu chảy 46.67 ± 40.33 0.00 100.00 

Kinh tế 48.88 ± 16.77 33.33 66.67 

Nhận xét: Ghi nhận bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp trong nghiên cứu này có điểm chất 
lượng cuộc sống tổng thể là 21.11 ± 10.57. Bệnh nhân có chất lượng cuộc sống về các sở thích hoạt động 
khác (51.11 ± 16.77), nhưng điểm số chất lượng cuộc sống về thể chất chỉ đạt (33.78 ± 22.96). Nguyên nhân 
chính của thấp điểm số về thể chất là các triệu chứng kèm theo như ảnh hưởng đến giấc ngủ (73.33 ± 32.93); 
mệt mỏi (70.37 ± 24.09); đau (61.11 ± 26.51). 

BÀN LUẬN 

Trong nghiên cứu này bệnh nhân nữ gặp nhiều 
hơn nam, tỷ lệ nữ/nam: 1,2/1; nhóm bệnh nhân  
40 - 49 tuổi chiếm 36,7%, cũng như trong một số 

nghiên cứu khác trong nước[1],[2]. Phụ nữ ở độ tuổi từ 
30 - 50 có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. Bởi 
lúc này hocmon ở phụ nữ kích thích quá trình tạo 
thành bướu ở hạch tuyến giáp và tuyến giáp, sau 
một thời gian các bướu này sẽ phát triển thành ung 
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thư. Số BN đã di căn hạch thượng đòn (55%) do giai 
đoạn đầu triệu chứng ít biểu hiện rõ rệt, người bệnh 
ung thư tuyến giáp thường không biết hay không để 
ý cho đến khi đi khám tầm soát ung thư ở bệnh viện 
mới phát hiện ra. Nếu đã có tiền sử bị bệnh tuyến 
giáp, bệnh basedow, bệnh viêm tuyến giáp hoặc 
hoóc-môn tuyến giáp bị suy giảm sẽ làm tăng nguy 
cơ mắc ung thư tuyến giáp. Vì thế, cần thăm khám 
tổng quát định kỳ và khám tầm soát ung thư tuyến 
giáp để sớm phát hiện bệnh và kịp thời chữa trị. 

Đánh giá tình trạng đau sau phẫu thuật bằng 
bộ câu hỏi BPI[7] ở bảng 3 ta nhận thấy mức độ đau 
nhất trong 24h sau mổ với điểm số trung bình  
là 6.8 ±1.48. Loại thuốc giảm đau điều trị chủ yếu là 
thuốc giảm đau bậc 2 (26,7%). Sau mổ, sự ức chế 
miễn dịch do đau không giảm có thể làm chậm lành 
vết mổ, chậm bình phục và tăng nguy cơ nhiễm 
khuẩn sau mổ, tác động tâm lý có thể dẫn đến lo âu 
và trầm cảm, kiểm soát đau sau mổ một cách hữu 
hiệu phụ thuộc vào việc sử dụng nhiều thuốc giảm 
đau và đường dùng khác nhau để có tác dụng hiệp 
lực, việc sử dụng phối hợp những nhóm thuốc giảm 
đau và kỹ thuật giảm đau khác nhau cải thiện hiệu 
lực giảm đau sau mổ và giảm liều lượng tối đa và 
các tác dụng phụ[4]. 

Theo dõi hạ canxi máu vào ngày thứ 2 và 3 
chếm 8,3%. Trong quá trình phẫu thuật tuyến giáp, 
tuyến cận giáp có thể bị ảnh hưởng. Do đó, khoảng 
vài tuần sau phẫu thuật, tuyến cận giáp có thể hoạt 
động không tốt. Tuyến cận giáp giúp điều chỉnh 
lượng canxi trong cơ thể. Vì vậy việc theo dõi lượng 
canxi trong cơ thể và các dấu hiệu như co rút, tê các 
ngón tay là rất quan trọng. 

Ở bảng 5, phần theo dõi đánh giá chăm sóc 
bệnh nhân sau mổ ung thư tuyến giáp của điều 
dưỡng khá tốt, số BN sốt, kiểm soát đau và hạ canxi 
máu được phát hiện và xử trí kịp thời. 100% BN 
được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và vận động 
sau mổ theo đúng quy trình. Như chúng ta đã biết, 
đậu nành chứa rất nhiều hormon phytoestrogen (nội 
tiết tố nữ thực vật). Lượng estrogen (nội tiết tố nữ) 
cao sẽ làm giảm khả năng sản xuất ra thyroxin và 
các loại rau cải trắng sẽ ngăn chặn việc hấp thu iot 
vì vậy các bệnh nhân đều được hướng dẫn hạn chế 
ăn các loại thực phẩm này. 

Tuyến giáp là cơ quan duy nhất sản xuất ra 
hormone T3, T4 điều hòa sự hoạt động trong cơ thể. 
Sau khi tuyến giáp được cắt đi, có nghĩa là nồng độ 
của những loại hormone này trong cơ thể sẽ bị cắt 1 
phần hoặc toàn phần. Vì vậy, hàng loạt những dấu 
hiệu của suy giáp có thể xuất hiện như: Ăn không 
ngon miệng, trí nhớ sụt giảm, trầm cảm, đau khớp 
hoặc các cơ, táo bón, tăng cân. Trong chăm sóc ung 

thư giai đoạn tiến triển mục tiêu của chăm sóc là 
thay đổi cách tiếp cận từ điều trị tích cực sang nâng 
cao chất lượng cuộc sống bằng cách giảm các triệu 
chứng đơn gây khó chịu cho người bệnh. 

Tại bảng 6, khi đánh giá chất lượng cuộc sống 
của người bệnh sau phẫu thuật theo EORTC QLQ-
C30 bao gồm đánh giá về sức khỏe thể chất, tinh 
thần và xã hội và sự khó chịu về cảm xúc và thể chất 
thì điểm chất lượng cuộc sống tổng thể chỉ đạt 
(21.11 ± 10.57); điểm số chất lượng cuộc sống về 
thể chất (33.78 ± 22.96). Nguyên nhân chính của 
thấp điểm số về thể chất là các triệu chứng kèm 
theo: ảnh hưởng đến giấc ngủ (73.33 ± 32.93);  
mệt mỏi (70.37 ± 24.09); đau (61.11 ± 26.51). 

Trong một nghiên cứu của Jie Li và Ling Bo 
Xue[6] thấy rằng giai đoạn lâm sàng, loại phẫu thuật, 
mô học, thiếu hụt thần kinh và tình trạng hôn nhân là 
các yếu tố nguy cơ độc lập làm giảm QoL sau 3 
tháng sau phẫu thuật cắt tuyến giáp. Chất lượng 
cuộc sống liên quan đến các thủ tục chẩn đoán và 
điều trị mà người bệnh vẫn phải trải qua. Nhân viên 
y tế có thể duy trì hoặc khôi phục QoL cao nhất có 
thể đạt được của những người bệnh này dựa trên 
các hướng dẫn cũng như thực hành tập trung vào 
từng bệnh nhân[5]. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu đánh giá công tác chăm sóc 
điều dưỡng sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại 
Trung tâm Ung Bướu bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên cho thấy: 

Nhóm bệnh nhân 40 - 49 tuổi chiếm 36,7%.  
Tỷ lệ nữ/nam: 1,2/1. Thời gian phát hiện bệnh >1 
năm chiếm 41,7%. Số BN đã di căn hạch thượng 
đòn chiếm 55%. 

Đánh giá mức độ đau theo thang điểm BPI thấy 
mức độ đau nhất trong 24h sau mổ với điểm số 
trung bình là 6.8 ± 1.48; Mức độ đau ít nhất 24h qua 
(5.87 ± 1.98). Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua 
(6.13 ± 1.76). Loại thuốc giảm đau đang điều trị chủ 
yếu là thuốc giảm đau bậc 2: Paracetamol 500mg + 
codein 30mg (26,7%). Mức độ đau cản trở trong 24h 
qua là cản trở tận hưởng cuộc sống và cản trở sinh 
hoạt thông thường lần lượt là (7.33 ± 1.02) và  
(6.53 ± 1.21). 

Theo dõi chăm sóc BN sau mổ của điều dưỡng 
khá tốt, số BN sốt, đau và làm xét nghiệm máu và 
thực hiện thuốc tiêm canxi theo chỉ định (8,3%). 
Được thực hiện thuốc giảm đau theo bậc 1, 2, 3 
(55%). Tỷ lệ % giảm được đau trong 24h qua (6.13 ± 
1.76). Tất cả các BN được hướng dẫn chế độ dinh 
dưỡng và vận động sau mổ theo đúng quy trình, 
100% BN được cắt chỉ ra viện sau 7 ngày điều trị. 
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Chất lượng cuộc sống BN sau mổ có điểm tổng 
thể (21.11 ± 10.57). có chất lượng cuộc sống về các 
sở thích hoạt động khác (51.11 ± 16.77), điểm số 
chất lượng cuộc sống về thể chất (33.78 ± 22.96). 
Nguyên nhân chính của thấp điểm số về thể chất là 
các triệu chứng kèm theo: ảnh hưởng đến giấc ngủ 
(73.33 ± 32.93); mệt mỏi (70.37 ± 24.09); đau  
(61.11 ± 26.51). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Thành Lam và cs. ̋Kết quả điều trị ung 
thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật bằng 
131I tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện trung 
ương Thái Nguyên̏ Tạp chí ung thư học Việt 
Nam, số 4-2018, tr 51-57. 

2. Trần Minh Hoàng và cs. “Điều trị phẫu thuật ung 
thư tuyến giáp dạng tủy”. Tạp chí ung thư học 
Việt Nam, số 4-2018, tr 91-103. 

3. Ung thư tuyến giáp - những điều cần biết - 
bshoangson.com. 

4. https://bshoangson.com/gallery/ung-thu-tuyen-
giap/ 10 tháng 5, 2019 – Cabanillas ME, 
McFadden DG, Durante C. Epub 2016 May 27. 

5. GS. Frédéric Aubrun Hôpitaux Nord Hospices 
Civils de Lyon. ̋Điều trị đau sau mổ”. 
http://www.vnanesth.org/uploads/38699-2-
frederic-aubrun-vn-.pdf. 

6. Long Term Quality of Life in Differentiated 
Thyroid Cancer Patients After Thyroidectomy 
and High Doses of 131 I With or Without 
Suppressive Treatment .[PubMed]. 

7. Risk Factors of Deterioration in Quality of Life 
Scores in Thyroid Cancer Patients After 
Thyroidectomy (Jie Li 1, Ling Bo Xue 1, Xiao Yi 
Gong 1, Yan Fang Yang 1, Bu Yong Zhang 1, 
Jian Jin 1, Qing Feng Shi 1, Yong Hong Liu 1). 
[PubMed]. 

8. Cleeland C.S (2009). The Brief Pain Inventory 
User Guide , The University of Texas, 1-8. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 365 

ABSTRACT 

Evaluation of nursing care in patients after thyroid cancer surgery  
at Thai Nguyen Central Hospital Oncology Center 

Objective: Evaluation of nursing care in patients after thyroid cancer surgery at Thai Nguyen Central 
Hospital Oncology Center.  

Method: Progress, description, cross-section. 

Results: The group of patients 40 - 49 years old accounts for 36.7%. Time to detect disease >1 year 
accounted for 41.7%. The number of patients who have metastasized lymph nodes was 55%. 

Assessing pain level on BPI scale showed the highest level of pain within 24 hours after surgery with an 
average score of 6.8 ± 1.48; Percentage of pain relief in the last 24 hours (6.13 ± 1.76). The main painkillers 
being treated are second-line painkillers (26.7%). The level of pain hindered in the past 24 hours is the obstacle 
to enjoying life and hindering normal activities (7.33 ± 1.02) and (6.53 ± 1.21), respectively. 

Monitoring and care of patients after surgery of nurses is quite good, the number of patients with fever, pain 
and blood tests and calcium injections as prescribed (8,3%). Implemented analgesics according to the order of 
1,2,3 (55%). Percentage of pain relief in the last 24 hours (6.13 ± 1.76). All patients were instructed on diet and 
exercise after surgery according to the procedure, 100% of the patients were removed from hospital only after 7 
days of treatment. 

Quality of life after surgery patients overall score (21.11 ± 10.57). Physical quality of life score  
(33.78 ± 22.96). The main cause of low physical scores are the following symptoms: affecting sleep  
(73.33 ± 32.93); fatigue (70.37 ± 24.09); pain (61.11 ± 26.51). 

Conclusion: The care and nursing care after thyroid cancer surgery at Thai Nguyen Central Cancer Center 
is very practical and highly effective thanks to the use of the Brief Pain Inventory (BPI: Postoperative pain 
evaluation and European questionnaire on quality of life EORTC QLQ-C30. Contributing to the work of 
monitoring and care for patients is increasingly improved. 

Keywords: Thyroid cancer, after surgery, nursing care. 
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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%, có nhiều phương pháp điều trị 
bướu giáp như: Phẫu thuật mổ hở, phẫu thuật nội 
soi, đường mổ nhỏ - MIT, MIVAT (Minimally Invasive 
Video-Assisted Thyroidectomy) và Robotic, trong đó 
chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt tuyến giáp 
xâm lấn tối thiểu có camera hỗ trợ - MIVAT. 

Phẫu thuật MIVAT được mô tả đầu tiên bởi 
Miccoli: Điều trị bệnh lành và ác tính. Sau đó phẫu 
thuật 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. các biến chứng chung của phẫu 
thuật MIVAT như: chảy máu sau mổ, khàn tiếng,  
hạ canxi, nhiễm trùng… thì việc chăm sóc bệnh 
nhân sau phẫu thuật cũng như phẫu thuật kinh điển. 

 
 

Hình 1. Mạch máu và thần kinh liên quan tuyến giáp 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Biết cách phát hiện sớm các biến chứng 
phẫu thuật. 

2. Biết cách theo dõi và chăm sóc hậu phẫu 
bệnh nhân sau mổ MIVAT. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Tất cả bệnh nhân sau phẫu thuât MIVAT tại 
Khoa Ngoại tuyến giáp bệnh viện Ung Bướu  
TP. HCM. 

Phương pháp nghiên cứu 

Tiền cứu mô tả loạt ca. 

QUY TRÌNH CHĂM SÓC 

Sau khi nhận bệnh nhân chuyển từ phòng hồi 
sức, thường 6h sau mổ. 

- Mở băng, Quan sát vết mổ có sưng nề, chảy máu. 

- Đánh giá trình trạng khó thở nếu có. 

- Đánh giá tình trạng khàn tiếng và tê tay, nếu 
có sẽ thông báo cho bác sĩ. 

- Thực hiện thuốc và dịch truyền theo y lệnh. 

- Thực hiện xét nghiệm PTH, Ca/ máu nếu có. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt tuyến giáp xâm lấn 
tối thiểu có video hỗ trợ - MIVAT. 

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

Kết quả: 25 bệnh nhân phẫu thuật MIVAT, có 23 trường hợp cắt thùy, 2 trường hợp cắt toàn bộ tuyến 
giáp, 1 tổn thương thần kinh hồi thanh quản tạm thời, không có suy phó giáp, hài lòng với điểm 9,6. 
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- Thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. 

- Thay băng vết thương ngày hậu phẫu thứ 1, 
bệnh nhân được băng vô trùng và không thay 
băng trong những ngày tiếp theo.  

- Cho xuất viện khi bệnh ổn định và theo y lệnh, 
đa số là ngày hậu phẫu thứ 2, cắt chỉ 5 ngày 
sau mổ tại cơ sở y tế địa phương. 

- Thực hiện thuốc khi xuất viện. 

 

 

Hình 1. Chăm sóc bệnh nhân Trần Thị L. 1962, SHS:32306/20 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

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

- 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 ngày hậu phẫu 1 
là 2,22mm, ngắn nhất là 2cm, dài nhất là 3cm. 

Bảng 1. Các biến chứng sau phẫu thuật 

Biến chứng Trường hợp Tỉ lệ 

Khàn tiếng 1/25 4,0% 

Hạ canxi 0 0 

Chảy máu sau mổ 0 0 

Sẹo xấu 2/25 8,0% 

- Thay băng vết thương ngày hậu phẫu 1 là 
25/25 trường hợp. 

Bảng 2. Chế độ chăm sóc bệnh nhân sau mổ 

Chăm sóc Trường hợp Tỉ lệ 

Thay băng 25/25 100% 

Dùng thuốc 25/25 100% 

Dinh dưỡng Đường miệng 100% 

Hài lòng của BN 24/25 96%  

- 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 1/25 trường hợp 
(chiếm 4,0%), sau 2 tháng bình thường, 
không có tổn thương thần kinh hồi thanh quản 
vĩnh viễn. Trường hợp này có nội soi bệnh 
viện Tai mũi họng là liệt dây thanh P. 

- Không có trường hợp chảy máu sau mổ. 

- Không có trường hợp nào hạ canxi sau mổ. 
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- Tất cả bệnh nhân đều hài lòng sau mổ. 

BÀN LUẬN 

Trong các trường hợp chăm sóc sau phẫu thuật 
tuyến giáp - MIVAT tại khoa Ngoại tuyến giáp bệnh 
viện Ung Bướu nhìn chung 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 tốt, thời gian 
nằm viện ngắn, ít đau. 

Chỉ có 2/25 trường hợp chiếm 8% là cắt giáp 
toàn phần do ung thư xâm lấn vỏ bao, tuy nhiên cả 2 
trường hợp này đều không có hạ can xi sau mổ. 
Nhìn chung tai biến này cũng tương tự như phẫu 
thuật mổ hở thông thường. Do đó không cần uống 
canxi sau mổ. 

Trong loạt nghiên cứu này không có chảy máu 
sau mổ. Chảy máu sau mổ là tai biến nguy hiểm 
theo các tác giả Miccoli, Alessandro Pontin…  
0,3 - 1%, trong phẫu thuật tuyến giáp - MIVAT.  
Đây là biến chứng nguy hiểm trong phẫu thuật 
MIVAT do phẫu trường nhỏ hơn cắt tuyến giáp 
thông thường nên người điều dưỡng cần quan sát 
vết mổ để phát hiện biến chứng này. Vết mổ sẽ 
căng, gây chèn ép, khó thở nguy hiểm tính mạng, 
điều dưỡng phải thăm khám thường xuyên để phát 
hiện báo bác sĩ và xử trí kịp thời. 

Có 96% đều được chăm sóc chu đáo và đường 
mổ nhỏ do đó tất cả đều hài lòng về vấn đề chăm 
sóc sau mổ với thang điểm 24 trường hợp10/10.  
Có 1 trường hợp 8/10 theo thang điểm đánh giá của 
bệnh nhân (PSAS - patient scar assessment scale) 
và theo dõi của nhân viên Y tế (OSAS - bserver scar 
assessment scale). Tỉ lệ này cũng tương đồng với 
các tác giả như Miccoli, M Sahm… khoảng 99%. 

Về mặt thẩm mỹ, MIVAT cho kết quả tốt hơn 
nhiều so với phẫu thuật thông thường. Bệnh nhân ít 
đau hơn và cảm thấy hài lòng hơn sau phẫu thuật 
MIVAT. Thời gian nằm viện được rút ngắn. Đối với 
ê-kíp phẫu thuật có kinh nghiệm, thời gian tiến hành 
MIVAT tương đương cuộc phẫu thuật thông thường. 

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, thời gian nằm viện ngắn, ít đau sau mổ. Phẫu 
thuật MIVAT giúp cho bệnh nhân có thêm sự lựa 
chọn trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là 
bệnh nhân ung thư tuyến giáp kích thước nhỏ. 
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ABSTRACT 

Methods: Study retrospective analysis about 25 patients who underwent MIVAT between 10/2019 and 
10/2020 in the thyroid surgery deparment of the Oncology Hospital 

Results: Total thyroidectomy was performed in 2 cases (8%) and hemithyroidectomy was performed in 23 
cases (92%). 0 cases (0%) a postoperative hypoparathyroidism, 1 patient (4%) suffered from a definitive 
postoperative recurrent laryngeal nerve palsy. No definitive bilateral recurrent laryngeal nerve palsy occurred. 
scare assessment score was 9,6 for MIVAT. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng 
đối với sức khỏe đó là khoảng thời gian để hồi phục 
chức năng các hệ cơ quan đặc biệt là não bộ. Một 
giấc ngủ có chất lượng kém mang lại nhiều tác động 
tiêu cực như trạng thái mệt mỏi, giảm khả năng làm 
việc, suy giảm trí nhớ mà tình trạng kéo dài có thể 
làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim 
mạch, chuyển hóa, thần kinh[6]. Do đó, đo lường giấc 
ngủ và các tác động của nó lên sức khỏe luôn được 
nhiều nhà khoa học quan tâm đặc biệt đối với những 
bệnh nhân đã và đang mắc các bệnh mãn tính nói 
chung, trong đó có bệnh nhân ung thư vú.  

Đối với bệnh nhân ung thư vú chất lượng giấc 
ngủ kém ảnh hưởng đến kết quả điều trị thậm chí 
làm tăng nguy cơ tử vong. Một số nghiên cứu trước 
đây đã chỉ ra chất lượng giấc ngủ kém có liên quan 

đến sự phát triển của khối u, làm gia tăng gánh nặng 
một số triệu chứng như tăng nguy cơ trầm trọng của 
cơn đau, tăng nguy cơ triệu chứng buồn nôn và nôn 
do hóa trị, góp phần vào triệu chứng mệt mỏi ban 
ngày trong bệnh ung thư và dẫn đến giảm chất 
lượng cuộc sống của bệnh nhân[6,8,11]. Một phân tích 
tổng hợp còn cho thấy những người có chất lượng 
giấc ngủ kém có nguy cơ tử vong cao hơn 12% so 
với những người khác ngủ đủ 7h đến 8h mỗi đêm[4]. 

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu gần đây cho 
thấy rối loạn giấc ngủ đang phổ biến ở bệnh nhân 
ung thư vú. Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ  
mất ngủ ở bệnh nhân ung thư vú dao động từ  
30 - 66%[2,9,10]. Tình trạng mất ngủ xảy ra sau khi 
chẩn đoán ung thư vú và trở nên trầm trọng hơn khi 
bước vào điều trị[11]. Trong 61% bệnh nhân ung thư 
vú có chất lượng giấc ngủ kém thì 59% cho biết họ 
đã sử dụng thuốc cho giấc ngủ trong tháng qua với 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đến sức khỏe của mỗi người. Đối với bệnh nhân ung thư 
vú, chất lượng giấc ngủ (CLGN) kém làm giảm chất lượng cuộc sống, liên quan đến kết quả điều trị thậm 
chí làm tăng nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy CLGN kém đang trở nên 
phổ biến ở bệnh nhân ung thư vú, tỷ lệ này dao động 30 - 66%. Chính vì vậy, nghiên cứu được tiến hành 
nhằm xác định tỷ lệ CLGN kém và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư vú tại bệnh viện Ung Bướu 
TP. HCM với mong muốn cải thiện CLGN cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vú. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 105 bệnh nhân ung thư 
vú từ giai đoạn I đến giai đoạn III đang điều trị ở các khoa Nội 4, Ngoại 4, Xạ 4 tại bệnh viện Ung Bướu 
Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu chọn mẫu toàn bộ, sử dụng thang đo PSQI để đánh giá CLGN 
(điểm PSQI > 5 cho CLGN kém).  

Kết quả: Tỷ lệ CLGN kém ở bệnh nhân ung thư vú là 79,1%. Có mối liên quan giữa CLGN với chức 
năng gia đình, tình trạng lo âu và trầm cảm.  

Từ khóa: Chất lượng giấc ngủ, ung thư vú, PSQI, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 
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30% đã sử dụng thuốc ngủ ít nhất ba lần mỗi tuần 
trong một tháng qua[3]. Nhiều nghiên cứu ở các quốc 
gia đã tiến hành đánh giá những yếu tố có liên quan 
đến chất lượng giấc ngủ trên bệnh nhân ung thư vú 
với mong muốn có thể cải thiện CLGN cũng như 
chất lượng cuộc sống[3,7,12]. Tại Việt Nam, một 
nghiên cứu tại tỉnh Hải Dương (2018) cho thấy tỷ lệ 
bệnh nhân ung thư nói chung bị rối loạn giấc ngủ 
khá cao tới 83,7%[1], còn trên bệnh nhân ung thư vú 
chưa tìm thấy nghiên cứu công bố tỷ lệ này. Chính vì 
vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tỷ lệ 
bệnh nhân ung thư vú có chất lượng giấc ngủ kém 
và các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ như 
đặc điểm dân số - kinh tế - xã hội, tình trạng bệnh, 
chức năng gia đình, lo lâu, trầm cảm bệnh viện. 
Nghiên cứu sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn 
về vấn đề này, hướng đến điều trị về rối loạn giấc 
ngủ, giảm thiểu yếu tố nguy cơ liên quan đến tỷ lệ  
tử vong. 

Bệnh viện Ung Bướu T. HCM là một trong 
những bệnh viện lớn chuyên về điều trị ung thư tại 
miền nam Việt Nam. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 
một lượng đông bệnh nhân đến khám và điều trị nên 
phù hợp để tiến hành nghiên cứu.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh 
viện Ung Bướu TP. HCM trong thời gian nghiên cứu 
từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020. 

Cỡ mẫu: 105 người. 

Tiêu chuẩn chọn vào 
Những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư và 

đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu trong thời gian 
nghiên cứu. 

Bệnh nhân đủ 18 tuổi. 

Đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại ra 
Bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn IV.  

Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn trầm cảm 
trong vòng 1 tháng trở lại đây. 

Bệnh nhân có khó khăn đáng kể trong giao tiếp 
như khiếm thính, bệnh nhân không thể hợp tác trả 
lời hoặc không có khả năng tự chăm sóc bản thân 
sẽ không được mời tham gia nghiên cứu.  

Phương pháp  

Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ 
dựa trên tỷ lệ phân tầng theo mỗi khoa gồm Nội 4, 
Xạ 4, Ngoại 4. 

Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn trực 
tiếp mặt đối mặt. 

Xử lý số liệu: Nhập liệu bằng Epidata 3.1 và 
phân tích bằng Stata 14.2. 

KẾT QUẢ 

Bảng 1. Phân loại chất lượng giấc ngủ 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) 

Phân loại chất lượng giấc ngủ   

Kém 83 79,1 

Tốt 22 20,9 

 

 

Các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ 

Mối liên quan giữa CLGN và đặc điểm dân số - kinh tế - xã hội. 

Bảng 2. Mối liên quan giữa CLGN và đăc điểm dân số - kinh tế - xã hội 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Nhóm tuổi     

≤ 50 tuổi 36 (76,6) 11 (23,4) 0,578c 1 

> 50 tuổi 47 (81,0) 11 (19,0)  1,06 (0,87 - 1,29) 

Nơi sống     

TP. HCM 12 (63,2) 7 (36,8) 0,115f 1 

Nơi khác 71 (82,6) 15 (17,4)  1,31 (0,91 - 1,87) 
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Tôn giáo     

Có tôn giáo 67 (78,8) 18 (21,2) 1,000f 1 

Không theo tôn giáo 16 (80,0) 4 (20,0)  0,99 (0,77 - 1,26) 

Trình độ học vấn     

Từ cấp 2 trở xuống 71 (80,7) 17 (19,3) 0,344f 0,87 (0,63 - 1,21) 

Từ cấp 3 trở lên 12 (70,6) 5 (29,4)  1 

Nghề nghiệp     

Công việc ổn định 63 (81,8) 14 (18,2) 0,247c 0,87 (0,68 - 1,13) 

Công việc không ổn định 20 (71,4) 8 (28,6)  1 

Kinh tế     

Đủ sống 48 (77,4) 14 (22,6) 0,623c 1 

Không đủ sống 35 (81,4) 8 (18,6)  0,95 (0,78 – 1,16) 

c: Kiểm định chi khuynh hướng  f:Kiểm định chính xác Fisher 

Bảng 2 (tt). Mối liên quan giữa CLGN và đăc điểm dân số - kinh tế - xã hội  

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Chi trả BHYT 

Một phần 

BHYT toàn bộ 

 

66 (79,5) 

17 (77,3) 

 

17 (20,5) 

5 (22,7) 

 

0,824 

 

0,97 (0,75 – 1,125) 

1 

Hôn nhân 

Đã kết hôn 

Độc thân/ Ly thân/ Ly dị/ Góa 

 

66 (79,5) 

17 (77,3) 

 

17 (20,5) 

5 (22,7) 

 

0,776f 

 

0,97 (0,76 – 1,25) 

1 

Tình trạng sống chung 

Có sống chung 

Không sống chung 

 

80 (78,4) 

3 (100) 

 

22 (21,6) 

0 (0,0) 

 

1,000f 

 

1 

0,78 (0,71 – 0,87) 

 

Mối liên quan giữa CLGN và đặc điểm tình trạng bệnh 

Bảng 3. Mối liên quan giữa CLGN và đặc điểm tình trạng bệnh 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ Giá trị p 

PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n=22)  

Hình thức điều trị 

Ngoại trú 

Nội trú 

 

80 (78,4) 

3 (100) 

 

22 (21,6) 

0 (0,0) 

 

< 0,001** 

 

1 

1,28 (1,15 - 1,41) 

Mức độ thay đổi cân nặng 

Giảm cân 

Không đổi 

Tăng cân 

 

34 (79,1) 

30 (76,9) 

19 (82,6) 

 

9 (20,9) 

9 (23,1) 

4 (17,4) 

 

0,816 

1 

0,585 

 

1,03 (0,82 - 1,30) 

1 

1,07 (0,83 - 1,39) 

Khoảng thời gian mắc bệnh 

< 1 năm 

1 -< 3 năm 

 

47 (78,3) 

25 (73,5) 

 

13 (21,7) 

9 (26,5) 

 

 

0,609 

 

1 

0,94 (0,74 - 1,20) 
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≥ 3 năm 11 (100) 0 (0,0) < 0,001** 1,28 (1,12 - 1,46) 

 

 

Bảng 3 (tt). Mối liên quan giữa CLGN và đặc điểm tình trạng bệnh 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Giai đoạn bệnh hiện tại 

Giai đoạn IA 

Giai đoạn IB 

Giai đoạn IIA 

Giai đoạn IIB 

Giai đoạn IIIA 

Giai đoạn IIIB 

Giai đoạn IIIC 

Không rõ/chưa xác định 

 

5 (83,3) 

0 (0,0) 

23 (71,9) 

14 (77,8) 

15 (88,2) 

16 (72,7) 

5 (100) 

5 (100) 

 

1 (16,7) 

0 (0,0) 

9 (28,1) 

4 (22,2) 

2 (11,8) 

6 (27,3) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

0,490 

 

 

0,639 

0,150 

0,945 

0,003* 

0,003* 

 

1,16 (0,76 - 1,77) 

 

1 

1,08 (0,78 - 1,51) 

1,23 (0,93 - 1,62) 

1,01 (0,72 - 1,42) 

1,39 (1,12 - 1,73) 

1,39 (1,12 - 1,73) 

Tái phát 

Chưa tái phát 

Có tái phát 

 

79 (78,2) 

4 (100) 

 

22 (21,8) 

0 (0,0) 

 

0,577f 

 

1 

1,28 (1,15 - 1,42) 

Phương pháp điều trị     

Phẫu thuật 

Có 

Không 

 

6 (85,7) 

77 (78,6) 

 

1 (14,3) 

21 (21,4) 

 

0,595 

 

1,09 (0,79 - 1,50) 

1 

Hóa trị 

Có  

Không 

 

21 (75,0) 

62 (80,5) 

 

7 (25) 

15 (19,5) 

 

0,565 

 

1,07 (0,84 - 1,37) 

1 

Xạ trị 

Có 

Không 

 

21 (72,4) 

62 (81,6) 

 

8 (27,6) 

14 (18,4) 

 

0,350 

 

0,89 (0,69 - 1,14) 

1 

Nhắm trúng đích 

Có 

Không 

 

5 (100) 

78 (78,0) 

 

0 (0,0) 

22 (22,0) 

 

0,581f 

 

1,28 (1,16 - 1,42) 

1 

Bệnh kèm 

Không 

Có 

 

44 (77,2) 

39 (81,2) 

 

13 (22,8) 

9 (18,8) 

 

0,611c 

 

1 

1,05 (0,87 - 1,28) 

*: p < 0,05  **: p < 0,001  f: Kiểm định chính xác Fisher 

Bảng 3 (tt). Mối liên quan giữa CLGN và đặc điểm tình trạng bệnh 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Bệnh lý đi kèm     

Tăng huyết áp     
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Không  

Có 

25 (86,2) 

14 (73,7) 

4 (13,8) 

5 (26,3) 

0,451f 1 

0,85 (0,63 – 1,16) 

Bệnh gan 

Không  

Có 

 

28 (77,8) 

11 (91,7) 

 

8 (22,2) 

1 (8,3) 

 

0,416f 

 

1 

1,18 (0,92 – 1,50) 

Bệnh đái tháo đường 

Không  

Có 

 

32 (84,2) 

7 (70,0) 

 

6 (15,8) 

3 (30,0) 

 

0,370f 

 

1 

0,83 (0,54 – 1,28) 

Bệnh dạ dày 

Không  

Có 

 

30 (76,9) 

9 (100) 

 

9 (23,1) 

0 (0,0) 

 

0,176f 

 

1 

1,3 (1,09 – 1,54) 

Bệnh tim mạch 

Không  

Có 

 

35 (79,6) 

4 (100) 

 

9 (20,5) 

0 (0,0) 

 

1,000f 

 

1 

1,26 (108 – 1,46) 

Bệnh thận 

Không  

Có 

 

38 (80,9) 

1 (100) 

 

9 (19,2) 

0 (0,0) 

 

1000f 

 

1 

1,24 (1,08 – 1,42) 

Số lượng bệnh đi kèm 

1 bệnh 

2 bệnh 

≥ 3 bệnh 

 

28 (82,4) 

8 (72,7) 

3 (100) 

 

6 (17,7) 

3 (27,3) 

0 (0,0) 

 

 

0,541 

0,016* 

 

1 

0,88 (0,59 – 1,31) 

1,21 (1,04 – 1,42) 

 

Mối liên quan giữa CLGN và sự hỗ trợ gia đình 

Bảng 4. Mối liên quan giữa CLGN và sự hỗ trợ gia đình 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Phân loại nhóm APGAR 

Không gắn kết 

Gắn kết không tốt 

Gắn kết tốt 

 

9 (100) 

20 (87,0) 

54 (74,0) 

 

0 (0,0) 

3 (13,0) 

19 (26,0) 

 

< 0,001 

 

 

 

1,35 (1,18 - 1,55) 

1,18 (0,95 - 1,45) 

1 

 

Mối liên quan giữa CLGN và lo âu, trầm cảm 

Bảng 5. Mối liên quan giữa CLGN và trầm cảm 

Đặc điểm 
Chất lượng giấc ngủ 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Kém (%) (n = 83) Tốt (%) (n = 22) 

Trầm cảm bệnh viện 

Không 

Có trầm cảm  

 

67 (75,3) 

16 (100) 

 

22 (24,7) 

0 (0,0) 

 

0,021f 

 

1 

1,33 (1,18 - 1,50) 

Lo âu bệnh viện 

Không 

 

69 (75,8) 

 

22 (24,2) 

 

0,038f 

 

1 
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Có trầm cảm  14 (100) 0 (0,0) 1,32 (1,17 - 1,48) 

f:Kiểm định chính xác Fisher 

Các yếu tố liên quan đến CLGN theo mô hình hồi quy Poisson đa biến 

Bảng 6. Các yếu tố liên quan đến CLGN theo mô hình hồi quy Poisson đa biến (n = 105) 

Đặc điểm Pthô PRthô (KTC 95%thô) Giá trị Phc PRhc (KTC 95%hc) 

Phân loại nhóm APGAR 

Không gắn kết 

Gắn kết không tốt 

Gắn kết tốt 

 

< 0,001 

 

1,35 (1,18 - 1,55) 

1,18 (0,95 - 1,45) 

1 

 

0,005 

 

 

 

1,23 (1,07 - 1,43) 

1,12 (0,91 - 1,38) 

1 

Trầm cảm 

Có trầm cảm 

 

0,021 

 

1,33 (1,18 - 1,50) 

 

0,001 

 

1,19 (1,07 - 1,32) 

Lo âu 

Có lo âu 

 

0,038 

 

1,32 (1,17 - 1,48) 

 

0,001 

 

1,20 (1,08 - 1,34) 

Phc: giá trị p hiệu chỉnh   PRhc: giá trị PR hiệu chỉnh 

 

BÀN LUẬN 

Nghiên cứu tìm thấy tỷ lệ CLGN kém ở bệnh 
nhân ung thư vú khá cao là 79,1%. Tỷ lệ này thấp 
hơn so với ghi nhận tình trạng rối loạn giấc ngủ ở 
bệnh nhân ung thư nói chung là 83,7%[1]. Hầu hết 
các nghiên cứu ở các quốc gia khác cùng trên bệnh 
nhân ung thư vú có tỷ lệ thấp hơn. Điều này có hiểu 
rằng trong nghiên cứu, CLGN được đánh giá trong 
vòng một tháng trước nên có thể xảy ra sai lệch hồi 
tưởng. Ngoài ra sự khác biệt có thể do sự khác nhau 
về thang đo sử dụng, thời điểm đánh giá, đối tượng 
và các đặc điểm kinh tế - xã hội, tình trạng bệnh 
cũng có thể liên quan đến CLGN. 

Kết quả phân tích đáng chú ý là có tìm thấy mối 
liên quan có tính khuynh hướng giữa CLGN và sự 
gắn kết gia đình. Cụ thể rằng cứ mức độ gắn kết gia 
đình giảm xuống một mức thì tỷ lệ CLGN kém tăng 
lên 1,12 lần với Phc=0,005 và KTC 95% là 0,91 – 
1,38. Kết quả của nghiên cứu phù hợp với một số 
nghiên cứu trước đây tìm thấy mối liên quan giữa 
chức năng gia đình và CLGN trên những đối tượng 
khác nhau như thanh thiếu niên, người trưởng 
thành[12-14]. 

Một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu tại Đan Mạch 
(2011) cho thấy lo âu, trầm cảm liên quan đến khó 
ngủ đáng kể, sự gia tăng của một đơn vị trong sự lo 
lắng, trầm cảm lần lượt tương ứng với sự gia tăng 
4,1% và 13,5% về tỷ lệ khó ngủ[5]. Tương tự, kết quả 
của nghiên cứu cũng tìm thấy có mối liên quan quan 
giữa trầm cảm, lo âu và CLGN, cụ thể là những đối 
tượng bị trầm cảm, lo âu lần lượt có CLGN kém cao 

gấp 1,19 và 1,20 lần so với những đối tượng không 
bị trầm cảm.  

KẾT LUẬN 

Chất lượng giấc ngủ kém khá phổ biến ở bệnh 
nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện Ung 
Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Những yếu tố liên 
quan là chức năng gia đình và tình trạng lo âu, trầm 
cảm. Chính vì vậy, bệnh viện cần phát triển-sàng lọc 
định kỳ về rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân ung thư vú 
trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với những bệnh 
nhân có dấu hiệu trầm cảm hoặc lo âu, với mục đích 
giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân. Gia 
đình cũng cần quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ về mặt tinh 
thần cũng như tài chính giúp bệnh nhân có thể giải 
tỏa những lo âu, căng thẳng vì những yếu tố này có 
ảnh hưởng đến CLGN. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Nguyễn Thị Múi, Trần Văn Lưu, Phạm Thị Thu 
Hương, Nguyễn Bá Tâm (2018) "Thực trạng rối 
loạn giấc ngủ của người bệnh nhân ung thư điều 
trị nội trú tại Hải Dương năm 2018". Tạp chí 
khoa học điều dưỡng, 1 (2) 

2. J. Savard, S. Simard, J. Blanchet, H. Ivers, C. M. 
Morin (2001) "Prevalence, clinical 
characteristics, and risk factors for insomnia in 
the context of breast cancer". Sleep, 24 (5), 583-
90. 

3. B. V. Fortner, E. J. Stepanski, S. C. Wang, S. 
Kasprowicz, H. H. Durrence (2002) "Sleep and 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 376 

quality of life in breast cancer patients". J Pain 
Symptom Manage, 24 (5), 471-80. 

4. F. P. Cappuccio, L. D'Elia, P. Strazzullo, M. A. 
Miller (2010) "Sleep duration and all-cause 
mortality: a systematic review and meta-analysis 
of prospective studies". Sleep, 33 (5), 585-92. 

5. S. L. Beck, A. M. Berger, A. M. Barsevick, B. 
Wong, K. A. Stewart, W. N. Dudley (2010) 
"Sleep quality after initial chemotherapy for 
breast cancer". Support Care Cancer, 18 (6), 
679-89. 

6. O. M. Buxton, S. W. Cain, S. P. O'Connor, J. H. 
Porter, J. F. Duffy, W. Wang, et al. (2012) 
"Adverse metabolic consequences in humans of 
prolonged sleep restriction combined with 
circadian disruption". Sci Transl Med, 4 (129), 
129ra43. 

7. S. Ancoli-Israel, L. Liu, M. Rissling, L. Natarajan, 
A. B. Neikrug, B. W. Palmer, et al. (2014) "Sleep, 
fatigue, depression, and circadian activity 
rhythms in women with breast cancer before and 
after treatment: a 1-year longitudinal study". 
Support Care Cancer, 22 (9), 2535-45. 

8. D. Jung, K. M. Lee, W. H. Kim, J. Y. Lee, T. Y. 
Kim, S. A. Im, et al. (2016) "Longitudinal 
Association of Poor Sleep Quality With 
Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in 
Patients With Breast Cancer". Psychosom Med, 
78 (8), 959-965. 

9. T. C. Mansano-Schlosser, M. F. Ceolim (2017) 
"Association between poor clinical prognosis and 
sleep duration among breast cancer patients". 
Rev Lat Am Enfermagem, 25, e2899. 

10. T. C. Mansano-Schlosser, M. F. Ceolim, T. D. 
Valerio (2017) "Poor sleep quality, depression 
and hope before breast cancer surgery". Appl 
Nurs Res, 34, 7-11. 

11. R. Fakih, M. Rahal, L. Hilal, L. Hamieh, M. Dany, 
S. Karam, et al. (2018) "Prevalence and Severity 
of Sleep Disturbances among Patients with Early 
Breast Cancer". Indian J Palliat Care, 24 (1), 35-
38. 

12. Arthur Mesas, Paul Peppard, Lauren Hale, Elliot 
Friedman, F. Nieto, Erika Hagen (2019) 
"Individuals' perceptions of social support from 
family and friends are associated with lower risk 
of sleep complaints and short sleep duration". 
Sleep Health, 6  

13. L. Y. Chang, C. C. Wu, L. L. Yen, H. Y. Chang 
(2019) "The effects of family dysfunction 
trajectories during childhood and early 
adolescence on sleep quality during late 
adolescence: Resilience as a mediator". Soc Sci 
Med, 222, 162-170. 

14. K. Liu, T. Yin, Q. Shen (2020) "Relationships 
between sleep quality, mindfulness and work-
family conflict in Chinese nurses: A cross-
sectional study". Appl Nurs Res, 151250. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 377 

 

SUMMARY 

Objective: Sleep plays an important role in everyone's health. For breast cancer patients, poor sleep 
quality of life reduces the quality of life, is associated with treatment outcomes, and even increases the risk of 
death. However, studies around the world show that poor sleep quality is becoming more common in breast 
cancer patients, this rate ranges from 30 - 66%. Therefore, the studies were conducted to determine the poor 
sleep quality rate and related factors in breast cancer patients at Chi Minh City Oncology nospital. with the 
desire to improve sleep quality as well as the quality of life of cancer patients 

Method: Cross-sectional study describes over 105 breast cancer patients from stage I to stage III who are 
being treated in the departments of Internal 4, Surgery 4, Radiation 4 at Ho Chi Minh Ccity Oncology hospital. 
Overall sampling study, using the PSQI scale to assess sleep quality (PSQI score>5 mean poor quality). 

Results: The rate of poor quality control in breast cancer patients is 79.1%. There is a relationship between 
the sleep quality and family function, anxiety and depression. 

Keyword: Sleep Quality, Breast Cancer, PSQI, Ho Chi Minh city Oncology hospital. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên thế giới, ung thư cổ tử cung là một trong 
mười ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và là ung thư 
phụ khoa phổ biến thứ hai sau ung thư vú. Tại Việt 

Nam, theo dữ liệu từ GLOBOCAN 2018 ung thư cổ 
tử cung đứng thứ 2 về ung thư phụ khoa, đứng thứ 
7 về các loại ung thư thường gặp ở phụ nữ với xuất 
độ chuẩn tuổi là 7,1/100000 dân. Tại Việt Nam bệnh 

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự thay đổi chất lượng sống liên quan sức khỏe (HRQOL) của bệnh 
nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ được điều trị bằng hóa xạ trị đồng thời. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu. Đánh giá HRQOL của 60 bệnh nhân 
ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ (FIGO 2009: IB2, IIA2, IIB, III, IVA) được điều trị bằng hai 
phác đồ hóa xạ trị đồng thời bằng bảng câu hỏi QLQ-C30 tại 4 thời điểm (trước điều trị, 3 tuần, 7 tuần và 
9 tháng) ở Khoa Xạ 2, bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ 1/1/2014 đến hết năm 31/12/2018. 

Kết quả: Chỉ số sức khỏe tổng quát (GHS) và các chỉ số chức năng (thể chất, vai trò, nhận thức, xã 
hội) đều suy giảm đáng kể trong thời gian điều trị, đạt điểm số thấp nhất tại thời điểm 7 tuần và hồi phục 
lại tại thời điểm 9 tháng. Ngoại trừ chức năng cảm xúc cải thiện đáng kể theo thời gian. Trong các đó các 
chỉ số triệu chứng như mệt mỏi, nôn/ buồn nôn, khó thở, mất ngủ, chán ăn và tiêu chảy đều có xu hướng 
tăng lên trong quá trình điều trị (thời điểm 3 tuần và 7 tuần) sau đó hồi phục lại vào thời điểm 9 tháng. Sự 
thay đổi có ý nghĩa thống kê (p <0,05). Chỉ có hai triệu chứng đau và táo bón không có sự thay đổi đáng 
kể theo thời gian (p = 0,789 và p = 0,572). Vấn đề tài chính của bệnh nhân cải thiện đáng kể sau điều trị 
(p = 0,002). 

Trong các yếu tố tuổi và lâm sàng bệnh học, chỉ ghi nhận sự ảnh hưởng đáng kể của BMI lên chỉ số 
sức khỏe tổng quát (GHS) tại thời điểm 3 tuần (p = 0,008). 

Điểm số GHS của hai phác đồ hóa xạ trị đồng thời thay đổi tương tự nhau theo thời gian. 

Kết luận: HRQOL của bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ sau hóa xạ trị đồng 
thời suy giảm trong quá trình điều trị, xuống thấp nhất tại thời điểm cuối điều trị (thời điểm 7 tuần) và hồi 
phục lại tại thời điểm 9 tháng sau điều trị không khác biệt giữa 2 phác đồ hóa trị mỗi tuần và mỗi 3 tuần. 

Từ khóa: Chất lượng sống liên quan sức khỏe, ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ, hóa xạ 
trị đồng thời. 
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nhân thường nhập viện ở giai đoạn tiến xa tại chỗ và 
di căn[11]. 

Trong vài thập kỉ qua, sự quan tâm về vấn đề 
chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư đang 
được gia tăng. Điều này đi liền với hiệu quả điều trị 
gia tăng thời gian và tỉ lệ sống còn và việc sử dụng 
các liệu pháp điều trị đa mô thức với những lo ngại 
về ảnh hưởng của độc tính lên chất lượng cuộc 
sống bệnh nhân. Việc đưa chất lượng sống vào như 
kết quả của các thử nghiệm lâm sàng là rất quan 
trọng để đánh giá tác động đầy đủ của các mô thức 
điều trị đối với bệnh nhân. 

Đối với ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại 
chỗ, hóa xạ trị đồng thời dựa trên cisplatin là 
phương pháp điều trị chuẩn hiện nay với nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả trên giảm đáng 
kể tái phát tại chỗ và có lợi ích trên sống còn. Tuy 
nhiên hóa xạ trị đồng thời cũng gia tăng đáng kể độc 
tính độ 3, độ 4 huyết học và đường tiêu hóa[2],[4]. 

Không có nhiều nghiên cứu đánh giá chất 
lượng sống ung thư cổ tử cung. Trong đó đa số là 
các nghiên cứu cắt ngang và không đồng nhất bao 
gồm cả giai đoạn sớm và giai đoạn tiến xa với nhiều 
phương pháp điều trị khác nhau. Một số nghiên cứu 
đánh giá tác động của điều trị trên bệnh nhân ung 
thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa, hầu hết các triệu 
chứng và điểm số chức năng suy giảm nhiều nhất tại 
thời điểm kết thúc điều trị (sau 5 tuần) hoặc 1 tuần 
sau điều trị và nhìn chung hầu hết các triệu chứng 
và thang điểm chức năng trở lại mức cơ bản một lần 
nữa sau khoảng 3 tháng sau điều trị[5-7]. 

Việc đánh giá chất lượng sống bệnh nhân ung 
thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ sau hóa xạ 
trị đồng thời giúp bác sĩ lâm sàng có thêm thông tin 
đầy đủ về các tác động của điều trị, từ đó giúp tư 
vấn và hỗ trợ bệnh nhân tốt hơn trong quá trình điều 
trị trên nhóm bệnh nhân này. 

Nghiên cứu này đánh giá chất lượng sống liên 
quan sức khỏe của bệnh nhân ung thư cổ tử cung 
giai đoạn tiến xa tại chỗ sau hóa xạ trị đồng thời. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu hồi cứu 

Dân số chọn mẫu: Bệnh nhân ung thư cổ tử 
cung điều trị tại Khoa Xạ 2 Bệnh viện Ung Bướu 
Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2014 đến hết năm 
31/12/2018. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Ung thư nguyên phát cổ tử cung có giải phẫu 
bệnh là carcinôm tế bào gai, carcinôm tuyến hoặc 
carcinôm gai tuyến. 

Giai đoạn tiến xa tại chỗ (FIGO 2009: IB2, IIA2, 
IIB, III, IVA). 

Chỉ số hoạt động cơ thể (KPS) ≥60 hoặc ECOG 
0 - 2. 

Bệnh nhân có dự trữ tủy và chức năng gan thận 
chịu đựng được hóa trị. 

Bệnh nhân biết có khả năng đọc hiểu và trả lời 
câu hỏi. 

Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và ký 
giấy xác nhận. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt tử cung 
trước đó. 

Bệnh nhân đã hay đang mắc ung thư khác. 

Bệnh nhân từng được hóa trị hay xạ trị trước 
đó. 

Bệnh nhân dị ứng với nhóm thuốc platinum. 

Bệnh nhân mắc bệnh nội khoa nặng kèm theo, 
có thai hay đang nuôi con bằng sữa mẹ. 

Cỡ mẫu: Lấy mẫu thuận tiện, thỏa tiêu chuẩn 
chọn bệnh. 

Quy trình tiến hành 

Bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa 
tại chỗ được điều trị một trong hai phác đồ hóa xạ trị 
đồng thời (cisplatin 40 mg/m2 da mỗi tuần hoặc 
cisplatin 75 mg/m2 da mỗi ba tuần) 

Đánh giá chất lượng sống liên quan sức khỏe: 
Bảng câu hỏi QLQ-C30 được bệnh nhân thực hiện 
tại 4 thời điểm: trước điều trị, tuần thứ 3 và tuần thứ 
7 của điều trị hóa xạ đồng thời và tháng thứ 9 sau 
điều trị hóa xạ đồng thời. Trong đó, thời điểm 3 tuần 
là thời điểm bắt đầu có thể đánh giá được các tác 
động phụ sớm của điều trị; thời điểm 7 tuần giúp 
đánh giá HRQOL tại thời điểm kết thúc điều trị hóa 
xạ trị đồng thời; và thời điểm 9 tháng là thời điểm 
bệnh ổn định, có thể bắt đầu đánh giá được tác 
động của các tác dụng phụ muộn của điều trị. 

Ghi nhận thông tin bệnh nhân qua hồ sơ theo 
dõi. 

Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 21,0. 

KẾT QUẢ 

Tổng cộng có 60 bệnh nhân thỏa mãn các tiêu 
chuẩn của nghiên cứu, trong đó có 29 bệnh nhân 
điều trị phác đồ cisplatin mỗi tuần và 31 bệnh nhân 
điều trị phác đồ cisplatin mỗi 3 tuần. Bệnh nhân có 
độ tuổi trung bình là 51,2 tuổi. Chỉ số khối cơ thể 
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(BMI) trung bình là 2,4kg/m2. Chỉ có 30% bệnh nhân 
có bệnh lý mãn tính kèm theo, trong đó chủ yếu là 
bệnh lý tăng huyết áp và đái tháo đường. Tỷ lệ thiếu 
máu trước điều trị khoảng khá cao 32,7%. Bệnh 
nhân chủ yếu ở giai đoạn IIB, bướu >4cm  
(kích thước trung bình 4,5cm), giải phẫu bệnh 
carcinôm tế bào gai và grad 2. 

Các đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh học 
của hai nhóm bệnh nhân trước điều trị là tương 
đồng nhau, trừ chỉ số BMI. Bệnh nhân điều trị với 
phác đồ hóa xạ trị đồng thời với liều cisplatin mỗi 
tuần có chỉ số BMI cao hơn nhóm bệnh nhân điều trị 
với phác đồ hóa xạ trị đồng thời với cisplatin mỗi 3 
tuần (p = 0,017). 

 

Biểu đồ 1. Chỉ số GHS theo thời gian 

Chỉ số GHS thay đổi theo có ý nghĩa thống kê 
theo thời gian (p < 0,001). Chỉ số GHS giảm trong 
quá trình điều trị hóa xạ đồng thời và đạt điểm số 
thấp nhất tại thời điểm 7 tuần, sau đó tăng lên đạt 
điểm số cao nhất tại thời điểm 9 tháng với điểm 
trung bình là 84,7. 

 

 

 

 

Biểu đồ 2. Các chỉ số chức năng theo thời gian 
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Tất cả các điểm số chức năng đều thay đổi có ý nghĩa thống kê theo các thời điểm đánh giá (p <0,05). 
Chức năng cảm xúc hồi phục sớm, các chức năng còn lại đều suy giảm trong thời gian điều trị, đạt điểm số 
thấp nhất tại thời điểm 7 tuần và hồi phục lại tại thời điểm 9 tháng. 
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Biểu đồ 3. Các chỉ số triệu chứng theo thời gian 

Trong các chỉ số triệu chứng, chỉ có hai triệu chứng đau và táo bón không có sự thay đổi đáng kể theo 
thời gian (p = 0,789 và p = 0,572). Các triệu chứng còn lại như mệt mỏi, nôn/ buồn nôn, khó thở, mất ngủ, 
chán ăn và tiêu chảy đều có xu hướng tăng lên trong quá trình điều trị (thời điểm 3 tuần và 7 tuần) sau đó hồi 
phục lại vào thời điểm 9 tháng. Vấn đề tài chính giảm dần theo thời gian tại các thời điểm theo dõi. Sự thay đổi 
có ý nghĩa thống kê (p <0,05). 

Bảng 1. Giá trị p khi so sánh điểm số GHS theo từng yếu tố tại các thời điểm 

 Ban đầu 3 tuần 7 tuần 9 tháng 

Tuổi 0,752 0,316 0,74 0,539 

BMI 0,298 0,008 0,359 0,762 

Bệnh kèm theo 0,312 0,917 0,415 0,857 

Thiếu máu 0,938    

Giai đoạn 0,118 0.324 0,705 0,687 

Kích thước bướu 0,933 0,1 0,925 0,179 

Phác đồ hóa trị 0,519 0,144 0,137 0,781 

Chỉ ghi nhận sự khác biệt đáng kể của chỉ số sức khỏe tổng quát (GHS) giữa hai nhóm BMI <23mg/m2 và 
≥23mg/m2 tại thời điểm 3 tuần (p = 0,008). 
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Biểu đồ 4. So sánh điểm số các chỉ số HRQOL giữa hai phác đồ hóa xạ trị đồng thời 

Điểm số GHS của hai phác đồ hóa xạ trị đồng thời thay đổi tương tự nhau theo thời gian với p < 0,001. 
Nhìn chung, cả 5 chỉ số chức năng của hai phác đồ đều thay đổi tương tự nhau. Tuy nhiên, bệnh nhân điều trị 
phác đồ mỗi 3 tuần có chức năng nhận thức thay đổi chưa có ý nghĩa thống kê (p = 0,865). Các thang điểm 
triệu chứng giữa hai phác đồ cũng thay đổi khá tương đồng. Chỉ duy nhất triệu chứng khó thở thay đổi có ý 
nghĩa thống kê ở phác đồ mỗi tuần (p = 0,024), tuy nhiên không có ý nghĩa ở phác đồ mỗi 3 tuần (p = 0,21). 

BÀN LUẬN 

Tùy theo phác đồ hóa xạ trị đồng thời, thời điểm 
kết thúc hóa xạ trị có thể là 5 tuần, 6 tuần hay 7 
tuần. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân có 
hai phác đồ hóa xạ trị, phác đồ một tuần hóa trị kết 
thúc vào tuần thứ 6, phác đồ mỗi 3 tuần hóa trị kết 
thúc vào tuần thứ 7, xạ trị kết thúc vào khoảng tuần 
thứ 8. Vì vậy thời điểm 7 tuần là thời điểm độc tích 
cấp tích lũy nhiều nhất là phù hợp. Đây là thời điểm 
có điểm số chức năng suy giảm mạnh nhất cũng 
như triệu chứng tích lũy nhiều nhất. Điều này cũng 
thấy tương tự trong một số nghiên cứu của tác giả 
Heijkoop và Krichheniner. Trong các nghiên cứu, 
thời điểm hồi phục bắt đầu từ tháng thứ 3 sau điều 
trị[5],[6]. Trong nghiên cứu này, chỉ số GHS và các chỉ 
số chức năng bị suy giảm cũng như các triệu chứng 
tăng lên trong quá trình điều trị đều hồi phục tại thời 
điểm 9 tháng là phù hợp. Chức năng cảm xúc cải 
thiện sau điều trị cho thấy sự lo lắng của bệnh nhân 

được giảm bớt sau đáp ứng lâm sàng của hóa xạ trị 
đồng thời. Vấn đề tài chính cải thiện sau điều trị do 
không còn gánh nặng về các chi phí điều trị cũng 
như sinh hoạt và đi lại.  

Một số nghiên cứu ghi nhận tuổi là yếu tố ảnh 
hưởng đến điểm số sức khỏe chung, trong khi đó 
một số khác ngược lại[3], [8], [8], [10], [12], [13]. Không ghi 
nhận sự ảnh hưởng của giai đoạn bệnh lên chỉ số 
GHS tương tự như nghiên cứu của tác giả Distefano 
M.(2008) và Pasek (2012)[3], [12]. Có sự khác biệt với 
tác giả Singh U (2019) khi tác giả ghi nhận kích 
thước bướu liên quan đến chỉ số GHS[13], tuy nhiên 
trong nghiên cứu của chúng tôi 9 trường hợp <4cm 
đều có kích thước 3cm. Một số nghiên cứu ghi nhận 
bệnh đồng mắc và thiếu máu có ảnh hưởng đến sức 
khỏe tổng quát[3],[14]. Trong nghiên cứu này, bệnh 
đồng mắc phổ biến nhất là tăng huyết áp đều được 
điều trị và kiểm soát ổn, thiếu máu đa số ở mức độ 
nhẹ trước điều trị, điều này có thể dẫn đến sự khác 
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biệt trong kết quả nghiên cứu. Tác giả Mikkelsen 
(2016) không ghi nhận sự khác biệt chỉ số GHS với 
BMI bệnh nhân, tương đồng với nghiên cứu của 
chúng tôi[9]. 

HRQOL tương đồng giữa hai nhóm bệnh nhân 
được điều trị với hai phác đồ hóa xạ trị đồng thời 
một lần nữa khẳng định hiệu quả tương đương của 
hai phác đồ này. Trong đó tỉ lệ tái phát, sống còn 
cũng như độc tính cấp hay muộn đã được chứng 
minh là tương đương ở nhiều nghiên cứu, kể cả trên 
nhóm bệnh nhân của nghiên cứu này[1], [15]. 

KẾT LUẬN 

Chất lượng sống liên quan sức khỏe của bệnh 
nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa được hóa 
xạ trị đồng thời ở cả hai phác đồ đều có sự thay đổi 
tương tự nhau. Đa số đều suy giảm đáng kể trong 
quá trình điều trị, trong đó suy giảm mạnh nhất tại 
thời điểm cuối điều trị (thời điểm 7 tuần) và hồi phục 
lại tại thời điểm 9 tháng sau điều trị. Điểm số tại thời 
điểm 9 tháng cải thiện hơn so với thời điểm ban đầu 
tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Các yếu tố như tuổi và lâm sàng bệnh học 
(BMI, bệnh lý đi kèm, thiếu máu, giai đoạn bệnh, 
kích thước bướu và phác đồ điều trị) dù ảnh hưởng 
đến các chỉ số thành phần khác nhau nhưng nhìn 
chung đều không ghi nhận sự ảnh hưởng đáng kể 
lên chỉ số sức khỏe tổng quát (GHS). 
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ABSTRACT 

Health related quality of life in locally advanced cervical cancer patients after concurrent 
chemoradiation 

Purpose: To evaluate heath related quality of life (HRQOL) after chemoradiotherapy in locally advanced 
cervical cancer patients and analyze factors that influence HRQOL.  

Patient and methods: Retrospective study. Sixty locally advanced cervical cancer  patients (FIGO 2009: 
IB2, IIA2, IIB, III, IVA) were treated with two concurrent chemoradiation regimens in Gynecological 
Radiotherapy Deparment, Ho Chi Minh Oncology Hospital from 1/1/2014 to 31/12/2018, HRQOL were 
assessed with QLQ-C30 questionnaire at four time points of treatment (baseline, 3 weeks, 7 weeks and 9 
months). 

Results: Global health status, physical, role, social and cognitive functioning are impaired significally 
during treatment with lowest scores at 7 weeks and improve at 9 months after treatment. Emotional functioning 
improves significally over time. Fatique, vomiting/nausea, dyspnea, insomnia, appetite loss and diarrhea 
increase during treatment (3 weeks, 7 weeks) and decrease at 9 months. The change was statistical 
significance (p <0,05). Two symptoms (pain and constipation) did not change significantly over time (p = 0,789 
and p = 0,572). Financial difficulty improved significally after treatment (p = 0,002). 

Among age, clinical and pathology factors, there was only a significant association between GHS and BMI 
at 3 weeks (p = 0,21). 

GHS scores of two concurrent chemotherapy regimens changed similarly over time (p < 0.001). In general, 
five functionings and symptoms of 2 regimens change similarly. 

Conclusion: HRQOL in locally advanced cervical cancer patients treated with two concurrent 
chemoradiation regimens changed similarly. HRQOL was impaired significally during treatment with lowest 
scores at 7 weeks and improve at 9 months after treatment. Age, clinical and pathology factors did not 
generally have a significant association with GHS.  

Keywords: Heath ralated quality of life, Locally advanced cervical cancer, Concurrent chemoradiation. 
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1 Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tầm soát, chẩn đoán và can thiệp dinh dưỡng 
rất quan trọng với bệnh nhân ung thư, vì tỉ lệ suy 
dinh dưỡng khá cao so với các mặt bệnh khác.  
Do đó, hướng dẫn của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm 
sàng và Chuyển hóa Châu Âu (ESPEN) khuyến cáo 
rằng nên thường xuyên đánh giá lượng dinh dưỡng, 
sự thay đổi cân nặng và BMI, bắt đầu trong quá trình 
chẩn đoán ung thư và được lặp lại tùy thuộc vào  
sự ổn định của tình trạng lâm sàng[1]. Tại thời điểm 
nhập viện, tỉ lệ này trên thế giới dao động từ 30 - 
80%. Trong hai nghiên cứu về bệnh nhân ung thư 
đầu cổ và tiêu hóa ở bệnh viện Ung Bướu Thành 
phố Hồ Chí Minh là 16 - 67%[5,9]. Gần 30% bệnh 
nhân ung thư tiếp tục sụt cân trong quá trình điều trị. 
Sụt 10% cân nặng là yêu tố nguy cơ dự đoán giảm 
hiệu quả điều trị, tăng tái phát và giảm sống còn[8]. 
Đáng tiếc là, mặc dù sàng lọc và đánh giá tình trạng 
dinh dưỡng đã được công nhận và là một phần của 
một số hướng dẫn quốc gia và quốc tế, nhưng lại 

không được thực hiện ở tất cả các cơ sở y tế. Trong 
nghiên cứu cắt ngang nổi tiếng "NutriDay" được 
thực hiện trong năm 2007 - 2008, 21.007 bệnh nhân 
từ 325 bệnh viện ở 25 quốc gia châu Âu, cho thấy 
quy trình khám sàng lọc chỉ tồn tại ở một nửa (53%) 
bệnh viện, hầu hết được thực hiện bằng các phương 
pháp tự phát tại địa phương[10]. Trong khi 93% đơn 
vị ở Vương quốc Anh thực hiện sàng lọc định kỳ 
bệnh nhân suy dinh dưỡng khi nhập viện, thì chưa 
đến 33% đơn vị áp dụng phương pháp này ở Áo, 
Đức và khu vực Đông Nam Bộ[10]. Một nghiên cứu 
tại Anh quốc, trên 334 bác sĩ ung thư cho thấy chỉ có 
65% quan tâm đến tầm quan trọng của suy dinh 
dưỡng lên độc tính và tỉ lệ tử vong[2]. Các trường 
hợp suy dinh dưỡng không được phát hiện đầy đủ 
do có đến 2/3 các bác sĩ đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng dựa trên BMI, không chú ý đến tình trạng sụt 
cân và ăn kém[2]. 

BMI là thông số đơn giản thường được sử 
dụng, nhưng hạn chế ở bệnh nhân phù và cổ 

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm khảo sát công tác đánh giá và can thiệp dinh dưỡng bước đầu tại bệnh 
viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương pháp: Cắt ngang mô tả, 275 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện Ung Bướu Thành 
phố Hồ Chí Minh từ tháng 5/2020 đến tháng 8/2020. 

Kết quả: 34.2% bệnh nhân suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng bị bỏ sót. 43.6% bệnh nhân 
không được cân đo thực tế lúc nhập viện. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng chủ yếu dựa vào BMI, 83.6% 
trường hợp không đánh giá tình trạng sụt cân và 85.5% không đánh giá tình trạng ăn kém. 43.3% trường 
hợp ghi sai mã chế độ ăn trong hồ sơ bệnh án. 52.7% bệnh nhân chi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
1 lần trong suốt quá trình điều trị. 

Kết luận: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng đã được triển khai trên 100% khoa 
lâm sàng nhưng còn mang tính hình thức và có nhiều sai sót. Do vậy, tập huấn, giám sát công tác đánh 
giá và can thiệp dinh dưỡng là công tác không thể thiếu của khoa Dinh dưỡng - tiết chế. 

Từ khóa: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, can thiệp dinh dưỡng, ung thư, bệnh viện Ung Bướu  
TP. Hồ Chí Minh. 
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trướng. Ngày nay, thay vì chỉ sử dụng 1 thông số cụ 
thể để tầm soát và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, 
nhiều yếu tố được kết hợp để đánh giá nguy cơ dinh 
dưỡng và đánh giá tình trạng dinh dưỡng. MUST, 
NRS 2002, MNA, và MST là những công cụ sàng lọc 
nguy cơ dinh dưỡng đã được kiểm chứng và sử 
dụng rộng rãi[7]. Mặc dù các công cụ áp dụng trên 
các bệnh nhân mục tiêu khác nhau, tất cả các công 
cụ sàng lọc đều sử dụng các thông số về BMI, tình 
trạng sụt cân, tình trạng ăn kém và bệnh kèm theo[1]. 
PG-SGA (Scored Patient - Generated Subjective 
Global Assessment) đã được dùng để đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng đầy đủ cho bệnh nhân ung thư 
trưởng thành, nhưng rất khó để các bác sĩ ung thư 
thực hành trên các khoa lâm sàng[6]. Tại bệnh viện 
Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi lựa 
chọn xây dựng phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
dựa trên phương pháp NRS 2002. 

Nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng có thể can 
thiệp dinh dưỡng bước đầu bằng việc tư vấn dinh 
dưỡng, hướng dẫn bổ sung dinh dưỡng đường 
miệng và cho khám - hội chẩn dinh dưỡng với khoa 
Dinh dưỡng - Tiết chế. Trong 1 thử nghiệm ngẫu 
nhiên có đối chứng tại Anh, Cochrane báo cáo rằng 
tư vấn dinh dưỡng có tác dụng cải thiện tình trạng 
sụt cân và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung 
thư[4]. Ngoài tư vấn dinh dưỡng, một đánh giá có hệ 
thống và phân tích tổng hợp 13 nghiên cứu báo cáo 
rằng các bổ sung dinh dưỡng đường uống có tác 
dụng có lợi đối với chất lượng cuộc sống, giúp tăng 
cân nhưng không làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh 
nhân ung thư[3]. 

Nghiên cứu này nhằm nhìn lại hiệu quả của 
công tác thực hành dinh dưỡng bước đầu tại bệnh 
viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó tìm ra 
các giải pháp cải thiện. Nghiên cứu thông qua hai 
mục tiêu: 

Khảo sát hiện trạng đánh giá và tái đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng định kỳ. 

Khảo sát hiện trạng can thiệp dinh dưỡng bước 
đầu tại các khoa lâm sàng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

275 bệnh nhân đang điều trị nội trú trên 14 khoa 
lâm sàng (Nội 1, Nội 2, Nội 4, Chăm sóc giảm nhẹ, 
Ngoại 1, Ngoại 2, Ngoại 3, Ngoại 4, Ngoại 5, Ngoại 
6, Điều trị tổng hợp, Xạ 2, Xạ 3, Xạ 4) tại bệnh viện 
Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5/2020 
đến tháng 8/2020. 

Các đối tượng được loại trừ khỏi nghiên cứu 
Các bệnh nhân ở khoa ICU (không lưu bệnh),  

Y học hạt nhân (khu vực cách ly). 

Các bệnh nhân ở khoa Nhi (công cụ đánh giá 
khác người lớn). 

Lấy mẫu ngẫu nhiên, mỗi khoa chọn 10 bệnh 
nhân bất kì, mỗi phòng 1 bệnh nhân theo số thứ tự 
phòng xoay vòng đến khi đủ 10 bệnh nhân. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. 
Phương pháp thu thập dữ liệu: Tra cứu qua hồ 
sơ, phỏng vấn bệnh nhân, kiểm tra thực tế tình trạng 
cân đo và hướng dẫn dinh dưỡng tại các khoa lâm 
sàng. Mỗi bệnh nhân được khảo sát trong khoảng 
10 phút. Sau khảo sát, chúng tôi dành ra khoảng  
10 phút để tổng kết và trao đổi với nhân viên các 
khoa phòng, lập biên bản kiểm tra. 
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Một số tiêu chí đánh giá 
Tầm soát và đánh giá suy dinh dưỡng theo bảng sau  

 
Can thiệp dinh dưỡng ban đầu của nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng 

 Cân đo thực tế. 

 Ghi mã chế độ ăn hàng ngày, theo quy định của Bộ Y tế. 

 Tư vấn ăn uống cho các bệnh nhân ung thư suy dinh dưỡng. 

 Bổ sung dinh dưỡng hoặc hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân ăn kém hay không ăn được 
qua đường miệng. 

 Đăng ký khám tư vấn - hội chẩn dinh dưỡng cho bệnh nhân nặng hay có bệnh nền (đái tháo đường, 
suy thận) và cho y lệnh theo tinh thần hội chẩn. 

 Tái khám dinh dưỡng theo hẹn. 

Nghiên cứu được chia làm 2 đợt, đợt 2 với các cải tiến chủ yếu về mặt hành chánh:  

1. Nội dung phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng: 

 Thiết kế phiếu được tái sử dụng tối đa 6 lần đánh giá. 

 Dùng vòng cánh tay thay cho cân nặng, dành cho bệnh nhân có phù, bụng báng. 

2. Dán các phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng vào 1 vị trí trước phiếu điều trị. 

3. Nội dung bảng mã chế độ ăn. 
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Phương pháp phân tích và thống kê: Thống kê mô tả, trên phần mềm Stata. 
 

KẾT QUẢ 

Bảng 1. Thực trạng suy dinh dưỡng tại bệnh viện Ung Bướu 

Đặc điểm (n = 275) n % 

Sụt cân (kg) trung bình trong quá trình điều trị 2 (-8 - 24)   

Tỉ lệ suy dinh dưỡng Khoa lâm sàng tự đánh giá 

Khoa Dinh dưỡng đánh giá 

86 

180 

31.3 

65.5 

 

 
 

 
 

Bảng 2. Hiện trạng tầm soát và đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

Đặc điểm (n = 275) Trước cải tiến Sau cải tiến Chung 

Cân đo thực tế Chính xác  

Không chính xác 

Không cân đo 

41 (30.4%) 

34 (25.2%) 

60 (44.4%) 

43 (30.7%) 

37 (26.4%) 

60 (42.9%) 

84 (30.5%) 

71 (25.8%) 

120 (43.7%) 

Tính BMI Chính xác 

Không chính xác 

Không tính BMI 

53 (39.3%) 

48 (35.6%) 

34 (25.2%) 

50 (35.7%) 

47 (33.6%) 

43 (30.7%) 

103 (37.5%) 

95 (34.5%) 

77 (28%) 

Ghi nhận 

tình trạng sụt cân và ăn kém 

Thường xuyên 

Không thường xuyên 

Không ghi nhận 

24 (16.7%) 

2 (1.4%) 

118 (81.9%) 

18 (13.7%) 

1 (0.8%) 

112 (85.5%) 

42 (15.3%) 

3 (1.1%) 

230 (83.6%) 

Tái đánh giá 

thực tế tình trạng  

dinh dưỡng 

Nội dung chính xác 

Không chính xác 

Không thực hiện 

41 (30.4%) 

74 (54.8%) 

20 (14.8%) 

45 (32.1%) 

70 (50%) 

25 (17.9%) 

86 (31.3%) 

144 (52.4%) 

45 (16.3%) 
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Bảng 3. Hiện trạng can thiệp dinh dưỡng bước đầu tại các khoa lâm sàng 

Đặc điểm (n = 275) Trước cải tiến Sau cải tiến Chung 

Ghi mã chế độ ăn theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế 

Chính xác 

Không chính xác 

Không ghi, thiếu 

54 (40%) 

62 (45.9%) 

19 (14.1%) 

65 (46.4%) 

57 (40.7%) 

18 (12.9%) 

119 (43.3%) 

119 (43.3%) 

37 (13.4%) 

Bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn và hỗ 
trợ dinh dưỡng 

Có 

Không 

91 (67.4%) 

44 (32.6%) 

93 (66.4%) 

47 (33.6%) 

184 (66.9%) 

91 (33.1%) 

Điều dưỡng hướng dẫn chế độ ăn 
Có 

Không 

79 (58.5%) 

56 (41.5%) 

82 (58.6%) 

58 (41.4%) 

161 (58.5%) 

114 (41.5%) 

Đăng ký khám tư vấn và hội chẩn 
dinh dưỡng 

Có, có tái khám 

Có, không tái khám 

Không đăng ký 

25 (18.5%) 

10 (7.4%) 

100 (74.1%) 

29 (20.7%) 

12 (8.6%) 

99 (70.7%) 

54 (19.6%) 

22 (8.0%) 

199 (72.4%) 

 

BÀN LUẬN 

Tại thời điểm tiến hành nghiên cứu đợt 1, có 2 
khoa lâm sàng không đủ 10 bệnh nhân nội trú nên 
chỉ thu thập đợt 1 là 135 bệnh nhân, đợt 2 là 140 
bệnh nhân. Những trường hợp bệnh nhân mới nhập 
viện hay chưa đến ngày tái đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng, chúng tôi không không xếp vào nhóm không 
thực hiện tái đánh giá. Sau đợt khảo sát vào tháng 
5/2020, cùng với học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh 
viện khác, chúng tôi đã thống kê ý kiến nhân viên, 
mỗi khoa 4 nhân viên đại diện gồm 1 ban chủ nhiệm 
khoa, 1 điều dưỡng trưởng, 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng. 
Khi khảo sát ý kiến nhân viên đại diện, chúng tôi ghi 
nhận được nhiều rào cản trong thực hiện công tác 
dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng, như thủ tục hành 
chánh nhiều, bệnh ung thư cần điều trị lâu dài nên 
nhiều phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng làm dày 
hồ sơ bệnh án, một số thành viên mạng lưới dinh 
dưỡng lâm sàng đã nghỉ việc, nhân viên chưa có 
thói quen đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kì và 
chưa thấy rõ ảnh hưởng của suy dinh dưỡng đối với 
bệnh nhân ung thư. Trong điều kiện hiện tại, chúng 
tôi cải tiến về các thủ tục hành chánh và tiếp tục duy 
trì tập huấn cho nhân viên. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận tỉ lệ 
bệnh nhân ung thư suy dinh dưỡng và có nguy cơ 
suy dinh dưỡng là 31.3 - 65.5%, phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây tại bệnh viện Ung Bướu và 
trên thế giới. Mặc dù dùng chung 1 mẫu phiếu đánh 
giá tình trạng dinh dưỡng, nhưng kết quả đánh giá 
từ nhân viên khoa lâm sàng và nhân viên khoa  
Dinh dưỡng cho tỉ lệ suy dinh dưỡng khác biệt rõ rệt. 
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự khác biệt này là 
có hơn 40% bệnh nhân không được cân đo thực tế 
lúc nhập viện và cân đo định kì. Điều đáng ngạc 
nhiên là có đến 1/3 trường hợp có kết quả tính BMI 

không chính xác và gần 1/3 hồ sơ bệnh án không có 
ghi nhận BMI. Chỉ có 1 số khoa lâm sàng có ghi 
nhận tình trạng sụt cân và ăn kém. Như vậy, hơn 
80% trường hợp chỉ đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
dựa vào BMI. Con số này khá cao, so với nghiên 
cứu tại Anh quốc (2/3 bác sĩ ung thư không chú ý 
đến tình trạng sụt cân và ăn kém). Cuối cùng, khi 
tổng hợp 4 thông số trong đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng, 1/2 số bệnh nhân suy dinh dưỡng đã bị bỏ 
sót (31.3% so với 65.5%) và hơn 1/2 hồ sơ tái đánh 
giá tình trạng dinh dưỡng không chính xác. 

Mặc dù tổ chức tập huấn hàng năm, cùng với 
cải tiến giảm các thủ tục hành chánh, việc đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng, hướng dẫn chế độ ăn tại 
giường bệnh, ghi mã chế độ ăn phù hợp vẫn chưa 
được cải thiện. Tỉ lệ bệnh nhân nội trú được hướng 
dẫn chế độ ăn và hỗ trợ dinh dưỡng tại phòng bệnh 
chỉ khoảng 60%. So với tỉ lệ suy dinh dưỡng tại  
bệnh viện là 65.5%, tỉ lệ bệnh nhân được khám  
tư vấn - hội chẩn dinh dưỡng chỉ chiếm 30%. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận ra những cải 
tiến của chúng tôi đã giảm được thủ tục hành chánh, 
đơn giản để ghi nhớ, dựa trên khảo sát sự hài lòng 
của nhân viên y tế lúc kiểm tra. Tuy nhiên, những cải 
tiến này không cải thiện được thói quen và sự quan 
tâm của nhân viên y tế về dinh dưỡng đã ảnh hưởng 
lên kết cục điều trị bệnh lý ung thư như thế nào trong 
thời gian vừa qua. Hiện tại, can thiệp dinh dưỡng 
trong bệnh viện hiện chủ yếu là do nhân viên khoa 
Dinh dưỡng - Tiết chế đảm trách. Cần có những đợt 
kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn, những biện 
pháp chế tài rõ ràng sau khi đã đào tạo mạng lưới 
dinh dưỡng, với nhân lực là Trưởng các khoa 
phòng. Từ đó góp phần cải thiện chất lượng chăm 
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sóc dinh dưỡng bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu 
TP. Hồ Chí Minh. 
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ABSTRACT 

The study aimed to examine the current status of nutritional assessment and intervention in Ho Chi 
Minh city Oncology hospital 

Methods: A cross-sectional description studie, including 275 patients who were treated in almost clinical 
departments in Ho Chi Minh city Oncology hospital from May 2020 to August 2020. 

Results: 34.2% of patients with malnutrition and malnutrition risk were missed. 43.6% of patients were not 
gotten weight at admission. The assessment of nutritional status was mainly based on BMI, 83.6% of cases 
whose weight loss were not recorded and 85.5% of cases were not followed intake. In 43.3% of cases, the 
dietary code was incorrectly recorded in the medical report. 52.7% of patients were nutritional assessed once 
during treatment. 

Conclusion: Nutritional status and interventions were done on all clinical departments, but there were still 
many mistakes. Training and monitoring of nutritional evaluation and intervention is an indispensable task of 
the Department of Nutrition and Dietetics. 

Key words: Assessment of nutritional status, nutritional intervention, cancer, Ho Chi Minh city Oncology 
hospital. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo ”Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và 
những vấn đề liên quan dinh dưỡng của 10 bệnh 
ung thư thường gặp tại bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM“ (Ths.BSCKII. Trần Thị Anh Tường, 2017) 
tỉ lệ suy dinh dưỡng chung cho các bệnh ung thư là 
34,8%.Trong một nghiên cứu khác (Ollenschlager et 
al, 1991; Kern & Norton, 1998) thì tỷ lệ này vào 
khoảng từ 40 đến 80%. Hậu quả của suy dinh 
dưỡng có thể bao gồm tăng nguy cơ biến chứng, 
giảm đáp ứng và giảm khả năng điều trị, chất lượng 
cuộc sống thấp hơn, giảm tỷ lệ sống và chi phí chăm 
sóc sức khỏe cao hơn (Grant et al, 1994; Otpet, 

1996; Nitenberg & Raynard, 2000). Do đó vấn đề là 
làm sao xác định sớm bệnh nhân có nguy cơ suy 
dinh dưỡng để can thiệp dinh dưỡng phù hợp và  
kịp thời.  

Việc sử dụng các thông số dinh dưỡng khách 
quan (nhân trắc học, sinh hóa và miễn dịch) kết hợp 
với những đánh giá chủ quan về tình trạng dinh 
dưỡng đã được sử dụng nhằm mang đến một cái 
nhìn toàn diện hơn. Do đó rất cần một công cụ đánh 
giá tình trạng dinh dưỡng cung cấp được nhiều 
thông tin hữu ích giúp chúng ta có thể phát hiện sớm 
tình trạng suy dinh dưỡng trên BN ung thư. Tuy 
nhiên hiện tại BV. Ung Bướu đang sử dụng công cụ 
“Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng” do Sở Y tế 

Mục tiêu: So sánh tỷ lệ phát hiện suy dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư bằng thang điểm PG-SGA 
so với phiếu đánh giá dinh dưỡng đang áp dụng ở bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu trên 195 bệnh nhân ung thư đến khám tư vấn dinh dưỡng tại 
khoa dinh dưỡng Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh từ 05/2020 đến 10/2020. 

Kết quả:  

Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho thấy: tỷ lệ sụt cân so với 1 tháng trước là 72.3%;tỷ lệ bệnh 
nhân bị suy dinh dưỡng với BMI >20.5 là 49%, bệnh nhân bị suy dinh dưỡng với BMI từ 18.5 - 20.4 là 
16.4%; tỷ lệ sụt cân >10% là 10%; lượng ăn giảm so với bình thường chiếm tỷ lệ 72.8%. 

Phiếu đánh giá PG SGA cho thấy: Tại thời điểm đánh giá, tỷ lệ sụt cân so với 1 tháng trước là 72.3%, 
so với 6 tháng trước là 100%. Lượng ăn giảm so với bình thường chiếm tỷ lệ khá cao 74.4%. Phần lớn 
đều gặp phải ít nhất một triệu chứng ảnh hưởng đến ăn uống dẫn đến tình trạng sụt cân. Tỷ lệ bệnh mãn 
tính đi kèm là 25%. Suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến việc hạn chế vận động của bệnh nhân, chiếm 80.5%. 
Bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng chiếm 75%, bệnh nhân suy dinh dưỡng trung bình là 10%, bệnh nhân 
suy dinh dưỡng nhẹ hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng khoảng 6% và khoảng 9% bệnh nhân không suy 
dinh dưỡng. 

Kết luận: PGSGA nhạy hơn và phân tích sâu hơn về tình trạng dinh dưỡng của người bệnh, cần thiết 
trong việc lựa chọn phát đồ điều trị dinh dưỡng lâm sàng hợp lý. 

Từ khóa: PG SGA, ung thư, Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh. 
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TP. HCM ban hành sử dụng cho hầu hết các BV 
trong thành phố.Vì đây là công cụ sử dụng chung 
cho các BV trong thành phố nên chưa mang tính đặc 
thù bệnh lý tại bệnh viện chúng tôi, nên nhóm nghiên 
cứu đã tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước 
với mong mỏi tìm được công cụ đánh giá đặc thù 
cho bệnh lý ung thư.  

Nghiên cứu này mang lại bằng chứng để đưa 
PG SGA vào sử dụng trong bệnh viện, thông qua ba 
mục tiêu: 

- Xác định kết quả của bệnh nhân về tình 
trạng dinh dưỡng sau khi đánh giá bằng 
thang điểm PG SGA. 

- So sánh tỷ lệ phát hiện suy dinh dưỡng 
bằng thang điểm PG-SGA với phiếu đánh 
giá dinh dưỡng đang sử dụng tại bệnh viện 
Ung Bướu. 

- Đánh giá việc sử dụng PG-SGA được sử 
dụng làm công cụ đánh giá dinh dưỡng ở 
bệnh nhân ung thư. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

195 bệnh nhân ung thư đến khám tư vấn dinh 
dưỡng tại Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Ung Bướu, 
từ 01/5/2020 đến 01/10/2020. 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu tiền cứu. 

Phương pháp thu thập dữ liệu 

Tra cứu qua hồ sơ, phỏng vấn bệnh nhân và 
người chăm sóc qua bảng câu hỏi. 

Một số tiêu chí đánh giá 
Phân độ tình trạng dinh dưỡng theo BMI (Body mass 
index) 

 BMI <18.5: Suy dinh dưỡng. 

 BMI 18.5 - <25: Bình thường. 

 BMI 25 - 30: Thừa cân. 

 BMI >30: Béo phì. 

 

Phân độ teo cơ 
VÙNG 
KHÁM KỸ THUẬT 1+ 2+ 3+ 

Cơ thái 
dương 

Đứng ngay trước mặt của 
bệnh nhân và quan sát, sau đó 
quay mặt lại và quan sát từ 
phía bên. 

Có thể nhìn thấy/ cảm thấy cơ 
bắp được xác định rõ.Có thể 
xuất hiện dưới dạng phình nhẹ 
hoặc phẳng da 

Teo cơ nhẹ mất phẳng da Hõm hố thái dương nhiều 

Hố trên 
đòn 

Đứng ngay trước mặt của 
bệnh nhân và quan sát Thẳng 
đứng. 

Nam: Xương không thể nhìn 
thấy. 

Nữ: Xương có thể nhìn thấy 
nhưng không nổi bật. 

Nam: Xương có thể nhìn 
thấy. 

Nữ: Xương với một số nhô 
ra. 

Nhô ra, nổi bật khúc 
xương. 

Cơ vai 
Ngồi hoặc đứng, cánh tay 
buông xuống 2 bên. 

Tròn, cong tại vai/ cổ. Xương hơi nhô ra, vai 
phát triển một số góc. 

Vai xuất hiện vuông, góc 
nhọn. 

Xương nổi bật rõ. 

Bả vai, 
cơ liên 
sườn 

Trong khi ngồi hoặc đứng,hai 
tay duỗi thẳng ra, chống lại vật 
rắn. 

Xương không nổi bật, giảm cơ 
không đáng kể. 

Suy giảm cơ nhẹ,xương 
có thể hiển thị nhẹ nhàng. 

Xương nổi bật với góc 
cạnh rõ, giảm cơ dễ dàng 
nhìn thấy giữa xương 
sườn cột sống, đôi vai. 

Cơ vùng 
đùi 

Ngồi với chân chống lên trên 
giường/ ghế,cong tại đầu gối. 

Tròn trịa phát triển cơ bắp. Giảm nhẹ cơ đùi trong. Giảm nhẹ bên trong/trên 
đùi; gầy đùi. 

Bắp 
chân 

Ngồi với chân chống lên, uốn 
cong ở đầu gối hoặc với chân 
gác trên giường. Nắm bắp 
chân 2 bên. 

Tròn trịa phát triển cơ bắp. Ít phình ra, cơ bắp có một 
số hình dạng và mềm nhẹ 
nhưng vững chắc trên sờ 
nắn. 

Mỏng, cơ teo nhỏ, cơ bắp 
thiếu vững chắc. 
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Phân độ Mất mỡ 
VÙNG KHÁM KỸ THUẬT 1+ 2+ 3+ 

Mỡ quanh mắt Đứng ngay trước mặt kiên nhẫn 
và xem, chạm dưới mắt/ trên 
xương gò má. 

Giữ nước hoặc mãn tính sử 
dụng steroid có thể làm mất mặt 
nạ. 

Mỡ đệm hơi phình ra. Một chút quầng thâm, hơi 
rỗng nhìn. 

Nhìn hốc mắt rỗng 
nhiều, tối vòng tròn, 
da lỏng lẻo. 

Cơ tam đầu Dụng cụ đo mỡ dưới da, đo mỡ 
vùng tay sau. 

80% - 90% 70% - 80% < 70% 

Mỡ xương sườn 
Bệnh nhân ấn tay chống lại một 
vật thể rắn. 

Xương Sườn không 
hiển thị. 

Xương Sườn rõ ràng với 
hõm nhẹ giữa các xương. 

Xương Sườn rất rõ 
ràng với hõm nhiều 
giữa các xương. 

 

Phương pháp phân tích và thống kê: Thống kê mô tả, trên phần mềm Stata. 
 
KẾT QUẢ 

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (%) 

Đặc điểm (n = 30) n % 

Tuổi trung bình 59.5 tuổi (33 - 86)   

Giới tính Nam 

Nữ 

94 

101 

48 

52 

Loại bệnh ung thư K amidan 

K buồng trứng 

K CTC 

K dạ dày 

K đại tràng 

K hầu 

K lưỡi 

K sàn miệng 

K thanh quản 

K thực quản 

K trực tràng 

K vú 

LKH 

Khác 

7 

8 

9 

33 

19 

2 

34 

40 

5 

9 

3 

6 

3 

17 

4 

4 

5 

17 

10 

1 

17 

21 

3 

5 

2 

3 

2 

9 

Mô thức điều trị Xạ trị 

Hóa trị 

Ngoại khoa 

CSGN 

66 

113 

15 

1 

33.8 

57.9 

7.7 

0.6 
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Bảng 2. Tình trạng cân nặng qua đánh giá (%) 

PG SGA 
Đặc điểm 

Phiếu đánh giá Dinh dưỡng 

% n n % 

72.3 141 Sụt cân so với 1 tháng trước 72.3 141 

100 195 Sụt cân so với 6 tháng trước Không tiêu chí đánh giá 0 

74.4 145 Lượng ăn giảm 142 72.8 

38.9 76 Thức ăn bình thường nhưng lượng ít hơn Không thang điểm đánh giá 0 

8.21 16 Ít thức ăn đặc Không thang điểm đánh giá 0 

32.82 64 Chỉ ăn lỏng Không thang điểm đánh giá 0 

20 39 Khác (nuôi tĩnh mạch,thực phẩm bổ sung) Không thang điểm đánh giá 0 

25 48 Bệnh nền kèm theo Không thang điểm đánh giá 0 

20 39 Lớn hơn 65 tuổi Không thang điểm đánh giá 0 

80.5 157 Hạn chế vận động Không thang điểm đánh giá 0 

 

Bảng 3. Tình trạng ảnh hưởng đến dinh dưỡng của bệnh nhân qua đánh giá PGSGA (%) 

ĐẶC ĐIỂM n % ĐẶC ĐIỂM n % 

Đầy bụng 66 33.8 Rối loạn nuốt 36 18.46 

Mệt mỏi 65 33    

Bón 57 29.2 Tiêu chảy 13 6.6 

Buồn nôn 47 24.1 Nôn 28 14.35 

Khô miệng 42 21.5 Không thèm ăn 37 18.97 

Không vị giác 40 20.5 Đau 3 22 

Mùi làm phiền 24 12.3 Loét miệng 13 6.7 
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Bảng 4. Tình trạng suy dinh dưỡng (%) 

PG SGA 
Đặc điểm 

Phiếu đánh giá dinh dưỡng 

% n n % 

  SDD với BMI >20.5 18 9.2 

  SDD với BMI 18.5 - 20.5 83 42.5 

  SDD với BMI < 18.5 93 47.7 

8.71 17 Bình thường 1 0.5 

6.15 12 SDD nhẹ hoặc nguy cơ SDD Không thang điểm đánh giá 0 

9.74 19 SDD trung bình Không thang điểm đánh giá 0 

75 147 SDD nặng Không thang điểm đánh giá 0 

 

   

 

Bảng 5. Tỉ lệ có triệu chứng thực thể của bệnh nhân qua đánh giá PG SGA (%) 

ĐẶC ĐIỂM n % ĐẶC ĐIỂM n % 

Mỡ dưới da 0+ 46 23.59 Teo cơ 0+ 57 29.23 

Mỡ dưới da 1+ 62 31.79 Teo cơ 1+ 61 31.28 

Mỡ dưới da 2+ 54 27.69 Teo cơ 2+ 45 23.08 

Mỡ dưới da 3+ 33 16.92 Teo cơ 3+ 32 16.41 

Phù 0+ 179 91.79 Báng bụng 0+ 190 97.44 

Phù 1+ 9 4.62 Báng bụng 1+ 0 0.00 

Phù 2+ 3 1.54 Báng bụng 2+ 2 1.03 

Phù 3+ 4 2.05 Báng bụng 3+ 3 1.54 

 

BÀN LUẬN 

Nghiên cứu thực hiện trên 195 bệnh nhân ung 
thư tại bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ 05/2020 
đến 10/2020, 100% bệnh nhân có sụt cân sau nhập 
viện, phần lớn bệnh nhân có ít nhất 1 triệu chứng 

làm ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của họ và 
làm hạn chế sự vận động của bệnh nhân. Phát hiện 
sớm tình trạng suy dinh dưỡng, can thiệp và hỗ trợ 
dinh dưỡng sớm có thể cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng, nâng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng của 
bệnh nhân và kết quả điều trị. 
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Trong nghiên cứu này, phiếu đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng đang sử dụng trong bệnh dưỡng ở 
người bệnh chính xác hơn BMI (52% người bệnh có 
BMI >20.5% có suy dinh dưỡng, trong đó 9% người 
bệnh có BMI >25%). Kết quả bảng 4 và bảng 5 cho 
thấy bệnh nhân suy dinh dưỡng được đánh giá dinh 
dưỡng bằng PGSGA cao hơn so với đánh giá dinh 
dưỡng bằng phiếu đánh giá dinh dưỡng (99%). Tỷ lệ 
người bệnh có triệu chứng thực thể khi khám lâm 
sàng khá cao. Người bệnh suy dinh dưỡng nặng 
chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số nhóm đối tượng 
tham gia nghiên cứu (75%). 

Qua nghiên cứu, nhóm chúng tôi nhận thấy 
rằng, thang điểm đánh giá PG-SGA (Patient -
Generated Subjective Global Assessment) được 
điều chỉnh từ SGA và được phát triển đặc biệt  
cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư (Otpet, 1994),  
đã đáp ứng được các mong muốn mà nhóm nghiên 
cứu đặt ra. 

KẾT LUẬN 

PG-SGA nhạy hơn và phân tích sâu hơn về tình 
trạng dinh dưỡng của người bệnh, cần thiết trong 
việc lựa chọn phát đồ điều trị dinh dưỡng lâm sàng 
hợp lý. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. Bauer J, Capra S and Ferguson M (2002). Use 
of the scored PatientGenerated Subjective 
Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition  
assessment tool in 

2. Dương Thị Phượng, Lê Thị Hương, Nguyễn 
Thùy Linh, Dương Thị Yến “Tình trạng dinh 

dưỡng của bệnh nhân Ung thư tại bệnh viện đại 
học Y Hà Nội,năm 2016,tập chí nghiên cứu Y 
Học 106(1) - 2017. 

https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-dinh-duong-cua-
benh-nhan-ung-thu-tai-benh-vien-dai-hoc-y-ha-
noi-nam-2016-2017516.html 

3. Harriët Jager-Wittenaar, Faith D. Ottery, 2017, 
Assessing nutritional status in cancer: role of the 
patient-generated subjective global assessment 

4. Lê Thị Hợp(2014),Bài giảng các phương pháp 
đánh giá Tình Trạng dinh Dưỡng,Viện Dinh 
Dưỡng(2014) 

5. Norman K, Pichard C, Lochs H et al 
(2008).Prognostic impactof        diseaserelated 
malnutrition. Clinical Nutrition, 27, 5-15 

6. Trần Thị Anh Tường và cộng sự “Đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư tại 
bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí 
Minh,năm 2017,tập chí Ung Thư Học Việt Nam 
(2017) 

7. Wiegert EVM1, Padilha PC2, Peres WAF2 , 
2017, Performance of Patient-Generated 
Subjective Global Assessment (PG-SGA) in 
Patients With Advanced Cancer in Palliative 
Care. 

8. Yvonne Opanga, Lydia Kaduka, 2017, Nutritional 
status of cancer outpatients using scored patient 
generated subjective global assessment in two 
cancer treatment centers, Nairobi, Kenya. 

 

 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 401 

ABSTRACT 

Compare the prevalence of malnutrition detection in cancer patients by PG SGA with the nutritional 
assessment being applied at Hồ Chí Minh cancer hospital 

Methods: A prospective study on 195 cancer patients who came to consult about nutrition at the 
Department of Nutrition, Cancer Hospital HCM from 05/2020 to 10/2020. 

Results: 

Evaluation of nutrition status showed: The rate of weight loss compared to 1 month ago was 72.3%, the 
proportion of malnourished patients with BMI >20.5 were 49%, the proportion of malnourished patients with 
BMI 18.5 - 20.4 were 49%; the rate of weight loss more than 10% was 10%; the amount of food decreased 
compared to normal was 72.8%. 

PG SGA: The rate of weight loss compared to 1 month ago was 72.3%, compared to 6 month ago was 
100%. The amount of food decreased compared to normal accounts for a high percentage 80.5%. Most have at 
least one symtom that affects eating and leading to weight loss. Concomitant chronic disease rates were 
obtained 25%. A severe malnutrition rate of 75% was obtained, average malnutrition rate was 10%, mild 
malnutrition or malnutrition risk was 6%, rate of non-malnutrition was 9%. 

Conclusion: PG SGA is more sensitive and analyzes more deeply the nutritional status of the patient, 
which is necessary in choosing the appropriate clinical nutritional treatment regimen. 

Key words: Patient Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), cancer, Ho Chi Minh City 
Oncology Hospital. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt, dư thừa 
hay mất cân bằng năng lượng, protein và các chất 
dinh dưỡng khác gây ra mất hình dạng, làm giảm 
hoặc mất các chức năng của các mô, đặc biệt cơ[1]. 
Suy dinh dưỡng năng lượng là sự thiếu hụt năng 
lượng so với yêu cầu duy trì của cơ thể. Bản thân 
suy dinh dưỡng năng lượng có thể là bệnh đi kèm, 
biến chứng thứ phát gây ra nhiều hệ lụy trong điều 
trị. Các nghiên cứu đã chỉ ra: Suy dinh dưỡng năng 
lượng có thể gây ra nhiễm trùng thứ phát, giảm tác 
dụng của thuốc, giảm sức đề kháng của cơ thể, tăng 
nguy cơ bị nhiễm độc thuốc và chậm hồi phục[1]. 

Ung thư là bệnh mãn tính gây sự suy yếu 
nghiêm trọng về sức khỏe của bệnh nhân. Về sinh 
học, ung thư là sự chiếm đoạt sự sống của khối u. 

Nhưng về mặt dinh dưỡng, ung thư là bệnh có đặc 
tính chiếm đoạt chất dinh dưỡng của cơ thể, làm cơ 
thể bị suy kiệt gầy mòn. Xét về góc độ này, bệnh ung 
thư có thể là nguyên nhân gây ra sự suy dinh dưỡng 
năng lượng hoặc sự gầy mòn của cơ thể - Hội 
chứng tiêu protein. Điều này làm tăng thêm gánh 
nặng trong điều trị. Sự kết hợp giữa ung thư và suy 
dinh dưỡng năng lượng làm khó khăn trong tiến 
trình điều trị của bác sỹ và có thể bệnh nhân phải 
ngừng điều trị giữa quãng[3].Thống kê cho thấy, nếu 
bệnh nhân suy dinh dưỡng năng lượng càng nặng 
thì khả năng thất bại trong điều trị bệnh ung thư 
càng cao. Bệnh nhân hoặc không đủ điều kiện sức 
khỏe để tiếp nhận điều trị hoặc nhiễm độc. Có một 
lượng lớn bệnh nhân ung thư phải ngừng điều trị vì 
suy dinh dưỡng năng lượng. Trong thực tế lâm 
sàng, đôi khi các bác sĩ bỏ qua nguy cơ suy dinh 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng ở bệnh nhân ung thư đang được điềutrị tại 
Trung tâm Ung Bướu - Bệnh viện Quân Y 103.  

Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Các chỉ tiêu nghiên cứu gồm: Tuổi, cân nặng, nồng độ cholesterol, 
albumin huyết tương, thời gian mắc ung thư và loại ung thư nguyên phát.  

Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng có xu hướng cao hơn ở nhóm ngườitrên 50 tuổi nhưng sự 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >0,08). Tỷ lệ bệnh nhân suy dinhdưỡng năng lượng không khác 
biệt theo sự biến đổi nồng độ cholesterol nhưng có sự khác biệt theo nồng độ albumin và sụt cân, tỷ lệ lần 
lượt là 79,49% và 28,18%. Không thấy sự khác biệt thống kê về tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng và thời 
gian mắc bệnh (p >0,05). Tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng khác biệt theo loại ung thư, hay gặp ở 
ung thư thực quản, dạ dày, sau đó là phổi (tỷ lệ lần lượt là 28,57; 25,00; 21,63%).  

Kết luận: Tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng có liên quan với nồng độ albumin huyết tương và 
khác biệt theo loại ung thư. 
T khóa:
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dưỡng ở bệnh nhân ung thư[1]. Ngay cả khi nguy cơ 
suy dinh dưỡng được xác nhận, suy dinh dưỡng 
nặng vẫn chưa được giải quyết đầy đủ. Ngay tại 
châu Âu một số nghiên cứu cho thấy chỉ có 1 trong 3 
bệnh nhân ung thư có suy dinh dưỡng được hỗ trợ 
dinh dưỡng một cách thích đáng[9], chưa có con số 
chính thức tại Việt Nam. 

Xuất phát từ thực tế đó, nhằm xây dựngchế độ 
dinh dưỡng trước và trong quá trình điều trị cho 
bệnh nhân ung thư, chúng tôi thực hiện đề tài này 
nhằm mục tiêu: Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng 
năng lượng ở bệnh nhân ung thư đang đượcđiều trị 
tại Trung tâm Ung Bướu - Bệnh viện Quân Y 103. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 

Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Gồm 157 bệnh nhân ung thư đã được chẩn 
đoán xác định điều trị tại Trung tâm Ung Bướu - 
Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng10/2018 đến tháng 
5/2019.  

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu: Bệnh 
nhân được chẩn đoán lần đầu hoặc đã được chẩn 
đoán và điều trị ung thư của một số cơ quan: phổi, 
thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng… Tuổi của 
bệnh nhân >18, không phân biệt giới tính, thời gian 
bị bệnh, giai đoạn bệnh. 
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân bị ung thư không 
phải các cơ quan nói trên. Bệnh nhân mới điều trị 
phẫu thuật < 1 tháng. Đã điều trị máu, huyết tương 
trong vòng 1 tháng. Mắc các bệnh cấp tính, sốt, 
nhiễm trùng, đột quỵ não, suy tim cấp tính, xơ gan… 
và các bệnh nội tiết khác đi kèm như basedow, 
cushing… Bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu. 
Các chỉ tiêu nghiên cứu 

Tuổi, cân nặng, chỉ số sinh hóa: Albumin (g/l) và 
cholesterol (mmol/lit), thời gian mắc bệnh. 

Các tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên cứu 

Bệnh nhân được chẩn đoán suy dinh dưỡng 
năng lượng khi có từ 3 trong 4 tiêu chuẩn dưới 
đây[6]. Mỗi nhóm tiêu chuẩn phải có ít nhất 1 trong 
các tiêu chuẩn cần thiết của nhóm đó. 

Tiêu chuẩn sinh hóa 
Albumin huyết thanh < 38g/l; cholesterol toàn 

phần < 100mg/dl. 

Tiêu chuẩn khối cơ thể 
Chỉ số BMI <23kg/m2 (với người trên 65 tuổi) và 

<22kg/m2 (với người dưới 65 tuổi); sụt cân >5% 

trong 3 tháng hoặc >10% trong 6 tháng; tỷ lệ mỡ cơ 
thể < 10% 

 

Tiêu chuẩn khối cơ 
Giảm khối lượng cơ >5% trong 3 tháng hoặc 

>10% trong 6 tháng; giảm chu vi vòng đô cánh tay 
(giảm 10% so với con số lý thuyết trong cộng đồng) 
tăng creatinin. 

Tiêu chuẩn dinh dưỡng 
Lượng proteincung cấp < 0,6g/kg/ngày trong 

vòng ít nhất 2 tháng gần đây; năng lượng cung cấp 
< 25kcal/kg/ngày trong vòng ít nhất 2 tháng gần đây. 

Thực tế trong đề tài hiện khảo sát được một số 
chỉ tiêu 

Albumin < 38g/l. 

Cholesterol toàn phần < 3,9mmol/l. 

BMI < 22kg/m2 (< 65 tuổi) hoặc < 23kg/m2  
(≥65 tuổi). 

Giảm trọng lượng có thể >5%/ 3 tháng hoặc  
>10%/ 6 tháng.  

Chẩn đoán suy dinh dưỡng năng lượng khi có 3 
trong 4 tiêu chuẩn nêu trên. 

KẾTQUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Bảng 1. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
tuổi của bệnh nhân nghiên cứu 

Nhóm tuổi Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

< 30 0 0 0 

31 - 40 3 (75,00) 1 (25,00) 4 (100) 

41 - 50 13 (61,90) 8 (38,06) 21 (100) 

51 - 60 34 (79,06) 9 (20,93) 43 (100) 

> 60 72 (80,89) 17 (19,11) 89 (100) 

p > 0,05 

Số liệu bảng 1 cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng 
năng lượng không khác biệt theo tuổi, tỷ lệ suy dinh 
dưỡng năng lượng gặp nhiều nhất ở nhóm 41 - 50 
tuổi (38,06%) nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). Thông thường, tỷ lệ suy dinh 
dưỡng năng lượng có tỷ lệ cao ở người cao tuổi bởi 
đây là những đối tượng có hiện tượng tăng quá trình 
dị hóa, có nhiều bệnh lý mạn tính kèm theo, suy 
giảm chức năng tiêu hóa. Kết quả nghiên cứu của 
Evans (2005) cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng ở các 
bệnh nhân lão khoa nằm viện nói chung là 12 - 
50%[4]. Kết quả của chúng tôi cũng tương tự như kết 
quả này, tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng ở nhóm 
bệnh nhân trên 60 tuổi là 19,14%. Như vậy, tỷ lệ suy 
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dinh dưỡng năng lượng ở bệnh nhân ung thư không 
có sự khác biệt theo tuổi của bệnh nhân. Nguyên 
nhân của hiện tượng này có thể là do vẫn đề tuổi tác 
tác động vào tình trạng dinh dưỡng nhiều hơn là vấn 
đề bệnh lý.  

Bảng 2. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
nồng độ cholesterol 

Nồng độ 
Cholesterol Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

Bình thường 126 (80,77) 30 (19,23) 156 (100) 

Giảm 0 1 (100) 1 (100) 

P > 0,05 

Định lượng nồng độ cholesterol ở bệnh nhân 
nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ suy dinh 
dưỡng năng lượng không khác biệt theo sự biến đổi 
nồng độ cholesterol (bảng 2). Một trong yếu tố có 
liên quan mật thiết đến tình trạng suy dinh dưỡng 
năng lượng đó là chế độ dinh dưỡng nghèo nàn và 
các chỉ số dinh dưỡng trong máu giảm thấp. Do đó, 
tình trạng suy dinh dưỡng năng lượng có liên quan 
rõ rệt với nồng độ cholesterol huyết tương. Nồng độ 
cholesterol càng giảm thấp thì tỷ lệ suy dinh dưỡng 
năng lượng càng cao. Kết quả nghiên cứu này trái 
ngược với luận điểm mà Zarny (1995), Zhang (2017) 
chỉ ra: nồng độ cholesterol là một chỉ số hữu ích rất 
giá trị đánh giá suy dinh dưỡng[10]. Nguyên nhân có 
thể là do cỡ mẫu còn nhỏ (chỉ có 1 bệnh nhân bị suy 
giảm nồng độ cholesterol) nên không đủ để thể hiện 
rõ sự khác biệt. 

Bảng 3. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
nồng độ albumin 

Nồng độ Albumin Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

Bình thường 118 (100) 0 118 (100) 

Giảm 8 (20,51) 31 (79,49) 39 (100) 

P < 0,01 

Bảng 3 cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng năng 
lượng khác biệt theo sự biến đổi nồng độ albumin. 
Albumin là thành phần quan trọng của protein huyết 
tương, nó có liên quan mật thiết tới tình trạng dinh 
dưỡng và cơ bắp của cơ thể. Tình trạng suy dinh 
dưỡng năng lượng nói chung có tương quan tỷ lệ 
nghịch với nồng độ albumin huyết tương, theo đó, 
nếu nồng độ albumin huyết tương càng thấp thì tỷ lệ 
suy dinh dưỡng năng lượng càng cao và mức độ 
suy dinh dưỡng năng lượng càng nặng[5]. Điều này 
càng thể hiện rõ hơn ở bệnh nhân ung thư khi tỷ lệ 
suy dinh dưỡng năng lượng ở bệnh nhân ung thư có 
giảm albumin huyết tương lên đến 79,49%. Mối liên 
quan giữa suy dinh dưỡng năng lượng với nồng độ 

albumin ở bệnh nhân ung thư không chỉ là mối quan 
hệ nhân - quả đơn thuần theo chiều thuận mà có các 
mối liên quan theo chiều ngược lại, mang tính đa 
chiều, phức tạp hơn nữa. 

Kết quả này có sự phù hợp với luận điểm và kết 
quả của Forse (1980), Marcason (2017)[5],[7]. Điều 
này có rất có giá trị tiên lượng trong điều trị. Người 
ta thấy những bệnh nhân ung thư có chỉ số albumin 
thấp thì khả năng đáp ứng với điều trị sẽ kém và tỷ 
lệ tử vong cao hơn[8]. Do đó, tất cả các bệnh nhân có 
dấu hiệu của suy dinh dưỡng năng lượng, nhất là có 
nồng độ albumin ở mức thấp, cần được điều trị dinh 
dưỡng trước tối thiểu 1 tuần hoặc bắt buộc điều trị 
song hành, để có đáp ứng với các biện pháp điều trị 
ung thư tốt hơn. 

Bảng 4. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
cân nặng của bệnh nhân 

Cân nặng Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

Bình thường 47 (100) 0 47 (100) 

Giảm 79 (71,82) 31 (28,18) 110 (100) 

P < 0,01 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ suy dinh 
dưỡng năng lượng khác biệt theo sự biến đổi cân 
nặng ở bệnh nhân ung thư (bảng 4): Tỷ lệ suy dinh 
dưỡng năng lượng gặp nhiều ở các bệnh nhân ung 
thư có cân nặng giảm (28,18%). Điều đó có nghĩa là: 
triệu chứng giảm cân của bệnh nhân ung thư có thể 
là một dấu hiệu để tiên lượng khả năng suy dinh 
dưỡng năng lượng của bệnh nhân. Nó có giá trị là 
một căn cứ giúp đánh giá và tiên lượng hiệu quả 
điều trị ung thư. 

Bảng 5. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
thời gian mắc bệnh ung thư 

Thời gian 
mắc bệnh Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

< 1 71 (81,60) 16 (18,40) 87 (100) 

1- 2 22 (70,96) 9 (29,04) 31 (100) 

2 - 3 16 (88,88) 2 (11,12) 18 (100) 

3 - 4 7 (70,00) 3 (30,00) 10 (100) 

4 - 5 4 (100) 0 4 (100) 

> 5 5 (71,42) 2 (28,57) 7 (100) 

P > 0,0,5 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 
suy dinh dưỡng năng lượng không khác biệt theo 
thời gian mắc bệnh (bảng 5). Về mặt lý thuyết, nếu 
thời gian mắc bệnh ung thư càng dài thì càng gia 
tăng nguy cơ bị mất năng lượng, biến chứng ở nhiều 
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cơ quan, thể chất tinh thần giảm. Tức là tỷ lệ suy 
dinh dưỡng năng lượng sẽ cao. Tuy nhiên, kết quả 
nghiên cứu lại chưa thấy rõ sự khác biệt. Nguyên 
nhân có thể là do số lượng đối tượng còn hạn chế 
(chỉ có 4 bệnh nhân ở giai đoạn mắc bệnh 4 - 5 
năm) nên chưa làm rõ được sự khác biệt. 

Bảng 6. Đặc điểm suy dinh dưỡng năng lượng và 
loại ung thư 

Loại ung thư Không (n, %) Có (n, %) Tổng (n, %) 

Phổi 58 (78.37) 16 (21.63) 74 (100) 

Thực quản 15 (71.43) 6 (28.57) 21 (100) 

Dạ dày 15 (75,00) 5 (25,00) 20 (100) 

Đại tràng 22 (88,00) 3 (12,00) 25 (100) 

Trực tràng 16 (94,11) 1 (5,89) 17 (100) 

P < 0,05 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng khác biệt theo 
loại bệnh ung thư, trong đó hay gặp ở ung thư thực 
quản, dạ dày, sau đó là phổi (tỷ lệ lần lượt là 28,57; 
25,00; 21,63%), tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng ít 
gặp hơn ở ung thư đại tràng, trực tràng (tỷ lệ lần 
lượt là 12,00; 5,89%) (bảng 6). Kết quả của chúng 
tôi có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của Vũ 
Thị Trang (2014), nhóm đối tượng ung thư đường 
tiêu hóa có tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng cao 
nhất ở trên tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu[3]. Nguyên 
nhân có thể là do ung thư thực quản, dạ dày ảnh 
hưởng đến việc thèm ăn, khả năng nuốt và tiêu hóa 
của bệnh nhân, phản xạ nôn dễ bị kích thích ở các 
bệnh nhân này. Do đó, tình trạng suy dinh dưỡng 
năng lượng điển hình hơn. 

KẾT LUẬN 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng có xu hướng 
cao hơn ở nhóm người trên 50. 

Tuổi nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). 

Tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng năng lượng 
không khác biệt theo sự biến đổi nồng độ cholesterol 
nhưng có sự khác biệt theo nồng độ albumin và cân 
nặng bệnh nhân. Theo đó tỷ lệ sinh dinh dưỡng 
năng lượng cao ở bệnh nhân bị giảm nồng độ 
albumin (79,49%) và sụt cân (28,18%). 

Chưa thấy sự khác biệt thống kê về tỷ lệ suy 
dinh dưỡng năng lượng và thời gian mắc bệnh  
(p > 0,05). 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng năng lượng khác biệt theo 
loại ung thư, hay gặp ở ung thư thực quản, dạ dày, 
sau đó là phổi (tỷ lệ lần lượt là 28,57; 25,00; 
21,63%). 
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SUMMARY 

Objective: Describing the protein-energy malnutrition status of cancer patientswho aretreated in Military 
Hospital 103.  

Methods: Cross - sectional descriptive study. The researchindexes: Age, weight, plasma cholesterol, 
albumin concentration, cancer period, type of cancer. 

Results: The rate of protein-energy malnutrition tends to higher in patients with age of over 50but no 
significance (p > 0.05). The rate of protein - energy malnutrition did not relate to plasmacholesterol 
concentration but related to plasma albumin concentration and weight loss, with therate of 79,49% và 28,18%, 
alternatively. We could find out the relation between the rate of protein - energy malnutrition and cancer period 
(p > 0.05). The rate of protein - energy malnutritionchanged to the type of cancer which the high rate is in 
esophagus, stomach cancer, is followedby lung cancer (ther rate was 28.57; 25.00; 21.63% alternatively).  

Conclusion: The status ofprotein - energy malnutrition is relation with plasma albumin concentration and 
changes to thetype of cancer. 

Keywords: Protein - energy malnutrition, cancer. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư đầu cổ không phải là loại ung thư phổ 
biến trong các loại ung thư trên thế giới, nhưng có vị 
trí đặc biệt quan trọng, bởi khối ung thư tác động lên 
các cấu trúc đường hô hấp và đường tiêu hóa trên, 
ảnh hưởng lên các quá trình ăn uống, hô hấp và 
giao tiếp. Những tác động này có thể do tổ chức u 
phát triển chèn ép cũng có thể do các tác dụng phụ 
của điều trị, đặc biệt là xạ trị. Một trong những chức 
năng quan trọng của cơ thể là ăn uống, tùy thuộc 
vào vị trí, kích thước trường chiếu, liều chiếu và thời 

gian điều trị, sự thiếu hụt dinh dưỡng là hậu quả 
biến chứng cấp hoặc mạn của xạ trị.  

Thật vậy, các biến chứng cấp như viêm niêm 
mạc miệng, khô miệng, thay đổi vị giác, khó nuốt, 
nuốt đau, đau miệng và cổ họng hoặc chán ăn. Đây 
chính là nguyên nhân làm cho tình trạng dinh dưỡng 
ở bệnh nhân ung thư đầu cổ kém đi. Bệnh nhân ung 
thư đầu cổ nhận liệu pháp xạ trị có nguy cơ suy dinh 
dưỡng đáng kể, các nghiên cứu chỉ ra có tới 80% 
bệnh nhân giảm cân đáng kể trong thời gian điều trị. 
Tình trạng suy nhược, suy giảm chức năng, tăng 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư đầu cổ được 
điều trị xạ trị hoặc điều trị hóa xạ trị đồng thời. 

Phương pháp nghiên cứu: Theo dõi dọc, nghiên cứu tiến cứu quan sát thông qua các cuộc phỏng 
vấn và công cụ nghiên cứu trên 50 bệnh nhân chẩn đoán ung thư đầu cổ được điều trị có xạ trị tại các 
thời điểm trước xạ trị, ngay sau khi xạ trị và 1, 3 tháng sau xạ. Nghiên cứu tiến hành tại Trung tâm Ung 
Bướu, bệnh viện Quân Y 103, thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2020.  

Kết quả và bàn luận: Trước khi điều trị phần lớn bệnh nhân (92%) được nuôi dưỡng tốt theo PG-
SGA, nhưng tại thời điểm kết thúc xạ trị có tới 76% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Nghiên cứu chỉ ra quá 
trình xạ trị làm cho lượng tiêu thụ thức ăn giảm (>50% so với khẩu phần ăn), các chỉ số (cân nặng, BMI, 
TSF, MUAC, MAMA) và các chỉ số sinh hóa máu (protein, albumin) đều giảm. Tình trạng suy dinh dưỡng 
nguy cơ nặng hơn ở những bệnh nhân ung thư khoang miệng - hầu họng; giai đoạn bệnh tiến triển; điều 
trị hóa xạ kết hợp; những bệnh nhân nhẹ cân, không được can thiệp dinh dưỡng kịp thời. Các độc tính tại 
các cơ quan như niêm mạc miệng, tuyến nước bọt, hầu họng và thực quản xấu đi trong quá trình điều trị 
xạ, nặng nhất ở thời điểm vừa kết thúc xạ trị và hồi phục dần sau tia xạ, càng suy dinh dưỡng thì độc tính 
càng nặng. 

Kết luận: Quá trình xạ trị ở bệnh nhân ung thư đầu cổ tác động không tốt đến tình trạng dinh dưỡng. 

Từ khóa: Ung thư đầu cổ, tình trạng dinh dưỡng, điều trị xạ trị. 
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biến chứng, tác dụng phụ của điều trị, giảm chất 
lượng cuộc sống và tăng tỷ lệ tử vong cũng đã được 
nhiều báo cáo chứng minh.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Gồm 50 bệnh nhân chẩn đoán ung thư đầu cổ 
được điều trị có xạ trị tại Trung tâm Ung Bướu, bệnh 
viện Quân Y 103, thời gian từ tháng 6/2018 đến 
tháng 3/2020. 

Tiêu chẩn lựa chọn bệnh nhân là tất cả các 
bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vùng đầu cổ  
có chỉ định điều trị xạ trị tự nguyên tham gia vào 
nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Theo dõi dọc, nghiên cứu tiến cứu quan sát thông 

qua các cuộc phỏng vấn và công cụ nghiên cứu. 

Các bước tiến hành 
Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu được khai 

thác tiền sử bệnh, khám xét lâm sàng tỉ mỉ (đo đạc 
các thông số nhân trắc học), xét nghiệm sinh hóa, 
công thức máu, đánh giá tổng thể tình trạng dinh 
dưỡng theo chủ quan (PG - SGA: Patient-Generated 
Subjective Global Assessment). 

Các thang điểm này sẽ được đánh giá vào 4 
thời điểm khác nhau: trước xạ trị, sau xạ trị, sau xạ 
trị 1 tháng và 3 tháng. Bệnh nhân cũng được theo 
dõi lượng thực phẩm cần cung cấp và lượng thực 
phẩm thực tế qua sổ nhật ký dinh dưỡng. 

PG - SGA: Là công cụ đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng đơn giản dễ thực hiện, bao gồm 2 phần 
chính:  

1. Bệnh sử (sự thay đổi cân nặng, khả năng 
ăn uống, triệu chứng đường tiêu hóa, khả năng sinh 
hoạt, mức độ chuyển hóa liên quan Stress bệnh lý).  

2. Thăm khám lâm sàng (đo độ dày lớp mỡ 
dưới da, khối cơ, phù).  

Phân loại 
SGA-A tình trạng dinh dưỡng tốt khi bệnh nhân 

không bị sụt cân hay có tăng cân nhẹ trong thời gian 
ngắn (không phải do tình trạng phù hay báng bụng) 
hoặc sụt cân nhẹ sau đó lại tăng cân bình thường, 
khả năng ăn uống bình thường và không có các dấu 
hiệu mất lớp mỡ dưới da hay teo cơ, phù chi. 

SGA-B tình trạng suy dinh dưỡng vừa hay nghi 
ngờ có suy dinh dưỡng khi bệnh nhân có sụt cân ít 
nhất 5% trọng lượng cơ thể trước nhập viện nhưng 

không tăng cân; ăn ít đi trong vòng 2 tuần trước 
nhập viện, khám có dấu hiệu mất ít lớp mỡ dưới da 
hay teo cơ nhẹ.  

SGA-C là suy dinh dưỡng nặng khi có tình trạng 
sụt cân > 10%, có ăn kém (ăn thức ăn sệt hay lỏng) 
kéo dài 2 tuần, có dấu hiệu rõ mất lớp mỡ dưới da, 
teo cơ nặng hoặc kèm phù chi, phù cột sống thắt 
lưng.  

Trong trường hợp khó phân biệt giữa SGA-A và 
SGA-B thì nên xếp loại SGA-A, hoặc nghi ngờ giữa 
SGA-B với SGA-C thì xếp loại SGA-B.  

Đo nhân trắc: Chiều cao, cân nặng, đo chu vi vòng 
cánh tay (MUAC - Mid Upper Arm Circumference, 
tính bằng cm) và nếp gấp da vùng cơ tam đầu (TSF- 
Tricep Skin Fold, tính bằng mm).  

Chu vi vòng cánh tay được đo bằng một thước 
dây không co giãn, có đơn vị đo cm. Đo ở cánh tay 
không thuận, buông lỏng. Thước dây vòng qua điểm 
giữa của đoạn thẳng tính từ mỏm xương vai đến cùi 
chỏ cánh tay được đo, vòng thước dây nên để 
vuông góc cánh tay bệnh nhân.  

Nếp gấp da vùng cơ tam đầu được đo bằng 
dụng cụ Caliper. Đo ở cánh tay không thuận buông 
lỏng. Vị trí đo điểm giữa tại cơ tam đầu của đoạn 
thẳng tính từ mỏm xương vai đến cùi chỏ cánh tay 
được đo. Dụng cụ Caliper khi đo ở tư thế vuông góc 
với cánh tay bệnh nhân. Phân loại: 5-15th: L SDD 
vừa, < 5th SDD nặng. 

Diện tích vùng cơ giữa cánh tay (MAMA: The 
Mid-Arm Muscle Area) được tính bằng chênh lệch 
giữa chu vi vòng cánh tay với bình phương của ( x 
TSF) chia cho (4 x ), điểm MAMA được tính bằng 
cách trừ 10 đối với nam giới và trừ 6,5 để loại trừ 
vùng xương. 

Xử lý số liệu 
Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 

21.0. 

Các bệnh nhân được phân làm 2 nhóm (nhóm 
tình trạng dinh dưỡng tốt và nhóm suy dinh dưỡng) 
theo PG-SGA, tình trạng dinh dưỡng tại thời điểm 
kết thúc xạ trị làm giá thị tham chiếu so sánh. 

Phân tích dữ liệu được thực hiện như sau: giá 
trị trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, tỷ lệ phần trăm 
và so sánh giá trị trung bình của nhóm tại các thời 
điểm khác nhau được sử kiểm định Fiedman  
(khi biến số là điểm) và kiểm định Cochran’s Q  
(các biến là tỷ lệ %).  
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm của đối tượng được nghiên cứu 

Bảng 1. Các đặc điểm của bệnh nhân được nghiên cứu 

Đặc điểm n Tỷ lệ % 

Giới tính 

Nam 43 86 

Nữ 7 14 

Tuổi trung bình (X±SD, min-max) 54,5 ± 1,7 19 - 75 

Loại bệnh ung thư 

Khoang miệng 7 14 

Hầu họng 7 14 

Thanh quản 32 64 

Tuyến nước bọt mang tai 4 8 

Giai đoạn bệnh 

1+2 9 18 

3+4 41 82 

Tiền sử phẫu thuật 

Có 23 46 

Không 27 54 

Điều trị hiện tại 

Xạ trị 29 58 

Hóa xạ trị 21 42 

Mở khí quản 17 34 

Liều xạ trị  

< 60Gy 10 20 

≥ 60Gy 40 80 

Thời gian xạ trị (ngày), (X ± SD) 28, 35 ± 2,78 25 - 35 

 

Trong 50 Bệnh nhân tham gia nghiên cứu bao gồm 43 (86%) nam và 7 nữ (14%). Tuổi trung bình là 54,5, 
tuổi thấp nhất là 19 và cao nhất là 75. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thanh quản chiếm chủ yếu với  
32 BN (tỷ lệ 64%), BN mắc ung thư khoang miệng và hầu họng tương đương nhau (14%), 4 BN ung thư tuyến 
nước bọt mang tai. Chúng tôi nhận thấy bệnh nhân chủ yếu giai đoạn III chiếm 62,0%, tiếp đến là giai đoạn IV 
(20,0%) và giai đoạn I và II là 18%. Các phương pháp điều trị tiến hành có 6 BN đã được phẫu thuật, 17BN đã 
mở khí quản. Số BN điều trị xạ trị đơn thuần là 29 chiếm 58% và có 21 BN được điều trị hóa xạ phối hợp 
(42%). Ở các BN được xạ trị, liều xạ < 60Gy là 10 BN chiếm 20% và 40 BN nhận liều xạ ≥ 60Gy. Thời gian xạ 
trung bình là 28,35 ngày, thời gian xạ ngắn nhất là 25 ngày và dài nhất là 35 ngày. 

Thay đổi tình trạng dinh dưỡng theo thời gian 

Bảng 2. Những thay đổi tình trạng dinh dưỡng theo thời gian 

 Trước xạ trị Kết thúc xạ 1 tháng sau xạ 3 tháng sau xạ  

Đặc điểm n % n % n % N % Cocharan’ Q p 

BN suy dinh dưỡng 4 8 38 76 6 12 2 4 96,335 < 0,001 
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Điểm PG-SGA 5,2 - 14,6 - 6,6 - 4,8 - 112,656 < 0,001 

Cách cung cấp dinh dưỡng 

Đường miệng bình 
thường 

46 92 16 32 45 90 49 98 74,324 < 0,001 

Bổ sung (miệng hoặc 
sonde) 

4 8 22 44 5 10 1 2 -  

Lượng thức ăn tiêu thụ (% khẩu phần ăn) 

> 50% 47 94 18 36 43 86 50 100 86,32 < 0,001 

< 50% 3 6 22 64 7 14 0 0   

Chỉ số nhân trắc 

Đặc điểm Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Χ2 p 

Cân nặng (kg) 64,35 ± 12,43 60,64 ± 11,56 61,45 ± 12,02 63,21 ± 11,89 39,62 < 0,001 

BMI (kg/m2) 21,23 ± 3,87 20,04 ± 3,95 20,34 ± 3,69 20,93 ± 3,75 32,02 < 0,001 

TSF (mm) 19,04 ± 3,23 18,65 ± 3,64 18,95 ± 3,56 19,06 ± 3,72 13,77 0,001 

MUAC (cm) 25,38 ± 2,87 24,55 ± 2,74 24,66 ± 2,46 24,94 ± 2,96 16,49 < 0,001 

MAMA (cm2) 22,75 ± 8,27 20,64 ± 8,54 21,84 ± 8,43 22,68 ± 8,93 9,19 0,012 

Chỉ số sinh hóa 

Protein TP (g/l) 69,45 ± 6,25 63,61 ± 6,42 67,36 ± 6,06 68,27 ± 6,48 59,66 < 0,001 

Albumin (g/l) 36,83 ± 3,98 32,05 ± 4,92 33,44 ± 4,63 35,23 ± 4,65 67,06 < 0,001 

Trước khi điều trị phần lớn bệnh nhân (92%) được nuôi dưỡng tốt theo PG-SGA, nhưng tại thời điểm kết 
thúc xạ trị hầu hết bệnh nhân 76% bị suy dinh dưỡng mức độ trung bình (p <0,001). Trong khi điểm trung bình 
của PG-SGA là 5,2 thời điểm trước xạ trị đã tăng lên 14,6 ở thời điểm sau xạ trị cho thấy yêu cầu cần can thiệp 
dinh dưỡng đối với bệnh nhân, những thay đổi này diễn ra theo thời gian với p <0,001. Trong khi hầu hết bệnh 
nhân (n = 46; 92%) có chế độ dinh dưỡng bằng miệng trước khi xạ trị thì tỷ lệ này đã giảm một cách rõ rệt tại 
thời điểm vừa hoàn thành xạ trị (n = 16; 32%) và phần lớn các bệnh nhân này đã trở lại ăn uống bình thường 1 
tháng sau xạ trị (n = 45; 90%). Kết quả tương tự khi theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ, nhận thấy tại thời điểm 
trước xạ trị có tới (n = 47; 96,3%) tiêu thụ > 50% so với nhu cầu và giảm đáng kể (n = 18, 36%) ở thời điểm 
sau tia xạ và chỉ số này hồi phục sau 1 tháng, 3 tháng sau xạ trị (p <0,001). Các thông số nhân trắc học được 
đo đạc và đánh giá khách quan, chúng tôi nhận thấy trọng lượng cơ thể giảm trung bình là 3,71 ± 4,2kg tương 
đương khoảng 5% trong lượng cơ thể và có tới 21% trong số này giảm cân > 10% trọng lượng cơ thể trong 
quá trình xạ trị. Tất cả các chỉ số (cân nặng, BMI, TSF, MUAC, MAMA) đều giảm rõ rệt sau quá trình xạ trị 
(tương ứng, p <0,001, 0,001, 0,001, 0,001 và 0,012). Tất cả các bệnh nhân nghiên cứu được lấy máu xét 
nghiệm đánh giá chỉ số albumin và protein toàn phần trước, sau khi xạ trị và tại các thời điểm 1 và 3 tháng sau 
xạ trị. Nhận thấy các chỉ số giảm rõ rệt sau khi xạ (p <0,001; 0,001). 

Các yếu tố liên quan với tình trạng dinh dưỡng  

Bảng 3. Các yếu tố liên quan với tình trạng dinh dưỡng 

 Dinh dưỡng tốt Suy dinh dưỡng  

 n % n % Χ2 p 

Loại bệnh 

Thanh quản 10 37,5 22 62,5 5,687 0,23 

Khoang miệng, hầu họng,  
k tuyến nước bọt mang tai 

2 11,1 16 88,9   

Giai đoạn bệnh 

I - II 7 77,8 2 22,2 10,18 0,016 

III - IV 5 12,2 36 87,8   
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Tiền sử phẫu thuật 

Có 5 22 18 78 0,82 1.000 

Không 7 26 20 74   

Phương pháp điều trị 

Xạ trị đơn thuần 9 31 20 69 4,423 0,047 

Hóa xạ trị 3 14 18 86   

Liều xạ 

< 60Gy 3 30 7 70 0,007 1,000 

≥ 60Gy 9 22,5 31 77,5   

Chế độ dinh dưỡng bổ sung (đường miệng/qua ống thông) 

Không 4 8 28 56 7,354 0,023 

Có 8 16 10 20   

Lượng thức ăn tiêu thụ (% khẩu phần ăn) 

< 50% 2 6,25 30 93,75 16,726 < 0,001 

≥ 50% 10 55,6 08 44,4   

Chỉ số nhân trắc Mean ± SD Median Mean ± SD Median ZMWU p 

Cân nặng (Kg) 66,34 ± 9,22 64,56 63,96 ± 12,87 62,45 -2,465 0,043 

Giảm cân (Kg) -0,43 ± 2,2 -0,75 5,75 ± 4,36 5,47 -4,49 0,023 

BMI (Kg/m2) 22,63 ± 3,43 21,68 21,39 ± 4,55 20,28 -1,423 0,095 

TSF (mm) 19,22 ± 4,76 19,37 18,92 ± 3,74 28,87 -0,265 0,984 

MUAC (cm) 25,92 ± 2,39 26,04 24,07 ± 3,53 24,34 -1,982 0,052 

MAMA (cm2) 22,92 ± 7,08 23,12 20,28 ± 7,45 20,42 -2,355 0,053 

Chỉ số sinh hóa máu 

Protein (g/l) 62,7 ± 5,20 63,10 63,2 ± 5,56 63,20 -0,280 0,866 

Albumin (g/l) 32,0 ± 4,2 33,3 33,2 ± 2,80 33,32 -0,675 0,593 

 

Tình trạng dinh dưỡng lúc bệnh nhân vừa kết thúc xạ trị được xem là nặng nhất làm tham chiếu, chúng tối 
nhận thấy bệnh nhân ung thư khoang miệng, ung thư hầu họng và tuyến nước bọt mang tai (p = 0,021) và giai 
đoạn bệnh tiến triển bị suy dinh dưỡng (p = 0,016). Nhóm bệnh nhân được điều trị hóa xạ kết hợp khả năng bị 
suy dinh dưỡng hơn so với nhóm bệnh nhân được điều trị bằng xạ trị đơn thuần (p = 0,047). Liều xạ, tiền sử 
phẫu thuật (bao gồm cả phẫu thuật mở khí quản), chỉ số sinh hóa máu không liên quan với tình trạng dinh 
dưỡng. Tiến hành so sánh giá trị các chỉ số nhân trắc học giữa nhóm không suy dinh dưỡng và nhóm suy dinh 
dưỡng, chúng tôi nhận thấy đối với những bệnh nhân nhẹ cân (p = 0,043), sút cân (p = 0,023), nếu nuôi dưỡng 
kém thì sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Các yếu tố khác như nếp gấp da vùng cơ tam đầu (TSF), chu vi 
cánh tay, dịch tích vùng giữa cánh tay, chỉ số khối chưa thấy liên quan với tình trạng dinh dưỡng. Những bệnh 
nhân không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ (lượng thức ăn tiêu thụ <50% so với khẩu phần ăn) hay không 
được can thiệp dinh dưỡng kịp thời (đường miệng hoặc sonde nuôi dưỡng) thì có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. 
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Ảnh hưởng độc tính xạ trị đối với tình trạng dinh dưỡng 

 

Hình 1. Sự thay đổi số điểm độc tính do xạ trị (Kiểm định friedman so sánh điểm độc tính trung bình  
tại các thời điểm khác nhau trong và sau xạ trị) 

Độc tính được đánh giá tại các cơ quan như niêm mạc miệng, tuyến nước bọt, hầu họng và thực quản, 
nhận thấy độc tính bắt đầu xấu đi trong quá trình điều trị xạ trở đi và nặng nhất ở thời điểm vừa kết thúc xạ trị 
và hồi phục dần sau tia xạ. 

 

Hình 2. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với điểm độc tính do xạ trị  
(Kiểm định mann-Whitney so sánh điểm độc tính trung bình giữa 2 nhóm) 

Đánh giá độc tính xạ trị ở nhóm bệnh nhân suy dinh dưỡng với nhóm không suy dinh dưỡng chúng tôi 
nhận thấy tình trạng dinh dưỡng kém liên quan đến độc tính, độc tính xạ trị càng nặng thì tình trạng suy dinh 
dưỡng tăng với (p <0,001; p <0,002; p <0,003). 
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Như chúng ta đã biết, những bệnh nhân ung 
thư đầu cổ trong và sau khi xạ trị có nguy cơ gây suy 
dinh dưỡng, một trong 6 dấu hiệu quan trọng nhận 
biết là giảm cân. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ 
lệ suy dinh dưỡng là 76% tại thời điểm vừa kết thúc 
xạ trị. Kết quả này tương đương với kết quả của 
Unsal và cộng sự với tỷ lệ suy dinh dưỡng là 88,2%. 
Theo dõi các thông số liên quan đến dinh dưỡng 
trong quá trình xạ trị cho thấy mô hình suy dinh 
dưỡng tiến triển cùng với xạ trị. Trong khi hầu hết 
bệnh nhân (92%) nuôi dưỡng tốt trước khi bắt đầu 
xạ trị và con số này giảm đáng kể tại thời điểm kết 
thúc xạ trị (24%). Tương tự lượng thức ăn tiêu thụ 
so với nhu cầu (>50%) giảm từ 94% xuống còn 36% 
tại thời điểm kết thúc xạ trị. Khi xem xét việc giảm 
lượng thức ăn tiêu thụ các nghiên cứu khác cũng chỉ 
ra rằng không chỉ xảy ra ở bệnh nhân ung thư mà 
còn ở tất cả các bệnh nhân nhập viện, phát hiện của 
chúng tôi ở bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ không 
có gì ngạc nhiên do vị trí khối u liên quan tới khu vực 
ăn uống.   

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ bệnh nhân được bổ 
sung dinh dưỡng bằng đường miệng hoặc qua 
sonde tăng từ 8% lên tới 44% và tỷ lệ này giảm sau 
khi xạ trị 1 và 3 tháng, sở dĩ trong và sau khi xạ trị 
tổn thương viêm niêm mạc miệng cấp tính do tia xạ 
là cho miệng bệnh nhân đau nên rất khó ăn uống, 
đồng thời xạ trị tổn thương tuyến nước bọt làm mất 
cảm giác ngon miệng ở bệnh nhân. Larsson và cộng 
sự cũng cho thấy xu hướng tương tự trong nghiên 
cứu của họ. Can thiệp dinh dưỡng trong quá trình xạ 
trị trước đây đã được chứng minh là ảnh hưởng tích 
cực đến tình trạng dinh dưỡng. Các tác giả cũng 
tuyên bố rằng rất khó để đưa ra kết luận hiệu quả 
của một can thiệp cụ thể vì các nghiên cứu không 
đồng nhất[10] và đồng thuận đưa ra một chế độ ăn 
riêng cho mỗi đối tượng[26]. Sự giảm trọng lượng cơ 
thể trung bình của mẫu nghiên cứu là 3,71 ± 4,2 kg, 
tương đương 5% trọng lượng cơ thể. Trong đó một 
tỷ lệ cao bệnh nhân (21%) giảm tới 10% trọng lượng 
trong quá trình xạ trị. Các thông số đo nhân trắc học 
khác (BMI, TSF, MUAC và MAMA) và các xét 
nghiệm (Protein, albumin) cũng giảm đáng kể khi kết 
thúc quá trình xạ trị. Pistóia và cộng sự cũng đã báo 
cáo suy giảm đáng kể MUAC, MAMA ở bệnh nhân 
ung thư đầu cổ. Hopanci và cộng sự đã báo cáo chỉ 
số BMI, trong lượng cơ thể, tỷ lệ % chất béo, khối 
lượng mỡ, khối lượng mỡ tự do và khối cơ giảm 
đáng kể khi kết thúc xạ trị nếu bệnh nhân không 
được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Nghiên cứu của 
chúng tôi đã chứng minh mối liên quan giữa tình 
trạng dinh dưỡng với các yếu tố liên quan tới bệnh 
tật. Các bệnh nhân ung thư khoang miệng, ung thư 

hầu họng và ở giai đoạn tiến triển thì nguy cơ suy 
dinh dưỡng cao nếu không được nuôi dưỡng tốt. 
Giai đoạn bệnh tiến triển là một trong những yếu tố 
được báo cáo nguy cơ gây suy dinh dưỡng. 

Về phương pháp điều trị, ở những bệnh nhân 
được điều trị kết hợp cả xạ trị và hóa chất liên quan 
đến tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân và đã 
được báo cáo tại nghiên cứu. Các độc tính của bức 
xạ lên niêm mạc miệng, tuyến nước bọt, hầu họng, 
thực quản góp phần làm nghiêm trọng hơn tình trạng 
suy dinh dưỡng. Độc tính của xạ trị đã được báo cáo 
là một trong những yếu tố nguy cơ gây giảm cân và 
giảm chỉ số MUAC trong quá trình xạ trị. Các yếu tố 
liên quan khác liên quan đến tình trạng suy dinh 
dưỡng như nhân trắc học, giá trị xét nghiệm protein, 
albumin. Những bệnh nhân nhẹ cân, gầy sút cân, 
MUAC thấp hơn và điểm diện tích vùng cơ giữa 
cánh tay MAMA thấp thì nguy cơ bị suy dinh dưỡng 
cao hơn. Như chúng ta đã biết điểm MAMA liên 
quan với sự suy giảm cơ bắp, đây là dấu hiệu của 
thiểu cơ, suy giảm khối cơ và cơ xương. Ngoài ra 
những bệnh nhân được cung cấp dinh dưỡng thông 
thường sẽ nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn so với 
bệnh nhân được bổ sung dinh dưỡng bằng đường 
miệng hoặc ống sonde nuôi dưỡng. Cochrane và 
cộng sự đã chỉ ra rằng dinh dưỡng bằng đường 
miệng thông thường sẽ không cung cấp đủ dinh 
dưỡng trong quá trình xạ trị đối với bệnh nhân ung 
thư đầu cổ. Phát hiện của chúng tôi xác nhận lại tầm 
quan trọng của việc bổ sung dinh dưỡng ở nhóm 
bệnh nhân này. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, khi ở giai 
đoạn bệnh tiến triển ngay cả dự phòng bằng việc mở 
thông dạ dày nuôi dưỡng cũng không cải thiện được 
lượng dinh dưỡng cung cấp.  

Những bệnh nhân được báo cáo tiêu thụ lượng 
thức ăn dưới 50% khẩu phần ăn thông thường nguy 
cơ suy dinh dưỡng cao hơn so với nhóm bệnh nhân 
tiêu thụ lượng thức ăn trên 50%. Nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy có tới 44,4% số bệnh nhân bị suy 
dinh dưỡng mặc dù ăn trên 50% khẩu phần ăn thông 
thường. Tuy nhiên trong số liệu của chúng tôi có tới 
40% số bệnh nhân đã được bổ sung dinh dưỡng suy 
dinh dưỡng có thể cho thấy thời điểm bổ sung có thể 
bệnh nhân đã suy dinh dưỡng và do chỉ định lâm 
sàng bắt buộc bổ sung trong quá trình xạ trị chứ 
không phải bổ sung ngay từ đầu. Trong thực hành 
điều trị ung thư, việc bổ sung dinh dưỡng và thời 
điểm bổ sung là rất quan trọng để suy trì khối cơ bắp 
và các báo cáo cho thấy rằng bổ sung sau khi đã 
suy dinh dưỡng thì không ngăn được sự suy giảm 
cơ bắp. Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh 
được sự khác biệt đáng kể giữa nhóm nuôi dưỡng 
tốt với đối chứng về tình trạng suy dinh dưỡng đối 
với chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 
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Nghiên cứu chúng tôi chứng minh rằng liệu 
pháp xạ trị ở bệnh nhân ung thư đầu cổ làm cho tình 
trạng dinh dưỡng xấu đi và nặng nhất thời điểm kết 
thúc xạ. Các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tình 
trạng dinh dưỡng của bệnh nhân là lượng thức ăn 
tiêu thụ bằng đường miệng, các chỉ số nhân trắc học 
và nồng độ protein, albumin huyết thanh. Điều quan 
trọng cần lưu ý là bệnh nhân không những suy giảm 
cân mà còn giảm khối lượng cơ của cơ thể. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi tình trạng dinh dưỡng 
được nhận thấy là xấu đi ở ung thư khoang miệng - 
hầu họng và ở những bệnh nhân bệnh giai đoạn tiến 
triển. Kết quả nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng 
phải hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đầu cổ trong quá 
trình xạ trị. Đánh giá về tình trạng dinh dưỡng trong 
quá trình điều trị và can thiệp thay đổi chế độ dinh 
dưỡng kịp thời là yếu tố quan trọng và cần thiết 
trong việc chăm sóc bệnh nhân ung thư đầu cổ. 
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ABSTRACT 

Assessment of nutritional status in head and neck cancer patients receiving radiotherapy 

Purpose: Evaluation of nutritional status and related factors in head and neck cancer patients receiving 
radiation therapy or chemoradiation therapy. 

Methods: This prospective observational study was by interviews and research tools on 50 patients 
diagnosed with head and neck cancer who received radiation therapy at the time before radiation therapy, 
immediately after radiation therapy and 1, 3 months after, adiation. The study was conducted at the Oncology 
Center, 103 Military Hospital, from June 2018 to March 2020. 

Results: Prior to treatment the majority of patients (92%) were well nourished according to PG-SGA, but at 
the end of radiation therapy up to 76% of patients were malnourished. Research has shown that radiation 
therapy reduces food consumption (> 50% compared to diet), anthropometric indices (weight, BMI, TSF, 
MUAC, MAMA) and blood serum biochemical indicators (protein, albumin) both decreased. The risk of 
malnutrition is worse in patients with cancer of the oral cavity - oropharynx; advanced disease stage; use of 
concomitant chemotherapy; underweight patients, without timely nutritional intervention. Organ toxicity such as 
oral mucosa, salivary glands, pharynx and esophagus worsened during radiation therapy, worst at the end of 
radiation therapy and gradual recovery from radiation. Radiation toxicity related to malnutrition. 

Conclusion: Radiation therapy in head and neck cancer patients has a negative impact on nutritional 
status. 

Keywords: Head and neck cancer, nutritional status, radiotherapy. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giảm cân và suy dinh dưỡng thường gặp ở 
bệnh nhân ung thư. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm 
sàng châu Âu ESPEN (2006) thì tỉ lệ suy dinh dưỡng 
chiếm 20 - 60% bệnh nhân nằm viện và có đến  

30 - 90% bệnh nhân bị mất cân trong thời gian 
điều trị. Ung thư đường tiêu hóa là một trong những 
loại ung thư gây suy dinh dưỡng nhiều nhất do có 
khối u nằm ở vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến hấp thu, 
tiêu hóa các chất dinh dưỡng. Đối với bệnh nhân 
ngoại khoa, suy dinh dưỡng có thể gặp trước khi 
phẫu thuật do giảm lượng thức ăn bằng miệng.  

Tình trạng suy dinh dưỡng thường tiếp tục diễn 
ra do các rối loạn hậu phẫu, stress liên quan đến 

phẫu thuật. Hậu quả suy dinh dưỡng ở người bệnh 
ung thư bao gồm tăng nguy cơ bội nhiễm, giảm 
chức năng miễn dịch, tình trạng hoạt động, chức 
năng cơ, chất lượng cuộc sống, kém đáp ứng điều 
trị. Do đó, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 
người bệnh ung thư khi điều trị phẫu thuật đơn 
thuần hay điều trị phối hợp đóng vai trò rất quan 
trọng, cần được thực hiện song song với các 
phương pháp điều trị đặc hiệu, đặc biệt là với những 
bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa. Tại bệnh viện 
Ung Bướu Đà Nẵng, chưa có công trình khảo sát 
tình trạng dinh dưỡng, vì vậy chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân 
phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa với 2 mục đích: 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. 

Phương pháp: Nghiên cứu trên 90 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng từ ngày 
1/2/2020 đến 9/9/2020. 

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 59,3 tuổi, tỷ lệ người bệnh nam giới là 67,8%, cao hơn 
bệnh nhân nữ giới là 32,2%. Tại thời điểm nhập viện, tỉ lệ suy dinh dưỡng tính theo BMI, PG-SGA lần lượt 
là 29%, 78,9%. Từ ngày nhập viện đến ngày phẫu thuật, có đến 35,6% bệnh nhân tiếp tục sụt cân. Tỉ lệ 
bệnh nhân thiếu máu là 28%. Các yếu tố cản trở đến việc ăn uống: đau, ăn không ngon miệng, nôn, nuốt 
khó, tiêu chảy, táo bón, lo âu, mất ngủ.  

Kết luận: Suy dinh dưỡng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, không chỉ tại thời điểm 
nhập viện mà vẫn tiếp tục trong quá trình điều trị, đây là một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm. Cần 
thực hiện tầm soát suy dinh dưỡng thường xuyên bằng công cụ thích hợp (BMI, PG-SGA) để can thiệp 
dinh dưỡng kịp thời và hiệu quả. 

Từ khóa: Suy dinh dưỡng, phẫu thuật, ung thư, đường tiêu hóa, tình trạng dinh dưỡng. 
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Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân 
ung thư đường tiêu hóa có chỉ định phẫu thuật tại 
bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng năm 2020. 

So sánh hiệu quả của 2 công cụ đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng người bệnh là BMI và PG-SGA. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

90 bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung 
thư đường tiêu hóa có chỉ định phẫu thuật (bao gồm: 
ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng) nhập viện 
điều trị tại khoa Ngoại 1 Bệnh viện Ung Bướu Đà 
Nẵng từ tháng 2 đến tháng 9/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 

Người trưởng thành trên 18 tuổi. 

Bệnh nhân được giải thích đầy đủ và tự nguyện 
tham gia vào nghiên cứu.  

Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân đang trong tình trạng cấp cứu, hạn 
chế giao tiếp và không thể trả lời được. 

Bệnh nhân không tự nguyện tham gia. 

Phương pháp đánh giá 

Bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa có chỉ định 
phẫu thuật được đánh giá 3 thời điểm: ngày nhập 
viện, ngày trước mổ, ngày ra viện với các chỉ số: 
Chiều cao, cân nặng (cân nặng hiện tại và cách 
ngày nhập viện 1 tháng, 6 tháng), BMI (BMI < 18,5 
suy dinh dưỡng, BMI từ 18,5 - 22,99 bình thường, 
BMI ≥ 23 thừa cân), PG-SGA (PG-SGA A: dinh 
dưỡng tốt, PG-SGA B: nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ 
và vừa, PG-SGA C: nguy cơ suy dinh dưỡng nặng). 
Hemoglobin máu (giảm nếu < 120g/l) của bệnh nhân 
được thu thập từ hồ sơ bệnh án. 

KẾT QUẢ 

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 90 bệnh nhân: 
61 nam và 29 nữ. Tuổi trung bình là 59,3 tuổi.  

Có 27,8% ung thư thực quản, 13,3% ung thư  
dạ dày, 58,9% ung thư đại trực tràng. 

Bảng 1. Tỉ lệ loại bệnh ung thư theo giới tính (n = 90) 

Phân loại Nam Nữ Tổng 

Ung thư thực quản 22 3 25 (27,8%) 

Ung thư dạ dày 5 7 12 (13,3%) 

Ung thư đại trực tràng 34 19 53 (58,9%) 

Tổng 61 (67,8%) 29 (32,2%) 90 (100%) 

Trong tổng số 90 bệnh nhân, ung thư đại trực 
tràng chiếm tỉ lệ lớn nhất (58,9%), tiếp đó là ung thư 
thực quản (27,8%) và ung thư dạ dày ít nhất 
(13,3%). Ung thư dạ dày và đại trực tràng lại chiếm tỉ 
lệ ở nữ giới nhiều hơn, trong khi ung thư thực quản 
chiếm đa số ở nam giới (22/25 ca ung thư thực 
quản). 

Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu 
thuật ung thư đường tiêu hóa. 

Bảng 2. Tỉ lệ bệnh nhân sụt cân trong quá trình  
nằm viện (trước và sau mổ) theo bệnh (n = 90) 

Tỉ lệ bệnh nhân sụt cân 
Trước mổ Sau mổ 

n % n % 

Ung thư thực quản 14 15,6 25 27,8 

Ung thư dạ dày 5 5,6 11 12,2 

Ung thư đại trực tràng 13 14,4 46 51,1 

Tổng 32 35,6 82 91,1 

Nhận xét: Tỉ lệ sụt cân trước mổ chiếm 35,6%, 
nhưng sau mổ tỉ lệ sụt cân lên đến 91,1%. Ung thư 
thực quản có tỉ lệ sụt cân trước mổ cao nhất (trước 
mổ 15,6%). Tỉ lệ sụt cân của ung thư đại tràng trước 
mổ là thấp nhất (24,5%). Nhìn chung, số lượng bệnh 
nhân sụt cân ngày càng nhiều lên trong quá trình 
điều trị (từ 35,6% trước mổ tăng lên 91,1% sau mổ). 

So sánh các thời điểm đánh giá, tỉ lệ đánh giá 
dinh dưỡng theo BMI và PG-SGA đều có sự thay đổi. 

Bảng 3. Đánh giá dinh dưỡng theo BMI của  
bệnh nhân tại ba thời điểm (n = 90) 

BMI 
Ngày nhập viện Ngày trước mổ Ngày ra viện 

SL % SL % SL % 

< 18,5 26 29 24 26,7 31 34 

18,5 - 22,99 47 52 50 55,6 51 57 

≥ 23 17 19 16 17,7 8 9 

Tổng 90 100 90 100 90 100 
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Nhận xét: Tỉ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng tính theo BMI có thay đổi qua ba thời điểm nằm viện. Trong đó 
tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất tính theo BMI là ở ngày ra viện (sau mổ) (34%). 

 

Bảng 4. Đánh giá dinh dưỡng theo PG-SGA tại  
ba thời điểm (n = 90) 

PG-SGA 
Ngày nhập viện Ngày trước mổ Ngày ra viện 

n % n % n % 

A 19 21,1 18 20 5 5,6 

B 40 44,4 35 38,9 11 12,2 

C 31 34,5 37 41,1 74 82,2 

Tổng 90 100 90 100 90 100 

Nhận xét: Tỉ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng tính 
theo PG-SGA khá cao (PG-SGA B và C). Ngày nhập 
viện có 78,9% bệnh nhân suy dinh dưỡng, trong đó: 
44,4% mức độ vừa và nhẹ, 34,5% mức độ nặng.  
Tỉ lệ này tăng lên vào ngày trước phẫu thuật và sau 
phẫu thuật (80% và 94,4%). Bệnh nhân có dinh 
dưỡng tốt vào ngày ra viện chiếm 5,6%. 

 

 
 

Hình 1. Nồng độ Hemoglobin của bệnh nhân trước phẫu thuật 

28

72

<120 g/l

>120 g/l

 
Nhận xét: 28% bệnh nhân có thiếu máu trước phẫu thuật (Hb < 120g/l). 

So sánh hiệu quả giữa 2 công cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng là BMI và PG-SGA 

Hình 2. Biểu đồ so sánh tỉ lệ (%) SDD bằng 2 công cụ: Theo BMI và theo PG-SGA 

 
Nhận xét: Việc phát hiện suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng bằng các công cụ khác nhau sẽ cho 

ra kết quả khác nhau. Trong đó, tỉ lệ phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng bằng công cụ PG-SGA cao hơn nhiều 
so với BMI. 
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BÀN LUẬN 

Vấn đề sụt cân là một trong những yếu tố tiên 
lượng suy giảm khả năng hồi phục của người bệnh 
ung thư nói chung và ung thư phẫu thuật đường tiêu 
hóa nói riêng. Kết quả nghiên cứu có 91,1% bệnh 
nhân sụt cân, cao hơn một số kết quả nghiên cứu 
khác trên bệnh nhân ung thư như: nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thanh tại bệnh viện ĐH Y Hà Nội và 
bệnh viện Bạch Mai năm 2016 - 2017 có 82,7% 
bệnh nhân ung thư đại trực tràng sụt cân, hay 
nghiên cứu của Ngô Thị Linh tại bệnh viện Hữu Nghị 
Việt Đức Hà Nội với 80,8% sụt cân. Điều này có thể 
lý giải vì sụt cân trong ung thư đường tiêu hóa rất dễ 
xảy ra do giảm ăn vào, đồng thời bệnh nhân sau 
phẫu thuật cũng mất đi một lượng protein nhất định, 
ăn uống hậu phẫu ung thư đường tiêu hóa khó khăn 
(đa phần đều phải can thiệp dinh dưỡng tĩnh mạch), 
vì vậy việc sụt cân xảy ra với tỉ lệ rất cao. Điều này 
cũng cho thấy việc tầm soát và can thiệp dinh dưỡng 
khi bệnh nhân nằm viện vẫn còn nhiều trở ngại. 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo BMI khá 
đơn giản, dễ thực hiện và không tốn kém. Song BMI 
cũng có nhược điểm là theo dõi trọng lượng có độ 
nhạy kém, nhất là khi sử dụng độc lập và không tiên 
lượng được nguy cơ suy dinh dưỡng cho người 
bệnh. Vì vậy, phương pháp kém hiệu quả, không 
phù hợp dùng trong việc phát hiện thiếu hụt dinh 
dưỡng trong thời gian ngắn, cũng như thiếu hụt chất 
dinh dưỡng đặc hiệu. Tỉ lệ suy dinh dưỡng theo BMI 
trước phẫu thuật của chúng tôi là 26,7%. Tương tự 
kết quả một số nghiên cứu khác cũng thực hiện trên 
bệnh nhân ung thư như nghiên cứu Phan Thị Bích 
Hạnh (25,9%), nghiên cứu Ngô Thị Linh (24%), 
Nguyễn Thị Thanh (26%).  

Trong khi đó, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
theo PG-SGA có thể đánh giá toàn diện các yếu tố 
liên quan đến dinh dưỡng, đồng thời có yếu tố tiên 
lượng và dự phòng, độ nhạy và độ đặc hiệu cao.  
Kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo  
PG-SGA của chúng tôi cho thấy tỉ lệ bệnh nhân có 
nguy cơ suy dinh dưỡng là 80%, trong đó nguy cơ 
suy dinh dưỡng nặng chiếm 41,1%. Kết quả này của 
chúng tôi có sự tương đồng với nghiên cứu của Ngô 
Thị Linh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội 
(85,6%), nhưng lại cao hơn nhiều so với kết quả 
nghiên cứu của Phan Thị Bích Hạnh (58,5%) và 
Nguyễn Thị Hương Quỳnh tại bệnh viện Quân Y 103 
(58%). Sự khác biệt này có thể là do nghiên cứu của 
chúng tôi đánh giá trên đối tượng bệnh nhân ung thư 
phẫu thuật đường tiêu hóa (cùng đối tượng với 
nghiên cứu của Ngô Thị Linh), trong khi các nghiên 
cứu khác đánh giá trên đối tượng ung thư nói chung 
hoặc ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất. 
Nhưng dù là trên đối tượng nào, bộ công cụ  

PS-SGA vẫn cho ra kết quả có độ nhạy cao, có thể 
phân loại bệnh nhân ngay cả khi chưa có thay đổi 
cân nặng và mới chỉ xuất hiện triệu chứng về dinh 
dưỡng (chán ăn, nuốt nghẹn, nôn, buồn nôn). Thêm 
vào đó, nghiên cứu cho thấy có đến 28% người 
bệnh thiếu máu, tỉ lệ này thấp hơn nghiên cứu của 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội (2016) với 59,2%.  

Một số bệnh nhân có BMI thừa cân béo phì 
nhưng PG-SGA cho kết quả có nguy cơ suy dinh 
dưỡng nặng và ngược lại, một số bệnh nhân có BMI 
< 18,5 nhưng PG-SGA lại đánh giá dinh dưỡng tốt. 
Trong những trường hợp như vậy, có thể xem xét 
sử dụng thêm bộ công cụ khác và các xét nghiệm 
chỉ số máu để làm rõ tình trạng dinh dưỡng. Để tầm 
soát dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư có nhiều 
phương pháp. Cho đến nay chưa có phương pháp 
nào được xem là phương pháp tiêu chuẩn để đánh 
giá. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm 
riêng. Tùy vào mục đích sử dụng mà lựa chọn 
phương pháp phù hợp. Nếu cần tầm soát dinh 
dưỡng khi nhập viện, cần sự đơn giản, dễ dàng, 
nhanh và thuận tiện thì có thể dùng phương pháp 
tính chỉ số BMI. Nếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
toàn diện, độ nhạy và đặc hiệu cao, hỗ trợ tiên 
lượng suy dinh dưỡng thì nên dùng bộ công cụ  
PG-SGA. Trong một số trường hợp cho kết quả mâu 
thuẫn, cần sử dụng thêm các phương pháp khác để 
đánh giá. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu 90 bệnh nhân phẫu thuật ung 
thư đường tiêu hóa có độ tuổi trung bình 59,3 tuổi, 
có 26,7% bệnh nhân suy dinh dưỡng theo đánh giá 
BMI, có 80% bệnh nhân suy dinh dưỡng/ nguy cơ 
suy dinh dưỡng theo đánh giá PG-SGA, và 91,1% 
bệnh nhân sụt cân sau khi điều trị. Việc đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân cần được quan 
tâm hơn, đặc biệt là tầm soát dinh dưỡng khi nhập 
viện. Điều này sẽ giúp ích trong việc tiên lượng, can 
thiệp dinh dưỡng sớm cho bệnh nhân, đặc biệt là 
bệnh nhân phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. 

Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng đều có ưu và nhược điểm riêng, cần linh hoạt 
sử dụng phối hợp các công cụ đánh giá để có hiệu 
quả cao nhất, hỗ trợ cho việc can thiệp dinh dưỡng 
sớm và kịp thời. 
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ABSTRACT  

Assessing the nutritional status of gastrointestinal cancer surgery patients  
in Danang Oncology Hospital 

Objective: To assess the nutrition status of gastrointestinal cancer surgery patients. 

Method: A prospective study was performed on 90 patients treated in the Danang Oncology Hospital in 
2020.  

Result: According to the research, the average patient’s age is 59,3, the proportion of male patients is 
67,8%, was higher than female ones (32,2%). At the administration, the prevalence of malnutrition according to 
BMI, PGSGA is 29%, 78,9%, respectively. Until the administration to the surgery day, 35,6% of patients kept 
losing weight. The rate of anemic patients is 28%. The causes may be pain, nausea, anorexia, problems 
swallowing, diarrhea, constipation.  

Conclusion: Malnutrition is very common gastrointestinal cancer patients not only occurred at the 
administration, but also happened during or at the end of treatment, and this health prolem needs to be 
considered. We should perform nutritional screening for all gastrointestinal cancer patients. 

Key words: Malnutrition, surgery, cancer, gastrointestinal tract, nutritional status. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư (UT) tiêu hóa là UT thường gặp, với 
xuất độ và tỉ lệ tử vong cao. Dữ liệu Globocan 2018 
cho thấy, trong số 164.671 trường hợp UT mắc mới 
trong năm 2018 ở Việt Nam, 61.012 trường hợp là 
UT tiêu hóa. Tương tự, trong số khoảng 114.871 ca 
tử vong liên quan đến UT, có khoảng 59.972  ca tử 
vong vì UT tiêu hóa. Suy dinh dưỡng thường đi kèm 
bệnh lý ác tính hệ tiêu hóa[5]. Nguyên nhân của tình 
trạng suy dinh dưỡng là do nhiều yếu tố, nhưng khi 
xuất hiện, nó được coi là một dấu hiệu tiên lượng 
xấu[2].  

Trong các mô thức điều trị UT tiêu hóa, phẫu 
thuật là phương pháp điều trị đựợc lựa chọn đầu 
tiên trong đa số trường hợp, đặc biệt ở bệnh nhân 
UT giai đoạn sớm. Đặc điểm của phẫu thuật UT tiêu 
hóa đòi hỏi diện cắt cần đủ rộng để đạt an toàn về 
mặt ung thư học, hậu quả là tổn thương lớn do phẫu 
thuật, thời gian mổ dài, cùng với quá trình hồi phục 
sau mổ phức tạp[2]. Bệnh nhân UT tiêu hóa đặc biệt 
dễ bị suy dinh dưỡng do những bất thường của 
đường tiêu hóa gây ra bởi bệnh lý UT, như thay đổi 
hoạt động của ruột, nôn ói, cảm giác no sớm, gây 
ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn[11]. 

TÓM TẮT 

Mục đích: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân phẫu thuật ung thư (UT) tiêu hóa tại bệnh 
viện Ung Bướu TPHCM. 

Bệnh nhân và phương pháp: Mô tả loạt ca 243 bệnh nhân UT tiêu hóa đã xác định bằng giải phẫu 
bệnh và được phẫu thuật tại khoa Ngoại ngực - bụng, bệnh viện Ung Bướu TPHCM trong thời gian từ 
tháng 5/2019 đến 12/2019. 

Kết quả:  

+ Tỉ lệ suy dinh dưỡng trước mổ là 35%. 

+ Tỉ lệ suy dinh dưỡng sau mổ tăng hơn đáng kể. Tỉ lệ bệnh nhân có BMI ở mức suy dinh dưỡng  
(< 18,5kg/m2) sau mổ là 41,2%; tăng so với 17,3% trước mổ (p < 0,001).  

+ Không thấy có khác biệt về tỉ lệ biến chứng sau mổ và thời gian nằm viện ở nhóm bệnh nhân có suy 
dinh dưỡng nà không suy dinh dưỡng.    

Kết luận: Suy dinh dưỡng trước và sau mổ cao đáng kể ở các bệnh nhân UT tiêu hóa. Các bệnh 
nhân này cần phải được khám và tư vấn dinh dưỡng.  

Từ khóa: Suy dinh dưỡng, ung thư tiêu hóa, chuyên gia dinh dưỡng. 
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Suy dinh dưỡng làm tăng tỉ lệ nhiễm khuẩn, khó 
lành vết thương, thời gian nằm viện lâu hơn, tăng 
viện phí, giảm chất lượng sống và tăng tỉ lệ tử 
vong[12]. Việc đánh giá dinh dưỡng trước phẫu thuật 
giúp xác định sớm những bệnh nhân có nguy cơ suy 
dinh dưỡng hoặc đã ở trong tình trạng dinh dưỡng 
kém để có thể can thiệp sớm từ thời điểm nhập viện, 
và giảm thiểu tối đa các biến chứng chu phẫu liên 
quan đến dinh dưỡng[13]. 

Tình trạng dinh dưỡng có mối liên hệ chặt chẽ 
với tỷ lệ tử vong do UT. Gần đây, các nghiên cứu đã 
chứng minh rằng một số chỉ số dinh dưỡng như: Chỉ 
số dinh dưỡng tiên lượng (PNI), chỉ số khối cơ thể 
(BMI), albumin huyết thanh và sụt cân trước mổ, có 
giá trị tiên lượng quan trọng đối với các loại UT khác 
nhau[5,8]. 

Với mục đích đánh giá tình trạng dinh dưỡng  
và giảm thiểu ảnh hưởng của suy mòn đến tình 
trạng lâm sàng của bệnh nhân UT đường tiêu hóa 
trước phẫu thuật. Khoa Ngoại Ngực - Bụng,  
bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh tiến 
hành thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân phẫu 
thuật ung thư tiêu hóa. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi thực hiện nghiên mô tả hồi cứu với 
243 bệnh nhân, trong thời gian từ 1/5/2019 - 
31/12/2019 tại khoa Ngoại Ngực - Bụng bệnh viện 
Uung Bướu TP. HCM. Nghiên cứu thực hiện trên đối 
tượng là các bệnh nhân có chẩn đoán UT tiêu hóa 
đã xác định bằng kết quả giải phẫu bệnh và được 
phẫu thuật. Các biến số nghiên cứu của mỗi bệnh 
nhân được thu thập bởi điều dưỡng trong khoa và 
ghi nhận vào phiếu thu thập thông tin được thiết kế 
trước. Số liệu ghi nhận từ hồ sơ bệnh án. 

Các biến số nghiên cứu bao gồm, thông tin 
chung (tuổi, giới, ngày vào viện, ngày ra viện, tiền sử 
bệnh, thời gian mắc bệnh, giai đoạn bệnh); các chỉ 
số sinh trắc (cân nặng, chiều cao, thay đổi cân nặng 
trong vòng 6 tháng gần đây); các thông số sinh hóa 
(albumin máu, số lượng tế bào lymphô); phương 
pháp phẫu thuật; diễn tiến chăm sóc hậu phẫu và 
các biến chứng hậu phẫu nếu có.  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng định 
nghĩa suy dinh dưỡng của ESPEN[2].Theo đó, bệnh 
nhân được xác định là suy dinh dưỡng khi có một 
trong các tiêu chuẩn sau:  

 BMI < 18,5kg/m2. 

 Sụt cân >10% cân nặng trong 6 tháng. 

 Sụt cân >5% trong 3 tháng và BMI < 
22kg/m2 (bệnh nhân >70 tuổi) hoặc BMI < 
20kg/m2 (bệnh nhân < 70 tuổi). 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng sử dụng một 
số thông số sinh hóa để đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng của bệnh nhân, như albumin máu, số lượng 
tế bào lymphô[10]. Albumin máu bình thường ở người 
lớn từ 35 - 48g/L. Suy dinh dưỡng (SDD) khi 
albumin thấp (< 35mg/L), trong đó: 

 Albumin 28 - 35 gam/lít: SDD nhẹ. 

 Albumin 21 - 27 gam/lít: SDD mức độ 
trung bình. 

 Albumin < 21 gam/lít: SDD mức độ nặng. 

Số lượng tế bào lymphô bình thường 
>1500/mm3, giảm nhẹ khi trong khoảng  
900 - 1500/mm3, và giảm nặng khi < 900/mm3.  

Số liệu nghiên cứu được nhập liệu bằng công 
cụ Micosoft Survey và phân tích bằng phần mềm 
SPSS ver. 20.0 (IBM). Mô tả kết quả nghiên cứu 
bằng cách thống kê tần số, tỉ lệ của các biến định 
tính. Thống kê các giá trị của biến định danh. Phân 
tích mối liên hệ của các biến số thông qua phép 
kiểm t-test với α = 0,05; độ tin cậy của phép kiểm 
định là 95%. So sánh tỷ lệ trong kết quả thu được 
với nghiên cứu khác thông qua phép kiểm Chi bình 
phương.  

KẾT QUẢ 

Dân số nghiên cứu 

Trong 243 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, có 
135 bệnh nhân nam và 108 bệnh nhân nữ, chiếm tỉ 
lệ lần lượt là 55,6% và 44,4%. Độ tuổi trung bình của 
dân số nghiên cứu là 58 ± 11,9 tuổi, tuổi thấp nhất là 
18 tuổi, cao nhất là 84 tuổi. Bệnh nhân mắc UT tiêu 
hóa trong nghiên cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 
từ 41 đến 60 tuổi, chiếm tỉ lệ 48,6%. Nghề nghiệp 
của bệnh nhân tại thời điểm trước nhập viện chủ yếu 
là nông dân (29,5%) và hưu trí (20,5%); công nhân 
và viên chức là ngành nghề có tỉ lệ thấp nhất với tỉ lệ 
lần lượt là 7,4% và 6,1%. 

Bảng 1. Phân bố dân số nghiên cứu theo nhóm tuổi 
và giới tính 

Nhóm 
tuổi 

Nam giới Nữ giới Tổng 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỉ lệ 
(%) 

18 - 40 15 11,1 15 18 - 
40 15 11,1 

41 - 60 61 45,2 57 41 - 
60 61 45,2 
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>60 59 43,7 36 33,3 95 39,1 

Theo ESPEN 2016[2], tại thời điểm nhập viện có 
85 bệnh nhân được chẩn đoán suy dinh dưỡng, 
chiếm tỉ lệ 35%. Trong đó 17,3% bệnh nhân có BMI 

< 18,5kg/m2 và 61,3% bệnh nhân có sụt cân trong 
vòng 6 tháng. 

 

Bảng 2. Đặc điểm dân số nghiên cứu 

Đặc điểm (n = 243) Tần số (%) 

Tuổi  

18 - 40 30 (12,3) 

41 - 60 118 (48,6) 

>60 95 (39,1) 

Giới tính  

Nam 135 (55,6) 

Nữ 108 (44,4) 

Nghề nghiệp  

Kinh doanh tự do 22 (11,9) 

Công nhân 18 (7,4) 

Viên chức 15 (6,1) 

Nông dân 72 (29,5) 

Nội trợ 36 (14,8) 

Lao động phổ thông 22 (9,0) 

Học sinh 1 (0,4) 

Hưu trí 50 (20,5) 

BMI (kg/m2)  

< 18,5 42 (17,3) 

≥18,5 201 (82,7) 

Albumin máu (g/L)  

≥ 35 221 (90,9) 

< 35 22 (9,1) 

Sụt cân trước mổ  

Không 94 (38,7) 

Trung bình (< 10%) 105 (43,2) 

Nặng (≥10%) 44 (18,1) 

Suy dinh dưỡng trước mổ  

Có suy dinh dưỡng 85 (35,0) 

Không suy dinh dưỡng 158 (65,0) 

UT đại tràng và UT trực tràng là chẩn đoán 
chiếm phần lớn trong dân số nghiên cứu (68,3%), 
với tỉ lệ lần lượt là 36,2% và 32,1%.  

 

 
Biểu đồ 1. Tỉ lệ các loại UT tiêu hóa trong dân số nghiên cứu 

UT dạ dày, UT tá - tụy và UT đại tràng là ba loại UT tiêu hóa có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất, với tỉ lệ lần 
lượt là: 47,3%; 41,7%; 40,9%. Có sự khác biệt có ý nghĩa về tỉ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng và không suy dinh 
dưỡng trong các bệnh nhân UT tiêu hóa (p = 0,019) (Bảng 3). 

Tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được phẫu thuật, trong đó phẫu thuật triệt để chiếm đa số 
(88,1%) với 214 trường hợp. Phẫu thuật không triệt để bao gồm phẫu thuật giảm nhẹ, điều trị triệu chứng, mở 
bụng thăm dò-sinh thiết được tiến hành ở 29 trường hợp với tỉ lệ 11,9% (Biểu đồ 2). 
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Bảng 3. Tình trạng dinh dưỡng theo chẩn đoán 

Chẩn đoán 
Tình trạng dinh dưỡng 

Tổng p Không suy dinh dưỡng 
(%) Suy dinh dưỡng (%) 

UT dạ dày 29 (52,7) 26 (47,3) 55 

0,019 

UT đại tràng 52 (59,1) 36 (40,9) 88 

UT gan 3 (75) 1 (25) 4 

UT tá - tụy 7 (58,3) 5 (41,7) 12 

UT thực quản 5 (83,3) 1 (16,7) 6 

UT trực tràng 62 (79,5) 16 (20,5) 78 

Tổng 158 85 243  

 

 

Biểu đồ 2. Phân loại can thiệp phẫu thuật ở bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Tình trạng dinh dưỡng trước và sau mổ 

So sánh các thông số đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước và sau mổ của mỗi bệnh nhân, có sự khác 
biệt đáng kể đối với các thông số: cân nặng, albumin máu, số tế bào lymphô và chỉ số BMI (p <0,0001).  

Bảng 4. Tình trạng dinh dưỡng trước và sau mổ 

 Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn p 

Cân nặng (kg)    

< 0,0001 Trước mổ 54,6 8,7 0,56 

Sau mổ 49,6 8,0 0,51 

Albumin máu (g/l)    

< 0,0001 Trước mổ 40,9 4,2 0,27 

Sau mổ 34,7 4,0 0,26 

Tế bào lymphô (TB/mm3)    

< 0,0001 Trước mổ 2080 800 5 

Sau mổ 1740 1400 9 

BMI (kg/m2)    

< 0,0001 Trước mổ 21,1 2,9 0,19 

Sau mổ 19,3 2,8 1,18 
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Trong số những bệnh nhân được chẩn đoán suy dinh dưỡng tại thời điểm nhập viện chỉ có 1 trường hợp 
được tư vấn dinh dưỡng, chiếm tỉ lệ 1,2%. Ngoài ra, tất cả bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu đều sử dụng 
nguồn thức ăn tự mua hoặc tự chuẩn bị trong suốt quá trình điều trị. 

Bảng 5. Tình trạng BMI trước và sau phẫu thuật 

 

Tỉ lệ bệnh nhân có BMI ở mức suy dinh dưỡng (< 18,5kg/m2) sau mổ là 41,2%; tăng so với 17,3% trước 
mổ (p <0,001). 

Theo dõi hậu phẫu  

Thời gian hậu phẫu được xếp thành 3 nhóm: Dưới 7 ngày, từ 8 đến 14 ngày và trên 14 ngày. Đa số bệnh 
nhân được xuất viện trong tuần đầu tiên sau mổ với tỉ lệ 63%. Các bệnh nhân có suy dinh dưỡng (SDD) và 
không suy dinh dưỡng trước mổ có thời gian hậu phẫu không khác biệt có ý nghĩa (p >0,05) (Bảng 6). 

Bảng 6. Tình trạng dinh dưỡng và thời gian hậu phẫu 

Thời gian hậu phẫu 
(ngày) 

Tình trạng sinh dưỡng 
Tổng p 

SDD (%) Không SDD (%) 

≤ 7 60 (58,9) 93 (70,6) 153 0,071 

8 - 14 23 (37,3) 59 (35,5) 82  

>14 2 (3,8) 6 (13,2) 8 

Tổng 85 (100) 158 (100) 243  

Có khác biệt về số ngày nằm viện hậu phẫu ở nhóm bệnh nhân có biến chứng và không có biến chứng  
(p < 0,001) (Bảng 7). 

Bảng 7. Thời gian hậu phẫu trung bình theo tình trạng biến chứng sau mổ 

 Tần số Số ngày hậu phẫu trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn p 

Có biến chứng 37 10,73 5,51 0.91 
< 0,001 

Không biến chứng 206 7,22 1,21 0.08 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận các biến chứng hậu phẫu bao gồm: Rò miệng nối, nôn ói nhiều, 
tụ dịch hoặc áp xe ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ, tắc ruột và viêm phổi. Tỉ lệ biến chứng gần sau mổ là 15,6%. 
Trong đó, tụ dịch hoặc áp xe ổ bụng và nhiễm trùng vết mổ là 2 biến chứng hay gặp nhất; biến chứng ít gặp 
nhất là tắc ruột (5,3%) và chỉ gặp trong UT đại - trực tràng (Bảng 8). Tỉ lệ suy dinh dưỡng trước mổ ở nhóm có 
biến chứng (31,6%) và không có biến chứng (35,6%) là tương đương nhau, không khác biệt có ý nghĩa  
(p = 0,63) (Bảng 9). 

 

Bảng 8. Thống kê biến chứng hậu phẫu 

Biến chứng Tần số (%) 

Nhiễm trùng vết mổ 11 (28,9) 

Nôn 5 (13,2) 

Tắc ruột 2 (5,3) 

Tụ dịch / Áp xe ổ bụng 13 (34,2) 

Viêm phổi 3 (7,9) 

Rò miệng nối 4 (10,5) 

Tổng 38 (100) 
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Bảng 9. Biến chứng hậu phẫu và tình trạng dinh 
dưỡng trước mổ 

Tình trạng dinh 
dưỡng 

Biến chứng hậu phẫu 
Tổng p 

Có (%) Không (%) 

Suy dinh dưỡng 12 (31,6) 73 (35,6) 85 0,63 

Không suy dinh 
dưỡng 26 (68,4) 132 (64,4) 158 

Tổng 38 (100) 205 (100) 243  

BÀN LUẬN 

Suy dinh dưỡng là tình trạng hay gặp ở bệnh 
nhân UT, đặc biệt là UT tiêu hóa. Bệnh nhân UT có 
kèm theo suy dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
đến kết quả điều trị cũng như tiên lượng bệnh. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ suy dinh dưỡng tại 
thời điểm nhập viện là 35%, tương đương với số liệu 
đã được công bố trên thế giới và tại Việt Nam, với tỉ 
lệ dao động từ 30 - 50%[1,6,8,15]. 

Chúng tôi nhận thấy các thông số đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng đều giảm đáng kể sau phẫu thuật. 
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của tác giả 
Sung-Hoon Yoon, thực hiện tại Hàn Quốc năm 
2018[14]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mỗi bệnh 
nhân bị sụt trung bình 5kg sau mổ (p < 0,05). Chỉ số 
BMI trung bình của các đối tượng tham gia nghiên 
cứu tại thời điểm nhập viện là 21,1 kg/m2 và sau mổ 
là 19,3kg/m2. Mặc dù theo phân loại chỉ số BMI dành 
cho người châu Á thì 2 giá trị trên đều nằm trong 
ngưỡng bình thường cho phép. Tuy nhiên, giá trị 
BMI trung bình sau mổ giảm có ý nghĩa (p < 0,05) và 
ở mức bình thường dưới, gần chạm mốc suy dinh 
dưỡng. Tất cả bệnh nhân có BMI < 18,5kg/m2 trước 
mổ đều tiếp tục suy dinh dưỡng nặng hơn (Albumin 
máu trung bình giảm 6,26g/L so với trước mổ, từ 
40,94 xuống 34,68g/L, thỏa tiêu chuẩn xác định suy 
dinh dưỡng khi dựa vào Albumin[10]). 

Trong nghiên cứu này, có 15,9% bệnh nhân 
xuất hiện biến chứng sau mổ. Tỉ lệ này thấp hơn có 
ý nghĩa khi so sánh với nghiên cứu tương tự của 
BTH Loan thực hiện năm 2017 tại bệnh viện Chợ 
Rẫy[9]. Ngoài ra, chúng tôi không ghi nhận có sự 
khác biệt về tỉ lệ biến chứng hậu phẫu ở nhóm bệnh 
nhân suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của Yasunaga năm 2013 tại Nhật 
và Bozzetti năm 2007 tại Ý[4,12], cho thấy có mối liên 
hệ về tần suất biến chứng hậu phẫu và tình trạng 
dinh dưỡng. Khác biệt này có thể do trong nghiên 
cứu lần này, số ca có biến chứng sau mổ ít, chưa đủ 
cỡ mẫu để phân tích mối tương quan.  

Về thời gian hậu phẫu, chúng tôi không nhận 
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa khi so sánh hai 
nhóm bệnh nhân suy dinh dưỡng và không suy dinh 

dưỡng trước mổ (p > 0,05). Điều này không tương 
đồng khi so sánh với nghiên cứu của BTH Loan, với 
thời gian hậu phẫu trung bình ở nhóm bệnh nhân 
suy dinh dưỡng dài hơn nhóm không suy dinh 
dưỡng là 2,8 ngày[9]. Kết quả này cũng khác biệt với 
các nghiên cứu của Bauer, Garth với khác biệt trung 
bình thời gian nằm viện giữa 2 nhóm lần lượt là 6 
ngày và 3,5 ngày[3,7].  

Điều này có thể do tỉ lệ biến chứng hậu phẫu 
trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn và không 
có sự khác biệt về tỉ lệ biến chứng ở nhóm bệnh 
nhân suy dinh dưỡng và không suy dinh dưỡng. 
Ngoài ra, vấn đề quá tải bệnh viện cũng là một áp 
lực làm rút ngắn thời gian nằm viện, đặc biệt khi tỉ lệ 
biến chứng sau mổ thấp. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tình 
trạng dinh dưỡng của bệnh nhân có xu hướng diễn 
tiến xấu hơn sau phẫu thuật. Đây là cơ sở cho thấy 
tầm quan trọng của việc đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng trong quá trình điều trị ở bệnh nhân UT  
tiêu hóa, làm tiền đề cho các nghiên cứu về can 
thiệp tình trạng dinh dưỡng chu phẫu ở bệnh nhân 
phẫu thuật UT tiêu hóa. Tuy nhiên các tác động  
do tình trạng suy dinh dưỡng trước và sau mổ tới 
quá trình hồi phục trong thời gian gần sau mổ là 
không rõ ràng. Do giới hạn về thời gian theo dõi sau 
mổ nên chúng tôi không thể đánh giá được tác động 
về lâu dài do tình trạng dinh dưỡng diễn tiến nặng 
hơn gây ra.  

KẾT LUẬN 

Phẫu thuật UT tiêu hóa là một biến cố lớn, gây 
tác động nặng nề tới thể chất và tinh thần của bệnh 
nhân. Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy tình trạng 
dinh dưỡng của bệnh nhân diễn tiến xấu hơn đáng 
kể sau mổ. Mặc dù chúng tôi chưa ghi nhận các tác 
động do suy dinh dưỡng đến quá trình hồi phục gần 
sau mổ, nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy tác 
động tiêu cực do suy dinh dưỡng tác động lên quá 
trình lành thương và hồi phục sau mổ. Do đó, việc 
đánh giá dinh dưỡng chu phẫu vẫn có vai trò rất 
quan trọng để có các biện pháp can thiệp sớm và kịp 
thời cho bệnh nhân. Hiện nay có nhiều phương pháp 
đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng như có nhiều 
tiêu chuẩn chẩn đoán suy dinh dưỡng. Tuy nhiên 
vẫn không có tiêu chuẩn vàng trong việc xác định 
suy dinh dưỡng. Vậy nên, cần phối hợp nhiều 
phương pháp trong việc đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng. Mục tiêu cuối cùng trong đánh giá dinh 
dưỡng là chẩn đoán đúng, phát hiện sớm suy dinh 
dưỡng và cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân. 
Nhờ đó, giúp bệnh nhân đạt được thể trạng phù hợp 
cho tiến trình điều trị phía trước, đặc biệt là điều trị 
ung thư. 
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SUMMARY 
Nutritional status in surgical patients with gastrointestinal cancer 

Purpose: To evaluate nutritional status in surgical patients with gastrointestinal (GI) cancer at HCMC 
Oncology Hospital. 

Patients and methods: 213 patients with GI cancer electively operated from May through December, 2019 
at Department of Thoracic and Abdominal Surgery, HCMC Oncology Hospital were enrolled in a cross-
sectional, observational study. 

Results: 

+ The proportion of malnutrition in surgical patients with GI cancer before surgery was 35%.  

+ Malnutrition increased significantly after surgery. The proportion of patients with BMI defined as 
malnutrition (< 18,5kg/m2) in postoperative period was significantly higher than that in preoperative period 
(41.2% vs 17.3%, p < 0,001). 

+ No difference in operative complication and hospital stay was found between the group of patients with 
malnutrition and non-malnutrition. 

Conclusion: Malnutrition was high in surgical patients with GI cancer, both preoperatively and 
postoperatively. These patients should be assessed and consulted by dietitians before and after surgey. 

Keywords: Malnutrition, gastrointestinal cancer, dietitian. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư dạ dày (UTDD) là một trong những 
bệnh ung thư phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam. Đây là loại ung thư có tử suất cao. Cho đến 
nay, đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, nhưng phẫu 
thuật vẫn là phương thức điều trị chủ yếu cho bệnh 
nhân UTDD ở giai đoạn sớm. 

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với bệnh 
nhân phẫu thuật ung thư, đặc biệt là ung thư đường 
tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cung cấp 
dinh dưỡng không đầy đủ cho bệnh nhân sẽ làm ảnh 
hưởng đến kết quả phẫu thuật như: tăng nguy cơ 
nhiễm trùng, chậm lành vết thương, kéo dài thời 
gian nằm viện và tăng chi phí điều trị[4]. Ngoài ra, 
điều này còn ảnh hưởng đến tái phát và sống còn do 
bệnh nhân kém dung nạp và tuân thủ điều trị hỗ trợ 
sau đó[3]. 

Can thiệp dinh dưỡng là một phần quan trọng 
trong chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật 
(Enhance Recovery After Surgery: ERAS). Đây là 
một chương trình can thiệp chu phẫu với sự hợp lực 
nhiều chuyên khoa, mục đích là giúp cho bệnh nhân 
phục hồi tốt nhất sau cuộc mổ. ERAS bắt đầu triển 
khai trên thế giới từ năm 2010 cho ung thư đại tràng 
và năm 2014 ứng dụng cho ung thư dạ dày[10]. 
Chăm sóc dinh dưỡng trong ERAS bao gồm: tư vấn 
và hỗ trợ dinh dưỡng, nạp Carbohydrate (CHO) 
trước mổ, nuôi ăn sớm sau mổ[9]. Can thiệp dinh 
dưỡng chu phẫu đã làm thay đổi kết quả điều trị ung 
thư dạ dày,đặc biệt là ở nhóm bệnh nhân suy dinh 
dưỡng[2],[16].   

Trên thế giới,can thiệp dinh dưỡng chu phẫu đã 
được chứng minh an toàn, hiệu quả[13],[14] và được 
khuyến cáo từ các hiệp hội dinh dưỡng Châu Âu, 
Châu Mỹ[10],[15].   

TÓM TẮT 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và an toàn của can thiệp dinh dưỡng trên bệnh nhân phẫu 
thuật ung thư dạ dày. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, 60 bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày 
do ung thư tại khoa ngoại II bệnh viện Ung Bướu TP. HCM từ tháng 1 đến tháng 9/2020 được chia làm 2 
nhóm: nhóm can thiệp dinh dưỡng và nhóm điều trị thường quy. 

Kết quả: Nhóm can thiệp dinh dưỡng ít sụt cân hơn sau mổ (-1,9kg vs -5kg lúc xuất viện, -1,6kg vs -
7,8kg lúc 1 tháng sau mổ, p < 0,05); phục hồi các chỉ số dinh dưỡng như sức cơ, albumin, hemoglobin, 
lympho bào tốt hơn ở 1 tháng sau mổ; thời gian phục hồi lưu thông ruột sau mổ sớm hơn (65 giờ vs 82 
giờ, p = 0,045); rút ngắn thời gian nằm viện hậu phẫu 1,5 ngày so với nhóm chứng. Tỉ lệ kém dung nạp 
nuôi ăn sớm cao hơn ở nhóm can thiệp (20% vs 0%) nhưng đều được điều trị nội khoa ổn định. Nuôi ăn 
sớm không làm tăng biến chứng hậu phẫu. 

Kết luận: Can thiệp dinh dưỡng trên bệnh nhân phẫu thuật ung thư dạ dày đem lại hiệu quả rõ ràng 
và an toàn. 
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Tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí 
Minh, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu 
nào về can thiệp dinh dưỡng chu phẫu cho bệnh 
nhân ung thư. 

Xuất phát từ nhận định trên, chúng tôi mong 
muốn thực hiện đề tài này nhằm mục đích đánh giá 
hiệu quả và an toàn của can thiệp dinh dưỡng trên 
bệnh nhân phẫu thuật ung thư dạ dày. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Địa điểm nghiên cứu 

Khoa Ngoại II Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 

Thời gian nghiên cứu: 01/01/2020 đến 30/9/2020. 

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư dạ dày, 
có chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày với các tiêu chuẩn 
như sau: 

Tiêu chuẩn chọn 
Phẫu thuật cắt dạ dày không kèm theo cắt tạng 

lân cận (ruột non, đại tràng, tụy). 

Tuổi ≤ 80. 

ASA ≤ 3. 

Bệnh nhân tỉnh táo, sáng suốt, có người nhà 
nuôi, đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Có thai. 

Suy gan, suy tim, suy hô hấp, suy thận. 

Tiểu đường. 

Hẹp môn vị. 

Bệnh nhân mổ cấp cứu cắt dạ dày. 

Dị ứng lactose. 

Thiết kế nghiên cứu: Tiền cứu, can thiệp lâm sàng 
có nhóm chứng. 

Nhóm 1: Nhóm can thiệp dinh dưỡng (n = 30). 

Nhóm 2: Nhóm chứng (n = 30). 

Quy trình nghiên cứu 

Bước 1: Bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn được nhận vào 
nghiên cứu chia làm 2 nhóm. 

Bước 2: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (theo 
PGSGA), năng lượng và đạm trong khẩu phần ăn 
/24 giờ (Cả 2 nhóm). 
Bước 3: Tư vấn dinh dưỡng trước mổ (nhóm can 
thiệp) 

Bệnh nhân không suy dinh dưỡng: Bác sĩ dinh 
dưỡng tư vấn và hướng dẫn chế độ ăn để bệnh 
nhân ăn uống đủ nhu cầu (năng lượng  
30 - 35kcal/kg/ngày; đạm 1,5 - 2g/kg/ngày). 

Bệnh nhân suy dinh dưỡng: Bác sĩ dinh dưỡng 
tư vấn chế độ ăn và bổ sung dinh dưỡng đường 
miệng, nuôi tĩnh mạch hỗ trợ khi bệnh nhân ăn không 
đủ nhu cầu (≤ 60%). Tất cả bệnh nhân đều được 
sử dụng dinh dưỡng miễn dịch 5 ngày trước mổ.  

Bước 4: Nạp Carbohydrate trước mổ (nhóm can 
thiệp). 

Đêm trước mổ: Bệnh nhân uống 500ml 
Maltodextrin 20% (#100g). 

2 giờ trước mổ: Bệnh nhân uống 250ml 
Maltodextrin 20% (# 50g). 

Bước 5:  
Nhóm chứng: Điều trị thường quy sau mổ  

Rút sonde mũi dạ dày hậu phẫu 2. 

Bắt đầu cho ăn sau khi bệnh nhân trung tiện. 

Truyền dịch từ hậu phẫu 1 - 4: Lactase Ringer 
1000ml, Glucose 5% 1000ml. 

Nhóm can thiệp: Nuôi ăn sớm sau mổ 
Trong vòng 24 - 48 giờ rút sonde mũi dạ dày và 

bắt đầu nuôi ăn qua đường miệng bất kể bệnh nhân 
có trung tiện hay chưa, kết hợp tập vật lý trị liệu.  
Chế độ ăn do khoa dinh dưỡng thiết kế và cung cấp. 
Nuôi tĩnh mạch có tính toán bằng hỗn hợp 3 dung 
dịch đạm, đường, béo đối với những trường hợp suy 
dinh dưỡng trước mổ hoặc kém dung nạp với nuôi 
ăn tiêu hóa sớm. Tiếp tục dinh dưỡng miễn dịch 5 
ngày sau mổ. 

Bước 6: Đánh giá dinh dưỡng lúc xuất viện (cả 2 
nhóm). 

Nhóm can thiệp: Bác sĩ dinh dưỡng khám lần 2, 
tư vấn và hướng dẫn cho bệnh nhân chế độ ăn sau 
phẫu thuật cắt dạ dày. 
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Bước 7: Đánh giá dinh dưỡng sau 1 tháng (cả 2 nhóm). 
Để đánh giá dung nạp nuôi ăn sớm, chúng tôi sử dụng thang điểm I-FEED[6] 

Lượng ăn vào Buồn nôn Nôn Lâm sàng 
Thời gian 
có triệu 
chứng 

Dung nạp (0) Không (0) Không (0) Không chướng bụng  
(0) 

0 - 24 giờ  
(0) 

Dung nạp ít (1) Đáp ứng với điều trị (1) ≥1 lần, thể tích < 100ml và không có dịch mật  
(1) 

Chướng bụng ít  
(1) 

24 - 72 giờ  
(1) 

Không dung nạp 
(3) 

Không đáp ứng với điều trị 
(3) 

≥1 lần, thể tích >100ml hoặc có dịch  
(3) 

Chướng bụng nhiều  
(3) 

>72 giờ  
(2) 

Tổng điểm 

0 - 2 điểm: Dung nạp tốt 

3 - 5 điểm: Dung nạp trung bình 

≥ 6 điểm: Dung nạp kém 

KẾT QUẢ 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân trong nghiên cứu 

Đặc điểm lâm sàng Nhóm can thiệp Nhóm chứng 

Tuổi trung bình 

Giới (Nam/Nữ) 

Thời gian khởi bệnh (tháng) 

Triệu chứng (đau thượng vị) 

Kích thước bướu (cm) 

Vị trí bướu (hang môn vị) 

Giai đoạn bệnh 

+ Giai đoạn 1 

+ Giai đoạn 2 

+ Giai đoạn 3 

+ Giai đoạn 4 

Phương pháp mổ 

Cắt dạ dày bán phần 

Cắt dạ dày toàn phần 

Cân nặng trước mổ (kg) 

BMI  

PG-SGA 

Sức cơ  

Năng lượng khẩu phần ăn 24 giờ (Kcal)   

Đạm 24 giờ (g) 

Hemoglobin (g/dl) 

Tế bào lympho (/mm3) 

Albumin (g/l) 

Chỉ số tiên lượng dinh dưỡng (PNI) 

58,4 ± 12,1 

4/1 

4.5 ± 3,8 

24 (80%) 

5 ± 1,9 

18 (60%) 

 

2 (6,7%) 

5 (16,7%)  

16 (53,3%) 

7 (23,3%) 

 

26 

4 

53,2 ± 9,6 

20,5 ± 2,8 

8,1 ± 3,9 

28,4 ± 8,0 

1158 ± 491 

48,4 ± 17,3 

12.8 ± 2,5 

2307 ± 670 

41,6 ± 3,3 

53,1 ± 5,6 

58 ± 9,8 

4/1 

4.3 ± 3,2 

23 (77,6%) 

4,9 ± 1,8 

20 (66,7%) 

 

1 (3,3%) 

4 (13,3%) 

20 (66,7%) 

5 (16,7%) 

 

26 

4 

56,5 ± 10,1 

21 ± 3,2 

8,4 ± 3,6 

30,4 ± 7,7 

1268 ± 451 

56,5 ± 16,1 

12,5 ± 2,3 

2504 ± 744 

41,1 ± 4,0 

53,6 ± 5,9 
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Tình hình nuôi dưỡng sau phẫu thuật 

 

Hình 1. Năng lượng cung cấp theo ngày hậu phẫu 

 

 

Hình 2. Lượng đạm cung cấp theo ngày hậu phẫu 
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Kết quả điều trị 

Sự thay đổi các chỉ số dinh dưỡng trước và sau can thiệp 

Bảng 2. Sự thay đổi các chỉ số dinh dưỡng lúc nhập viện và xuất viện 

Chỉ số dinh dưỡng Nhóm can thiệp Nhóm chứng p 

Cân nặng 

Sức cơ 

Hemoglobin 

Tế bào lympho 

Albumin 

-1,9 ± 1,5 

0,5 ± 2,9 

-1,4 ± 1,3 

-759 ± 532 

-7,7 ± 3,6 

-5 ± 2,3 

-4 ± 2,5 

  -2,3 ± 1,1 

-1009 ± 600 

-9,4 ± 3 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

 

Bảng 3. Sự thay đổi các chỉ số dinh dưỡng lúc nhập viện và sau 1 tháng 

Chỉ số dinh dưỡng Nhóm can thiệp Nhóm chứng p 

Cân nặng 

Sức cơ 

Hemoglobin 

Tế bào lympho 

Albumin 

-1,6 ± 2,4 

2,0 ± 3,5 

-0,7 ±1,4 

-32 ± 550 

-1,2 ± 2,7 

-7,8 ± 3,1 

-4,4 ± 3,2 

-1,7 ± 1,2 

-633 ± 578 

-7 ± 2,7 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

< 0,05 

 

Sự thay đổi năng lượng khẩu phần ăn và lượng đạm trong 24 giờ lúc một tháng so với nhập viện 

 

Hình 3. Sự thay đổi năng lượng khẩu phần ăn lúc nhập viện và một tháng 
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Hình 4. Sự thay đổi lượng đạm trong khẩu phần ăn lúc nhập viện và một tháng 

Sự thay đổi kết quả điều trị hậu phẫu 

Bảng 4. Kết quả điều trị hậu phẫu 

 Nhóm can thiệp Nhóm chứng p 

Thời gian phục hồi lưu thông ruột (giờ) 65,5 ± 7,5 81,8 ± 10,5 0,045 

Thòi gian nằm viện hậu phẫu (ngày) 6,2 ± 0,4 7,7 ± 0,6 0,026 

 

Sự an toàn của can thiệp dinh dưỡng chu phẫu 
Biến chứng hậu phẫu 

Trong nghiên cứu này, cả 2 nhóm đều không có 
trường hợp nào bị xì miệng nối, nhiễm trùng ổ bụng 
hay viêm phổi hít sặc. 

Không có trường hợp nào bị nhiễm trùng vết 
mổ, tắc ruột sớm sau mổ, hay các biến chứng khác. 

Không có tử vong trong nghiên cứu. 

Sự kém dung nạp đường tiêu hóa 
Theo thang điểm I-FEED[6], trong 30 trường hợp 

nhóm can thiệp nuôi ăn sớm có 24 trường hợp 
(80%) dung nạp tốt (0 - 2 điểm), 5 trường hợp dung 
nạp trung bình (3 - 5 điểm) và một trường hợp dung 
nạp kém (≥6 điểm). Ở nhóm chứng 100% dung nạp 
tốt ở thời điểm bắt đầu cho ăn đường miệng. Sự 
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

 

 

Bảng 5. Sự kém dung nạp nuôi ăn đường miệng  
sau phẫu thuật 

Tổng điểm I-
FEED 

Nhóm can 
thiệp Nhóm chứng p 

0 - 2 24 (80%) 30 (100%) 

< 0,05 3 - 5 5 (16,7%) 0 

≥ 6 1 (3,3%) 0 

 

BÀN LUẬN 

Hiệu quả của can thiệp dinh dưỡng  

Sự cải thiện các chỉ số dinh dưỡng 
Cân nặng 

Trong nghiên cứu này chúng tôi ghi nhận tình 
trạng sụt cân sau mổ diễn ra ở cả 2 nhóm, tuy nhiên 
nhóm can thiệp sụt cân ít hơn. Cân nặng trung bình 
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lúc xuất viện ở nhóm can thiệp giảm 1,9kg, trong khi 
đó cân nặng ở nhóm chứng giảm 5kg so với lúc 
nhập viện. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê  
(p < 0,05). 

Sau một tháng, cân nặng trung bình ở nhóm 
can thiệp tiếp tục giảm 1,6kg so với lúc nhập viện 
trong khi ở nhóm chứng giảm đến 7,8kg. Và sự khác 
biệt này cũng có ý nghĩa (p <0,05). 

Qua đó, chúng tôi nhận thấy can thiệp dinh 
dưỡng chu phẫu là có hiệu quả. Hiệu quả này đến từ 
ba yếu tố: tư vấn hỗ trợ dinh dưỡng trước mổ, nuôi 
ăn sớm sau mổ và tư vấn hướng dẫn chế độ ăn lúc 
xuất viện. Kết quả này cũng phù hợp với nhiều 
nghiên cứu trên thế giới. Theo nghiên cứu của 
Ohkura, nhóm bệnh nhân được can thiệp dinh 
dưỡng sau mổ sẽ giảm sụt cân ở thời điểm sau một 
tháng có ý nghĩa so với nhóm chứng (p= 0,012)[12]. 

Sức cơ 
Sức cơ trung bình tính theo nhóm tuổi và giới 

nhưng trong nghiên cứu này do nhóm tuổi và giới 
của 2 nhóm người bệnh tương đồng nên chúng tôi 
lấy chỉ số trung bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
sức cơ trung bình lúc xuất viện ở nhóm can thiệp 
không thay đổi trong khi ở nhóm chứng giảm so với 
lúc nhập viện. Sau một tháng, sức cơ của nhóm can 
thiệp đã cải thiện, tăng nhẹ trong khi nhóm chứng 
vẫn giảm. Sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa  
(p <0,05). Kết quả cũng tương đồng với nghiên cứu 
của Keele. Tác giả đã nghiên cứu trên 86 bệnh nhân 
có đại phẫu vùng bụng được bổ sung dinh dưỡng 
qua đường miệng trong thời gian nằm viện cho thấy, 
ở nhóm can thiệp sức cơ giảm vào ngày hậu phẫu 3 
nhưng lúc xuất viện sẽ phục hồi như trước mổ, trong 
khi ở nhóm chứng sức cơ giảm có ý nghĩa trong 
suốt thời gian nằm viện (p <0,01)[11].  

Các chỉ số xét nghiệm máu 
Trong nghiên cứu này chúng tôi ghi nhận, sau 

phẫu thuật cả 2 nhóm đều có giảm hemoglobin, tế 
bào lympho và albumin. Nhóm can thiệp giảm ít hơn 
nhưng không có ý nghĩa (p > 0,05). Tuy nhiên, sau 
một tháng các chỉ số xét nghiệm ở 2 nhóm bắt đầu 
hồi phục và nhóm can thiệp hồi phục tốt hơn có ý 
nghĩa so với nhóm chứng (p < 0,05). Nhiều nghiên 
cứu cũng cho thấy các chỉ số hemoglobin, tế bào 
lymho và albumin thường bắt đầu hồi phục sau một 
tháng, ổn định 6 tháng đến 2 năm sau phẫu thuật cắt 
dạ dày[7]. 

Sự cải thiện thời gian phục hồi lưu thông ruột và 
thời gian nằm viện 

Thời gian phục hồi lưu thông ruột 
Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận thời gian 

trung tiện trung bình ở nhóm can thiệp là 65 giờ và ở 

nhóm chứng là 82 giờ. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p = 0,045). Kết quả nghiên cứu của Hur và 
cộng sự thì thời gian trung tiện ở nhóm có can thiệp 
dinh dưỡng sau mổ là 1,9 ngày so với nhóm chứng 
là 2,9 ngày, giảm có ý nghĩa (p = 0,036) [8] 

Thời gian nằm viện 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian nằm 

viện ở nhóm can thiệp là 6,2 ngày, nhóm chứng là 
7,7 ngày. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê  
(p = 0,026). Theo Zhang B và cộng sự, phân tích 
hậu kiểm 56 nghiên cứu trên 6370 bệnh nhân có can 
thiệp dinh dưỡng cho thấy thời gian nằm viện trung 
bình giảm 1,58 ngày[16]. 

Sự an toàn của can thiệp dinh dưỡng chu phẫu 

Biến chứng liên quan can thiệp dinh dưỡng 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi cho bệnh nhân 

nhóm can thiệp uống 250ml Maltodextrin 20% 2 giờ 
trước khởi mê. Chúng tôi hoàn toàn không ghi nhận 
các biến chứng có liên quan.Một phân tích gộp gồm 
7 nghiên cứu của tác giả Bilku và cộng sự đã chỉ ra 
rằng thể tích và độ pH của dịch dạ dày gần như 
giống hệt nhau giữa nhóm nhịn đói và nhóm cho 
uống đến 2 giờ trước mổ[1]. 

Theo sinh lý, thời gian để ruột non có nhu động 
trở lại sau phẫu thuật là 6 - 12 giờ, dạ dày là 12 - 24 
giờ, và đại tràng là 48 - 120 giờ. Vì vậy có thể cho 
ăn bằng đường miệng từ 12 - 48 giờ sau mổ khi dạ 
dày bắt đầu hoạt động trở lại[5]. Chúng tôi ghi nhận 
thời gian rút ống thông mũi dạ dày ở 2 nhóm tương 
đương nhau (43 giờ), tuy nhiên sau rút ống, nhóm 
can thiệp chúng tôi bắt đầu cho bệnh nhân ăn lại 
bằng đường miệng ngay trong khi ở nhóm chứng 
tiếp tục nhịn và chỉ bắt đầu ăn đường miệng khi có 
trung tiện (trung bình là 107 giờ). Sự khác biệt này 
có ý nghĩa (p <0,05). Chúng tôi cũng không ghi nhận 
trường hợp nào có biến chứng hậu phẫu liên quan 
đến nuôi ăn sớm như xì dò miệng nối, nhiễm trùng ổ 
bụng. Ở nhóm can thiệp có 4 trường hợp phẫu thuật 
cắt toàn bộ dạ dày, chúng tôi vẫn thực hiện nuôi ăn 
sớm an toàn. 

Sự dung nạp nuôi ăn sớm 
Sau phẫu thuật, bệnh nhân ở nhóm can thiệp 

bắt đầu cho ăn đường miệng trung bình là 43 giờ 
trong khi ở nhóm chứng bệnh nhân bắt đầu cho ăn 
sau khi có trung tiện, thời gian trung bình là 107 giờ. 
Chúng tôi ghi nhận và xử trí các trường hợp kém 
dung nạp với nuôi ăn sớm theo thang điểm I-FEED. 
Ở nhóm can thiệp, chúng tôi ghi nhận có 6 trường 
hợp kém dung nạp (chiếm tỉ lệ 20%), trong đó 5 
trường hợp dung nạp trung bình (3 - 5 điểm) và 1 
trường hợp dung nạp kém. Đối với những trường 
hợp dung nạp trung bình, chúng tôi cho bệnh nhân 
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tạm nhịn ăn từ 12 - 24 giờ, điều trị chống nôn, sau 
đó tiếp tục nuôi ăn lại dần dần. Riêng 1 trường hợp 
dung nạp kém, chướng bụng nhiều kèm nôn ói, 
chúng tôi đặt thông mũi dạ dày giải áp 24 giờ, điều 
trị thuốc chống nôn, khi bệnh nhân ổn định rút thông 
dạ dày và nuôi ăn trở lại. Ở nhóm chứng không có 
trường hợp nào kém dung nạp theo thang điểm I-
FEED. Sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống 
kê (p = 0,00). Nhìn chung các trường hợp trong 
nhiên cứu của chúng tôi đều dung nạp tốt với nuôi 
ăn sớm (80%), những trường hợp kém dung nạp 
(20%) đa số ở mức độ trung bình, nhanh chóng cải 
thiện với điều trị và tiếp tục nuôi ăn sau đó. 

KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy can 
thiệp dinh dưỡng trên bệnh nhân phẫu thuật ung thư 
dạ dày là có hiệu quả (giảm sụt cân sau mổ, cải 
thiện sức cơ, trung tiện sớm hơn, rút ngắn thời gian 
nằm viện) và an toàn (không làm tăng biến chứng 
hậu phẫu). Vì vậy, chúng tôi đề xuất áp dụng can 
thiệp dinh dưỡng chu phẫu thường quy vào thực 
hành lâm sàng. 
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ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the efficacy and safety of nutritional interventions in patients with gastric cancer 
surgery. 

Subjects and methods: Prospective, 60 patients indicated for cancer gastrectomy at the 2nd Surgery 
Department of Ho Chi Minh City Oncology Hospital from January to September 2020 divided into 2 groups: 
Nutrition intervention group and conventional treatment group. 

Results: Nutritional intervention group lost less weight after surgery (-1.9kg vs -5kg at discharge, -1.6kg vs 
-7.8kg at 1 month postoperative, p < 0.05); better nutritional indicators such as hand grip strength, albumin, 
hemoglobin, lymphocytes were restored in 1 month after surgery; recovery time of intestinal circulation after 
surgery earlier (65 hours vs 82 hours, p = 0.045); Shortened postoperative hospital stay by 1.5 days compared 
to the control group. The rate of early oral feeding intolerance was higher in the intervention group (20% vs 0%) 
but was well controlled with medical treatment. Early oral feeding does not increase postoperative 
complications. 

Conclusion: Nutritional intervention in patients with gastric cancer surgery is efficacious and safe. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư là bệnh lý ác tính , gây nhiều ảnh 
hưởng cho bệnh nhân; trong đó hình thành những 
khối u ác tính tại chỗ hay di căn, những khối u tăng 
sinh xâm nhiễm ra lớp biểu bì và da gây nên những 

vết loét trên cơ thể bệnh nhân. Các vết loét này 
khiến cho bệnh nhân đau đớn, lo lắng, mặc cảm, 
làm giảm chất lượng cuộc sống và hiệu quả điều trị. 

Vết thương loét trên bệnh nhân ung thư gồm 
nhiều loại: Loét hình thành từ sự tăng sinh của tế 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng chăm sóc vết thương loét cho bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại 
khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu bệnh viện Ung Bướu và các yếu tố liên quan. 

Phương pháp:  Báo cáo loạt ca những bệnh nhân có vết thương loét nhập nội trú tại Khoa Nội Tuyến 
Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu để điều trị từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020. 

Kết quả: Khảo sát của chúng tôi tiến hành phỏng vấn 30 bệnh nhân có sang thương loét đang điều trị 
nội trú tại khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hoá, Gan, Niệu - Bệnh viện Ung Bướu. Tuổi trung vị của nhóm đối 
tượng nghiên cứu là 46.5 (từ 28 - 65). Tỉ lệ bệnh nhân ung thư vú là 83.3%, thời gian diễn tiến vết loét từ 
15 - 30 ngày, kích thước vết loét từ 15 - 30cm. Các đặc điểm vết loét được ghi nhận: xuất huyết (chiếm 
53,3%), có mùi (chiếm 60%), có dịch tiết (chiếm 86,7%), đau do sang thương loét chiếm tỷ lệ cao 90%. 
13 bệnh  nhân có bệnh lý nội khoa đi kèm, và 17 bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng kém, ảnh hưởng 
đến quá trình lành vết thương. 

Sau 10 ngày điều dưỡng chăm sóc sang thương loét theo quy trình và hướng dẫn cách tự chăm sóc 
tại nhà đúng cách cho bệnh nhân, số lượng bệnh nhân có tình trạng xuất huyết, có mùi, có dịch tiết, có 
mủ, đau do sang thương đều giảm, số lượng sang thương liền da hoặc sang thương gom nhỏ lại tăng. 

Kết luận: Thông qua nghiên cứu khảo sát này, chúng tôi biết được thực trạng chăm sóc vết thương 
loét cho bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại khoa, từ đó đưa ra các biện pháp giáo dục sức khỏe của 
điều dưỡng và dự phòng phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.  
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bào ung thư gây xâm nhiễm ra da hoặc loét do sự tì 
đè ở bệnh nhân bị liệt do bệnh lý thứ phát. 

Sang thương loét có khuynh hướng tiến triển 
không thuận lợi cho bệnh nhân ung thư, ảnh hưởng 
đến tổng trạng chung và sinh hoạt của bệnh nhân 
cũng như gây tác động xấu đến tâm lý của bệnh, 
thân nhân và cả người chăm sóc. Chính vì vậy, 
chúng tôi tiến hành “Khảo sát thực trạng chăm sóc 
vết thương loét cho bệnh nhân ung thư điều trị nội 
trú tại Khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu - 
Bệnh Viện Ung Bướu”. Nhằm thông qua kết quả 
khảo sát này nhóm có thể biết được thực trạng 
chăm sóc vết thương loét cho bệnh nhân ung thư 
điều trị nội trú tại khoa, từ đó đưa ra các biện pháp 
giáo dục sức khỏe của điều dưỡng và dự phòng cho 
phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và 
điều trị cho bệnh nhân. 

Mục tiêu 

Mục tiêu chung 
Khảo sát thực trạng chăm sóc vết thương loét 

cho bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại khoa Nội 
Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu bệnh viện Ung Bướu 
từ ngày 01/07/2020 - 30/09/2020. 

Mục tiêu cụ thể 
Khảo sát đặc điểm nhân khẩu học của bệnh 

nhân có sang thương loét điều trị nội trú tại khoa Nội 
Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu bệnh viện Ung Bướu 
từ ngày 01/07/2020 - 30/09/2020. 

Khảo sát đặc điểm vết thương loét ở bệnh nhân 
điều trị nội trú tại khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, 
Niệu bệnh viện Ung Bướu từ ngày  
01/07/2020 - 30/09/2020.  

Khảo sát các yếu tố bệnh lý nền nội khoa, chế 
độ dinh dưỡng, tình trạng dị ứng với các sản phẩm 
chăm sóc loét, ý thức của bệnh nhân về việc chăm 
sóc sang thương loét ảnh hưởng đến quá trình lành 
của sang thương loét. 

Đánh giá kết quả chăm sóc vết thương loét cho 
bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội Tuyến Vú, 
Tiêu Hóa, Gan, Niệu bệnh viện Ung Bướu từ ngày 
01/07/2020 - 30/09/2020. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu  

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Thời gian và địa chỉ nghiên cứu 

Thời gian: 01/07/2020 - 30/09/2020 

Địa điểm: Khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, 
Niệu Bệnh viện Ung Bướu. 

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Bệnh nhân có vết thương loét đang điều trị nội 
trú tại khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu 
Bệnh viện Ung Bướu. 

Cỡ mẫu 

Chọn 30 bệnh nhân có vết thương loét đang 
điều trị nội trú tại khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hóa, Gan, 
Niệu. 

Tiêu chí lựa chọn 

Là bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội Tuyến 
Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu Bệnh viện Ung Bướu. 

Bệnh nhân có vết thương loét. 

Có nhận thức, không có tiền sử về bệnh tâm thần. 

Biết và hiểu tiếng Việt Nam. 

Tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chí loại trừ 

Không thỏa tiêu chí chọn. 

Những người không hoàn thành bộ câu hỏi. 

Bảng 1. Bảng kiểm về đặc điểm vết thương loét 

Đặc điểm 

Loại sang thương 
Loét do tế bào ung thư xâm nhiễm da 

Loét do tì đè 

Vị trí 

Vú - thành ngực 

Mông - mỏm xương cùng cụt 

Bẹn 

Khác 

Thời gian xuất hiện vết loét 
< 15 ngày 

15 ngày - 1 tháng 
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1 - 2 tháng 

2 - 3 tháng 

> 3 tháng 

Kích thước sang thương loét 

< 15 cm 

Từ 15cm đến < 30cm 

> 30cm 

> 50cm 

Tình trạng xuất huyết 
Có 

Không 

Mùi 
Có 

Không 

Lượng dịch tiết 

Không 

Lượng ít 

Lượng vừa 

Lượng nhiều 

Màu sắc lượng dịch 

Trong hoặc vàng trong 

Mủ đặc vàng, xanh hoặc kem nâu 

Dịch tiết lẫn máu 

Mức độ đau 

1 (Không đau) 

2 (Hơi đau) 

3 (Đau chịu đựng được) 

4 (Đau nhiều) 

5 (Đau rất nhiều) 

6 (Đau dữ dội) 

Màu sắc vùng da xung quanh sang 
thương loét 

Hồng hoặc màu da bình thường 

Ửng đỏ hoặc/và bị nhạt đi khi ấn 

Trắng hoặc nhợt nhạt 

Tím hoặc đỏ sẫm 

Đen 

Bảng 2. Bảng kiểm về các yếu tố làm ảnh hưởng quá trình lành của sang thương loét 

Đặc điểm 

Các bệnh lý nền nội khoa 

Tăng huyết áp 

Đái tháo đường 

Rối loạn chức năng đông máu 

Chế độ dinh dưỡng 

Cơ thể kém hấp thu 

Chế độ ăn không hợp lý (thực dưỡng, chay trường) 

Dinh dưỡng kém (chán ăn hoặc không ăn được)  

Dị ứng với các sản phẩm chăm sóc 
loét 

Gạc 

Băng keo lụa 

Dung dịch rửa  

Dung dịch sát khuẩn da  
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Ý thức của bệnh nhân về việc chăm 
sóc vết thương loét 

Tự chăm sóc hay người thân chăm sóc 

Dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm chăm sóc loét 

Mức độ hiểu biết 

Bảng 3. Bảng đánh giá kết quả sau quá trình chăm sóc sang thương loét 

Đặc điểm 
Số 

lượng 
ban 
đầu 

1 ngày 5 ngày 10 ngày 

Số lượng 
giảm 

Số lượng 
còn lại Số lượng giảm Số lượng 

còn lại 
Số lượng 

giảm 
Số lượng 

còn lại 

Xuất huyết        

Mùi        

Lượng dịch tiết        

Mức độ đau        

Có mủ        

Liền da hoặc sang thương 
gom nhỏ lại        

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm dân số, xã hội của đối tượng nghiên cứu 

86,7%

13,3%

Nam
Nữ

 

Biểu đồ 1. Đặc điểm bệnh nhân theo giới 

Nhận xét: Tỉ lệ nam/nữ là 0,15. 

0,0%

36,7%

60%

3,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15-19 tuổi 20-40 tuổi 41-60 tuổi Trên 60 tuổi

%

 

Biểu đồ 2. Đặc điểm bệnh nhân theo nhóm tuổi 

Nhận xét: Độ tuổi 41 - 60 chiếm tỷ lệ lớn nhất 60%. 
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10,0%
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0,0%
6,7%

13,3%
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30,0%
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50,0%
60,0%

Không đi
học

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Đại học/
cao đẳng

Sau đại học

%

 

Biểu đồ 3. Đặc điểm bệnh nhân theo trình độ học vấn 

Nhận xét: Trình độ học vấn cấp 3 chiếm tỷ lệ lớn nhất 50%. 

90,0%

3,3% 6,7%
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Kinh Hoa Khác
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Biểu đồ 4. Đặc điểm bệnh nhân theo dân tộc 

Nhận xét: Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất 90%. 

0%

53,3%

16,7%
26,7%

3,3%
0%

10%
20%
30%
40%
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Cán bộ
viên chức

Nghề tự do Nội trợ Công nhân Hưu trí

%

 

Biểu đồ 5. Đặc điểm bệnh nhân theo công việc hiện tại 

Nhận xét: Nghề tự do chiếm tỷ lệ lớn nhất 53,3%. 

30,0%

46,7%

20,0%

3,3%

0%

10%

20%
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40%

50%
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%

 

Biểu đồ 6. Đặc điểm bệnh nhân theo thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân tại khoa 
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Nhận xét: Thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân tại khoa từ 7 - 14 ngày chiếm tỷ lệ lớn nhất 46,7%. 

Đặc điểm vết thương loét 

93,3%

6,7%

Loét do tì đè

Loét do tế bào ung
thư xâm nhiễm da

 

Biểu đồ 7. Đặc điểm vết thương loét theo loại sang thương 

Nhận xét: Loét do tế bào ung thư xâm nhiễm da chiếm tỷ lệ lớn hơn 93,3%. 

83,3%

6,7% 6,7% 3,3%
0%

20%
40%
60%
80%

100%

Vú - thành
ngực

Mông - mỏm
xương cùng cụt

Bẹn Khác

%

 

Biểu đồ 8. Đặc điểm vết thương loét theo vị trí 

Nhận xét: Vị trí loét ở vú - thành ngực chiếm tỷ lệ lớn nhất 83,3%. 

16,7%

50,0%

23,3%

10,0%
0,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

<15 ngày 15 ngày -
1 tháng

1 - 2
tháng

2 - 3
tháng

>3 tháng

%

 

Biểu đồ 9. Đặc điểm vết thương loét theo thời gian xuất hiện vết loét 

Nhận xét: Thời gian xuất hiện vết loét từ 15 ngày - 1 tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất 50%. 
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33,3%
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16,7%

0,0%
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10%
20%
30%
40%
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<15cm Từ 15cm đến
<30cm

>30cm >50cm

%

 

Biểu đồ 10. Đặc điểm vết thương loét theo kích thước sang thương 

Nhận xét: Kích thước sang thương từ 15cm đến <30cm chiếm tỷ lệ lớn nhất 50%. 

46,7% 53,3%

Có xuất huyết

Không xuất
huyết

 

Biểu đồ 11. Đặc điểm vết thương loét theo tình trạng xuất huyết 

Nhận xét: Tình trạng có xuất huyết chiếm tỷ lệ lớn hơn 53,3%. 

40,0%
60,0%

Có mùi
Không mùi

 

Biểu đồ 12. Đặc điểm vết thương loét theo tình trạng mùi 

Nhận xét: Tình trạng có mùi chiếm tỷ lệ lớn hơn 60%. 
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23,3%

33,3%

13,3%

Không
Lượng ít
Lượng vừa
Lượng nhiều

 

Biểu đồ 13. Đặc điểm vết thương loét theo tình trạng lượng dịch tiết 

Nhận xét: Tình trạng dịch tiết lượng ít chiếm tỷ lệ lớn nhất 33,3%, tình trạng dịch tiết lượng vừa chiếm tỷ 
lệ lớn 30%. 

 

13,3%

20,0%
53,3%

Trong hoặc vàng trong

Mủ đặc vàng, xanh hoặc
kem nâu

Dịch tiết lẫn máu

 

Biểu đồ 14. Đặc điểm vết thương loét theo màu sắc dịch tiết 

Nhận xét: Dịch tiết lẫn máu chiếm tỷ lệ lớn nhất 53,3%. 

10,0%
20,0%

40,0%

23,3%
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6 (Đau dữ dội)

%

\

 
Biểu đồ 15. Đặc điểm vết thương loét theo mức độ đau 

Nhận xét: Mức độ đau số 3 (Đau chịu đựng được) chiếm tỷ lệ lớn nhất 40%. 

33,3%

46,7%
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10,0% 10,0%
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Trắng hoặc nhợt
nhạt

Tím hoặc đỏ sậm Đen

%
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Biểu đồ 16. Đặc điểm vết thương loét theo màu sắc vùng da xung quanh sang thương 

Nhận xét: Vùng da xung quanh sang thương ửng đỏ hoặc/ và bị nhạt đi khi ấn chiếm tỷ lệ lớn nhất 46,7%. 

Các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình lành của sang thương loét 

5
6

2

0
1
2
3
4
5
6
7

Tăng huyết áp Đái tháo đường Rối loại chức năng
đông máu

Bệnh nhân

 

Biểu đồ 17. Các bệnh lý nội khoa kèm theo gây ảnh hưởng đến quá trình lành của sang thương loét 

Nhận xét: Bệnh nhân có bệnh lý nội khoa kèm theo là đái tháo đường chiếm số lượng lớn nhất 06 bệnh 
nhân. 

5

6

17

0 5 10 15 20

Cơ thể kém hấp thu

Chế độ ăn không hợp lý, không đầy đủ chất (thực
dưỡng, chay trường...)

Dinh dưỡng kém (chán ăn hoặc không ăn được)

Bệnh nhân

 

Biểu đồ 18. Chế độ dinh dưỡng gây ảnh hưởng đến quá trình lành của sang thương loét 

Nhận xét: Bệnh nhân có chế độ dinh dưỡng kém (chán ăn hoặc không ăn được) chiếm số lượng lớn nhất 
17 bệnh nhân. 
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Gạc Băng keo lụa Dung dịch rửa Dung dịch sát
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Biểu đồ 19. Bệnh nhân dị ứng với các sản phẩm chăm sóc loét gây ảnh hưởng đến quá trình  
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lành của sang thương loét 

Nhận xét: Bệnh nhân dị ứng với băng keo lụa chiếm số lượng lớn nhất 09 bệnh nhân. 
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Tự chăm sóc Người thân chăm
sóc

Dễ dàng tiếp cận
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chăm sóc loét

Mức độ hiểu biết
đúng

Bệnh nhân

 

Biểu đồ 20. Ý thức của bệnh nhân về việc chăm sóc vết thương loét ảnh hưởng đến quá trình lành  
của sang thương loét 

Nhận xét: Số lượng người thân chăm sóc sang thương loét của bệnh nhân (16 bệnh nhân) nhiều hơn số 
lượng bệnh nhân tự chăm sóc sang thương của bản thân (14 bệnh nhân), số lượng bệnh nhân dễ dàng tiếp 
cận với các sản phẩm chăm sóc loét cao 21 bệnh nhân, mức độ hiểu biết đúng của bệnh nhân về chăm sóc 
sang thương loét thấp 09 bệnh nhân. 

Đánh giá kết quả sau một thời gian chăm sóc sang thương loét 
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Biểu đồ 21. Ý thức của bệnh nhân về việc chăm sóc vết thương loét ảnh hưởng 

Nhận xét: Sau 10 ngày chăm sóc, tình trạng xuất huyết, mùi, có mủ, đau giảm mạnh, lượng dịch tiết có 
giảm. Tình trạng liền da sang thương tăng nhẹ. 
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Hình 1. Kết quả chăm sóc sang thương hạch bẹn 

     
Hình 2. Kết quả chăm sóc sang thương loét tì đè 

   

Hình 3. Kết quả chăm sóc sang thương loét ở vú trái 

 

BÀN LUẬN 

Khảo sát của chúng tôi tiến hành phỏng vấn 30 
bệnh nhân có sang thương loét đang điều trị nội trú 
tại khoa Nội Tuyến Vú, Tiêu Hoá, Gan, Niệu - Bệnh 
viện Ung Bướu. Tuổi trung bình của nhóm đối tượng 
nghiên cứu là , bệnh nhân lớn tuổi nhất là 65 tuổi, 
nhỏ nhất là 28 tuổi. Nhóm tuổi hay gặp nhất là  
40 - 60 tuổi (chiếm 60%). Tỉ lệ nam/nữ là 0.15.  
Kết quả phù hợp với thực trạng khoa Nội Tuyến Vú, 
Tiêu Hoá, Gan, Niệu điều trị hơn 3000 bệnh nhân, 
và gần 70% là bệnh nhân nữ mắc ung thư vú. Trình 
độ học vấn chưa cao từ trung học phổ thông trở 
xuống (chiếm 93,3%). Số bệnh nhân được khảo sát 
là dân tộc Kinh (chiếm 90% ). Nghề nghiệp chủ yếu 
là nghề tự do (chiếm 50%) và  công nhân (chiếm 
26.7%). Như vậy, cho thấy trình độ học vấn và mức 
độ hiểu biết trong nhóm đối tượng nghiên cứu còn 
thấp. Thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân chủ 
yếu từ 7 - 14 ngày (chiếm 46,7%). 

Khảo sát này cho thấy đa số sang thương loét 
hình thành từ tế bào ung thư xâm nhiễm da (chiếm 
93.3%). Bệnh nhân có sang thương loét ở vị trí vú - 
thành ngực chiếm tỷ lệ lớn nhất (chiếm 83.3%), phù 
hợp với kết quả đặc điểm nhân khẩu học của đối 
tượng nghiên cứu tỷ lệ nữ cao hơn nam. Đa số các 
sang thương loét có thời gian xuất hiện từ 15 ngày 
đến 1 tháng (chiếm 50%) và có kích thước từ  
15 - 30cm (chiếm 50%). 

Tỷ lệ sang thương loét của bệnh nhân có xuất 
huyết (chiếm 53,3%), có mùi (chiếm 60%), có dịch 
tiết (chiếm 86,7%) cao. Bệnh nhân đau do sang 
thương loét chiếm tỷ lệ cao 90% , trong đó tỷ lệ bệnh 
nhân đau chịu đựng được chiếm tỷ lệ cao nhất 40%. 
Bên cạnh đó, vùng da xung quanh sang thương loét 
ửng đỏ hoặc/ và bị nhạt đi khi ấn chiếm tỷ lệ cao 
46,7%. 

Mặc khác, khảo sát cho thấy bệnh nhân có các 
yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình lành của sang 

Ngày 1 Ngày 10 

Ngày 1 Ngày 5 Ngày 10 

Ngày 10 Ngày 1 
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thương loét, yếu tố chiếm số lượng nhiều nhất là 
bệnh nhân có chế độ dinh dưỡng kém (17 bệnh 
nhân). Ngoài ra, bệnh nhân có bệnh lý kèm theo nội 
khoa như tăng huyết áp (5 bệnh nhân), đái tháo 
đường (6 bệnh nhân), rối loạn chức năng đông máu 
(2 bệnh nhân) có số lượng ít hơn. Dị ứng với các 
sản phẩm chăm sóc loét là một trong những yếu tố 
gây ảnh hưởng đến quá trình lành của sang thương 
loét, đa số bệnh nhân dị ứng với băng keo lụa (9 
bệnh nhân). Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Tuyến 
Vú, Tiêu Hóa, Gan, Niệu được người thân chăm sóc 
(16 bệnh nhân) có số lượng cao hơn số lượng bệnh 
nhân tự chăm sóc (14 bệnh nhân). Bệnh nhân dễ 
dàng tiếp cận với các sản phẩm chăm sóc loét có số 
lượng cao (21 bệnh nhân), tuy nhiên số lượng bệnh 
nhân có mức độ hiểu biết đúng về chăm sóc vết 
thương loét còn thấp (9 bệnh nhân). 

Sau 10 ngày điều dưỡng chăm sóc sang 
thương loét theo quy trình và hướng dẫn cách tự 
chăm sóc tại nhà đúng cách cho bệnh nhân, số 
lượng bệnh nhân có tình trạng xuất huyết, có mùi, có 
dịch tiết, có mủ, đau do sang thương đều giảm, số 
lượng sang thương liền da hoặc sang thương gom 
nhỏ lại tăng. 

KẾT LUẬN 

Loét do ung thư là vấn đề thường gặp đối với 
bệnh nhân ung thư và là thách thức đối với việc điều 
trị do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 

Các tổn thương loét do ung thư ảnh hưởng đến 
tổng trạng chung và sinh hoạt của bệnh nhân cũng 
như gây tác động xấu đến tâm lý của bệnh, thân 
nhân và cả người chăm sóc.  

Cần nắm rõ các đặc điểm của một vết loét ung 
thư như: tình trạng xuất huyết, mùi, sự tiết dịch, biến 
chứng bội nhiễm, kiểm soát đau; đồng thời các vấn 
đề sẵn có của bệnh nhân như: Bệnh lý nền nội khoa, 

trình độ hiểu biết, điều kiện kinh tế - xã hội: từ đó xây 
dựng nên quy trình chăm sóc phù hợp nhất đối với 
từng sang thương, từng bệnh nhân.  

Thông qua nghiên cứu khảo sát này, chúng tôi 
biết được thực trạng chăm sóc vết thương loét cho 
bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại khoa, từ đó đưa 
ra các biện pháp giáo dục sức khỏe của điều dưỡng 
và dự phòng phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng 
chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.  

Điều trị ung thư là một phương pháp điều trị đa 
mô thức, ngoài Phẫu - Hóa - Xạ thì vai trò của chăm 
sóc nội khoa là một phần không thể thiếu, tất cả 
nhằm mục tiêu mang đến kết quả điều trị tối ưu nhất 
cho bệnh nhân.  

KIẾN NGHỊ 

Tổ chức các buổi truyền thông, giáo dục sức 
khỏe cho bệnh nhân và thân nhân để cung cấp kiến 
thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc vết 
thương loét đúng cách. 

Cập nhật thường xuyên kiến thức cải tiến chăm 
sóc vết thương loét cho các điều dưỡng công tác  
tại khoa. 
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ABSTRACT  

Evaluating malignant ulcer wound care for inpatient cancer patients in breast - gastroentorology - 
hepatology - urology medical department in Ho Chi Minh City Oncology Hospital 

Purpose: to evaluate malignant ulcer wound care for inpatient cancer patients in Breast - Gastroentorology 
- Hepatology - Urology Medical Department in Ho Chi Minh City Oncology Hospital.  

Patients and method: This is a case series study in 30 patients who were diagnoses with cancer, had 
malignant ulcer wound; to be admitted hospitalized between July, 1st, 2020 and September, 30th, 2020. 

Results: Median age was 46.5 (range 28-65). Breast cancer consisted of 83.3%, time to ulceration from 15 
to 30 days, wound size varied from 15 to 30cm. Malignant wound characteristics were recorded: hemorrhage 
53.3%, odor 60%, exudation 86.7%, pain 90%. 13 patients had other chronic diseases alongside cancer, and 
17 patients had poor malnutrition problem. Revaluation after 10 days being cared by our nurses, the number of 
patients has hemorrhage, odor, discharge, pus, pain due to lesions are reduced, the number of healing lesions 
or smaller lesions increases. 

Conclusion: Through the results of this evaluation, we can know the status of wound care for inpatient in 
the department, and then propose health education measures for nursing and how to prevent malignant wound 
for patients, in order to improve the quality of care and treatment for cancer patients. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh ung thư (UT) ở trẻ em (TE) tăng đến mức 
báo động, hằng năm trên thế giới dao động khoảng 
50-200/1.000.000 trẻ dưới 15 tuổi, 90-300/1.000.000 
trẻ dưới 19 tuổi[1]. Tại Việt Nam, cũng có tới 4.200 
trường hợp UT nhi mắc mới/ năm, tăng nhanh ở Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ UT trẻ nhỏ hơn 
5 tuổi gấp 2 lần trẻ từ 6 – 15 tuổi[2]. Hiện nay 80%  
tỷ lệ sống còn trên 5 năm của bệnh nhi (BN) UT  
cải thiện đáng kể so với trước đây là 30%[1]. Các 
phương pháp điều trị phổ biến như phẫu thuật, xạ trị, 
hóa trị liệu, dù là giảm nhẹ hay chữa bệnh, đều có 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát chất lượng cuộc sống của BNUT dựa vào một số yếu tố liên quan đến sức khoẻ 
tại BVUB TP.HCM. 

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 188 cha mẹ BN nhi có con bị UT đang điều trị tại 
khoa Ung bướu Nhi BVUB năm 2020. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Sử dụng BCH để thu thập số 
liệu. Thống kê mô tả và phân tích được sử dụng để phân tích số liệu. 

Kết quả: CLCS BN đạt mức độ TB, điểm số cao nhất là yếu tố nhận thức thích nghi về tình trạng 

bệnh điểm với = 50.7; kế đến là “Lo sợ các thủ thuật” 49 điểm, điểm bằng nhau tiếp theo “Lo sợ về điều 
trị và lo lắng về tình trạng bệnh” 48.5 điểm, điểm Cronbach’s Alpha cao nhất là 0.84 điểm là “lo lắng về 
tình trạng bệnh”. Có mối liên hệ CLCS giữa tuổi BN và tuổi cha mẹ BN với p = 0.0 (p < 0.05), r = 1 và r = 
0.426**, tương quan mức độ mạnh; và thời gian điều trị bệnh với tái phát bệnh p = 0.0 (p < 0.05), r = 1 và r 

= -0.6** tương quan mức độ mạnh ngược chiều; CLCS có sự khác nhau giữa tái phát và thời gian điều 
trị, cao nhất điều trị > 3 năm CLCS 93.8 điểm, p = 0.0 (< 0.05); khác nhau phương pháp điều trị, cao nhất 
là xạ trị 93.75 điểm và CLCS giữa thu nhập trung bình và nghề nghiệp của cha mẹ BN với p = 0.0 (< 0.05). 
Mối liên quan giữa buồn nôn với các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đều tương quan với 
nhau và có  p < 0.05; cao nhất “cảm giác đau” với r = 1, p = 0.0 mức độ mạnh và “Lo sợ các thủ thuật” p = 
0.0, r = 0.45; “Lo lắng” r = 0.37, p = 0.0; “Nhận thức, thích nghi” r = 0.32, p = 0.0 mức độ trung bình; còn lại 
tương quan thấp. 

Kết luận: CLCS BN đạt mức độ TB. Có mối liên hệ CLCS giữa tuổi BN và tuổi cha mẹ BN. CLCS 
có sự khác nhau giữa tái phát và thời gian điều trị, cao nhất điều trị > 3 năm, khác nhau phương pháp 

điều trị, CLCS có sự khác nhau giữa tái phát và thời gian điều trị. Mối liên quan giữa buồn nôn với các 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đều tương quan với nhau. 

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống bệnh nhi ung thư.  
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thể có tác dụng phụ ảnh hưởng chất lượng cuộc 
sống liên quan đến sức khỏe (CLCSK) của trẻ. 

Do đó, mong muốn cải thiện CLCSK của trẻ 
được coi như một phần quan trọng trong chiến lược 
điều trị, chăm sóc UT hiện nay, là mối quan tâm của 
toàn thế giới[3]. Đặc biệt BN UT có thể gặp nhiều vấn 
đề liên quan đến thể chất, tinh thần và cảm xúc 
khiến cho CLCSK của các trẻ bị ảnh hưởng như: 
mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn nuốt, ăn không ngon[4], rối 
loạn cảm xúc, đau khổ, trầm cảm[5], đau đớn[6] và 
nhiều vấn đề khác. Những trẻ sống sót có thể gặp 
một số tác dụng phụ lâu dài từ khối u và cách điều 
trị[7-10]. Điều trị BN UT phải tính đến sự phát triển liên 
tục về thể chất, cảm xúc, xã hội, sức khỏe, tâm lý và 
nhận thức trong thời thơ ấu, thanh thiếu niên của trẻ 
là một yêu cầu thiết yếu theo định nghĩa về sức khỏe 
và hạnh phúc của WHO “Người bệnh sống không 
phải chỉ là sống sót tồn tại, mà phải là sống có ý 
nghĩa, có hạnh phúc ở mức độ tốt nhất có thể 
được…”[11]. 

Vì vậy, để hỗ trợ cho việc điều trị có hiệu quả 
sống còn, đem lại CLCSK cho BN. Tại Khoa Ung 
Bướu Nhi bệnh viện Ung Bướu (BVUB), hiện chưa 
có NC về vấn đề này nên chúng tôi NC “Khảo sát 
chất lượng cuộc sống của bệnh nhi ung thư dựa vào 
một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tại bệnh viện 
Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục đích cung 
cấp cho các bác sĩ những thông tin đa chiều về tình 
trạng của BN, những tác dụng không mong muốn có 
thể gặp phải trong và sau điều trị, chỉ số của BN về 
CLCSK nhất là những BN có tỷ lệ sống sau 5 năm 
và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ BN để 
đánh giá hiệu quả điều trị, chăm sóc. Từ đó, nhân 
viên y tế lập kế hoạch chăm sóc BN có các tác dụng 
phụ không mong muốn đó, giúp BN phục hồi chức 
năng tốt hơn, đem lại kết quả tốt hơn, tăng thêm 
CLCSK để cha mẹ và BN nhi được an tâm điều trị. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

1. Khảo sát 1 số đặc điểm nhân khẩu học của 
bệnh nhi và cha mẹ tại khoa Ung Bướu Nhi, BVUB. 

2. Khảo sát mối tương quan giữa một số yếu tố 
liên quan với tình trạng bệnh làm ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống bệnh nhi tại khoa Ung Bướu 
Nhi, BVUB. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang. 

Đối tượng nghiên cứu 

BN và Cha mẹ của BN bị mắc bệnh UT đang 
điều trị tại khoa Ung Bướu Nhi BVUB TP HCM từ 
01/4/2020 đến 15/10/2020. 

Tiêu chuẩn chọn mẫu 

BN nhi trong độ tuổi từ 2 đến 15 tuổi, đã được chẩn 
đoán xác định UT, đang điều trị nội trú và ngoại trú 
tại khoa trong thời gian 01/4/2020 đến 30/9/2020. 

Hóa trị 1 lần tại khoa Ung Bướu Nhi, BVUB và 
không bị UT não. 

Cha mẹ có con trong độ tuồi từ 2 đến 15 tuổi, được 
chẩn đoán xác định là mắc UT đang điều trị nội trú 
và ngoại trú tại khoa Ung Bướu Nhi. Biết đọc, biết 
viết, có đủ sức khỏe tham gia phỏng vấn; đồng ý 
tham gia trả lời phỏng vấn; không bị khuyết tật hoặc 
rối loạn tâm thần kinh; hoàn tất BCH. 
Công cụ thu thập số liệu 
BCH gồm 2 phần 

Phần 1: Thông tin đối tượng tham gia: Khảo sát 
các đặc điểm nhân khẩu học của BN, cha mẹ BN nhi 
gồm 10 câu hỏi về tuổi con, giới tính, con thứ mấy 
trong gia đình, thời gian điều trị bệnh cho bé, bệnh 
có bị tái phát hay không hiện đang được điều trị gì, 
chẩn đoán lúc nhập viện và 08 câu hỏi về thông tin 
cha mẹ gồm giới tính, tuổi, hộ khẩu, trình độ học 
vấn, nghề nghiệp, thu nhập và tình trạng hôn nhân.  

Phần 2: BCH khảo sát về yếu tố liên quan đến 
tình trạng bệnh của BN ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống BN: Sử dụng BCH PedsQLTMchất lượng 
cuộc sống liên quan đến sức khỏe (CLCSK) dành 
cho trẻ UT, (phiên bản 3.0), cha mẹ báo cáo cho trẻ 
từ 2 đến 15 tuổi do Varni và cộng sự (2002) để đo 
lường CLCSKcủa BN. BCH gồm 25 câu, 8 phân 
nhóm: đau và đau (2 câu), buồn nôn (5 câu), lo sợ 
về thủ thuật (3 câu), lo sợ về điều trị (3 câu), lo lắng 
(3 câu), các vấn đề về nhận thức thích nghi về bệnh 
(3 câu), nhận thức về thể chất ngoại hình (3 câu), 
giao tiếp  
(3 câu)[12] với Cronbach’s alpha dao động từ 0.89 - 
0.92[12,13]. Đối tượng tham gia NC được yêu cầu 
đánh giá mức độ tâm lý trong thời gian điều trị hóa trị 
cho bé dựa trên thang điểm Likert với 5 mức độ:  
1 = Không bao giờ xuất hiện; 2 = Hầu như không 
bao giờ xuất hiện; 3 = Thỉnh thoảng xuất hiện;  
4 = Thường xuyên xuất hiện; 5 = Hầu như luôn luôn 
xuất hiện. Điểm sau đó được chuyển đổi theo thang 
điểm từ 0 đến 100 như sau: 0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 
3 = 25, 4 = 0. Điểm trung bình của mỗi nhóm bằng 
tổng điểm các câu trên tổng số các câu trả lời. Tổng 
điểm của toàn bộ thang đo biến thiên từ 0 đến 100, 
điểm số cao hơn chỉ ra CLCSK tốt hơn. 
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Quy trình dịch và kiểm tra độ tin cậy của Bộ câu 
hỏi 

Sau khi được sự đồng ý của tác giả cho phép 
sử dụng BCH, nhóm NC tuân thủ quy trình dịch 
ngược và xuôi 02 BCH (Anh-Việt-Anh). Sau đó, 
được kiểm tra thử trên 30 trường hợp cha mẹ BN 
nhi có đặc điểm tương đồng với đối tượng tham gia 
NCvới độ tin cậy của BCH, Cronbach’s alpha > 0.80. 
Nhóm NC tiến hành khảo sát chính thức trên đối 
tượng NC. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

NC này được tiến hành sau khi Hội đồng Khoa 
học Kỹ thuật và Công nghệ, Hội đồng Đạo đức bệnh 
viện đồng ý. Trong phiếu NC không thu thập họ và 

tên của người tham gia NC, đảm bảo tính bảo mật 
của người tham gia. 

Phân tích số liệu 

Sử dụng phần mềm SPSS 20.0. 

Thống kê mô tả 

Sử dụng tần số, tỷ lệ %, giá trị trung bình cộng 
( và độ lệch chuẩn (SD), được sử dụng để mô tả 
các biến số nhân khẩu học: nhóm tuổi, tuổi trung 
bình, bệnh điều trị có tái phát không, phương pháp 
và thời gian điều trị, các loại bệnh UT nhi mắc phải, 
giới tính cha mẹ, nơi cư trú, trình độ học vấn, nghề 
nghiệp, thu nhập trung bình và tình trạng hôn nhân. 

 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: Thông tin chung của BN nhi  

Bảng 1. Thông tin chung của BN nhi 

Đặc điểm (n = 188) Tần số Tỉ lệ (%) Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tuổi   8.1 4.2 

Giới tính 105 55.85   

Nam 83 41.15   

Nữ     

Tái phát bệnh     

Có tái phát 56 29.8   

Không tái phát 132 70.2   

Nhận xét: Giới tính chủ yếu là nam chiếm 55,85%, nữ 41.15%. Tuổi TB của BN là trên 8 tuổi ( = 8.1;  
SD = 4.2); số BN không tái phát 70.2% (132/188 người). 

Bảng 2. Phương pháp điều trị và thời gian điều trị 

Phương pháp Số bệnh nhân (n = 188) Tỷ lệ % 

Hóa trị 153 81.4 

Xạ trị 8 4.3 

Hóa trị + xạ trị 4 2.1 

Phẫu thuật + hóa trị 17 9.0 

Hóa trị + phẫu thuật + xạ trị 6 3.2 

Thời gian Số bệnh nhân (n = 188) Tỷ lệ % 

< 6 tháng 82 43.6 

≤ 1 năm 58 30.9 

≤ 2 năm 20 10.6 

≤ 3 năm 16 8.5 

> 3 năm 12 6.4 

< 6 tháng 82 43.6 
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Nhận xét: Phương pháp điều trị chủ yếu là hóa trị 81.4% (153/188). Số lượng BN nhập viện cao nhất < 6 
tháng 43.6% (82/188) và thấp nhất điều trị >3 năm 6.4% (12/188). 

[]

[]
[][]

[]

[]

[]
[]

[]
[]

[]0%, 0%0%, 0%0%, 0%0%, 0%0%, 0%
PHÂN BỐ CÁC LOẠI BỆNH

Bạch cầu lymphô cấp
Bạch cầu tủy cấp
Bướu nguyên bào thần kinh
Sarcom xương
Lymphôm
Lymphôm hông Hodgkin
Bướu nguyên bào gan
Bệnh mô bào
Sarcom phần mềm
Bướu nguyên bào võng mạc
Các bệnh khác

 

Biểu đồ 1. Phân bố các loại bệnh 

Nhận xét: Bệnh hay gặp chủ yếu là bạch cầu lympho cấp (31%), còn lại các mặt bệnh khác phân bố 
tương đối đồng đều. 

Thông tin chung của cha mẹ BN nhi 

Bảng 3.Thông tin chung của ba mẹ bệnh nhi 

Đặc điểm Tần số(%) (n = 188) Tỉ lệ (% ) Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tuổi  37.2 7.4  

Giới tính     

Nam 65 35   

Nữ  123 65  

Nơi cư trú     

TP. HCM 29 15.4   

Tỉnh khác 159 84.6   

Trình độ học vấn     

Tiểu học  41 21.8   

Cấp 2 74 39.4   

Cấp 3 49 26.1   

Trung cấp nghề  4 2.1   

Cao đẳng, đại học 20 10.6   

Nghề nghiệp:      

Công nhân 44 23.4   

Nông dân 54 28.7   

Nội trợ/thất nghiệp 70 37.2   

Buôn bán 8 4.3   

Nhân viên/công chức 12 6.4   

Thu nhập TB   1.5 0.8 

≤ 3 triệu  103 54.8   
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≤ 6 triệu 66 35.1   

≤ 9 triệu  12 6.4   

>9 triệu 7 3.7   

Nhận xét: Tuổi của cha mẹ BN nhi  SD = 7.4; Giới tính nữ chiếm 65%. Các tỉnh cao 84.6%. 
Học vấn chủ yếu cấp 2 39.4%, trung cấp nghề tỉ lệ thấp 4%; cao nhất nội trợ/thất nghiệp 37.2%, thấp nhất 
buôn bán/ kinh doanh 4.3%; Thu nhập 1.5; SD = 0.8; cao nhất 54.8% ≤ 3 triệu, thấp nhất 3.7% thu nhập 
>9 triệu. 
Khảo sát mối tương quan giữa một số yếu tố liên quan với tình trạng bệnh ảnh hưởng đến chất lượng 
cuộc sống bệnh nhi 

Bảng 4. Chi tiết chấm điểm những yếu tố liên quan đến tình trạng bệnh của bệnh nhi  
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 

Vấn đề 

Số lượng (n) - phần trăm (%) 

 

SD 
Không 
bao giờ 

xuất hiện  
(100 

điểm) 

Hầu như 
không 

bao giờ 
xuất hiện  
(75 điểm) 

Thỉnh 
thoảng 

xuất hiện  
(50 điểm) 

Thường 
xuyên 

xuất hiện 
(25 điểm) 

Hầu như 
luôn luôn 
xuất hiện  
(0 điểm) 

I. Cảm giác đau 

Bé bị đau nhức tại khớp  7 -3.7 22 - 11.7 112 - 59.6 33 - 17.6 14 - 7.4 46.7 21.3 

Bé đau nhiều nơi 8 - 4.3 23 - 12.2 113 - 60.1 33 - 17.6 11 - 5.9 47.9 20.9 

II. Buồn nôn 

Bé cảm thấy buồn nôn trong khi điều trị 5 -2.7 16 - 8.5 113 - 60.1 44 - 23.4 10 - 5.3 44.9 19.4 

Bé chán ăn 2 -1.1 7 - 3.7 104 - 55.3 58- 30.9 17 -  9.0 39.2 18.8 

Bé buồn nôn khi ai đó gợi nhớ đến việc điều 
trị 8 - 4.3 33 - 17.6 91- 48.4 42 -  22.3 14  - 7.4 47.2 23.2 

Bé cảm thấy buồn nôn đến nỗi không ăn 
uống được 5 - 27 30 - 16.0 99 - 52.7 41- 21.8 13 - 6.9 46.4 21.6 

Một số loại thức ăn và mùi làm bé buồn nôn 5 - 2.7 17 - 9.0 93 - 49.5 61- 32.4 12 - 6.4 42.3 20.7 

III. Lo sợ các thủ thuật 

Bé thấy khó chịu trong người khi tiêm 1 - 0.5 37 - 19.7 101- 53.7 29 - 15.4 20 - 10.6 46.0 22.0 

Bé sợ bị rút máu 7 - 3.7 42 - 22.3 95 - 50.5 33 - 17.6 11 - 5.9 50.1 22.1 

Bé sợ kim lưu trên người 6 - 3.2 37 - 19.7 104 - 55.3 29 - 15.4 12 - 6.4 49.5 21.5 

IV. Lo sợ về điều trị 

Bé thấy không thoải mái khi chờ tới lượt 
khám bệnh 9 - 4.8 50 - 6.6 80 - 42.6 33-17.6 16 - 8.5 50.4 24.7 

Bé sợ phải đến gặp bác sĩ 9 - 4.8 47 - 5.0 83 - 44.1  34 -8.1 15 - 8.0 50.1 24.3 

Bé sợ phải đến bệnh viện 7 - 3.7 32 -17.0 93 - 49.5 39-20.7 17 - 9.0 46.7 23.2 

V. Lo lắng 

Bé khó chịu do buồn nôn, rụng tóc, nổi 
mẫm, thiếu máu, sốt, nốt bầm do tiêm 
chích. 

1 - 0.5 37 - 19.7 101 - 53.7 29 - 15.4 20 - 10.6 46.0 22.0 

Bé hay hỏi về điều trị, có giúp bé khoẻ hay 
không 10 - 5.3 34 - 18.1 79 - 42.0 44 - 23.4 21 -11.2 50.1 22.1 

Bé hay hỏi bệnh có tái phát, chữa có hết 
không 6 - 3.2 37 - 19.7 104 - 55.3 29 - 15.4 12 - 6.4 49.5 21.5 

VI. Nhận thức, thích nghi 
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Bé khó phản ứng phù hợp những việc xảy 
đến với mình 3 - 1.6 40 - 21.3 104 - 55.3 32 - 17.0 9 - 4.8 49.5 20.0 

Bé khó tập trung 1 việc gì  7 - 3.7 36 - 19.1 113 - 60.1 2 - 13.3 7 - 3.7 51.5 19.7 

Bé khó ghi nhớ những nội dung đã được 
nghe 5 - 2.7 45 - 23.9 99 - 52.7 32 - 17.0 7 - 3.7 51.2 20.4 

VII. Nhận thức ngoại hình 

Bé cảm thấy bề ngoài của bé không ưa nhìn 9 - 4.8 50 - 26.6 89 - 47.3 26 - 13.8 14 - 7.4 51.9 23.6 

Bé không thích người khác nhìn vết sẹo do 
thủ thuật 6 - 3.2 43 - 22.9 84 - 44.7 40 - 21.3 15 - 8.0 48.0 23.5 

Bé mắc cỡ khi người khác thấy bé không 
mặc quần áo 2 - 1.1 35 - 18.6 75 - 39.9 51 - 27.1 25 - 3.3 41.8 24.0 

VIII. Giao tiếp   

Bé không ngại nói với BS, ĐD cảm xúc, suy 
nghĩ  7 - 3.7 27- 14.4 83 - 44.1 46 - 4.5 25 -3.3 42.7 24.9 

Bé không biết làm thế nào để hỏi với BS, ĐD  10 - 5.3 34 - 18.1 79 - 42.0 44 - 23.4 21 - 1.2 45.7 25.6 

Bé không biết mô tả những khó chịu của 
mình 5 - 2.7 23 - 12.2 85 - 45.2 49 - 26.1 26 - 3.8 41.0 23.9 

Nhận xét: Điểm TB các yếu tố liên quan đến CLCS đa số ở mức thấp, số ít mức TB, cao nhất là 51.9 điểm 
“Bé cảm thấy bề ngoài của bé không ưa nhìn”; SD cao nhất là 25.6. 

Bảng 5. Bảng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và mối tương quan giữa một số yếu tố ảnh hưởng  
đến chất lượng cuộc sống của trẻ 

Yếu tố Số câu hỏi Cronbach’s Alpha  SD 
Phép kiểm Pearson (r) 

r P 

Buồn nôn 5 0.71  44.0  13.7 0.4  0.0 

Cảm giác đau 2 0.7 47.3 18.6 1 0.0 

Lo sợ các thủ thuật 3 0.78 49.0 20.8 0.45** 0.0 

Lo sợ về điều trị 3 0.78 48.5 20.6 0.25** 0.001 

Lo lắng 3 0.84 48.5 19.1 0.37** 0.0 

Nhận thức, thích nghi 3 0.80 50.7 17.0 0.32** 0.0 

Nhận thức ngoại hình 3 0.74 47.2 23.8 0.21** 0.003 

Giao tiếp 3 0.77 43.1 20.1 0.22** 0.002 

Nhận xét: Điểm Cronbach’s Alpha cao nhất 0.84 “BN lo lắng về bệnh”, điểm TB cao nhất 50.7 điểm  
“nhận thức thích nghi với tình trạng bệnh”. Mối liên quan giữa buồn nôn với các yếu tố ảnh hưởng CLCS đều 
có tương quan nhau, cao nhất “cảm giác đau” với r = 1, p = 0.0 (p < 0.05) và “Lo sợ các thủ thuật” p = 0.0,  
r = 0.45 mức độ mạnh; “Lo lắng” r = 0.37, p = 0.0; “Nhận thức, thích nghi” r = 0.32, p = 0.0 mức độ TB còn lại 
tương quan thấp. 

Bảng 6. Bảng mối tương quan CLCS giữa tuổi BN với tuổi cha mẹ BN; nghề nghiệp cha mẹ,  
với thu nhập trung bình; Thời gian điều trị bệnh với tái phát bệnh  

Biến số 
Chất lượng cuộc sống BN 

Hệ số (r) Trị số p Phép kiểm 

Tuổi bệnh nhi 1 0.15 

Pearson (r) 
Tuổi cha mẹ 0.42 0.0 

Nghề nghiệp cha mẹ 1 0.73 

Thu nhập trung bình 0.25 0.73 
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Thời gian điều trị bệnh 1 0.0 

Tái phát bệnh - 0.6** 0.0 

Nhận xét: Có mối liên hệ CLCS giữa tuổi BN và tuổi cha mẹ BN với p = 0.0 (p < 0.05) và thời gian điều trị 
bệnh với tái phát bệnh có p = 0.0 (p < 0.05); không có mối liên hệ về CLCS giữa nghề nghiệp cha mẹ với thu 
nhập TB p = 0.73 (p >0.05). 

Bảng 7. Bảng một số yếu tố tương quan chất lượng cuộc sống của BN trong điều trị bệnh 

STT CLCS BN giữa tái phát bệnh và những đặc điểm trong điều trị bệnh CLCS SD P 

1 

Loại ung thư 

Bạch cầu lymphô cấp 

Bạch cầu tủy cấp 

Bướu nguyên bào thần kinh, Sarcom xương, Lymphôm 

Các bệnh khác 

64.9 

64.2 

67.8 

62.5 

62.5 

22.9 

22.7 

24.1 

21.9 

23.1 

ANOVA > 0.05  

(0.7) 

2 

Thu nhập trung bình: Tổng cộng 

≤ 3 triệu 

≤ 6 triệu 

≤ 9 triệu 

> 9 triệu 

64.9 

57.14 

58.33 

62.88 

67.48 

22.9 

18.9 

19.5 

22.0 

24.0 

ANOVA > 0.05  

(0.3) 

3 

Thời gian điều trị: Tổng cộng 

< 6 tháng 

≤ 1 năm 

≤ 2 năm 

≤ 3 năm 

5. >3 năm 

64.89 

51.8 

65.5 

80.0 

87.5 

93.8 

22.9 

9.4 

17.0 

22.6 

23.3 

25.1 

ANOVA < 0.05  

(0.0) 

4 

Phương pháp điều trị: Tổng cộng 

Hóa trị 

Xạ trị 

Hóa trị + phẩu thuật 

Hóa trị + xạ trị 

Hóa trị + xạ trị + phẩu thuật 

64.9 

87.5 

93.75 

80.0 

65.5 

51.8 

22.9 

22.6 

17.0 

25.1 

23.3 

9.4 

ANOVA < 0.05  

(0.0)  

STT CLCS BN giữa thu nhập trung bình và nghề nghiệp của cha mẹ BN CLCS SD ANOVA 

1 

Công nhân 

Nông dân 

Nội trợ/ thất nghiệp 

Buôn bán 

Nhân viên/công chức 

77.3 

91.2 

89.6 

75.0 

68.8 

19.3 

13.0 

19.3 

26.7 

18.8 

ANOVA < 0.05  

(0.0)  

Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa tái phát bệnh và các loại bệnh UT p = 0.7 (>0.05); thu nhập TB  
p = 0.3 và có sự khác nhau giữa: tái phát với thời gian điều trị, cao nhất điều trị >3 năm CLCS 93.8 điểm,  
p = 0.0; giữa phương pháp điều trị, cao nhất là xạ trị 93.75 điểm và giữa thu nhập TB với nghề nghiệp p = 0.0 
(<0.05). 

BÀN LUẬN 

Thông tin chung của BN  
Giới tính của BN: Đối tượng tham gia 55,85% nam 
105 nam/188 người, cao nhất 5 tuổi (20 bé/188 bé). 
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NC chúng tôi tương đồng NC của Varni 58% bé 
trai[12]; NC Yi Ji, 1 Siyuan Chen (2011) 57.9% bé trai; 
NC Naoko Tsuji (2011) là bé trai 55.1%[14]; Ana C 
Scarpelli (2008) 65.8%[15]; khác NC của Turk J 
Haematol (2016) bé gái cao hơn 51,2%[16].  
Tuổi, nhóm tuổi của BN 

Tuổi của BN trung bình 8.1 ± 4.2 tuổi, nhóm tuổi 
cao nhất là 11 đến 15 tuổi 64%, NC chúng tôi tương 
đồng NC của Varni nhóm tuổi cao nhất là 11.63 tuổi 
(62.4%), tuổi TB 8.72 ± 4.57[12], của Yi Ji, 1 Siyuan 
Chen (2011) tuổi TB 8.8 ± 3.8; và NC chúng tôi khác 
NC của Turk J Haematol (2016) tuổi chiếm cao nhất 
2 đến 4 tuổi là 43 trẻ (58,10%)[16]; khác NC Naoko 
Tsuji (2011) tuổi TB là 10.5 tuổi, SD = 3.9[14]. 

Tái phát bệnh 

Tỉ lệ không tái phát chiếm cao hơn 70.2% 
(132/188 người) tường đồng NC Ana C Scarpelli 
(2008) 70%[15]. 

Phương pháp điều trị 

Tỉ lệ cao nhất là hóa trị 81.4% (153/188 người), 
điều này cũng đúng cho chúng tôi vì là khoa nội 
chuyên điều trị hóa chất các loại bệnh UT nhi, NC 
chúng tôi tương đồng với NC của Michelle Darezzo 
Rodrigues (2017) hóa trị chiếm cao nhất 52.6% và 
có khác NC Naoko Tsuji (2011) BN cùng điều trị hóa 
trị, xạ trị và phẫu thuật cao nhất 35.9% (88/245 
người)[14]. 

Thời gian điều trị 

Trẻ nhập viện điều trị trong thời gian < 6 tháng 
chiếm đa số 43.6% (82/188 người), tương đồng 
với NC của Michelle Darezzo Rodrigues (2017) 
50.0%[17], khác NC Naoko Tsuji (2011) trẻ được điều 
trị hơn 12 tháng cao nhất 50.6%[14]. 

Phân bố các loại bệnh 
Trẻ bị UT tỉ lệ cao nhất là bệnh bạch cầu chiếm 

43%, NC chúng tôi tương đồng với nhiều NC như 
Turk J Haematol (2016) 60%[16]; Yi Ji, 1 Siyuan Chen 
(2011) 61.3%; Naoko Tsuji (2011) 76.8%[16], điều 
này cho thấy NC chúng tôi đúng theo y văn thế giới, 
bệnh bạch cầu chiếm cao nhất trong các loại UT TE 
trên thế giới. 

Thông tin chung của cha mẹ BN 

Giới tính cha mẹ BN 
Chủ yếu là nữ chiếm 65%, thấp hơn NC của 

Turk J Haematol (2016) 86%[16]; Naoko Tsuji (2011) 
93.9%[14] và Ana C Scarpelli (2008) 77.9%[15]. 

Tuổi cha mẹ BN 

Tuổi của cha mẹ BN nhi  SD = 7.4, 
NC chúng tôi tương đồng NC của Ana C Scarpelli 
(2008) 77.9%  SD = 9,6[15].  

Nơi cư trú 
Kết quả NC của chúng tôi cho thấy 84.6% cha 

mẹ BN nhi cư trú là ở tỉnh khác. Điều này hoàn toàn 
hợp lý vì BVUB TP. HCM nhận điều trị tất cả các 
bệnh UT ở các tỉnh phía Nam, Việt Nam.  

Trình độ học vấn 
Cha mẹ BN nhi có trình độ trung học cấp 2 cao 

nhất 39.4% NC Ana C Scarpelli (2008) 53.6%[15], 
khác NC của Naoko Tsuji (2011) trình độ cha mẹ là 
cấp 3 cao nhất 35.5%[14]. Trong công tác chăm sóc 
và giáo dục sức khoẻ cần chú trọng đến trình độ học 
vấn, hiểu biết của cha mẹ BN, để việc cung cấp 
thông tin, kiến thức đạt hiệu quả cao. 

Nghề nghiệp của cha mẹ BN 
Nghề nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất là nội trợ/ thất 

nghiệp 37.2%. NC của chúng tôi cho thấy mức độ 
ảnh hưởng đến việc điều trị cho trẻ do công việc của 
cha mẹ BN nhi thu nhập không ổn định, ảnh hưởng 
đến CLCSK của trẻ. 
Thu nhập trung bình của cha mẹ BN 

Thu nhập trung bình của cha mẹ BN nhi  
1.25 ± 0.5; cao nhất 54.8% thu nhập ≤ 3 triệu; thấp 
nhất 3.7% thu nhập >9 triệu, điều này cũng đúng so 
với trình độ học vấn và nơi cư trú của cha mẹ BN, 
đa số là ở tỉnh làm nghề lao động phổ thông và nội 
trợ nên thu nhập thấp sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị 
của trẻ, NC tôi cho thấy cha mẹ thu nhập từ ≤ 3 triệu 
đến ≤ 6 triệu tổng cộng đến 89.9%, 2 mức này chỉ 
thấp đến đủ sống, NC chúng tôi tương đồng NC của 
Dương Thị Thùy Trang (2017) bà mẹ BN có khó 
khăn về kinh tế 84,3%[18]; của Naoko Tsuji (2011) gia 
đình có kinh tế thu nhập thấp nhất 51%[14] vì hầu hết 
các bà mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc con; Ana C 
Scarpelli (2008) 53.6%[15] và Varni (2002) tình trạng 
kinh tế xã hội ở mức TB thấp[12]. 

Những yếu tố liên quan đến tình trạng bệnh của 
BN ảnh hưởng đến CLCS  

Điểm TB các yếu tố liên quan đến CLCS đa số 
ở mức TB thấp, một số ít mức TB. Điểm số cao nhất 
là yếu tố nhận thức thích nghi về tình trạng bệnh 
điểm  50.7; kế đến là “Lo sợ các thủ thuật” 49 
điểm; điểm bằng nhau tiếp theo “lo sợ về điều trị và 
lo lắng về tình trạng bệnh” 48.5 điểm; NC chúng tôi 
khác NC của Naoko Tsuji (2011) điểm cao nhất là “lo 
lắng về điều trị” 93.14 điểm, kế đến là “đau’ 84.72 
điểm, tiếp theo là “nôn, buồn nôn” 82.96 điểm và 
khác NC Varni vấn đề “lo lắng về điều trị” cao điểm 
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nhất 82.19 điểm, kế đến là “đau” 76.20 điểm, tiếp 
theo là “nôn” 75.81 điểm[12]; khác NC Michelle 
Darezzo Rodrigues (2017) điểm TB cao nhất là 
“nhận thức ngoại hình” 70.1[17].  

Theo thang đo của Varni, điểm số cao CLCSK 
BN sẽ ở mức cao và ngược lại, do đó dựa vào câu 
phủ định của BCH, kết quả NC chúng tôi đa số BN 
có CLCSK TB cao, cao hơn NC của Varni (2002) đa 
số ở mức thấp với số điểm 82.19[13]; NC của Naoko 
Tsuji (2011) ở mức thấp nhất, số điểm 93.14 là yếu 
tố lo lắng về điều trị[14]. 

Các yếu tố ảnh hưởng và mối tương quan giữa 
một số yếu tố ảnh hưởng đến CLCS trẻ 

Điểm TB về vấn đề “nhận thức thích nghi với 
tình trạng bệnh” là cao nhất 50.7 điểm, chứng tỏ trẻ 
khi bị bệnh phải thích nghi với tình trạng bệnh của 
mình. NC chúng tôi khác NC của Michelle Darezzo 
Rodrigues (2017) yếu tố đau, lo sợ các thủ thuật, lo 
sợ về điều trị cao điểm nhất cùng là 100 điểm[17]. 

Các yếu tố ảnh hưởng đều tương quan với 
nhau và p = 0.0 (p < 0.05), ngoại trừ nhận thức, 
thích nghi và lo sợ về điều trị không tương quan các 
yếu tố còn lại. NC chúng tôi tương đồng NC của Ana 
C Scarpelli (2008) về “buồn nôn”, “lo sợ các thủ 
thuật” đều có p < 0.05[15]; tương đồng NC Michelle 
Darezzo Rodrigues (2017) cùng có các yếu tố ảnh 
hưởng tương quan nhau p = 0.0 và có điểm khác 
nhận thức về ngoại hình không tương quan[17]. 

NC chúng tôi điểm Cronbach’s Alpha cao nhất 
là 0.84 điểm là “lo lắng về tình trạng bệnh” bằng 
điểm NC của Yi Ji, 1 Siyuan Chen (2011) là “đau” 
0.84 điểm[19]; điểm Cronbach’s Alpha cao hơn điểm 
Ana C Scarpelli (2008) 0.72 điểm “lo sợ về điều 
trị”[15]; và thấp hơn NC của Naoko Tsuji (2011) là 
“nôn” 0.88 điểm[14].  

Mối tương quan CLCS giữa tuổi BN với giới tính 
BN; tuổi BN với tuổi cha mẹ; nghề nghiệp cha 
mẹ, với thu nhập trung bình; phương pháp điều 
trị với thời gian điều trị  

Kết quả có mối liên hệ CLCS giữa tuổi BN và 
tuổi cha mẹ BN với p = 0.0 (p < 0.05), r = 1 và r = 
0.426**, tương quan mức độ mạnh; và thời gian điều 
trị bệnh với tái phát bệnh p = 0.0 (p < 0.05), r = 1 và 
r = -0.6** tương quan mức độ mạnh ngược chiều. 
NC chúng tôi tương đồng NC Ana C Scarpelli (2008) 
có p = 0.001, r = 0.7[19] tương quan mức độ mạnh[15]; 
Không có mối liên hệ về CLCS giữa nghề nghiệp 
cha mẹ với thu nhập trung bình trong tháng  
p = 0.73 (p >0.05).  

Một số yếu tố liên quan chất lượng cuộc sống 
của BN 

Kết quả cho thấy về CLCS không có sự khác 
biết giữa tái phát bệnh, các loại bệnh UT p = 0.7  
(>0.05); và giữa thu nhập trung bình p = 0.3 (>0.05); 
tình trạng hôn nhân p = 0.18 (>0.05); CLCS có sự 
khác nhau giữa tái phát và thời gian điều trị, cao 
nhất điều trị >3 năm CLCS 93.8 điểm, p = 0.0  
(<0.05); khác nhau phương pháp điều trị, cao nhất 
là xạ trị 93.75 điểm và CLCS giữa thu nhập trung 
bình và nghề nghiệp của cha mẹ BN với p = 0.0  
(<0.05). 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Qua khảo sát CLCS BN có 188 cha mẹ có con 
đang điều trị hoá trị tại BVUB TP. HCM từ 
01/04/2020 - 30/9/2020, chúng tôi rút ra những kết 
luận sau: 

CLCS BN đạt mức độ TB 50.7 điểm, SD = 23.8; 
có mối liên hệ CLCS giữa tuổi BN và tuổi cha mẹ BN 
p = 0.0; giữa tái phát và thời gian điều trị  
p = 0.0; khác nhau phương pháp điều trị. Các yếu tố 
ảnh hưởng: đau, buồn nôn, lo sợ thủ thuật, lo lắng 
và giao tiếp đều tương quan với nhau với r = 1,  
p = 0.0, ngoại trừ nhận thức, thích nghi và lo sợ về 
điều trị không tương quan các yếu tố còn lại.  
So sánh CLCS thấy có sự khác nhau giữa tái 
phát và thời gian điều trị, cao nhất điều trị >3 năm 
CLCS 93.8 điểm. 

Kiến nghị 

BV cần tăng cường hơn nữa các chương trình 
đào tạo thường xuyên cho ĐD về chăm sóc và theo 
dõi BN hóa trị, ĐD cập nhật kiến thức thêm và đánh 
giá được những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng 
bệnh, từ đó công tác theo dõi và điều trị BN cho BN 
tốt hơn, CLCSK của BN tốt hơn. 
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ABSTRACT 

Survey on quality of life for pediatric cancer patiens based on some factors related to health  
in the Ho Chi Minh Oncology Hospital 

Objective: Survey on the quality of life of cancer patients based on a number of health-related factors at 
Ho Chi Minh City Oncology Hospital. 

Method: A cross - sectional study conducted on 188 pediatric patients’ parents whose children have cancer 
are being treated in the Department of Pediatric Oncology at Oncology Hospital in 2020. The sampling method 
is convenient. Using BCH likes a way to collect data. The descriptive statistics and analysis were used for data 
analysis. 

Results: Patient's quality of life reached a moderate level, the highest score was the adaptive cognitive 

factor of the disease with an  score of 50.7; followed by "Fear of tricks" with 49 score. The next equal score 
was “Fear of treatment and anxiety about the condition” with 48.5 points, and Cronbach's Alpha's highest score 
is 0.84 score for the problem of "health anxiety". There is a quality of life relationship between patient's age and 
parents' age with p = 0.0 (p < 0.05), r = 1 và r = 0.426**, strongly correlated; Duration of disease treatment with 
relapse is p = 0.0 (p <0.05), r = 1 và r = -0.6** correlation of strength in the opposite direction. The quality of life 

 has the differences between recurrence and duration of treatment, and the longest time for treatment was 
over 3 years with a quality of life as 93.8 score, p = 0.0 (<0.05). There are also differences in treatment 
methods that radiation therapy stood at the highest position with 93.75 score, while the quality of life between 
the average income and the occupation of the patient's parents is p = 0.0 (<0.05). The relationship between 
nausea and the factors that affect the quality of life are correlated with p < 0.05. “Feeling pain" places the first 
position with r = 1, p = 0.0 at a strong level;  "Fear of tricks" with  p = 0.0, r = 0.45; “Worry” with  r = 0.37,  
p = 0.0; “Awareness and adaptation” with  ” r = 0.32, p = 0.0 is at a moderate level; the remaining correlation is 
low. 

Conclusion/implication: Patient's quality of life reached a moderate level. There is a quality of life 
relationship between patient's age and parents' age. The quality of life  has the differences between 
recurrence and duration of treatment with the longest period of time of treatment last more than 3 years. The 
relationship between nausea and the factors that affect the quality of life are correlated. 

Keyword: Quality of life for pediatric cancer patients. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ung thư ngày càng phổ biến, là nguyên nhân 
gây tử vong đứng hàng thứ 2 trên thế giới và ước 
tính khoảng 9,6 triệu ca tử vong trong năm 2018[12]. 
Việt Nam cũng không ngoại lệ, ung thư vú đứng đầu 
trong các ung thư ở nữ giới ở Miền Bắc với tỉ lệ mắc 
chuẩn theo tuổi là 27,3/ 100.000 người, ở Miền Nam 
tỉ lệ này là 17,1/ 100.000 người.  Trung bình có 
khoảng 15.000 ca mắc mới mỗi năm, trong đó tỷ lệ 
tử vong khoảng 35%, cao hơn các nước phát triển, 
bệnh có xu hướng trẻ hóa và tăng dần qua các 
năm[1].  

Hầu hết, các bệnh nhân ung thư cảm thấy sốc 
khi nhận được chẩn đoán của bác sĩ. Họ rơi vào tình 
trạng lo âu, sợ hãi, không kiểm soát được hành vi và 

cảm xúc bản thân. Nhiều nhà khoa học đã nghiên 
cứu, cho thấy việc can thiệp khả năng ứng phó ở 
bệnh nhân ung thư vú có thể thúc đẩy các khía cạnh 
tích cực, giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn và mạnh 
mẽ hơn. Khả năng ứng phó giúp họ nhận ra sự sống 
không phải là mục tiêu quan trọng duy nhất; mà chất 
lượng cuộc sống, các mối quan hệ, giá trị cuộc sống 
và tâm linh cũng xứng đáng để họ chú ý và nỗ lực[3]. 

Chính rào cản tâm lý góp phần tiêu cực vào quá 
trình phục hồi về thể lý và tâm lý của bệnh 
nhân/người thân, đặc biệt trong giai đoạn điều trị, 
phục hồi và tái hòa nhập cuộc sống sau một thời 
gian dài. Trên thế giới hiện đã có nhiều nghiên cứu 
đánh giá khả năng ứng phó của bệnh nhân ung thư 
vú. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu về khả 
năng  

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ về khả năng ứng phó với chẩn đoán - điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh 
nhân ung thư vú tại Bệnh Viện Ung Bướu Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2020. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 261 bệnh nhân ung thư 
vú đang điều trị tại Khoa Nội 4, Ngoại 4, Xạ 4 của bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Lấy mẫu bằng phương 
pháp phân tầng tỷ lệ theo từng khoa, sau đó lấy mẫu thuận tiện tại các khoa. Nghiên cứu sử dụng thang 
đo Brief-COPE để đánh giá khả năng ứng phó, thang APGAR đo mức độ hỗ trợ gia đình, thang HADS 
đánh giá mức độ trầm cảm - lo âu, thang GHSQ đo lường tìm kiếm trợ giúp. 

Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng tham gia nghiên cứu là 51,29 ± 9,56. Đa số đối tượng có 
khả năng ứng phó vừa (88,51%), khả năng ứng phó thấp (11,11%), khả năng ứng phó cao (0,38%). Phần 
lớn đối tượng sử dụng chiến lược ứng phó Hỗ trợ cảm xúc, Tự phân tâm và Nhận sự hỗ trợ. Có mối liên 
quan giữa khả năng ứng phó với nhóm tuổi, tình trạng kinh tế, tôn giáo, hình thức điều trị, mức độ trầm 
cảm. 

Kết luận: Kết quả khả năng ứng phó ở bệnh nhân ung thư vú có chiều hướng tích cực. Những bệnh 
nhân bị trầm cảm thì khả năng ứng phó thấp. Nghiên cứu chỉ ra rằng chăm sóc bệnh nhân ung thư vú 
cần quan tâm về sức khỏe thể chất, tâm lý, xã hội, đồng thời áp dụng chiến lược ứng phó cá nhân để hạn 
chế tác động của ung thư vú đối với tâm lý bệnh nhân. 

Từ khóa: Ứng phó, ung thư vú, Brief-COPE, trầm cảm, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM. 
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ứng phó trên bệnh nhân ung thư còn khá hiếm. 
Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm đánh 
giá khả năng ứng phó với chẩn đoán - điều trị và các 
yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư vú tại bệnh 
viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Đối tượng 

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú và đang 
điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Tiêu chí chọn vào 
Bệnh nhân nữ đang điều trị ngoại trú, nội trú 

bệnh ung thư vú tại Bệnh Viện Ung Bướu Thành phố 
Hồ Chí Minh trong thời gian nghiên cứu. 

Bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. 

Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chí loại ra 
Bệnh nhân đang bị rối loạn tâm thần hoặc rối 

loạn nhận thức, khiếm thính hoặc khiếm thị, không 
có khả năng nói và nghe hiểu tiếng Việt. 

Bệnh nhân đang trong tình trạng quá yếu, 
không thể tham gia nghiên cứu, bệnh nhân đang ở 
giai đoạn IV. 

Phương pháp 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Ung 

Bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2020 đến 
tháng 6/2020. 

Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 
Cỡ mẫu được xác định trên công thức ước 

lượng một tỉ lệ cho nghiên cứu cắt ngang mô tả, với 
xác suất sai lầm loại I là 0,05 (α = 0,05), sai số biên 
là 0,05 (d = 0,05) và dự trù mất mẫu 5% tính được 
cỡ mẫu tối thiểu là 248 người. 

Chọn mẫu thuận tiện phân tầng theo 3 khoa Xạ 
4 (nội - ngoại trú), Nội 4, Ngoại 4 dựa theo số lượt 
khám bệnh của bệnh nhân ung thư vú ở mỗi khoa 
phòng, đưa ra tỷ lệ: 27,3% Xạ 4 - Ngoại trú, 0,8% Xạ 
4 - Nội trú, 70,3% Nội 4, 1,6% Ngoại 4. 

Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên 
cứu cắt ngang mô tả. 

Công cụ nghiên cứu 

Sử dụng thang đo khả năng ứng phó Brief-
COPE. Thang gồm 28 câu hỏi thuộc 14 khía cạnh 
đánh giá khả năng ứng phó cá nhân tương đối ổn 
định trên các loại yếu tố gây căng thẳng khác nhau. 
Kết quả được tính tổng điểm các câu. Có 4 mức độ 

khả năng ứng phó: Không có khả năng ứng phóm  
(≤28 điểm), Có khả năng ứng phó thấp (29 - 56 
điểm), Có khả năng ứng phó vừa (57 - 84 điểm), có 
khả năng ứng phó cao (≥85 điểm). 

Sử dụng thang đo lo âu, trầm cảm tại bệnh viện 
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Có 
14 câu trong đó 7 câu đánh giá về lo âu, 7 câu đánh 
giá về trầm cảm. Thang đo tập trung ở các triệu 
chứng chủ yếu liên quan tới lo âu, trầm cảm. Kết 
quả được phân tích theo tổng điểm các câu theo 3 
mức độ: Không (≤7 điểm), Có triệu chứng của trầm 
cảm / lo âu (8 - 10 điểm), Trầm cảm / Lo âu  
(≥11 điểm). 

Sử dụng thang đo chức năng hỗ trợ từ gia đình 
(APGAR). Kết quả được phân tích theo tổng điểm 
của 5 câu với các mức độ: Gia đình gắn kết tốt  
(8 - 10 điểm), Gia đình gắn kết không tốt (4 - 7 
điểm), Gia đình không gắn kết (0 - 3 điểm). 

Sử dụng thang đo lường tìm kiếm sự trợ giúp: 
là biến số định lượng, được tính bằng tổng điểm của 
10 câu hỏi trong thang GHSQ. Điểm càng cao thì thể 
hiện khả năng tìm kiếm sự trợ giúp càng cao. 

Ngoài ra, các thông tin liên quan tới đặc điểm 
dân số - kinh tế - xã hội, tình trạng bệnh được thiết 
kế trong bộ câu hỏi phỏng vấn. 

Kỹ thuật thu thập thông tin 

Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn mặt 
đối mặt dựa trên bộ câu hỏi soạn sẵn. 

Xử lý và phân tích thống kê 

Số liệu sau khi được làm sạch được nhập vào 
máy tính và quản lý bằng phần mềm Epidata 3.1. 
Các thống kê mô tả được thực hiện thông qua tính 
toán giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn cho 
các biến định lượng. Phân tích được thực hiện thông 
qua các test thống kê thích hợp và mô hình hồi quy 
đa biến Poisson. Mức ý nghĩa thống kê α = 0,05 
được áp dụng. 

Đạo đức trong nghiên cứu 

Nghiên cứu được chấp nhận về mặt y đức của 
Hội đồng Khoa học Công nghệ Bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM số 140/BVUB - HĐĐĐ và Hội đồng Đạo 
đức trong nghiên cứu y sinh học Đại học Y Dược 
TP.HCM số 134/ HĐĐĐ. 

KẾT QUẢ 

Trong thời gian nghiên cứu có 261 bệnh nhân 
đủ tiêu chí lựa chọn và đồng ý tham gia nghiên cứu. 
Độ tuổi trung bình là 51,29 (± 9,56), hơn ¾ đối 
tượng sinh sống tại các nơi khác (77,78%). Dân tộc 
Kinh chiếm chủ yếu (95,79%). Đa phần các bệnh 
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nhân theo tôn giáo chiếm 80,46%, chủ yếu là Phật 
giáo (64,37%). Trình độ học vấn cấp II (34,1%), 
nghề nghiệp nội trợ (28,74%), tiếp đến là nông dân 
(23,75%). Kinh tế đủ sống chiếm 65,9%, đã kết hôn 
(72,8%) và họ sống chung với con/cháu (75,86%). 
Tất cả các bệnh nhân đều có bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm y tế chi trả một phần (77,78%). Bệnh nhân có 
xu hướng giảm cân (44,83%). Thời gian mắc bệnh 
dưới 1 năm (65,13%), giai đoạn II (51,72%). Gần 
một nửa bệnh nhân có bệnh lý kèm theo (45,59%), 
đa phần bệnh tăng huyết áp (27,73%). 

Phần lớn bệnh nhân cảm nhận gia đình mình có 
sự gắn kết tốt (82,38%). Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, 3,83% đối tượng vừa bị trầm cảm vừa bị lo âu, 
7,28% đối tượng chỉ bị lo âu, 6,13% đối tượng chỉ bị 
trầm cảm. Ngoài ra, 82,76% đối tượng không bị trầm 

cảm và lo âu. Điểm trung bình tìm kiếm sự trợ giúp 
(GHSQ) là 26,29 (± 6,6). 

Nhìn chung, đa số đối tượng tham gia nghiên 
cứu có khả năng ứng phó vừa (88,51%), một số ít có 
khả năng ứng phó thấp (11,11%) và chỉ có 1 đối 
tượng có khả năng ứng phó cao (0,38%). 28 câu hỏi 
thuộc 14 khía cạnh của thang Brief-COPE, khía cạnh 
sử dụng nhiều nhất là Hỗ trợ cảm xúc (6,41 ± 1,16) 
có trung vị là 7 (6 - 7), kế đến là Tự phân tâm  
(6,37 ± 1,28) có trung vị là 7 (6 – 7), xếp thứ 3 là 
Nhận sự hỗ trợ (6,33 ± 1,23) có trung vị là 7 (6 - 7). 
Khía cạnh được sử dụng ít nhất là Sử dụng chất 
(2,03 ± 0,3) có trung vị là 2 (2 - 2) và Quản lý hành vi 
(2,89 ± 1,16) có trung vị là 2 (2 - 4). 

 

Bảng 1. Mối liên quan giữa đặc điểm dân số - kinh tế - XH với khả năng ứng phó 

Đặc điểm 
KNUP vừa - cao KNUP thấp Giá trị 

P 

PR 

(KTC 95%) n % n % 

Nhóm tuổi 

<40 tuổi 27 100 0 0  1 

40 - 49 tuổi 76 88,37 10 11,63 0,002 0,88(0,82 - 0,95) 

50 - 59 tuổi 79 86,81 12 13,19 0,001 0,87(0,80 - 0,94) 

≥ 60 tuổi 50 87,72 7 12,28 0,008 0,88(0,79 - 0,97) 

Nơi sống 
TPHCM 52 89,66 6 10,34   

Khác 180 88,67 23 11,33 0,83 0,99 (0,89 - 1,09) 

Dân tộc 
Kinh 221 88,4 29 11,6   

Khác 11 100 0 0 0,62** 1,13 (1,08 - 1,18) 

Tôn giáo 

Không tôn giáo 46 90,2 5 9,8  1 

Phật giáo 144 85,71 24 14,29 0,363 0,95 (0,85 - 1,06) 

Khác 42 100 0  0,026 1,1 (1,01 - 1,21) 

Học vấn 

Mù chữ, biết đọc -viết 26 78,79 7 21,21 0,038* 1 

Cấp I 64 85,33 11 14,67  1,05 (1 - 1,11) 

Cấp II 83 93,26 6 6,74  1,11 (1 - 1,22) 

≥ Cấp III 59 92,19 5 7,81  1,17 (1 - 1,36) 

 

Đặc điểm 
KNUP vừa - cao KNUP thấp 

Giá trị P PR (KTC 95%) 
n % n % 

Nghề nghiệp 
Không đi làm 75 92,59 6 7,41   

Đi làm 157 87,22 23 12,78 0,20 0,94 (0,87 - 1,02) 

Kinh tế 
Không đủ sống 161 93,6 11 6,4   

Đủ sống 71 79,78 18 20,22 0,001 0,85 (0,76 - 0,95) 

Con/Cháu Không 53 84,13 10 15,87   

Có 179 90,4 19 9,6 0,17 1,07(0,96 – 1,2) 

*Phân tích theo khuynh hướng **Kiểm định Fisher   
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Kết quả bảng 1 cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả năng ứng phó với nhóm tuổi, tôn 
giáo, kinh tế. Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả năng ứng phó trên bệnh nhân ung thư 
vú với nơi sống, dân tộc, học vấn, nghề nghiệp, sống cùng con cháu (p>0,05). 

Bảng 2. Mối liên quan giữa khả năng ứng phó và tình trạng bệnh 

Đặc điểm 
KNUP vừa – cao KNUP thấp Giá trị 

P 

PR 

(KTC 95%) n % n % 

Hình thức điều 
trị 

Nội trú 5 100 0 0   

Ngoại trú  227 88,67 29 11,33 <0,001 0,89 (0,85 - 0,93) 

Khoảng thời 
gian mắc bệnh 

< 1 năm 153 90 17 10  1 

1 - <3 năm 62 88,57 8 11,43 0,749 0,98 (0,89 - 1,08) 

≥3 năm 17 80,95 4 19,05 0,332 0,89 (0,72 - 1,11) 

Giai đoạn 

Giai đoạn 1 18 94,74 1 5,26  1 

Giai đoạn 2 120 88,89 15 11,11 0,305 0,93 (0,83 - 1,05) 

Giai đoạn 3 81 87,1 12 12,9 0,212 0,92 (0,8 - 1,05) 

Chưa xác định 13 92,86 1 7,14 0,827 0,98 (0,82 - 1,17) 

Hóa trị 
Không  77 92,77 6 7,23   

Có 155 87,08 23 12,92 0,173 0,94 (0,86 - 1,02) 

 

Kết quả bảng 2 cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả năng ứng phó với hình thức điều 
trị. Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả năng ứng phó trên bệnh nhân ung thư vú với 
khoảng thời gian mắc bệnh, giai đoạn, hóa trị (p>0,05). 

Bảng. Mối liên quan giữa khả năng ứng phó với các thang 

Đặc điểm 
KNUP vừa - cao KNUP thấp 

Giá trị P PR (KTC 95%) 
n % n % 

Chức năng hỗ 
trợ gia đình 

Không gắn kết 9 75  25  1 

Gắn kết không tốt 21 61,76 13 38,24 0,366 0,82 (0,54 - 1,25) 

Gắn kết tốt 232 88,89 13 11,11 0,18 1,25 (0,9 - 1,74) 

Trầm cảm 

Không bị trầm cảm 178 93,19 13 6,81 0,004* 1 

Có triệu chứng 37 84,09 7 15,91  0,86 (0,77 - 0,95) 

Bị trầm cảm 17 65,38 9 34,62  0,73 (0,59 - 0,91) 

Lo âu 

Không bị lo âu 160 90,4 17 9,6  1 

Có triệu chứng 51 92,73 4 7,27 0,572 1,02 (0,94 -1,12) 

Bị lo âu 21 72,41 8 27,59 0,059 0,8 (0,64 - 1) 

Tìm kiếm sự hỗ trợ (GHSQ)    0,004* 1,01 (1 - 1,01) 

*Phân tích theo khuynh hướng 

Kết quả bảng 3 cho thấy có mối liên quan có tính khuynh hướng giữa khả năng ứng phó và trầm cảm. 
Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả năng ứng phó trên bệnh nhân ung thư vú với chức 
năng hỗ trợ gia đình, lo âu, tìm kiếm sự hỗ trợ (p>0,05). 

Bảng 4. Mô hình hồi quy đa biến giữa khả năng ứng phó với các yếu tố (n = 261) 

Khả năng ứng phó Giá trị P PR (KTC 95%) 

Mức độ trầm cảm Không bị trầm cảm  1 
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Có triệu chứng 0,303 0,93 (0,81 - 1,07) 

Bị trầm cảm 0,011 0,71 (0,55 - 0,92) 

Nhóm tuổi 

<40 tuổi  1 

40 - 49 tuổi 0,001 0,86 (0,78 - 0,94) 

50 - 59 tuổi 0,003 0,87 (0,79 - 0,95) 

≥ 60 tuổi 0,007 0,86 (0,77 - 0,96) 

Tôn giáo 

Không tôn giáo   

Phật giáo 0,77 0,98 (0,88 - 1,09) 

Tôn giáo khác 0,016 1,13 (1,02 - 1,24) 

Kinh tế 
Không đủ sống   

Đủ sống 0,01 0,87 (0,78 - 0,97) 

Hình thức điều trị 
Nội trú   

Ngoại trú 0,023 0,82 (0,7 - 0,97) 

Sau khi kiểm soát các yếu tố liên quan theo mô hình hồi quy đa biến Poisson (bảng 4), yếu tố có mối liên 
quan chặt chẽ nhất với khả năng ứng phó ở bệnh nhân ung thư vú là mức độ trầm cảm, nhóm tuổi, tôn giáo, 
kinh tế, hình thức điều trị. 

 

BÀN LUẬN 

Điểm Brief-COPE trung bình của nghiên cứu 
này là 65,24 ± 7. Kết quả nghiên cứu tương đối cao 
hơn nghiên cứu năm 2017 tại Iran được thực hiện 
trên 187 bệnh nhân ung thư vú, có điểm khả năng 
ứng phó trung bình trước khi điều trị là 46,37 ± 11, 
và sau khi điều trị là 51,48 ± 9[7]. Bên cạnh đó, một 
nghiên cứu tại Ấn Độ trên đối tượng bệnh nhân ung 
thư và bệnh nhân sống sót sau ung thư có điểm khả 
năng ứng phó lần lượt là 33,27 ± 4,18 và  
55,13 ± 4,02[6].Trong nghiên cứu này, tỉ lệ bệnh nhân 
ung thư vú sử dụng chiến lược đối phó Hỗ trợ cảm 
xúc cao nhất (6,41 ± 1,16). Tương đồng với nghiên 
cứu của Kershaw là 6,86 ± 1,6[11] và nghiên cứu của 
Silva[8]. Được sử dụng phổ biến thứ hai là chiến lược 
Tự phân tâm (6,37 ± 1,28). Bên cạnh đó, chiến lược 
ứng phó Nhận sự hỗ trợ (6,33 ± 1,23) và Chấp thuận 
(5,77 ± 0,95) cũng được đối tượng tham gia nghiên 
cứu sử dụng phổ biến. 

Khi xem xét trong mô hình đa biến, kết quả 
nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa khả năng 
ứng phó và nhóm tuổi, nhóm tuổi càng cao thì khả 
năng ứng phó càng thấp, nhóm tuổi trên 40 có tỷ lệ 
khả năng ứng phó thấp hơn 11% - 13% so với nhóm 
dưới 40 tuổi. Theo nghiên cứu của Rudolf H. Moos, 
người lớn tuổi sẽ có nhiều vấn đề cá nhân và tài 
chính / công việc, người cao tuổi đánh giá các vấn 
đề sức khỏe là mối đe dọa đáng quan tâm nhất và 
có xu hướng tránh né giải quyết vấn đề đó[13]. Theo 
nghiên cứu của Carolyn, người cao tuổi ít nỗ lực đối 
phó hơn người trung niên và trẻ tuổi[4]. Có mối liên 
quan giữa khả năng ứng phó và tôn giáo, người theo 

nhóm tôn giáo khác có khả năng ứng phó cao hơn 
người không theo tôn giáo 13%, KTC 95% là  
(1,02 - 1,25). Kết quả tương tự đã được báo cáo 
trong một nghiên cứu khác, và đã được báo cáo 
rằng sử dụng tôn giáo và tâm linh làm nguồn lực và 
cách đối phó là phổ biến ở bệnh nhân, và nó cũng 
có thể có vai trò trong việc điều chỉnh lâu dài đối với 
bệnh ung thư bằng cách mang lại sự thoải mái về 
cảm xúc và cảm giác hy vọng[10]. Có mối liên quan 
giữa khả năng ứng phó và tình trạng kinh tế, người 
có kinh tế đủ sống có khả năng ứng phó thấp hơn 
người kinh tế không đủ sống 13%, KTC 95% là  
(0,79 - 0,97). Tương đồng với nghiên cứu của Phillip 
(2002), cho thấy cá nhân thu nhập thấp sử dụng 
chiến lược ứng phó nhiều hơn thu nhập cao. Một lời 
giải thích cho sự phát hiện này là các đối tượng thu 
nhập thấp được báo cáo bệnh mãn tính và căng 
thẳng hằng ngày cao, mà mức độ căng thẳng cao sẽ 
tạo điều kiện sử dụng nhiều hơn các chiến lược ứng 
phó, với mục đích làm giảm trạng thái căng thẳng, 
chống chọi bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc 
sống[5]. Người bị trầm cảm sẽ giảm khả năng ứng 
phó đi 28% so với người không bị trầm cảm, KTC 
95% (0,55 - 0,94). Theo nghiên cứu của Stanton 
(2019), thì khả năng ứng phó càng cao thông qua 
chấp nhận tích cực thì triệu chứng trầm cảm càng 
giảm[9]. Nghiên cứu Orzechowska (2013), nhận định 
rằng bệnh nhân trầm cảm trong các tình huống căng 
thẳng thường sử dụng các chiến lược dựa trên sự 
tránh né và từ chối và gặp nhiều khó khăn hơn trong 
việc tìm kiếm các khía cạnh tích cực của các vấn đề 
căng thẳng[2]. Bệnh nhân ngoại trú có tỉ lệ khả năng 
ứng phó thấp hơn 16% so bệnh nhân bệnh nhân 
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điều trị nội trú, KTC 95% 0,71 - 0,99. Việc xếp hàng 
chờ đợi đến lượt khám và không khí đông đúc của 
bệnh viện tạo nên cảm giác mệt mỏi và căng thẳng 
ở bệnh nhân. Bệnh nhân điều trị ngoại trú hạn chế 
việc chia sẻ cảm xúc, nhận được sự đồng cảm từ 
người khác. Bên cạnh đó, việc phân tầng chọn mẫu 
theo khoa, các bệnh nhân nội trú được đưa vào 
nghiên cứu chủ yếu từ Khoa Ngoại 4, bệnh nhân 
thường áp dụng phương pháp điều trị phẫu thuật và 
ở giai đoạn đầu nên có thể ảnh hưởng đến kết quả 
nghiên cứu. 

Điểm mạnh và điểm hạn chế 

Điểm mạnh của nghiên cứu là nghiên cứu tiến 
hành với cỡ mẫu vừa đủ, phù hợp với nhiều nghiên 
cứu liên quan về khả năng ứng phó trên bệnh nhân. 
Nghiên cứu viên thu thập thông tin bằng phương 
pháp phỏng vấn mặt đối mặt nên thông tin chính xác 
và đầy đủ. Nghiên cứu áp dụng đầy đủ các biện 
pháp kiểm soát sai lệch thông tin, sai lệch chọn lựa, 
nên kết quả nghiên cứu có tính khách quan và khoa 
học. Điểm hạn chế là nghiên cứu đã áp dụng lấy 
mẫu thuận tiện nên ảnh hưởng đến tính đại diện của 
nghiên cứu. Mặc khác, nghiên cứu chỉ thực hiện tại 
3 khoa của bệnh viện Ung Bướu TP. HCM và bộ câu 
hỏi Brief - COPE chưa được chuẩn hóa tại  
Việt Nam. 

KẾT LUẬN 

Kết quả khả năng ứng phó ở bệnh nhân ung 
thư vú có chiều hướng tích cực (88,51% bệnh nhân 
có khả năng ứng phó vừa). Những bệnh nhân bị 
trầm cảm thì khả năng ứng phó thấp. Nghiên cứu chỉ 
ra rằng chăm sóc bệnh nhân ung thư vú cần quan 
tâm về sức khỏe thể chất, tâm lý, kinh tế - xã hội, 
đồng thời bệnh nhân nên áp dụng chiến lược ứng 
phó cá nhân để hạn chế tác động của việc điều trị và 
chẩn đoán ung thư vú lên tâm lý bệnh nhân. Mặt 
khác, cộng đồng kết nối với đội công tác xã hội tạo 
điều kiện, hỗ trợ bệnh nhân về mặt kinh phí hoặc 
quy trình khá chữa bệnh. 
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ABTRACT 

Ability of response with diagnosis - treatment and associated factors in breast cancer patients at 
Oncology Hospital Ho Chi Minh City 

Objective: Determine the proportion of response to diagnosis - treatment and associated factors in breast 
cancer patients at Oncology Hospital Ho Chi Minh city in 2020. 

Method: Cross-sectional study was conducted on 261 breast cancer patients being treated at the 
Department of Internal Medicine 4, External 4, X-ray 4 of the HCM City Oncology Hospital. Sampling was 
based on the proportion of stratification by each department, then convenient sampling in the departments. The 
study utilized the Brief-COPE scale to measure responsiveness, the level of family support was measured by 
the APGAR scale, the HADS scale was utilized to measure the level of depression - anxiety, and the GHSQ 
scale was utilized to measure the seeking help. 

Result: The mean age was 51.29 years (sd = 9.56). The proportion of ability of response among breast 
cancer patients in medium, low, high were 88.51%, 11.11%, 0.38%, respectively. Majority of response ability 
among breast cancer patients were Emotional Support, Self-Distraction and Instrumental Support. There were 
significant difference in response ability between age group, economic status, religion, type of treatment, and 
severity of depression. 

Discussion: The result of response ability in breast cancer patients tend to be positive. Depressed patients 
had a low coping capacity. This study shows that caring for breast cancer patients needs to be concerned 
about physical, psychological and social health, and apply individual response strategies to limit the impact of 
breast cancer on psychology patient. 

Keywords: Cope, breast cancer, Brief-COPE, depression, Oncology Hospital. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo GLOBOCAN 2018, ở Việt Nam 2018 có 
164.671 ca ung thư mới và 114.871 ca tử vong vì 
ung thư và hơn 300.000 bệnh nhân đang sống 
chung với ung thư. Hầu hết các bệnh nhân ung thư 

đều phải chịu đau đớn, có thể do bản thân căn bệnh 
ung thư, cũng có thể do điều trị (phẫu thuật, hóa trị, 
xạ trị). Cơn đau là trải nghiệm phức tạp, ảnh hưởng 
đến cả thể chất, tinh thần, tâm lý, làm giảm trầm 
trọng chất lượng sống của bệnh nhân. Có khoảng 
5% - 10% bệnh nhân ung thư có cơn đau mạn tính 

Mục tiêu: Đánh giá tình hình điều trị và hiệu quả kiểm soát đau cho bệnh nhân ung thư tại khoa Nội 4 
nội trú Bệnh viện Ung bướu TPHCM 

Phương pháp: Báo cáo loạt ca những bệnh nhân tại khoa Nội 4, được nhập nội trú để tiếp tục điều 
trị giảm đau tại BVUB TP.HCM từ 1/12/2019 đến 30/1/2020.  

Kết quả: Có 30 trường hợp bệnh nhân ung thư được khảo sát, trong đó 6 nam và 24 nữ. Tuổi trung vị 
là 51 (từ 25 tới 70 tuổi). Ung thư vú chiếm 15 trường hợp (50%). Bệnh lý ung thư giai đoạn IV có đến 
43.3%, giai đoạn III có 8%. Vị trí di căn trong các trường hợp ung thư giai đoạn IV, tỉ lệ nhiều nhất quan 
sát được là xương (40%) và gan (30%). 50% bệnh nhân được điều trị phẫu thuật trước đó, 23.3% được 
xạ trị, và 90.1% được hoá trị. Có 4 trường hợp ghi nhận đang mắc các bệnh mạn tính kèm theo, và 1 
trường hợp mắc cả 3 bệnh cùng lúc, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường và viêm gan siêu vi B. Vị trí 
đau thường gặp nhất là đau thân và tại bướu nguyên phát, đa số là bướu vú (93.3%). Khi nhập viện, các 
bệnh nhân chủ yếu đau mức độ nặng (từ 7-10 điểm theo thang điểm đánh giá đau), chiếm 66.7%. Sau 
khi được điều trị giảm đau tại nội trú và đánh giá theo thang điểm PMI của WHO, 93.3% nhận được điều 
trị giảm đau thích hợp sau 24 giờ, 6.7% được điều trị giảm đau chưa thích hợp. Sau 7 ngày, 96.67% được 
giảm đau thoả đáng. 1 bệnh nhân đã được chuyển điều trị ngoại trú trước thời điểm 7 ngày. Tuy nhiên, 
đánh giá chủ quan mức độ hài lòng của bệnh nhân sau 7 ngày điều trị, có 26.67% chưa hài lòng với điều 
trị hiện tại.  

Kết luận: Hầu hết các bệnh nhân ung thư đều phải chịu đau đớn. Cơn đau là trải nghiệm phức tạp, 
ảnh hưởng đến cả thể chất, tinh thần, tâm lý, làm giảm trầm trọng chất lượng sống của bệnh nhân. Kết 
quả bước đầu cho thấy việc điều trị giảm đau có hiệu quả, giúp phần lớn bệnh nhân cải thiện triệu chứng 
sau 7 ngày điều trị nội trú.  

Từ khoá: Ung thư, đau, kiểm soát đau, nội trú.  
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làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.1 Năm 
1996, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thang 
điểm đánh giá cơn đau với 3 bậc giảm đau: bậc 1 
(đau nhẹ) với các thuốc giảm đau không opioid và 
các thuốc hỗ trợ, bậc 2 (đau trung bình) với thuốc 
giảm đau có opioid yếu, và bậc 3 (đau nặng) với 
thuốc giảm đau opioid mạnh. Khi thực hành thang 
điểm đau này, cơn đau có thể được điều trị ở đa số 
các bệnh nhân. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều 
hướng dẫn giúp điều trị cơn đau, nhiều bệnh nhân 
vẫn chưa được đánh giá và điều trị đau một cách 
thích hợp. Bệnh nhân thường cản trở quá trình điều 
trị đau, nguyên nhân có thể do những hiểu biết sai 
lầm về thuốc giảm đau và các tác dụng phụ, không 
tuân thủ đúng phác đồ điều trị, chưa giao tiếp tốt với 
nhân viên y tế khi cần phải cung cấp thang điểm 
đau. Những nguyên nhân khác về phía nhân viên y 
tế, đó có thể là do chưa đánh giá đúng về kiểu đau, 
mức độ đau của bệnh nhân. Theo tổng quan hệ 
thống y văn xuất bản năm 2014, sử dụng Bảng điểm 
đánh giá đau (Pain Management Index – PMI), có 
khoảng 1/3 bệnh nhân không được điều trị giảm đau 
đầy đủ. 2 Do vậy, để đạt được thành công trong điều 
trị giảm đau, chúng tôi thực hiện một nghiên cứu tiến 
cứu, với mục tiêu đánh giá mức độ đau, tình hình sử 
dụng thuốc giảm đau và hiệu quả đạt được cho các 
bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Nội 4, Bệnh viện 
Ung bướu TPHCM. Kết quả của nghiên cứu là giúp 
cải thiện tình trạng kiểm soát đau, giảm thiểu tác 
dụng phụ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh 
nhân. 

TỔNG QUAN Y VĂN 

Định nghĩa đau 

Theo International Association for the Study of 
Pain (IASP) năm 1994. 

“Là cảm giác và sự chịu đựng khó chịu gây ra 
bởi các tổn thương thực thể hay tiềm tàng, hoặc 
được mô tả như do các tổn thương đó gây ra”. Năm 
1960, Dame Cicely Saunders cùng các cộng sự đã 
đưa ra khái niệm đau tổng thể để lý giải nguồn gốc 
của cảm giác đau, bao gồm: thể chất, tinh thần, tình 
trạng xã hội, kể cả vấn đề tâm lý. Đau là triệu chứng 
phổ biến và nghiêm trọng của ung thư và nhiều loại 
bệnh lành tính nặng, tuy hiện đã có nhiều phương 
thức hiệu quả để kiểm soát đau, nhưng nhiều bệnh 
nhân vẫn chưa được kiểm soát đau đầy đủ. 

Nguyên nhân đau có thể do: [3] bệnh lý ung thư 
(xâm lấn xương, mô, thanh mạc, xâm lấn hay chèn 
ép thần kinh, co thắt cơ, loét, tăng áp lực nội sọ...), 
biến chứng của ung thư (loét tì đè, phù bạch huyết, 
nhiễm nấm...), quá trình chẩn đoán và điều trị ung 
thư (đau sau phẫu thuật, độc tính thần kinh của hóa 
trị, viêm niêm mạc do xạ trị...) hoặc do các bệnh lý 

phối hợp khác. Trong nhiều trường hợp, sự phối 
hợp giữa các dấu hiệu và triệu chứng giúp ta nghĩ 
đến các hội chứng đau tương ứng, từ đó xác định 
nguyên nhân cơn đau, định hướng chẩn đoán và 
đánh giá, làm rõ tiên lượng đối với cơn đau và cả 
bệnh lý nguyên nhân và hướng dẫn can thiệp điều 
trị. 

Các hội chứng đau được chia làm hai loại, đau 
cấp và đau mạn. Các hội chứng đau cấp thường liên 
quan đến các can thiệp chẩn đoán hay điều trị, trong 
khi các hội chứng đau mạn thường do bệnh lý ung 
thư hay các liệu pháp toàn thân 

Đau cấp tính 
Chiếm phần lớn là đau do các thủ thuật can 

thiệp và điều trị, chẳng hạn như chọc dò tủy sống và 
đau đầu sau chọc dò, lấy máu động mạch – tĩnh 
mạch, nội soi sinh thiết, các thủ thuật dẫn lưu, đau 
do chích thuốc, hội chứng tăng cảm do opioid. Các 
triệu chứng đau do bệnh lý ung thư: xuất huyết trong 
khối u, thường gặp nhất trong bệnh lý ung thư gan 
nguyên phát; gãy xương do ung thư nguyên phát 
hay di căn, thuyên tắc tĩnh mạch… 

Ngoài ra, có thể đau có tác dụng phụ của các 
liệu pháp điều trị đặc hiệu như: viêm niêm mạc 
miệng, ba loại hóa chất thường gây viêm niêm mạc 
miệng là doxorubicin, fluorouracil và methotrexate; 
độc tính thần kinh của hóa trị, thường gặp với triệu 
chứng tổn thương đa dây thần kinh ngoại vi, ở nhiều 
phác đồ hóa trị, bao gồm vincristine (nhiều nhất), 
cisplatin, paclitaxel, oxaliplatin, thalidomide và 
bortezomib, triệu chứng thường sẽ mất đi sau khi 
ngưng hóa trị hay giảm liều, một số ít trường hợp 
tổn thương trở thành mạn tính. Và còn có thể có các 
dạng đau do các liệu pháp toàn thân khác: đau cơ, 
đau khớp do paclitaxel; đau xương do pegfilgastrim, 
hội chứng bàn tay bàn chân do capecitabine, 
fluorouracil, vinorelbine, docetaxel, cyratabine; phản 
ứng da bàn tay, bàn chân do điều trị với các tác 
nhân ức chế EGFR như erlotinib, sorafenib và 
sunitinib; tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do 
xạ trị; viêm ruột/ viêm trực tràng do xạ trị. 

Đau mạn tính 
Có khoảng 3 phần 4 số bệnh nhân có triệu 

chứng đau do ung thư, gồm hai loại là đau cảm thụ 
(gồm đau thân thể và đau tạng) và đau thần kinh. 
Các nguyên nhân khác là do quá trình điều trị hay 
biến chứng của ung thư và việc điều trị các biến 
chứng đó. Đau thân thể bao gồm đau do di căn 
xương; đau phần mềm thường thấy ở sarcoma, các 
khối u xâm lấn tại chỗ; đau tạng thường do tắc 
nghẽn hoặc tổn thương lên phần cảm thụ đau của 
các khoang như bao gan, tắc ruột, di căn phúc mạc, 
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u xâm lấn tuỵ, đám rối tạng…Đau thần kinh có trong 
40% các bệnh nhân đau do ung thư.  

 

 

Phân bậc giảm đau và điều trị 

Định nghĩa 
Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) năm 1996 đã đưa ra thang điểm điều trị đau do ung 

thư, bao gồm 3 bậc giảm đau nhẹ, trung bình, nặng như sau:  

 
World Health Organization. Cancer pain relief, 2nd Ed. Geneva, 1996  

Các thuốc không opioid gồm có acetaminophen hoặc các NSAIDs. Các thuốc opioid yếu gồm có tramadol, 
dihydrocodeine. Các thuốc opioid mạnh gồm có morphine, hydromorphone, oxycodone, buprenorphine, 
fentanyl…  

Có nhiều thang điểm đánh giá đau để các bác sĩ lâm sàng sử dụng, có thể bằng thước đo, hoặc bằng 
hình ảnh, dù cho sử dụng công cụ nào, cũng nên nhất quán khi đánh giá và điều trị cho bệnh nhân, giúp đạt 
được hiệu quả điều trị đau cao nhất.  

+ Thang điểm thước đo: phù hợp sử dụng cho người lớn 

 
 

+ Thang điểm nét mặt Wong-Baker: có thể sử dụng được cho cả trẻ em 
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Điều trị 

Như vậy, việc lựa chọn khởi đầu điều trị giảm đau cho bệnh nhân sẽ dựa vào sự đánh giá cơn đau theo 
thang điểm ban đầu, và áp dụng 3 bậc giảm đau mà WHO đã đưa ra. Nguyên tắc điều trị giảm đau như sau:  

+ Không trì hoãn việc điều trị đau, loại bỏ hoặc làm giảm mức độ nặng của đau đến mức bệnh nhân có 
thể chấp nhận được, dự phòng cơn đau tái diễn, giúp bệnh nhân có thể thực hiện các hoạt động thông 
thường.  

+ Phối hợp các phương pháp điều trị để có thể đạt hiệu quả giảm đau tốt nhất, có thể gồm cả can thiệp 
dùng thuốc hay không dùng thuốc. 

+ Tìm và điều trị các nguyên nhân gây đau, chú ý các vấn đề tâm lý xã hội, vì nó có thể gây ra hoặc làm 
đau nặng hơn hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Vì vậy quản lý đau toàn diện đòi hỏi phải quan tâm đến các vấn 
đề tâm lý xã hội. 

+ Theo dõi sát đáp ứng của điều trị để đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất và giảm đến mức thấp nhất các 
tác dụng phụ. Cá thể hoá điều trị cho từng bệnh nhân 

+ Ưu tiên sử dụng thuốc đường uống nếu có thể, trừ khi cần phải kiểm soát đau cấp cứu.  

Điều trị các cơn đau nặng: 4 
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Cancer Care Alliace of Teeside, Durham and North Yorkshire Network Supporitve and Palliative Care 
Guidelines 2006.  

Chuyển đổi liều 
Một vấn đề khác, khi cần phải chuyển đổi giữa các loại thuốc giảm đau với nhau, NCCN cũng đưa ra 

hướng dẫn như sau: [5] 

Đánh giá sau 24 giờ 

Nếu cơn đau được kiểm soát, chuyển đổi 
sang dạng thuốc tác dụng kéo dài, bằng cách 
lấy tổng liều Morphine dùng trong ngày, chia 
làm 2. 

Dùng liều đau cứu hộ khi cần 

Đánh giá sau 24 giờ 

Nếu cơn đau được kiểm soát, tiếp tục liều 
đang dùng 

Dùng liều đau cứu hộ khi cần 

 

Khởi đầu với Morphine đường uống phóng 
thích nhanh 

Đau không kiểm soát được với liều tối đa của thuốc giảm đau bậc 2 theo WHO 

(codein 60mg x 4 lần/ngày, tramadol 100mg x 4 lần/ngày 

Khởi đầu với Morphine đường uống tác dụng 
kéo dài 

Lưu ý dùng liều thấp ở người cao tuổi, thể trạng kém, suy giảm chức năng thận 

Dừng thuốc giảm đau bậc 2 

Dùng Morphine dạng uống 10mg mỗi 4 giờ 

Dùng liều tương tự để cứu hộ cơn đau khi 
cần 

Dừng thuốc giảm đau bậc 2 

Dùng Morphine dạng uống 20mg mỗi 12 giờ 

Dùng Morphine tác dụng nhanh để cứu hộ 
cơn đau khi cần, liều 5 - 10mg/lần 

Đánh giá sau 24 giờ 

Nếu có tác dụng phụ/độc tính: giảm liều 

Nếu cơn đau được kiểm soát, tiếp tục liều và 
đánh giá lại sau đó 24 giờ tiếp theo 

Nếu cơn đau không được kiểm soát, điều 
chỉnh liều theo số liều giảm đau cứu hộ phải 
dùng trong ngày (tăng 30-50% tổng liều 
Morphine phải dùng) 

Đánh giá sau 24 giờ 

Nếu có tác dụng phụ/độc tính: giảm liều 

Nếu cơn đau được kiểm soát, tiếp tục liều và 
đánh giá lại sau đó 24 giờ tiếp theo 

Nếu cơn đau không được kiểm soát, điều 
chỉnh liều theo số liều giảm đau cứu hộ phải 
dùng trong ngày (tăng 30-50% tổng liều 
Morphine phải dùng) 
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Tác dụng phụ của thuốc giảm đau [6] 
Nhóm thuốc Paracetamol: Tác dụng phụ nổi bật 

nhất là nhiễm độc gan nếu sử dụng quá liều theo 
khuyến cáo, và lưu ý không nên sử dụng cho những 
người nghiện rượu nặng. 

Các thuốc kháng viêm không steroids: loét dạ 
dày, và sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân suy 
thận, suy gan, bệnh lý đông máu hoặc suy giảm 
chức năng tiểu cầu 

Các thuốc hỗ trợ 
+ Thuốc giảm đau thần kinh:  

Amitriptyline: Lơ mơ, hạ huyết áp thế đứng, các 
tác dụng kháng cholinergic, quá liều có thể gây 
nhiêm độc tim 

Gabapentin: Lơ mơ mỗi khi tăng liều, chóng 
mặt, run 

Corticosteroid: Rối loạn tâm thần, lo âu, xuất 
huyết dạ dày ruột, tăng đường máu, tăng huyết áp… 

Các thuốc opioid 
+ Buồn nôn, nôn: Thường nhẹ và tự khỏi trong 

vòng một tuần 

+ An thần: Thường khỏi trong vòng một tuần, 
tuy nhiên bệnh nhân không nên vận hành máy móc 
nặng hoặc thực hiện công việc nguy hiểm trong vòng 
2 tuần sau khi bắt đầu điều trị opioid hoặc trong 1 
đến 2 tuần sau khi thay đổi phương thức điều trị. 

+ Mê sảng: Thường xảy ra ở những bệnh nhân 
già và những bệnh nhân dùng đồng thời với các 
thuốc kích thích tâm thần như benzodiazepines, tình 
trạng mê sảng có thể được cải thiện bằng sự giảm 
nhẹ liều của opioid.  

+ Táo bón: Không giống như các tác dụng phụ 
khác, táo bón không khỏi nếu dùng opioid lâu dài. 
Do đó cần lưu ý sử dụng các nhóm thuốc kích thích 
nhuận tràng cho bệnh nhân sử dụng opioid 

+ Suy hô hấp: hiếm khi xảy ra, tuy nhiên nếu 
như xảy ra, lưu ý đánh giá về sự thay đổi các tình 
trạng y học cơ bản của bệnh nhân như suy thận, suy 
gan, nhiễm trùng huyết… Một điều lưu ý nữa, tình 
trạng an thần (ngủ gà) hầu như luôn luôn xảy ra 
trước suy hô hấp.  

+ Phản ứng dị ứng: Nổi mẩn, mề đay, ngứa. 
Hiếm xảy ra phản ứng quá mẫn.  
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Đánh giá hiệu quả điều trị 

Việc đánh giá đau thường do bệnh nhân khai 
bệnh, bác sĩ, điều dưỡng đánh giá, và đôi khi có cả 
người thân của bệnh nhân. Nhân viên y tế thường 
đánh giá thấp hơn mức độ đau thực sự của bệnh 
nhân. Trong khi đó người than trong gia đình thường 
có xu hướng đánh giá quá mức độ đau của bệnh 
nhân. Đau do ung thư thường nặng nề hơn đau do 
các loại bệnh tật khác không liên quan ung thư do có 
sự tác động rất lớn từ yếu tố tâm lý. Bệnh ung thư 
nhạy cảm với đau nhiều hơn do: lo lắng, sợ hãi, trầm 
cảm, rối loạn tâm thần. Có đến 25% bệnh nhân ung 
thư mắc bệnh trầm cảm. Tình trạng tâm lý có thể 
ảnh hưởng đến mức độ đau và ngược lại, mức độ 
biểu hiện đau và các triệu chứng thực thể khác có 
thể xuất hiện nhiều hơn ở bệnh nhân có vấn đề tâm 
lý. 

Hiện tại, tất cả các thang điểm đánh giá đau 
đều dựa theo sự biểu hiện mức độ đau và sự suy 
sụp tinh thần của bệnh nhân. Vì vậy cần phải có sự 
đánh giá toàn diện về mức độ đau của bệnh nhân: 
sử dụng cùng 1 phương tiện đánh giá đau, liên tục 
đánh giá sự đáp ứng giảm đau của bệnh nhân và 
kiểm soát tốt các cơn đau đột xuất. Vậy cần thiết 
phải đánh giá đau thông qua: bệnh sử, giai đoạn 
bệnh, quá trình điều trị trước đó, các triệu chứng 
thực thể khác, vấn đề tâm lý xã hội, tiền sử nghiện 
rượu, tình trạng nhận thức và các bệnh lý khác kèm 
theo… 

Có thể đánh giá dựa trên các bản phân loại đau 
như: VAS (visual analog scale), mô tả đau bằng 
ngôn ngữ, bằng thang điểm…đã mô tả ở trên. Các 
bảng đánh giá đau chuyên biệt hơn thường được 
các bác sĩ lâm sàng sử dụng: [7] 

BPI (brief Pain Inventory) 

Có thể thực hiện bởi bác sĩ lâm sàng hoặc bệnh 
nhân tự đánh giá 

Phiên bản rút ngọn chỉ mất vài phút để thực 
hiện 

+ Vị trí điểm đau bằng hình vẽ 

+ Mô tả cường độ đau bằng thang điểm VAS 

+ Mức độ đau ảnh hưởng lên chất lượng sống, 
sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân 

 

 
Khuyết điểm lớn nhất của các bảng chấm điểm 

đó là càng chuyên biệt thì càng khó để thực hiện lặp 
lại nhiều lần. Thời gian lặp lại đánh giá đáp ứng đau 
vẫn chưa được khuyến cáo bởi một nghiên cứu lâm 
sàng nào. Khi điều trị các bệnh lý cấp tính, nên đánh 
giá đau 1 đến 2 lần/ ngày.  Tuy nhiên đối với điều trị 
các bệnh lý mãn tính, bệnh nhân thường được đánh 
giá 3 lần/ tuần. Đối với bệnh nhân chăm sóc tại nhà, 
đánh giá đau có thể thực hiện qua điện thoại bằng 
thang đánh giá đau bằng điểm số từ 0-10, hoặc 
đánh giá mỗi khi bệnh nhân đến bệnh viện khám 
định kì. 

Bảng phân loại đau ECS-CP (dành cho bác sĩ 
lâm sàng) nhằm đánh giá và phân loại chính xác loại 
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đau nhằm đưa ra phương pháp điều trị phù hợp 
nhất, các vấn đề tâm lý mà bệnh nhân có thể mắc 
phải làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị đau, mức 
độ lệ thuộc opioid. [8] 

Edmonton Classification System for Cancer 
Pain (ECS-CP) 

Cơ chế đau 
No: Không đau 

Nc: Đau thụ thể, có thể kết hợp đau tạng 
và/hoặc đau xương hoặc phần mềm 

Ne: Đau thần kinh kèm hoặc không kèm đau 
thụ thể 

Nx: Không đủ thông tin 

Cơn đau hiện tại 
Io: Hiện không đau 

Ii: Hiện có đau 

Ix: Không đủ thông tin 

Sang chấn tâm lý 
Po: Không sang chấn tâm lý 

Pp: Có biểu hiện sang chấn tâm lý 

Px: Không đủ thông tin 

Hành vi lệ thuộc thuốc 
Ao: Không có hành vi lệ thuộc thuốc 

Aa: Có hành vi lệ thuộc thuốc 

Ax: Không đủ thông tin 

Tình trạng nhận thức 
Co: Không thay đổi nhận thức, bệnh nhân có 

thể cung cấp đầy đủ thông tin về cơn đau 

Ci: Thay đổi nhận thức một phần 

Cu: Hoàn toàn thay đổi nhận thức, bệnh nhân 
không đáp ứng/không thể đưa ra tiền sử, thông tin 
cơn đau 

Cx: Không đủ thông tin 

Điểm ECS-CP: N_I_P_A_C 

ECS-CP lấy hình mẫu từ hệ thống phân loại 
TNM trong ung thư, với mục tiêu đánh giá bệnh 
nhân có tiên lượng tốt, trung bình, hay xấu, giúp đạt 
được hiệu quả điều trị giảm đau cao nhất. [9] 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Báo cáo loạt ca 

Đối tượng nghiên cứu 

Các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Ung bướu 
TPHCM, khoa Nội 4, được nhập nội trú điều trị, từ 
01/12/2019 đến 30/01/2020. 

Các bước thực hiện nghiên cứu 

Sau khi chọn bệnh nhân trong tiêu chuẩn nhận 
bệnh, chúng tôi ghi nhận các biến số: 

Các biến số dịch tễ học: tuổi, giới tính 

Các biến số lâm sàng: vị trí ung thư nguyên 
phát, giai đoạn bệnh, vị trí di căn, vị trí đau, điều trị 
đặc hiệu trước khi nhập nội trú, các bệnh lý kèm 
theo, tiền căn sử dụng thuốc giảm đau trước đó và 
thời gian điều trị. 

Qúa trình điều trị 

Các bệnh nhân được nhập nội trú được đánh 
giá mức độ đau, phân loại kiểu đau (đau thụ thể, đau 
thần kinh, đau hỗn hợp hoặc đau không xác định). 
Chúng tôi đánh giá đau thần kinh dựa vào bảng 
khảo sát DN4 [10] như sau: 

Câu 1: Kiểu đau của bạn có các tính chất sau 
hay không? 

 Có Không 

Nóng rát   

Đau tăng khi lạnh   

Đau như điện giật   

 

Câu 2: Vùng bị đau của bạn có các triệu chứng 
kèm theo hay không? 

 Có Không 

Cảm giác kiến bò (tingling)   

Kim châm  (needles)   

Tê rần (numbness)   

Ngứa (itching)   

 

Câu 3: Khám BN: Cảm giác tại khu vực đau của 
bạn có các biểu hiện như: 

 Có Không 

Giảm cảm giác khi chạm vào (touch)   

Giảm cảm giác khi châm vật nhọn (pinprick)   

 

Câu 4: Khám BN: Cảm giác đau của bạn có thể 
gây ra bởi/bị gia tăng lên khi: 

 Có Không 
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Cọ lướt qua (Brush)   

Đánh giá: 4 điểm thì 90% là đau thần kinh. 

Sau đó các bệnh nhân này được tiến hành điều 
trị giảm đau theo thang giảm đau 3 bậc của WHO 
năm 1996. Chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả điều trị, 
mức độ giảm đau của bệnh nhân đạt được sau 24 
giờ, và sau đó 7 ngày, bằng cách áp dụng thang 
điểm đánh giá điều trị đau PMI (Pain Management 
Index) của WHO, năm 1996:  

Thuốc giảm đau được đánh giá số điểm: 0 nếu 
như không sử dụng, 1 cho thuốc giảm đau không 
opioid, 2 cho opioid yếu và 3 cho opioid mạnh. 

Mức độ đau: 0 nếu như không đau, 1 cho đau 
nhẹ (1-3 điểm), 2 cho đau trung bình (4-6 điểm) và 3 
cho đau nặng (7 - 10 điểm) 

Điểm số PMI được tính bằng cách lấy số điểm 
của thuốc giảm đau trừ đi số điểm mức độ đau (kết 
quả từ -3 đến +3). PMI <0 cho thấy điều trị giảm đau 
không thích hợp, và ngược lại, PMI 0 chứng tỏ điều 
trị giảm đau thích hợp. Chúng tôi sẽ đánh giá điểm 
số PMI sau 24 giờ, và sau 7 ngày điều trị.  

Ngoài ra, còn các biến số: mức độ phần trăm 
giảm đau và sự hài lòng của bệnh nhân khi được 
điều trị, các tác dụng phụ của thuốc mang lại.  

Xử lý số liệu 

Dùng phần mềm SPSS 17.0 để xử lý số liệu. 
Thống kê mô tả các biến định tính dùng tần số và tỉ 
lệ.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi thu nhận được 30 bệnh nhân. Đặc 
điểm bệnh nhân được tóm tắt như sau: 

Bảng 1. Các đặc điểm dịch tễ học 

Giới 
tính 

Tuổi 
N Tỉ lệ 

% 18-30 31-45 46-65 >65 

Nam 0 1 3 2 6  20 

Nữ 1 7 13 3 24 80 

Tổng 
(n) 

1 8 16 5 30  

Tỉ lệ % 3.3 26.7 53.3 16.7   

 

Tuổi thấp nhất của bệnh nhân là 25, cao nhất là 
70, tuổi trung vị là 51.  

 

 

Bảng 2. Các đặc điểm lâm sàng 

Biến số N (%) 

Vị trí ung thư nguyên phát 

Vú 15 (50) 

Dạ dày 2 (6.7) 

Gan 1 (3.3) 

Đại trực tràng 4 (13.3) 

Khác 8 (26.7) (K tuỵ, K đường mật, K túi mật, 
GIST, Melanom) 

Giai đoạn bệnh 

I 0 

II 4 (13.3) 

III 8 (26.7) 

IV 13 (43.3) 

Không xác 
định 

5 (16.7) 

Vị trí di căn 

Gan 9  

Phổi 3 

Xương 12 

Não 0 

Khác 7 (Phúc mạc, hạch ổ bụng) 

Không di căn 7 

Bệnh kèm theo 

Tăng huyết 
áp 

2 

Đái tháo 
đường 

2 

Viêm gan 
siêu vi B 

1 

Tâm phế 
mạn, giãn 
phế quản 

1 

Trong đó, 1 BN mắc đồng thời cả 3 bệnh: tăng 
huyết áp, đái tháo đường và viêm gan siêu vi B 

Bảng 3. Điều trị  

Biến số N (%) 

Điều trị đặc hiệu trước khi nhập viện 

Phẫu thuật 

Có 15 (50) 

Không 15 (50) 

Xạ trị 

Có 7 (23.3) 

Không 23 (76.7) 
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Hoá trị 

Hoá trị tân hỗ trợ 5 (16.7) 

Hoá trị hỗ trợ 8 (26.7) 

Hoá trị triệu chứng 14 (46.7) 

Điều trị giảm đau trước nhập viện 

Có 23 (76.7) 

Không 7 (23.3) 

Thuốc bậc 1 

Thời gian sử dụng 

2 

< 1 tuần 1 

1 tuần - 1 tháng 1 

1 tháng 0 

Thuốc bậc 2 

Thời gian sử dụng 

13 

< 1 tuần 3 

1 tuần - 1 tháng 4 

1 tháng 6 

Thuốc bậc 3 

Thời gian sử dụng 

9 

<1 tuần 2 

1 tuần - 1 tháng 2 

1 tháng 5 

 

50% bệnh nhân đã được điều trị bằng phẫu 
thuật trước đó, 23.3% đã được xạ trị bổ túc (không 
có trường hợp nào được xạ trị giảm đau). 46.7% 
trường hợp bệnh ung thư giai đoạn IV, được nhận 
hoá trị triệu chứng. 76.7% bệnh nhân trước khi nhập 
viện nội trú đã được điều trị bằng thuốc giảm đau 
trước đó.  

Bảng 4. Đánh giá cơn đau 

Biến số N (%) 

Mức độ đau (dựa vào thang đo) 

Không đau (0 điểm) 0  

Đau ít (1 - 3 điểm) 2 (6.7) 

Đau vừa (4 - 6 điểm) 8 (26.7) 

Đau nhiều (7 - 10 điểm) 20 (66.7) 

Kiểu đau 

Đau thụ thể 16 (53.3) 

Đau thần kinh  2 (6.7) 

Đau hỗn hợp 11 (36.7) 

Không xác định 1 (3.3) 

Bảng 5. Vị trí đau  

Biến số N(%) 

Đau đầu 0 

Đau lưng - cột sống 11 (36.7) 

Đau thân 28 (93.3) 

Đau chi 11 (36.7) 

Đau vị trí khác 1 (3.3) 

Bảng 6. Tương quan giữa mức độ đau với giới tính 

 Giới tính 

Mức độ đau Nam Nữ 

Đau ít (1 - 3 điểm) 0 2 

Đau vừa (4 - 6 điểm) 3 5 

Đau nhiều (7 - 10 điểm) 3 17 

p = 0.310 

Bảng 7. Tương quan giữa mức độ đau với độ tuổi 

 Độ tuổi 

Mức độ đau 18-30 31-45 46-65 >65 

Đau ít (1 - 3 điểm) 0 1 1 0 

Đau vừa (4 - 6 điểm) 0 1 5 2 

Đau nhiều (7 - 10 điểm) 1 6 10 3 

p = 0.872 

Bảng 8. Tương quan giữa mức độ đau với giai đoạn 
bệnh 

 Giai đoạn 

Mức độ đau I II III IV 
Không 

xác 
định 

Đau ít (1 - 3 điểm) 0 1 0 1 0 

Đau vừa (4 - 6 điểm) 0 0 2 3 3 

Đau nhiều (7 - 10 điểm) 0 3 6 9 2 

p = 0.340 

Bảng 9. Bậc thuốc giảm đau được sử dụng 

 N(%) 

Bậc 1 0 

Bậc 2 10 (33.33) 

Bậc 3 20 (66.67) 

Tất cả các trường hợp thuốc giảm đau bậc 2 sử 
dụng là Ultracet. Các trường hợp giảm đau bậc 3 
được sử dụng, trong đó 18 trường hợp là Morphin 
sulfat giải phóng nhanh, còn 2 trường hợp còn lại 
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được dùng Morphine sulfat giải phóng chậm (MS 
Contin). 

Bảng 10. Điều trị sau khi nhập nội trú 

Điểm số PMI Sau 24 giờ Sau 7 ngày 

-3 0  0  

-2 0  0 

-1 2 (6.7) 0  

0 18 (60) 4 (13.3) 

1 7 (23.3) 19 (63.3) 

2 3 (10) 6 (20) 

3 0 0  

Không tính được 0  1 (3.3) 

Trong đó, 1 trường hợp không tính được PMI 
sau 7 ngày do bệnh nhân được xuất viện, chuyển 
ngoại trú tiếp tục điều trị. Như vậy, kết quả đánh giá 
điều trị giảm đau của chúng tôi dựa vào thang điểm 
PMI đã trình bày ở trên, đạt được như sau: 

 Đánh giá 

PMI Sau 24 giờ Sau 7 ngày 

Điều trị thích hợp ( PMI >= 0) 28 (93.3) 29 (96.67) 

Điều trị chưa thích hợp (PMI < 0) 2 (6.7) 0 

Không theo dõi tiếp 0 1  

Bảng 11. Tác dụng phụ khi điều trị 

Biến số n(%) 

Táo bón 15 

Tiêu chảy 1 

Buồn nôn 12 

Buồn ngủ 6 

Suy gan 0 

Suy thận 0 

Loét dạ dày 3 

Khác 1 

Trong đó ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhân ăn 
uống kém hơn.  

Bảng 12. Mức độ hài lòng của bệnh nhân sau 
7 ngày điều trị 

Biến số N(%) 

Hoàn toàn không hài lòng 1 (3.33) 

Chưa hài lòng 8 (26.67) 

Hài lòng 20 (66.67) 

Rất hài lòng 0 

Không ghi nhận 1 (3.33) 

Chúng tôi dựa vào đánh giá của bản thân người 
bệnh sau khi được điều trị giảm đau ở nội trú sau 7 
ngày.  

BÀN LUẬN 

Việc đánh giá và điều trị đau cho bệnh nhân 
ung thư là một vấn đề thường gặp trên lâm sàng, tuy 
không mang vai trò chính trong kế hoạch điều trị, 
nhưng nó có đóng góp vai trò trong đảm bảo chất 
lượng cuộc sống và việc tuân thủ điều trị của bệnh 
nhân, đồng thời, nếu bệnh nhân được điều trị đau 
thích hợp, cơn đau có thể không làm trì hoãn việc 
điều trị đặc hiệu. Trên lâm sàng, việc đánh giá đau 
chính xác thường gặp nhiều khó khăn do chủ yếu 
dựa vào cảm nhận của bệnh nhân, ngoài ra còn các 
yếu tố khác khó xác định như cảm xúc, tinh thần, 
các yếu tố tâm lý, xã hội… dẫn đến việc điều trị chưa 
được phù hợp, không mang lại hiệu quả cao nhất. 
Nghiên cứu này hướng tới đánh giá điều trị giảm 
đau của bệnh nhân nhập nội trú tại khoa Nội 4 nhằm 
xác định các yếu tố cụ thể hơn ảnh hường đến quá 
trình điều trị đau như các nguyên nhân gây đau, kiểu 
đau, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đau, từ đó 
làm căn cứ lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân hiệu 
quả hơn. 

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên 
đánh giá hiệu quả điều trị giảm đau của bệnh nhân 
nhập nội trú tại khoa Nội 4 Bệnh viện Ung bướu TP 
HCM. Với những kết quả phân tích bước đầu trong 
nghiên cứu này nhằm hướng tới một nghiên cứu với 
cỡ mẫu lớn hơn và phân tích dưới nhóm bệnh lý ung 
thư cụ thể. Trong phần kế tiếp chúng tôi đưa ra một 
số nhận định ban đầu.  

Việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu dựa trên 
toàn bộ các đối tượng đang sử dụng thuốc giảm đau 
trong thời gian từ 01/12/2019 đến 30/1/2020, có 
76.7% số bệnh nhân có sử dụng thuốc giảm đau, mà 
trong đó 30% bệnh nhân đã được điều trị với thuốc 
giảm đau bậc 3 (Morphin Sulfat) trước khi nhập nội 
trú, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần phải nhập viện do 
đau, phù hợp với báo cáo tỉ lệ bệnh nhân không 
được điều trị đau phù hợp có thể từ 8% - 82% [9]. 
Điều đó có thể lý giải do việc đánh giá đau chưa 
thoả đáng, chưa đầy đủ tất cả các yếu tố ảnh hưởng 
đến cơn đau, cũng có thể do bệnh ung thư tiếp tục 
tiến triển, và do tình trạng dung nạp thuốc của mỗi 
cá thể. Một số bệnh nhân còn không tuân thủ điều trị 
(do sợ độc tính của thuốc, hội chứng sợ morphin)[10].  

Tại nghiên cứu trên, số lượng bệnh nhân nữ có 
tình trạng đau cao hơn nam giới (80% và 20%), một 
phần do nghiên cứu được thực hiện trên nữ giới 
nhiều hơn do ở khoa nội 4, ung thư vú chiếm tỉ lệ 
lớn hơn so với các bệnh ung thư khác. Tuy nhiên, 
theo một nghiên cứu lớn được thực hiện ở Na Uy 
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bởi tác giả Valeberg tỷ lệ đau ở bệnh nhân  nữ cao 
hơn bệnh nhân nam ở cả người mắc bệnh ung thư 
và không ung thư, ngoài ra, một nghiên cứu khác 
được thực hiện ở Mỹ, do tác giả Reyes-Gibby thực 
hiện trên những bệnh nhân ung thư trên 50 tuổi ở 
Mỹ cho thấy bệnh nhân nữ thường gặp triệu chứng 
đau, chóng mặt và suy sụp hơn bệnh nhân nam và 
được lý giải tình trạng tăng đáp ứng viêm ở nữ giới 
là do nồng độ estrogen cao đã được đề cập  [10]. 

Về độ tuổi, trong nhóm bệnh nhân chúng tôi 
quan sát được, tập trung ở độ tuổi 31 - 45 (26.7%) 
và 46 - 65 (53.3%), do ở người trưởng thành, tỉ lệ 
mắc ung thư cao nhất cũng nằm ở nhóm tuổi này. 
So sánh với độ tuổi mắc bệnh ung thư ở những 
nghiên cứu khác: một nghiên cứu ở Anh từ  
2014 - 2016 cho thấy độ tuổi thường mắc bệnh ung 
thư nhất là 55 - 59 tuổi, một nghiên cứu khác của 
Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, cho thấy 25% bệnh 
nhân ung thư ở độ tuổi 65 - 74 [11]. Nghiên cứu của 
chúng tôi có độ tuổi trung bình thấp hơn, có thể do 
sự giới hạn về cỡ mẫu nghiên cứu, cũng như giới 
hạn về mặt bệnh ung thư được điều trị tại khoa.  

Giai đoạn chủ yếu của các bệnh nhân trong 
nghiên cứu là giai đoạn III (chiếm 26.7%) và giai 
đoạn IV (chiếm 43.3%), tương ứng với số bệnh nhân 
ở giai đoạn tiến xa và di căn là 70%, cao hơn với 
phân tích gộp của các nghiên cứu về đau trong vòng 
40 năm, thực hiện năm 2007, tỉ lệ đau của các bệnh 
nhân ở giai đoạn tiến xa là 64% 16. Trong nghiên cứu 
này, 50% số bệnh nhân có tình trạng đau mắc ung 
thư vú, do đặc thù của khoa chuyên về ung thư vú 
và hệ tiêu hóa, đồng thời về mặc dịch tễ học, ung 
thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới 
(globocan 2018). Tuy nhiên, theo phân tích gộp tỉ lệ 
đau giữa các bệnh nhân mắc ung thư vú và ung thư 
hệ tiêu hóa là tương đương nhau (54% và 59%). 

Vị trí đau chủ yêu tập trung ở xương (22/30) và 
thân do tiến triển tại bướu và di căn gan (28/30). Yếu 
tố này có nhiều khác biệt với một số nghiên cứu 
khác như ở Lebannon 2018 chỉ có 40.3% bệnh nhân 
đau xương và tỉ lệ này là 11% theo nghiên cứu ở Hi 
Lạp , cho thấy cần chú ý hơn trong việc đánh giá 
đau đối với bệnh nhân di căn xương.  

Trước khi vào nội trú có 26,7% bệnh nhân đau 
vừa và 66,7% bệnh nhân đau nhiều, phù hợp với 
phân tích gộp rằng số lượng bệnh nhân trải nghiệm 
đau ở mức độ trung bình và nặng luôn chiếm hơn 
1/3, và một số nghiên cứu khác ở Hy Lạp  là 70% 
trong số 134 bệnh nhân đau mức độ nặng, và châu 
Âu  56% trong 5084 bệnh nhân ung thư đau ở mức 
độ trung bình tới nặng [13]. Mức độ đau phụ thuộc 
chủ quan bệnh nhân và việc điều trị giảm đau trước 
đó như đã nêu trên. Sau khi nhập nội trú 24 giờ, 
thang điểm PMI được sử dụng để đánh giá hiệu quả 

của can thiệp giảm đau ban đầu, chỉ có 6.7% bệnh 
nhân giảm đau không thích hợp (PMI <0). Còn lại 
93.3% bệnh nhân có giảm đau sau 24 giờ được 
đánh giá. Tuy được đánh giá là giảm đau thích hợp 
(PMI 0), ở 18/30 (60%) những bệnh nhân có  
PMI = 0 sau 24 giờ, trong đó theo đánh giá chủ quan 
của bệnh nhân, vẫn chưa giảm dau được thoả đáng. 
Sau 7 ngày điều trị, đa số nhóm bệnh nhân chúng tôi 
quan sát có cải thiện về tình trạng giảm đau, chỉ có 
13.3% bệnh nhân có PMI = 0 sau 7 ngày, và không 
có trường hợp nào ghi nhận PMI <0, chứng tỏ điều 
trị giảm đau thích hợp sau 1 tuần nhập nội trú của 
bệnh nhân.  

Tuy nhiên thang điểm PMI có phần hạn chế khi 
không đánh giá cụ thể về liều của từng bậc thuốc 
giảm đau cũng như các thuốc hỗ trợ khác kèm theo. 
Nên việc điều trị cũng còn phụ thuộc vào kinh 
nghiệm của bác sĩ lâm sàng, các thang điểm phụ 
phối hợp với PMI trong thời gian tới sẽ giúp việc 
đánh giá chính xác hơn khi tiếp cận với bệnh nhân 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, nghiên cứu 
của chúng tối còn có những hạn chế nhất định khi 
thực hiện tại riêng một khoa lâm sàng đơn trung tâm 
với số mặt bệnh giới hạn, cỡ mẫu nhỏ. Nghiên cứu 
chưa phân tích dưới nhóm dựa theo ung thư nguyên 
phát, không có hậu kiểm, và còn phụ thuộc kinh 
nghiệm của bác sĩ điều trị. Hơn nữa, nghiên cứu này 
chưa đánh giá tình trạng giảm đau khi bệnh nhân có 
các loại thuốc hỗ trợ đau khác kèm theo (corticoid, 
NSAIDS, giảm tiết, giảm co, giảm đau thần kinh…). 
Ngoài ra một số yếu tố khác trong khái niệm đau 
tổng thể (total pain) như yếu tố gia đình, xã hội của 
bệnh nhân chưa được khai thác cụ thể trong nghiên 
cứu này. Các nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, thực 
hiện tại đa trung tâm trong tương lai sẽ cho một cái 
nhìn cụ thể hơn về vấn đề này mà chúng tôi đang 
hướng tới. 

KẾT LUẬN 

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại khoa nội 4 của 
bệnh viện ung bướu TP Hồ Chí Minh về đánh giá 
điều trị giảm đau trên bệnh nhân nội trú. Kết quả 
bước đầu cho thấy việc điều trị giảm đau hiệu quả, 
giúp phần lớn bệnh nhân cải thiện triệu chứng trong 
vòng 24 giờ đầu, và đạt hiệu quả tốt sau 7 ngày. 
Mặc dù còn nhiều hạn chế như đã nêu, nhưng sẽ là 
cơ sở tham khảo để thực hiện các nghiên cứu tiếp 
theo trong thời gian tới. 
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ABSTRACT 

Evaluating pain management for cancer inpatients in medical oncology department 4, ho chi minh city 
oncology hospital 

Purpose: To evaluate the treatment for cancer-related pain and its effectiveness for inpatients 

Patients and Method: This is a case series study on 30 patients who were diagnosed with cancer, to be 
admitted to Medical Oncology Department 4, HCMC Oncology Hospital from December 1st, 2019 to January 
30th, 2020.  

Results: Out of 30 patients, there were 6 males and 24 females. The median age was 51 (range 25-70 
years). Breast cancer consisted of 15 cases (50%). Stage 4 cancer diseases were 43.3%, and stage 3 
diseases were 8%. We found that 40% cases already had bone metastasis, and 30% had liver metastasis. 50% 
of patients received surgery before, 23.3% received radiotherapy, and 90.1% received chemotherapy. There 
were 4 cases in which patients had other chronic diseases alongside cancer. 1 patient had 3 different diseases 
at the same time, which were diabetes, hypertension and hepatitis B. The pain positions mostly were at the 
primary tumour (93.3% breast tumors). When admitted, 66.7% of patients were in severe pain (scaling from 7 
to 10 grades of the pain ladder). After receiving pain management and evaluating treatment base on WHO’s 
PMI, 93.3% of cases received adequate treatment after 24 hours, leaving only 6.7% with inadequate treatment. 
Re-evaluating after 7 days resulted in 96.67% of adequate treatment. 1 patient was admitted to outpatient care 
before the duration of 7 days. Nevertheless,, when being interviewed about subjective satisfaction after 
receiving treatment, 26.67% of patients were still not pleased.  

Conclusion: Most cancer patients are in pain. Pain is a complicated experience, which negatively impacts 
the physical, psychological, spiritual, and quality of life of the patients. The first results show that pain 
management is effective, improves symptoms and relieves pain in most of the inpatients after 7 days of 
treatment.  

Keywords: Cancer, pain, pain management, inpatient.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theo GLOBOCAN, tại Việt Nam, năm 2018, tỉ lệ 
mới mắc chuẩn theo tuổi của ung thư vú (UTV) là 
26,4/100.000 phụ nữ, cao nhất trong các loại ung 
thư ở phụ nữ và vẫn đang có xu hướng tăng 
nhanh[8,10]. Những cải tiến trong phát hiện sớm và 
điều trị đã giúp bệnh nhân UTV kéo dài đáng kể số 
năm sống. Tuy nhiên, ngay cả khi tỉ lệ chữa khỏi 
bệnh cao, bệnh nhân UTV vẫn phải đấu tranh với 
nhiều vấn đề liên quan khác. Do đó, bên cạnh việc 

điều trị sức khỏe thể chất, cần khảo sát về CLCS 
nhằm tìm ra các giải pháp giúp thúc đẩy, cải thiện 
CLCS bệnh nhân trong và sau điều trị, gia tăng tỉ lệ 
sống còn của bệnh nhân, đặc biệt đối với các bệnh 
ung thư có thể chữa được như UTV. 

Có tương đối ít nghiên cứu về CLCS của bệnh 
nhân UTV ở Việt Nam. Nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Thu Hà và cộng sự sử dụng thang đo QLQ-
C30, cho kết quả điểm Sức khỏe tổng quát (SKTQ) 
của bệnh nhân UTV là 58,6 ± 16,6[3]. Nghiên cứu 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Chất lượng cuộc sống (CLCS) đã và đang là vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới, đặc 
biệt đối với các bệnh ung thư có thể chữa được như ung thư vú. Tại Việt Nam, đa phần các nghiên cứu 
dùng các thang đo chung, không đo lường được những vấn đề mang tính chuyên biệt của ung thư vú. 
Nghiên cứu này nhằm xác định điểm CLCS trung bình và các yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư vú 
tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, có sử dụng thang đo chuyên biệt cho bệnh 
nhân ung thư vú. 

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 04/2020 đến 
tháng 06/2020, tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, với phương pháp chọn mẫu phân tầng 
theo khoa phòng. Thang đo QLQ BR-53 được sử dụng để đo lường CLCS của bệnh nhân ung thư vú. Đây 
là thang đo được xây dựng từ bộ thang đo QLQ C-30 và QLQ BR-23 của tổ chức nghiên cứu và điều trị 
ung thư Châu Âu (EORTC), đã được đánh giá tính giá trị và độ tin cậy trên cùng đối tượng và cùng địa 
điểm nghiên cứu. Các biến số được sử dụng để tìm các yếu tố liên quan đến CLCS bao gồm: thang đo 
APGAR để đánh giá chức năng gia đình, thang đo HADS để khảo sát tình trạng lo âu, trầm cảm bệnh 
viện. 

Kết quả: Điểm CLCS trung bình của bệnh nhân ung thư vú là 61,6 ± 19,0. Chức năng chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất là Hình ảnh cơ thể với điểm số là 65,7 ± 23,7. Triệu chứng gây tác động xấu nhất là Triệu 
chứng cơ năng và Triệu chứng rụng tóc với các mức điểm lần lượt là  44,6 ± 23,1 và 44,6 ± 34,8. Các yếu 
tố liên quan bao gồm nhóm tuổi, tình trạng kinh tế, phân loại BMI, trầm cảm. 

Kết luận: Điểm CLCS của bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện ung bướu nằm ở mức 
trung bình so với các nước trong khu vực và thế giới. Gia đình, bệnh viện cần có sự quan tâm nhiều hơn 
đến sự xuất hiện và tác động của các yếu tố liên quan gây giảm CLCS của bệnh nhân.  

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, ung thư vú, QLQ BR-53, HADS, APGAR. 
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Trần Thanh Hương và cộng sự, sử dụng thang đo 
SF-36, cho điểm SKTQ là 54,6 (95% CI: 52,5-
56,7)[12]. Tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, 
giai đoạn bệnh, stress, thói quen ngủ trễ là các yếu 
tố liên quan được tìm thấy trong 2 nghiên cứu trên. 
Tuy nhiên, cả 2 nghiên cứu này đều sử dụng các 
thang đo chung, chưa thể hiện được các đặc điểm 
và các tác động chuyên biệt của bệnh UTV lên 
CLCS của bệnh nhân. Tại Việt Nam, thang đo đánh 
giá CLCS dành riêng cho UTV theo tổ chức nghiên 
cứu và điều trị ung thư Châu Âu (QLQ-C30 và QLQ-
BR23) đã được đánh giá tính giá trị và tin cậy bởi tác 
giả Lưu Quốc Quang 2018. Do vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện có sử dụng thang đo đã được đánh 
giá nhằm xác định điểm CLCS trung bình của bệnh 
nhân ung thư vú đang điều trị tại bệnh viện Ung 
Bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, từ đó cung 
cấp thêm dữ liệu cơ sở khoa học về CLCS bệnh 
nhân ung thư vú ở công cụ mang tính đặc thù hơn, 
rõ ràng hơn.  

Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM là bệnh viện 
chuyên khoa hạng I, được Bộ Y tế phân công phụ 
trách các tỉnh thành phía Nam. Đây là một trong 
những bệnh viện đầu ngành về Ung Bướu của Việt 
Nam. Do đó, đây là địa điểm phù hợp để thực hiện 
các nghiên cứu về các bệnh ung thư, trong đó có 
ung thư vú. 

Nghiên cứu này được thực hiện tại bệnh viện 
Ung Bướu nhằm xác định điểm CLCS bệnh nhân 
UTV và các yếu tố liên quan, từ đó có cơ sở để xây 
dựng giải pháp để cải thiện, nâng cao CLCS cho 
bệnh nhân UTV. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu cắt ngang. 

Thời gian nghiên cứu: tháng 04 - tháng 06 năm 
2020. 

Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Ung Bướu  
TP. HCM. 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên đang điều trị ung 
thư vú nội trú hoặc ngoại trú, tại Bệnh viện Ung 
Bướu TP. HCM trong thời gian tiến hành nghiên cứu 
và đồng ý tham gia nghiên cứu. Các bệnh nhân quá 
yếu, không có khả năng tự chăm sóc và khó khăn 
trong giao tiếp, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn 
trầm cảm, rối loạn lo âu trong vòng  
01 tháng được loại ra khỏi nghiên cứu. 

Cỡ mẫu 

Sử dụng công thức ước lượng trung bình: 

N = Z2(1- ) * (  

Trong đó: α là xác suất sai lầm loại 1, chọn α = 
0,05. Z2(1- ) là trị số phân phối chuẩn => Z2(1- )  = 
1,96. σ là độ lệch chuẩn ước lượng trong dân số. 
Theo nghiên cứu của Sri Ganesh tại Malaysia[8], 
điểm CLCS trung bình là 65,7 ± 21,4  chọn σ = 
21,4.  
d là sai số của ước lượng, chọn d = 4. Dự trù mất 
mẫu 10%  N = 121 người. 

Kỹ thuật chọn mẫu  

Chọn mẫu phân tầng theo khoa phòng dựa trên 
tỉ lệ. Bệnh nhân ung thư vú tới khám mỗi ngày đối 
với khoa ngoại trú, và số lượng trung bình bệnh 
nhân nhập viện trong 1 tuần tại các khoa nội trú. Các 
khoa được chọn vào nghiên cứu bao gồm khoa Nội 
4, Xạ 4 và Ngoại 4. Trong đó, ở khoa ngoại 4 các 
bệnh nhân hậu phẫu đủ tiêu chuẩn chọn mẫu được 
đưa vào nghiên cứu. Các bệnh nhân tiền phẫu được 
loại ra do nhận thấy những lo âu, bồn chồn của bệnh 
nhân trước cuộc giải phẫu mà có thể khiến cho sai 
lệch kết quả nghiên cứu. 

 

Bảng 1. Bảng mô tả chọn mẫu phân tầng dựa trên tỉ lệ bệnh nhân từ các khoa phòng 

Khoa Số lượng bệnh nhân K vú (người/ tuần) Tỷ lệ (%) Mẫu cần lấy 
(người) 

Nội 4 (ngoại trú) 180 x 5 = 900 (900/1280) x 100 = 70,3 70,3% x 121 = 85 

Xạ 4 (ngoại trú) 70 x 5 = 350 (350/1280) x 100 = 27,3 27,3% x 121 = 33 

Xạ 4 (nội trú) 10 (10/1280) x 100 = 0,8 0,8% x 121 = 1 

Ngoại (nội trú) 20 (20/1280) x 100 = 1,6 1,6% x 121 = 2 

Tổng 1280 100 121 
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Công cụ thu thập dữ liệu 

Bộ câu hỏi soạn sẵn được phát triển cho nghiên 
cứu gồm 5 phần: 1. Thông tin dân số kinh tế xã hội; 
2. Đặc điểm bệnh lý; 3. Thang đo CLCS (QLQ-
BR53) đã chuẩn hóa gồm 37 câu, đo lường trên các 
yếu tố: hoạt động thể chất, triệu chứng cơ năng, ảnh 
hưởng tâm lý, hình ảnh cơ thể, triệu chứng rụng tóc, 
tổng thể, triệu chứng tiêu hóa, gia đình/ tài chính/ 
tương lai và triệu chứng mất nước; 4. Chức năng gia 
đình (APGAR); 5. Thang đo lo âu, trầm cảm bệnh 
viện Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

Thu thập và phân tích số liệu 

Tiếp cận bệnh nhân đang điều trị tại các khoa 
của bệnh viện để giới thiệu về các nội dung của 
nghiên cứu. Đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu 
sẽ kí tên hoặc đánh dấu vào bản đồng thuận tham 
gia nghiên cứu. Sau đó, điều tra viên tiến hành 
phỏng vấn mặt đối mặt dựa trên bộ câu hỏi đã được 
soạn sẵn. Tra cứu hồ sơ bệnh án, đối chiếu với 
những thông tin trong phần đặc điểm lâm sàng. 

Bộ câu hỏi được tập hợp và mã hóa. Mỗi bộ 
câu hỏi của từng đối tượng sẽ được mã hóa theo số 
khác nhau và đánh theo thứ tự. Kiểm tra tính hoàn 
tất của bộ câu hỏi phỏng vấn tại các thời điểm 
nghiên cứu để đảm bảo thông tin được thu thập  

đầy đủ và chính xác. Nhập liệu và lưu trữ số liệu 
bằng phần mềm Epidata 3.1. Phần mềm Stata phiên 
bản 13.0 được sử dụng để phân tích dữ liệu. 

Thống kê mô tả 

Mô tả tần số và tỉ lệ phần trăm cho các biến số 
nền là biến số nhị giá, định tính hoặc danh định. 

Mô tả trung bình và độ lệch chuẩn cho các biến 
số định lượng như nếu biến số có phân phối bình 
thường. Mô tả trung vị và khoảng tứ phân vị nếu các 
biến số định lượng có phân phối không bình thường. 

Thống kê phân tích 

Sử dụng kiểm định Mann-Whitney với ngưỡng ý 
nghĩa khi p < 0,05 để đo lường mối liên quan giữa 
biến nhị giá với điểm số CLCS. 

Sử dụng phép kiểm Kruksal Wallis để đo lường 
mối liên quan giữa biến thứ tự và biến danh định với 
điểm số CLCS. 

Cách tính điểm chuẩn hóa cho từng nhân tố 
trong QLQ BR-53 

Dựa trên cách cho điểm của Tổ chức Nghiên 
cứu và Điều trị Ung thư Châu Âu (EORTIC), được 
tác giả Lưu Quốc Quang xây dựng cho phù hợp với 
thang đo chuẩn hóa QLQ BR-53. 

 

Bảng 2. Cách tính điểm chuẩn hóa cho từng phần trong QLQ BR-53 

 Vị trí câu Thang đo Công thức hiệu chỉnh điểm số 

X1: Hoạt động thể chất D1, D2, D3, D4, D5, D6 Chức năng 
RS = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6)/6 

X1 score = (1 - (RS - 1)/3)*100 

X2: Triệu chứng cơ năng D7, D8, D9, D10, D11 Triệu chứng 
RS = (D7 + D8 + D9 + D10 + D11)/5 

X2 score = ((RS - 1)/3)*100 

X3: Ảnh hưởng tâm lý D12, D13, D14 Chức năng 
RS = (D12 + D13 + D14)/3 

X3 score = (1 - (RS - 1)/3)*100  

X4: Hình ảnh cơ thể D15, D16, D17, D18 Chức năng 
RS = (D15 + D16 + D17 + D18)/4  

X4 score = (1 - (RS - 1)/3)*100 

X5: Triệu chứng rụng tóc D19, D20 Triệu chứng 
RS = (D19 + D20)/2 

X5 score = ((RS - 1)/3)*100 

X6: Tổng thể người bệnh 

D21, D22, D23 Chức năng 
RS = (D21 + D22 + D23)/3 

X61 score = (1 - (RS - 1)/3)*100 

D24, D25 Triệu chứng 
RS = (D24 + D25)/2  

X62 score = ((RS - 1)/3)*100 

Thang điểm trung bình X6 score= (X61 + X62)/2 
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KẾT QUẢ 

Đặc điểm nhân khẩu học - kinh tế, xã hội 

Trong nghiên cứu này, độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 50,1 ± 9,4 (Bảng 3). Hơn một nửa 
các đối tượng nhận định rằng kinh tế gia đình là đủ sống (66,9%). Về tình trạng hôn nhân, 72,7% đối tượng đã 
kết hôn. Đa phần các đối tượng đang ở giai đoạn II (50,4%) và giai đoạn III (44,7%) của bệnh. Phương thức 
điều trị chủ yếu mà các đối tượng đang trải qua là hóa trị và xạ trị với tỉ lệ lần lượt là 69,4% và 26,5%. Phần lớn 
các đối tượng có cân nặng bình thường với 42,2%. 

Bảng 3. Đặc tính nền đối tượng nghiên cứu 

Đặc tính Tần số Tỉ lệ (%) Đặc tính Tần số Tỉ lệ (%) 

Tuổi (Trung bình ± ĐLC) 50,1 ± 9,4 Giai đoạn bệnh   

Nhóm tuổi   Giai đoạn I 5 4,1 

< 40 15 12,4 Giai đoạn II 61 50,4 

40 - 49 47 38,9 Giai đoạn III 54 44,7 

50 - 59 37 30,6 Không rõ 1 0,8 

≥ 60 22 18,2 Điều trị lâm sàng   

Kinh tế gia đình   Chưa điều trị 1 0,8 

Khó khăn 40 33,1 Phẫu thuật 4 3,3 

Đủ sống 81 66,9 Hóa trị 84 69,4 

Bảo hiểm y tế   Xạ trị 32 26,5 

Một phần 90 74,4 Nhắm trúng đích 1 0,8 

Toàn bộ 30 24,8 BMI   

Tự chi trả 1 0,8 Gầy  5 4,1 

Tình trạng hôn nhân   Bình thường 52 42,2 

Đã kết hôn 89 72,7 Thừa cân/ Tiền béo phì 31 26,4 

Độc thân 32 9,1 Béo phì 33 27,3 

 

 

Đặc điểm về chức năng gia đình 

Điểm Chức năng gia đình của các đối tượng 
nghiên cứu là tương đối cao, với mức điểm trung vị 
là 10 điểm, khoảng tứ phân vị (9 - 10). 

Bảng 4. Phân nhóm chức năng gia đình 

Đặc điểm Tần số Tỉ lệ (%) 

Điểm số chức năng gia đình 

(trung vị - khoảng tứ phân vị) 
10 (9 - 10) 

Phân nhóm APGAR  

Gia đình mâu thuẫn, rời rạc  5 4,1 

Gia đình gắn kết không tốt 14 11,6 

Gia đình gắn kết tốt 102 84,3 

 
 
 

Đặc điểm lo âu, trầm cảm  

Điểm số lo âu của các đối tượng nghiên cứu có 
trung vị là 4 với khoảng tứ phân vị là 2 - 7 điểm.  
Có 19,8% đối tượng có các dấu hiệu của lo âu và bị 
lo âu (≥ 8 điểm). 

Điểm trầm cảm của các đối tượng nghiên cứu 
có trung vị là 5 và khoảng tứ phân vị là 3 - 8.  
Có 28,1% các đối tượng có dấu hiệu trầm cảm và bị 
trầm cảm (≥8 điểm).  

Bảng 5. Điểm HADS-A và mức độ lo âu 
Đặc điểm Tần số Tỉ lệ (%) 

Điểm số lo âu  
(trung vị (khoảng tứ phân vị)) 4 (2 - 7) 

Lo âu   

Có  24 19,8 

Không 97 80,2 

Điểm số trầm cảm  5 (3 - 8) 
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(trung vị - khoảng tứ phân vị) 

Trầm cảm   

Có  34 28,1 

Không 87 71,9 

 

 

CLCS theo thang đo QLQ BR-53 

Bảng 6. Điểm CLCS theo thang đo QLQ BR-53 

CLCS N TB ĐLC TPVT TV TPVD 

X1: Hoạt động thể chất 121 80,5 15,9 66,7 83,3 94,4 

X2: Triệu chứng cơ năng 121 44,6 23,1 26,7 46,7 60 

X3: Ảnh hưởng tâm lý 121 66,0 28,6 44,4 66,7 100 

X4: Hình ảnh cơ thể 121 65,7 23,7 50 66,7 83,3 

X5: Triệu chứng rụng tóc 121 44,6 34,8 0 50 66,7 

X6: Tổng thể người bệnh 121 48,7 11,0 44,4 50 55,5 

X7: Triệu chứng tiêu hóa 121 9,4 16,0 0 0 11,1 

X8: Gia đình – tài chính – tương lai  121 52,5 8,1 50 50 58,3 

X9: Triệu chứng mất nước 121 21,5 16,5 11,1 22,2 33,3 

X10: Sức khỏe tổng quát 121 61,6 19,0 50 66,7 75 

Thang đo QLQ BR-53 đánh giá CLCS tổng quát và 3 chức năng cơ bản, điểm số càng cao thì CLCS tổng 
quát và các chức năng của người bệnh càng tốt. Bên cạnh đó, 4 vấn đề triệu chứng thường gặp, với điểm số 
càng cao tức là các triệu chứng người bệnh càng trầm trọng, tương ứng với CLCS càng thấp. Bên cạnh đó, 
vấn đề Gia đình – Tài chính – Tương lai và Tổng thể người bệnh cũng được đề cập (Bảng 6). 

Các yếu tố liên quan đến CLCS của bệnh nhân ung thư vú 

Bảng 7 trình bày kết quả phân tích đơn biến giữa các biến số phụ thuộc lần lượt là điểm Sức khỏe tổng 
quát (SKTQ), và các điểm chức năng: Hoạt động thể chất (HĐTC), Ảnh hưởng tâm lý (AHTL), Hình ảnh cơ thể 
(HACT); các điểm triệu chứng: Triệu chứng cơ năng (TCCN), Triệu chứng rụng tóc (TTRT), Triệu chứng tiêu 
hóa (TTTH), Triệu chứng mất nước (TTMN) và các điểm Tổng thể người bệnh (TT) và Gia đinh – Tài chính – 
Tương lai (GĐ-TC-TL) với các biến số độc lập tương ứng. 

Bảng 7. Điểm CLCS và các yếu tố liên quan  

Nội dung HĐTC TCCN AHTL HACT TCRT 

Nhóm tuổi 

< 50 tuổi 

≥ 50 tuổi 

p 

 

84,1 ± 14,1 

76,7 ± 16,9 

0,013 

 

39,9 ± 22,8 

49,5 ± 22,4 

0,016 

 

68,8 ± 25,7 

63,1 ± 31,2 

0,294 

 

65,2 ± 23,1 

66,2 ± 24,4 

0,821 

 

44,9 ± 33,5 

44,3 ± 36,4 

0,951 

Tình trạng kinh tế 

Không đủ sống 

Đủ sống 

P 

 

74,6 ± 16,5 

83,3 ± 14,8 

0,006 

 

53,8 ± 22,0 

40,2 ± 22,4 

0,003 

 

54,1 ± 30,3 

71,7 ± 26,1 

0,004 

 

61,7 ± 27,3 

67,6 ± 21,7 

0,296 

 

45,7 ± 37,4 

44,1 ± 33,8 

0,741 

Phẫu thuật 

Có 

Không 

p 

 

68,1 ± 15,2 

80,9 ± 15,8 

0,104 

 

45 ± 16,7 

44,5 ± 23,3 

0,976 

 

50 ± 29,4 

66,7 ± 28,5 

0,315 

 

60,4 ± 40,5 

65,9 ± 23,2 

0,877 

 

20,8 ± 41,6 

45,4 ± 34,5 

0,230 

Hóa trị      
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Có 

Không 

p 

79,9 ± 14,9 

81,8 ± 18,1 

0,337 

47,8 ± 22,4 

37,3 ± 23,1 

0,009 

67,1 ± 27,8 

63,7 ± 30,5 

0,549 

67,1 ± 21,2 

62,6 ± 28,5 

0,507 

54,7 ± 31,7 

21,6 ± 30,6 

0,000 

Xạ trị 

Có 

Không 

p 

 

83,5 ± 18,1 

79,5 ± 14,9 

0,096 

 

36,4 ± 24,1 

47,5 ± 22,1 

0,009 

 

64,6 ± 30,4 

66,5 ± 28,0 

0,708 

 

62,2 ± 27,7 

66,9 ± 22,1 

0,418 

 

24,5 ± 30,8 

51,9 ± 33,5 

0,000 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 

Giai đoạn II 

Giai đoạn III 

Không rõ 

p 

 

87,8 ± 11,4 

78,2 ± 17,2 

82,2 ± 14,5 

88,9 

0,499 

 

37,3 ± 29,3 

46,5 ± 23,6 

43,9 ± 21,6 

0 

0,311 

 

64,4 ± 21,4 

67,8 ± 28,9 

63,6 ± 28,9 

100 

0,529 

 

85,0 ± 17,1 

66,0 ± 21,4 

63,0 ± 25,6 

100 

0,108 

 

40,0 ± 38,3 

46,4 ± 33,2 

43,0 ± 37,1 

50,0 

0,966 

BMI 

Gầy  

Bình thường 

Thừa cân/ Tiền béo phì 

Béo phì 

p 

 

64,4 ± 16,0 

78,6 ± 16,4 

85,9 ± 12,0 

80,6 ± 16,7 

0,039 

 

49,3 ± 30,0 

43,4 ± 23,4 

45,0 ± 22,8 

45,2 ± 22,8 

0,984 

 

60,0 ± 36,5 

64,3 ± 28,1 

70,1 ± 27,4 

65,6 ± 30,2 

0,782 

 

55,0 ± 24,7 

63,5 ± 22,3 

68,2 ± 22,5 

68,2 ± 26,7 

0,443 

 

26,7 ± 36,5 

43,1 ± 35,4 

45,8 ± 34,4 

48,5 ± 34,7 

0,629 

Lo âu 

Có 

Không 

p 

 

73,1 ± 17,1 

82,4 ± 15,1 

0,014 

 

51,1 ± 23,4 

42,9 ± 22,8 

0,123 

 

45,4 ± 29,6 

71,1 ± 26,0 

0,000 

 

59,7 ± 31,8 

67,1 ± 21,1 

0,317 

 

39,6 ± 38,0 

45,8 ± 34,1 

0,545 

Trầm cảm 

Có 

Không 

p 

 

71,2 ± 17,7 

84,2 ± 13,5 

0,000 

 

59,8 ± 21,2 

38,6 ± 21,0 

0,000 

 

45,1 ± 28,8 

74,2 ± 24,1 

0,000 

 

52,4 ± 27,9 

70,9 ± 19,6 

0,000 

 

53,4 ± 35,7 

41,2 ± 34,1 

0,054 

Phân loại APGAR 

Gia đình mâu thuẫn 

Gia đình gắn kết không tốt 

Gia đình gắn kết tốt 

p 

 

66,7 ± 23,9 

82,9 ± 14,5 

80,9 ± 15,5 

0,326 

 

61,3 ± 26,0 

37,6 ± 17,8 

44,7 ± 23,3 

0,182 

 

40,0 ± 42,0 

70,6 ± 25,6 

66,7 ± 27,9 

0,267 

 

78,3 ± 23,3 

69,0 ± 19,2 

64,6 ± 24,2 

0,530 

 

36,7 ± 50,5 

33,3 ± 33,3 

46,6 ± 34,2 

0,383 

 

Bảng 7. Điểm CLCS và các yếu tố liên quan (TT) 

Nội dung TT TCTH GĐTCTL TCMN SKTQ 

Nhóm tuổi 

< 50 tuổi 

≥ 50 tuổi 

p 

 

46,8 ± 10,4  

50,7 ± 11,3 

0,041 

 

6,4 ± 10,7 

12,4 ± 19,8 

0,192 

 

51,3 ± 7,1 

53,7 ± 8,9 

0,252 

 

17,2 ± 12,5 

26,0 ± 18,9 

0,012 

 

64,6 ± 18,5 

58,5 ± 18,9 

0,046 

Tình trạng kinh tế 

Không đủ sống 

 

47,6 ± 12,9 

 

9,7 ± 16,2 

 

57,0 ± 9,3 

 

27,6 ± 18,7 

 

50,2 ± 16,5 
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Đủ sống 

p 

49,2 ± 10,1 

0,371 

9,2 ± 16,1 

0,617 

50,3 ± 6,5 

0,000 

18,6 ± 14,5 

0,010 

67,1 ± 17,6 

0,000 

Phẫu thuật 

Có 

Không 

p 

 

49,3 ± 13,3 

48,7 ± 11,0 

0,941 

 

0 

9,7 ± 16,2 

0,137 

 

58,3 ± 6,8 

52,3 ± 8,1 

0,117 

 

11,1 ± 12,8 

21,8 ± 16,5 

0,118 

 

58,3 ± 31,2 

61,7 ± 18,5 

0,912 

Hóa trị 

Có 

Không 

p 

 

49,0 ± 10,9 

48,0 ± 11,4 

0,709 

 

11,1 ± 17,2 

5,4 ± 12,4 

0,018 

 

52,0 ± 8,7 

53,6 ± 6,4 

0,333 

 

22,9 ± 15,9 

18,3 ± 17,4 

0,118 

 

62,1 ± 18,0 

60,6 ± 21,2 

0,857 

Xạ trị 

Có 

Không 

p 

 

47,5 ± 11,5 

49,1 ± 10,8 

0,519 

 

6,6 ± 13,2 

10,4 ± 16,9 

0,351 

 

53,6 ± 8,7 

52,1 ± 8,7 

0,342 

 

19,4 ± 18,1 

22,2 ± 15,9 

0,329 

 

59,6 ± 20,1 

62,3 ± 18,5 

0,521 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 

Giai đoạn II 

Giai đoạn III 

Không rõ 

p 

 

51,7 ± 7,2 

49,2 ± 10,9 

47,9 ± 11,5 

50,0 

0,869 

 

2,2 ± 4,9 

9,8 ± 17,9 

9,7 ± 14,5 

0 

0,632 

 

55,0 ± 4,5 

52,1 ± 8,6 

52,6 ± 7,8 

58,3 

0,408 

 

15,5 ± 18,5 

22,9 ± 16,7 

20,6 ± 16,2 

11,1 

0,617 

 

76,7 ± 10,9 

63,0 ± 16,0 

58,3 ± 21,5 

83,3 

0,106 

BMI 

Gầy  

Bình thường 

Thừa cân / Tiền béo phì 

Béo phì 

p 

 

47,8 ± 7,7 

48,2 ± 12,5 

50,3 ± 10,2 

48,1 ± 9,9 

0,847 

 

8,9 ± 12,3 

8,9 ± 13,1 

8,6 ± 16,6 

10,8 ± 20,1 

0,929 

 

56,7 ± 6,9 

54,2 ± 8,2 

49,5 ± 7,3 

52,2 ± 8,1 

0,058 

 

17,8 ± 6,1 

23,9 ± 18,1 

20,5 ± 14,4 

19,2 ± 16,7 

0,729 

 

55,0 ± 13,9 

62,2 ± 19,3 

69,0 ± 17,7 

54,5 ± 17,7 

0,008 

Lo âu 

Có 

Không 

p 

 

46,1 ± 10,6 

49,4 ± 11,1 

0,272 

 

11,6 ± 15,9 

8,8 ± 16,1 

0,279 

 

53,8 ± 6,5 

52,1 ± 8,4 

0,349 

 

23,6 ± 17,4 

21,0 ± 16,3 

0,437 

 

53,8 ± 23,3 

63,6 ± 17,2 

0,062 

Trầm cảm 

Có 

Không 

p 

 

48,9 ± 11,9 

48,6 ± 10,7 

0,587 

 

10,8 ± 16,7 

8,8 ± 15,8 

0,472 

 

56,4 ± 8,2 

50,9 ± 7,5 

0,003 

 

24,2 ± 14,10 

20,4 ± 17,3 

0,111 

 

48,2 ± 20,0 

66,8 ± 15,7 

0,000 

Phân loại APGAR 

Gia đình mâu thuẫn 

Gia đình gắn kết không tốt 

Gia đình gắn kết tốt 

p 

 

47,2 ± 18,3 

50,6 ± 12,4 

48,5 ± 10,5 

0,882 

 

2,2 ± 4,9 

6,3 ± 11,2 

10,1 ± 16,8 

0,491 

 

66,7 ± 8,3 

56,5 ± 6,7 

51,2 ± 7,4 

0,000 

 

33,3 ± 15,7 

19,0 ± 14,7 

21,2 ± 16,6 

0,252 

 

41,6 ± 25 

66,1 ± 12,8 

62,0 ± 18,8 

0,122 
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BÀN LUẬN 

Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
như độ tuổi, tình trạng kinh tế, tình trạng hôn nhân, 
giai đoạn bệnh, bảo hiểm y tế khá tương đồng với 
nghiên cứu trước đây của tác giả Thiên Trương 
Thùy Dương[1] và nghiên cứu của tác giả Lưu Quốc 
Quang[2] trên cùng đối tượng và địa điểm nghiên 
cứu.  

Về điểm SKTQ, nghiên cứu này tìm thấy điểm 
số là 61,6 điểm, cao hơn so với nghiên cứu của tác 
giả Nguyễn Thu Hà năm 2014 là 58,6 điểm (nghiên 
cứu này sử dụng thang đo QLQ C-30)[3]. So với các 
nước khác, điểm SKTQ của Việt Nam vẫn nằm ở 
nhóm thấp trong khu vực và thế giới[4,11]. 

Trong khảo sát các mối liên quan của nghiên 
cứu này, Chức năng gia đình là yếu tố chưa tìm ra 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê với CLCS mặc dù 
điểm số trung bình tìm thấy có sự chênh lệch giữa 
các nhóm. Khác với nghiên cứu của tác giả Nguyễn 
Thu Hà[3], nghiên cứu này không tìm thấy mối liên 
quan của giai đoạn bệnh và điểm SKTQ. Sự khác 
biệt này có lẽ đến từ sự khác nhau trong phân bố 
giai đoạn của 2 nhóm đối tượng nghiên cứu là khác 
nhau. Về chỉ số BMI của nhóm đối tượng, thể trạng 
của bệnh nhân UTV bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, 
bao gồm hội chứng suy mòn (cachexia) xuất hiện ở 
50% bệnh nhân ung thư[7] và sự tăng cân do tác 
dụng phụ của thuốc hóa trị[6]. Trong nghiên cứu này, 
BMI được tìm thấy có liên quan với hoạt động thể 
chất và sức khỏe tổng quát, sự khác biệt theo 
hướng những người có phân độ BMI bình thường và 
thừa cân thì có CLCS tốt hơn so với những người 
thiếu cân và béo phì. Kết quả này tương tự với 
“nghịch lý béo phì” (obesity paradox) được tác giả 
Juan Xia và các cộng sự tìm ra trong nghiên cứu về 
CLCS bệnh nhân UTV trước đây[14]. Lo âu được tìm 
thấy tác động lên CLCS qua 2 lĩnh vực hoạt động 
thể chất và ảnh hưởng tâm lý. Bên cạnh đó, rất 
nhiều mối liên quan được tìm thấy giữa yếu tố trầm 
cảm và CLCS của bệnh nhân UTV (hầu hết các lĩnh 
vực khảo sát trừ triệu chứng tiêu hóa, triệu chứng 
mất nước và tổng thể). Có thể thấy, vấn đề lo âu, 
trầm cảm tác động rất mạnh mẽ đến CLCS của bệnh 
nhân, các con số thống kê mà nghiên cứu này tìm ra 
là phù hợp với những nghiên cứu đã được thực hiện 
trước đây và có phần rõ ràng hơn khi tìm thấy nhiều 
hơn các mối liên quan có ý nghĩa thống kê[5,9,13]. 
Điều này cũng phản ánh một thực trạng về lo âu, 
trầm cảm mà nhóm đối tượng nghiên cứu đang gặp 
phải và sự tác động của nó lên CLCS là rất đáng kể. 
Cần nhiều hơn các chương trình hỗ trợ, can thiệp để 
giảm thiểu tỉ lệ và mức độ ảnh hưởng của lo âu, 
trầm cảm trên nhóm đối tượng này. 

Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng thang đo 
chuyên biệt cho UTV sau khi thang đo này được 
đánh giá tính giá trị và độ tin cậy bởi tác giả Lưu 
Quốc Quang[2]. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều ưu 
điểm của thang đo, đánh giá được cụ thể các vấn đề 
về CLCS bệnh nhân UTV. Tuy nhiên không tránh 
khỏi những hạn chế. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi 
đã được đánh giá tính giá trị và tin cậy nhưng mới 
được đưa vào áp dụng trong nghiên cứu này nên kết 
quả nghiên cứu có nhiều hạn chế khi so sánh với 
các nghiên cứu khác sử dụng bộ câu hỏi chưa 
chuẩn hóa. 

KẾT LUẬN 

CLCS của bệnh nhân UTV mà nghiên cứu này 
tìm thấy là 61,6 ±19,0. Mức điểm này vẫn thấp so 
với các nước trong khu vực và thế giới. Cần nhiều 
nỗ lực hơn để cải thiện CLCS của bệnh nhân.  

Các mối liên quan được tìm thấy bao gồm: 
nhóm tuổi, tình trạng kinh tế, BMI và trầm cảm. 
Những kết quả này cho thấy cần quan tâm nhiều 
hơn đến tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân trong 
quá trình điều trị và nên phát triển thêm các chương 
trình sàng lọc, phát hiện sớm trầm cảm để có thể 
can thiệp kịp thời, giúp cải thiện CLCS của  
bệnh nhân. 
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ABSTRACT 

Quality of life among breast cancer patients and relating factors in Ho Chi Minh City Oncology Hospital   

Introduction: Quality of life (QoL) has been an issue of concern around the world, especially for treatable 
cancers like breast cancer. In Vietnam, most studies use general scales, which cannot measure breast cancer-
specific problems. This study aims to determine the average QoL score and related factors of breast cancer 
patients at Ho Chi Minh City Oncology Hospital in 2020, using a specific scale for breast cancer patients. 

Methods: A cross-sectional study was conducted from 04/2020 to 06/2020 at Ho Chi Minh City Oncology 
Hospital. The sampling method was stratified sampling based on proportion. QLQ BR-53 scale is used to 
measure the QoL of breast cancer patients. This is a scale built from the QLQ C-30 scale and module QLQ BR-
23 of The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), which has been assessed 
for validity and reliability in Vietnam. Survey of related factors using the scales: APGAR to investigate family 
function, HADS to investigate hospital anxiety and depression. 

Result: Breast cancer patient's QoL score was 61.6 ± 19.0. The function most affected is Body Image with 
a score of 65.7 ± 23.7. Symptoms that have the worst impact are Physical and Hair Loss Symptoms with 
scores of 44.6 ± 23.1 and 44.6 ± 34.8 respectively. Associated factors included age group, economic status, 
BMI, depression. 

Conclusion: The QoL score of breast cancer patients being treated at oncology hospitals is at an average 
level compared with other countries in the region and the world. Families and hospitals need to pay more 
attention to the occurrence and impact of related factors that reduce the patient's QoL. 

Keywords: Quality of life, breast cancer, QLQ BR-53, HADS, APGAR. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, ung thư vú là dạng ung thư thường 
gặp nhất ở phụ nữ tại nhiều quốc gia trên thế giới[20]. 
Theo thống kê của Globocan, trong năm 2018 thế 
giới có hơn 2 triệu người mắc, chiếm 11,6% tổng số 
ca mắc ung thư nói chung và hơn 600000 ca tử 
vong[8]. So sánh giữa các khu vực, Châu Á là nơi có 
số mắc và tử vong do ung thư vú cao nhất thế giới 
với tổng cộng 911 014 ca mắc và 310 577 ca tử 
vong[8]. Tại Việt Nam, số ca mắc ung thư vú chiếm 
9,2% tổng số các loại ung thư và là dạng ung thư 
phổ biến nhất ở nữ giới[4,8]. Mỗi năm, cả nước ta ghi 
nhận hơn 15 000 ca ung thư vú mới và ước tính có 
khoảng 45.000 phụ nữ Việt đang sống chung với 
căn bệnh này với hơn 6000 ca tử vong[3,4]. 

Trong quá trình điều trị ung thư vú, nhiều người 
bệnh gặp phải những vấn đề tâm lý như trầm cảm, 
rối loạn lo âu[11]. Theo một số nghiên cứu thực hiện 
tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú mắc trầm 
cảm dao động từ 16 - 20%[4,5]. Những vấn đề tâm lý 
này không chỉ làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị, 
kéo dài thời gian nằm viện, mà còn gây suy giảm 
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân[21,22]. Tuy nhiên 
vấn đề này vẫn còn chưa được quan tâm đúng mực 
bởi nhiều lí do[16]. Việc trì hoãn điều trị sẽ càng khiến 
cho những rối loạn tâm lý trở nên trầm trọng hơn.  

Để tìm được những hỗ trợ tâm lý thích hợp, 
bệnh nhân cần phải biết và hiểu để nhận diện và tìm 
đến giúp đỡ nếu bản thân gặp phải những vấn đề về 
sức khỏe tâm thần[84]. Thuật ngữ Năng lực sức khỏe 
tâm thần (NLSKTT) từ đó được đề ra và định nghĩa 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Xác định điểm số năng lực sức khỏe tâm thần và các yếu tố liên quan của bệnh nhân ung 
thứ vú tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. 

Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành phỏng vấn trực tiếp trên 213 bệnh 
nhân đang điều trị ung thư vú nguyên phát tại khoa Nội IV, Xạ IV, Ngoại IV tại bệnh viện Ung Bướu Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả: Điểm trung bình năng lực nhận thức sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư vú  
là 109,9 ± 14,0 điểm. Trình độ học vấn và nghề nghiệp liên quan có ý nghĩa thống kê với năng lực nhận 
thức SKTT của bệnh nhân ung thư vú (với giá trị p lần lượt là p = 0,019 và p = 0,036). Cụ thể, những bệnh 
nhân có học vấn từ cấp III trở lên có điểm năng lực nhận thức SKTT cao hơn những bệnh nhân có trình 
độ từ cấp I trở xuống 6,75 điểm. Với nghề nghiệp, bệnh nhân làm công việc tự do (nông dân, buôn 
bán,…) có điểm số năng lực nhận thức SKTT thấp hơn 4,39 điểm so với những bệnh nhân làm nội trợ, 
nghỉ hưu hoặc thất nghiệp. Điểm trung bình năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT của đối tượng nghiên cứu là 
32,1 ± 6,1.  

Kết luận: Điểm trung bình năng lực nhận thức sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư vú là  
109,9 ±14,0 điểm. Điểm trung bình năng lực tìm kiếm trợ giúp sức khỏe tâm thần của đối tượng nghiên 
cứu là 32,1 ± 6,1. 
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là “kiến thức và niềm tin về các rối loạn tâm thần 
giúp một người nhận ra, quản lý và phòng ngừa 
chúng”[10]. Việc có kiến thức về vấn đề sức khỏe tâm 
thần không chỉ giúp bệnh nhân tìm được hỗ trợ thích 
hợp cho việc điều trị tâm lý từ đó cải thiện hiệu quả 
điều trị ung thư, nâng cao chất lượng cuộc sống mà 
còn giúp đỡ những người xung quanh từ đó góp 
phần nâng cao sức khỏe cộng đồng[6,7]. Tại Việt 
Nam, NLSKTT vẫn là một chủ đề mới mẻ và chưa 
có nhiều nghiên cứu đánh giá, đặc biệt là trên bệnh 
nhân ung thư vú - những người cần được quan tâm 
nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần bên cạnh việc 
điều trị bệnh để phục hồi về thể chất. Do đó, thông 
qua nghiên cứu này, chúng tôi muốn tìm hiểu và 
đánh giá năng lực nhận thức cũng như năng lực tìm 
kiếm trợ giúp về sức khỏe tâm thần của bệnh nhân 
ung thư vú tại bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định điểm số 
trung bình NLSKTT (bao gồm điểm trung bình của 
năng lực nhận thức sức khỏe tâm thần và năng lực 
tìm kiếm trợ giúp sức khỏe tâm thần) và các yếu tố 
liên quan ở bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại 
bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2020. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Cỡ mẫu của nghiên cứu là 213 bệnh nhân.  

Những bệnh nhân nữ đủ 18 tuổi trở lên đang 
điều trị ung thư vú nội trú và ngoại trú tại bệnh viện 
Ung Bướu TP. HCM và đồng ý tham gia nghiên cứu 
được chọn vào nghiên cứu. Đối với những bệnh 
nhân mắc các khuyết tật gây khó khăn trong giao 
tiếp và đang trong tình trạng sức khỏe yếu không thể 
trả lời bộ câu hỏi sẽ không tham gia khảo sát. 

Phương pháp thu thập số liệu 
Nghiên cứu viên sử dụng phương pháp phỏng 

vấn trực tiếp mặt đối mặt dựa trên bộ câu hỏi cấu 
trúc soạn sẵn.  

Công cụ thu thập số liệu 
Bộ câu hỏi bao gồm 4 phần:  

A - Đặc điểm dân số - kinh tế - xã hội bao gồm 
tuổi, nơi ở hiện tại, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp 
hiện tại, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, người 
đang sống chung và tình trạng kinh tế;  

B - Đặc điểm tình trạng bệnh: Khoa điều trị, 
hình thức điều trị, giai đoạn ung thư, phương pháp 
điều trị, tiền sử bản thân mắc được chẩn đoán mắc 
rối loạn tâm thần, tiền sử thành viên gia đình được 
chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần;  

C - Năng lực nhận thức SKTT (thang đo Mental 
Health Literacy Scale);  

D - Năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT (thang đo 
General Help-Seeking Questionaire). 

Phương pháp quản lý số liệu 
Nghiên cứu nhập liệu bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2010 và phân tích số liệu bằng phần mềm 
Stata 14.2. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm về dân số - kinh tế - xã hội 
Có 213 bệnh nhân ung thư vú được khảo sát. 

Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu  
là 50,1 ± 9,8 tuổi (thấp nhất là 24 và cao nhất là 79 
tuổi). Bệnh nhân từ 50 - 59 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 
(37,1%) và thấp nhất là người từ 18 - 39 tuổi 
(15,2%). Có 18,8% bệnh nhân sống tại TP. HCM và 
81,2% đến từ các tỉnh thành khác. Phần lớn bệnh 
nhân được khảo sát là dân tộc Kinh (99,1%) và theo 
Phật Giáo (61,5%) hoặc không theo tôn giáo nào 
(23,9%). Về trình độ học vấn, bệnh nhân học đến 
cấp II chiếm đa số với tỉ lệ 44,1%, bệnh nhân có 
trình độ từ cấp III trở lên chiếm 24,9% và dưới cấp I 
là 6,6%. Nội trợ (39,9%) và buôn bán (16,4%) là 
những nghề nghiệp chiếm phần nhiều, nhưng cũng 
có đến 9,9% bệnh nhân hiện đang thất nghiệp. Đa 
số bệnh nhân tham gia nghiên cứu nhận xét tình 
trạng kinh tế của mình ở mức đủ sống (67,6%), đã 
kết hôn (71%), sống cùng với chồng (70,4%) và con 
cháu (69%). 

Đặc điểm về tình trạng bệnh 
Phần lớn bệnh nhân hiện đang khám và điều trị 

ngoại trú (97,2%) tại khoa Nội (73,2%) và khoa Xạ 
(24,4%). Số bệnh nhân đang mắc ung thư vú giai 
đoạn II và III được ghi nhận nhiều nhất trong nghiên 
cứu với tỷ lệ lần lượt là 51,6% và 37,6%. Hầu hết 
đều đang điều trị bằng phương pháp hóa trị (73,2%), 
tiếp đến là xạ trị (22,5%). Gần một nửa bệnh nhân 
có các bệnh kèm theo: tăng huyết áp (19,3%) hoặc 
các bệnh khác (rối loạn tiền đình, suy tim, đau khớp, 
viêm xoang, v.v.) (22,1%). Trong đó 31% bệnh nhân 
chỉ mắc một bệnh kèm theo; 8,9 % mắc 2 bệnh và 
4,7% mắc từ 3 bệnh kèm theo trở lên. Tất cả bệnh 
nhân được khảo sát đều cho biết chưa từng được 
bác sĩ tâm lý chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần. Có 
9,4% bệnh nhân có người nhà được chẩn đoán mắc 
rối loạn tâm thần. 
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Điểm trung bình năng lực nhận thức SKTT 

Bảng 1. Điểm trung bình các thuộc tính của  
năng lực nhận thức SKTT 

Thuộc tính ĐTB  ĐLC 

Điểm thấp 
nhất – 

Điểm cao 
nhất 

Khả năng nhận diện rối loạn 20,9  5,6 8 - 32  

Kiến thức về yếu tố nguy cơ 6,7  1,6 2 - 8  

Kiến thức về trợ giúp từ 
chuyên gia 

7,1  1,3 4 - 12   

Kiến thức về tự điều trị 5,3  0,7 4 - 8  

Kiến thức về tìm kiếm thông 
tin liên quan đến SKTT 10,2  5,2 4 - 20 

Thái độ về bệnh tâm thần 59,7  9,3 34 - 75  

Tổng 109,9  14,0 72 - 141  

Phần lớn bệnh nhân nhận diện được dấu hiệu 
của rối loạn lo âu lan tỏa (33,3% chắc chắn và 
47,9% rất chắc chắn) và phụ thuộc chất gây nghiện 
(18,8% chắc chắn và 78,4% rất chắc chắn). Tuy 
nhiên có hơn 50% bệnh nhân không nhận diện được 
ám sợ xã hội, rối loạn nhân cách, ám sợ nơi đông 
người và rối loạn lưỡng cực. Điểm trung bình khả 
năng nhận diện các rối loạn tâm thần của bệnh nhân 
ung thư vú trong nghiên cứu là 20,9 ± 5,6. 

Hơn 60% bệnh nhân chắc chắn về việc phụ nữ 
có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần cao hơn nam giới. 
Có hơn 5% bệnh nhân chắc chắn rằng nam giới có 
nguy cơ mắc rối loạn lo âu hơn nữ. Kiến thức về các 
yếu tố nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm 
lý của đối tượng nghiên cứu có điểm trung bình là 
6,7 ± 1,6. 

Đối với kiến thức về trợ giúp từ chuyên gia 
SKTT có 93,7% bệnh nhân chắc chắn rằng liệu pháp 
nhận thức hành vi mang lại hiệu quả trong trị liệu rối 
loạn tâm lý; 85,4% chắc chắn rằng chuyên gia SKTT 
nên phá bỏ tính bảo mật nếu một người đang có 
nguy cơ gây hại trực tiếp cho chính người đó hoặc 
người khác; 79,9% không đồng ý rằng chuyên gia 
SKTT nên phá bỏ tính bảo mật nếu vấn đề của một 
người không đe dọa đến tính mạng. Thuộc tính này 
có điểm trung bình là 7,1 ± 1,3. 

Đối với kiến thức về tự điều trị, hầu hết bệnh 
nhân nhận thấy cải thiện chất lượng giấc ngủ mang 
lại lợi ích (16,4% có lợi và 78,9% rất có lợi) trong 
việc kiểm soát cảm xúc. Có hơn 80% bệnh nhân 
đồng ý rằng tránh tất cả các hoạt động gây lo lắng 
sẽ có lợi (23,9%) và rất có lợi (59,6%) cho người 
khó kiểm soát cảm xúc. Điểm trung bình kiến thức 
về tự điều trị là 5,3 ± 0,7. 

Về khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến 
SKTT, ít hơn 50% bệnh nhân đồng ý rằng mình có 
thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để 
tìm kiếm thông tin về SKTT. Tỷ lệ bệnh nhân cho 
rằng sẽ gặp mặt chuyên gia tâm lý để tìm hiểu thông 
tin là 39,5%. Điểm trung bình của thuộc tính này là 
10,2 ± 5,2. 

Về thái độ trong hành vi tìm kiếm trợ giúp, bệnh 
nhân không đồng ý rằng người mắc bệnh tâm thần 
có thể tự khỏi bệnh nếu họ muốn (67,7%); bệnh tâm 
thần không phải là bệnh y khoa thực sự (66,6%); 
người có vấn đề về SKTT là người nguy hiểm 
(58,7%); cần tránh xa họ (61,1%). Chỉ 2,4% đồng ý 
bệnh tâm thần là dấu hiệu của sự yếu đuối và 0,9% 
đồng tình bệnh tâm thần do chuyên gia SKTT điều trị 
là không hiệu quả. Tuy nhiên có đến 19,3% đồng ý 
và 63,4% chắc chắc đồng ý rằng tìm đến chuyên gia 
để giải quyết vấn đề về SKTT là không đủ khả năng 
tự giải quyết vấn đề hay chỉ có 41,3% bệnh nhân 
được hỏi cho rằng sẽ tìm đến chuyên gia nếu bản 
thân gặp vấn đề SKTT. 

Có 85% bệnh nhân sẵn sàng sống cạnh nhà, 
giao lưu, kết bạn và làm việc chung với người mà họ 
biết là đang gặp vấn đề SKTT và 94,8% người đồng 
ý sống chung nhà với người đó. Tỷ lệ đồng ý để 
người thân kết hôn với người có vấn đề SKTT chỉ 
chiếm 17,9%. Tỷ lệ đồng ý bỏ phiếu bầu cử cho 
người từng có vấn đề SKTT vào vị trí lãnh đạo 
chiếm 20,2%. Điểm trung bình của thuộc tính này là 
59,7 ± 9,3 điểm, ở mức khá cao. 

Nhìn chung, điểm số năng lực nhận thức SKTT 
của bệnh nhân ung thư vú trong nghiên cứu này dao 
động từ 72 đến 141 điểm và điểm trung bình chung 
là 109,9 ± 14,0. 

Điểm trung bình năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT 

Bảng 2. Các nguồn trợ giúp SKTT (n = 213) 

 Câu hỏi TB ±  ĐLC 

1 Chồng/Bạn trai 4,5  2,6 

2 Bạn 4,8 ± 2,3 

3 Cha mẹ 2,2 ± 2,2 

4 Người thân khác trong gia đình 4,7 ± 2,4 

5 Chuyên gia tâm lý  2,0  1,6 

6 Gọi điện qua đường dây nóng 1,6  1,4 

7 Bác sĩ điều trị ung thư 4,4  1,8 

8 Các lãnh đạo tôn giáo  3,5  2,0 

9 Không tìm giúp đỡ từ bất kì ai 3,3  2,2 

10 Tìm giúp đỡ từ nguồn khác  1,0 ± 0,3 
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Khi được hỏi nếu bản thân gặp phải những vấn 
đề về cảm xúc hoặc tâm lý, đa số bệnh nhân trả lời 
sẽ chia sẻ với bạn bè (61,1%), người thân trong gia 
đình như con cái, anh chị em,… (59,1%), chồng 
(55,9%). Có 36,2% sẽ tìm đến lãnh đạo tôn giáo; 
10,8% sẽ gọi đường dây nóng hỗ trợ; 31,5% sẽ 

không tìm kiếm bất kì nguồn hỗ trợ nào. Điểm số 
năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT của bệnh nhân ung 
thư vú trong nghiên cứu dao động từ 16 - 51 điểm. 
Điểm trung bình của thang đo là 32,1 ± 6,1 điểm. 

 

Bảng 3. Mối liên quan giữa năng lực nhận thức SKTT với các yếu tố (n = 213) 

Đặc tính Hệ số Giá trị p KTC 95% 

Nhóm tuổi    

18 - 39 tuổi 1   

40 - 49 tuổi 4,67 0,132 (- 1,42) - 10,77 

50 - 59 tuổi - 1,57 0,617 (- 7,75) - 4,61 

60 tuổi 0,96 0,792 (- 6,23) - 8,16 

Trình độ học vấn    

≤ Cấp I 1   

Cấp II 4,32 0,057 (- 0,14) - 8,77 

Cấp III 6,75 0,019 1,12 - 12,38 

Nghề nghiệp     

Tại nhà 1   

Tự do - 4,39 0,036 (- 8,49) - (- 0,29) 

Cơ quan 1,68 0,575 (- 4,21) - 7,56 

Tình trạng kinh tế    

Đủ sống 1   

Không đủ sống - 1,52 0,465 (- 5,61) - 2,57 

Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trình độ học vấn và nghề nghiệp với năng lực nhận thức sức 
khỏe tâm thần. Cụ thể, những bệnh nhân học từ cấp III trở lên có điểm năng lực nhận thức SKTT cao hơn 
những bệnh nhân có học vấn từ cấp I trở xuống 6,75 điểm với p = 0,019 (KTC 95%: 1,14 - 12,42). Bệnh nhân 
làm nghề tự do (nông dân, buôn bán, làm thuê,…) có điểm năng lực SKTT thấp hơn những bệnh nhân làm 
việc tại nhà (nội trợ, nghỉ hưu, thất nghiệp) 4,39 điểm với p = 0,036 (KTC 95%: (- 8,51) - (- 0,29)). 

 

BÀN LUẬN 

Phần lớn bệnh nhân nhận diện được rối loạn lo 
âu (81,2%), trầm cảm (58,2%) và trầm cảm mãn tính 
(55,8%); hơn 50% không nhận diện được ám sợ xã 
hội, rối loạn nhân cách, ám sợ nơi đông người và rối 
loạn lưỡng cực. Trong nghiên cứu của Cheung 
(2015), chỉ có 35,2% bệnh nhân nhận biết được dấu 
hiệu của rối loạn lo âu và 48,1% nhận diện được 
trầm cảm[921]. Trong nghiên cứu cắt ngang của 
Okuyama, chỉ có 11% bệnh nhân nhận biết được 
triệu chứng của trầm cảm[14]. Nhìn chung, khả năng 
nhận diện các rối loạn tâm lý của đối tượng nghiên 
cứu chỉ ở mức trung bình. Các vấn đề như rối loạn 
lo lâu, trầm cảm có thể được nghe nói đến nhiều từ 
các phương tiện truyền thông nên bệnh nhân tương 
đối có nhận thức về chủ đề này, nhưng với những 
vấn đề sức khỏe tâm thần khác như rối loạn lưỡng 

cực, rối loạn nhân cách,… đều là các dạng rối loạn ít 
được biết hơn. 

Hơn 60% bệnh nhân chắc chắn “phụ nữ có 
nguy cơ mắc rối loạn tâm thần cao hơn nam giới”. 
Dựa vào kết quả từ các nghiên cứu trên thế giới cho 
thấy phụ nữ thường dễ mắc rối loạn lo âu lan 
tỏa[1,12], trầm cảm[2,17] và nhiều dạng rối loạn tinh 
thần khác[15] hơn nam giới. Khả năng nhận biết các 
nguy cơ và nguyên nhân gây ra rối loạn tâm lý của 
bệnh nhân tham gia nghiên cứu ở mức cao.  

Hầu hết bệnh nhân chắc chắn rằng liệu pháp 
nhận thức hành vi mang lại hiệu quả trong trị liệu 
SKTT. Có thể thấy, mặc dù “liệu pháp nhận thức 
hành vi” là khái niệm mới và ít phổ biến nhưng tỷ lệ 
bệnh nhân đồng ý rằng đây là phương pháp hiệu 
quả vẫn rất cao do đây là phương pháp được 
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chuyên gia - những người có chuyên môn và uy tín 
chỉ định.  

Đa số bệnh nhân đều đồng ý cải thiện chất 
lượng giấc ngủ sẽ có lợi cho người gặp khó khăn 
trong kiểm soát cảm xúc. Giấc ngủ có vai trò quan 
trọng lên sức khỏe, cảm xúc có thể là điều mà hầu 
hết bệnh nhân nhận thấy. Tuy nhiên với điểm trung 
bình là 5,3 ± 0,7, kiến thức về tự điều trị của đối 
tượng nghiên cứu nằm ở mức thấp. 

Hơn một nửa số bệnh nhân được hỏi không 
biết các nguồn thông tin về bệnh tâm thần; hơn 60% 
không thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính 
hoặc đến gặp chuyên gia tâm lý để tìm kiếm thông 
tin. Bệnh nhân đa số đều lớn tuổi và trình độ học vấn 
không cao nên có thể hạn chế khả năng sử dụng 
điện thoại, máy tính để tìm thông tin. Kết quả nghiên 
cứu cũng cho thấy một điểm đáng lưu ý là bệnh 
nhân cho rằng việc tìm gặp chuyên gia tâm lý để tìm 
hiểu thông tin cũng có thể được xem là không cần 
thiết. Điều này có thể do hệ thống chăm sóc sức 
khỏe tâm thần tại Việt Nam chưa được phát triển 
hoặc vai trò hỗ trợ của chuyên gia tâm lý chưa được 
biết đến nhiều bởi bệnh nhân.  

Hơn 90% đồng tình về việc bệnh tâm thần do 
chuyên gia SKTT điều trị có mang lại hiệu quả. 
Nhưng chỉ 41,3% người cho rằng sẽ tìm đến chuyên 
gia nếu gặp vấn đề SKTT. Phần lớn bệnh nhân sẽ 
sẵn sàng kết bạn, làm việc hoặc sống chung với 
người có vấn đề về SKTT. Điểm trung bình thái độ 
trong hành vi tìm kiếm trợ giúp ở mức cao.  

Với điểm trung bình là 109,9 ± 14,0, năng lực 
nhận thức SKTT của bệnh nhân ung thư vú tham gia 
nghiên cứu ở mức trung bình. Kết quả này khá 
tương đồng với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Cheung đánh giá NLSKTT trên 54 bệnh nhân ung 
thư vú[21]. Bên cạnh đó, hai nghiên cứu khác khảo 
sát trên bệnh nhân mắc các loại ung thư khác cũng 
tại Singapore và Nhật Bản đều có chung kết luận là 
NLSKTT của bệnh nhân ung thư còn thấp[14,15]. Tuy 
nhiên trong nghiên cứu này, tác giả không sử dụng 
cùng thang đo đánh giá NLSKTT với tác giả Cheung, 
còn hai nghiên cứu tai Nhật và Singapore lại không 
đánh giá trên cùng đối tượng là bệnh nhân ung thư 
vú nên việc so sánh kết quả giữa các nghiên cứu 
còn khá nhiều hạn chế.  

Về năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT, 61,1% 
bệnh nhân cho rằng sẽ tìm đến bạn bè, 59,1% tìm 
đến người thân trong gia đình hoặc chồng (55,9%) 
để được giúp đỡ nếu gặp vấn đề về tâm lý. Cũng có 
đến 54,5% người cho rằng tìm đến bác sĩ đang điều 
trị ung thư cho mình để được hỗ trợ. Điều này tương 
đồng với nghiên cứu của tác giả Cheung khi kết quả 
cho thấy bệnh nhân nghĩ rằng gia đình là nguồn trợ 

giúp tốt nhất nếu bản thân có vấn đề về SKTT, tiếp 
đến là bác sĩ điều trị ung thư và bạn bè[21]. Trong 
nghiên cứu của tác giả Okuyama, tỷ lệ này còn cao 
hơn nữa. Cụ thể, lần lượt có 84% và 86% đối tượng 
đánh giá gia đình và bác sĩ điều trị ung thư là nguồn 
trợ giúp có ích, 56% đối tượng sẽ tìm đến bạn bè để 
giải quyết vấn đề SKTT[14].  

Bạn bè thường là những người đang cùng điều 
trị ung thư tại bệnh viện, do đó bệnh nhân đồng cảm 
và chia sẻ với nhau nhiều hơn so với những nguồn 
trợ giúp khác. Ngoài ra, trong một số nghiên cứu, 
bệnh nhân cho rằng các phương pháp điều trị tâm lý 
của chuyên gia tâm lý sẽ không mang lại hiệu quả 
như hỗ trợ từ người thân, bạn bè[14,21]. Ngoài ra, 
những định kiến xã hội về bệnh tâm thần cũng như 
về việc một người phải cần đến sự hỗ trợ của 
chuyên gia tâm lý đã khiến cho bệnh nhân không 
muốn sự giúp đỡ từ nguồn này[16]. Nhìn chung, với 
điểm trung bình là 32,1 ± 6,1, năng lực tìm kiếm 
trợ giúp SKTT của bệnh nhân ung thư vú trong 
nghiên cứu ở mức thấp. 

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa trình độ 
học vấn và năng lực nhận thức SKTT có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,019. Những bệnh nhân học cấp I 
và cấp II có điểm NLSKTT thấp hơn bệnh nhân học 
cấp III và đại học. Điều này tương đồng với nghiên 
cứu tại Singapore năm 2019 và Nhật Bản năm 2007 
với giá trị p lần lượt là p = 0,001 và p < 0,001[14,15]. 
Đây cũng là yếu tố có tác động mạnh mẽ được 
nhiều nghiên cứu khác nhau khác nhau công 
nhận[13,18]. Người có học vấn càng cao thì có nhiều 
kiến thức và hiểu biết về SKTT hơn cũng như có 
kiến thức tìm kiếm trợ giúp tốt hơn so với bệnh nhân 
có học vấn thấp[15]. 

Những bệnh nhân làm công việc tự do như 
nông dân, buôn bán, làm thuê,… có điểm trung bình 
nhận thức SKTT thấp hơn 4,39 điểm so với bệnh 
nhân làm việc tại nhà (nội trợ, nghỉ hưu,…)  
(p = 0,036). Nghiên cứu của Poon cũng thể hiện mối 
liên quan giữa nghề nghiệp với năng lực nhận thức 
SKTT (p = 0,004)[15]. Trong nghiên cứu này, những 
bệnh nhân làm công việc tại nhà có trình độ học vấn 
cao hơn bệnh nhân làm công việc tự do, mà trình độ 
học vấn có tác động đến khả năng nhận biết SKTT 
do đó có thể chính yếu tố này đã dẫn đến sự khác 
biệt giữa hai nhóm nghề nghiệp trên. 

KẾT LUẬN 

Điểm trung bình năng lực nhận thức SKTT của 
bệnh nhân ung thư vú là 109,9 ± 14,0 điểm (mức 
trung bình). Trình độ học vấn và nghề nghiệp liên 
quan có ý nghĩa thống kê với năng lực nhận thức 
SKTT của bệnh nhân ung thư vú. Điểm trung bình 
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năng lực tìm kiếm trợ giúp SKTT của đối tượng 
nghiên cứu là 32,1 ± 6,1 (mức thấp).  
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ABSTRACT 

Objectives: To assess the mean score of cancer patients' mental health literacy in Ho Chi Minh Oncology 
Hospital in 2020 and its associations. 

Method: This cross-sectional study was designed to interview at least 213 cancer patients undergoing 
treatment in the Internal Medicine Department IV, Department of Radiology IV, and Surgical Department IV in 
Ho Chi Minh Oncology Hospital. 

Result: Mean score of mental health literacy of cancer patients in the Oncology hospital was 109,9 ± 14,0. 
The education level and occupation of patients had significant statistical relationships with mental health 
literacy (p = 0,019 and p = 0,036, respectively). Patients whose educational level was high school had 6,75 
points more than ones with elementary school level and lower. Patients working as farmers, selling,... had 4,39 
points more than others that were housewives, retired, and unemployed. Mean score of mental health help-
seeking of cancer patients was 32,1 ± 6,1. 

Conclusion: Mean score of mental health literacy of cancer patients in the Oncology hospital was  
109,9 ± 14,0. The mean score of mental health help-seeking of cancer patients was 32,1 ± 6,1. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới (World 
Health Organization - WHO) năm 2018 số ca mắc 
ung thư trên 18 triệu người và số ca tử vong vì bệnh 
lý này khoảng 9,5 triệu người. Tại Mỹ, năm 2020 
thống kê cho thấy khoảng 1,8 triệu ca ung thư mới 
được chẩn đoán và 606,502 ca tử vong. Tại Việt 
nam, số ca mắc ung thư mới đã tăng lên 165000 ca, 
94000 ca tử vong. Trong đó, ung thư gan mật tuỵ 
phổ biến và tiên lượng xấu[5]. Ngày nay, với những 
tiến bộ vượt bậc trong y học giúp chẩn đoán và điều 
trị tốt hơn kéo dài thời gian sống của bệnh nhân 
(BN) ung thư. Để đánh giá giá trị của một phương 
pháp điều trị, các bác sĩ thường sử dụng các kết quả 
như bệnh tái phát, biến chứng, độc tính của điều trị 

hoặc khả năng sống sót, nhưng ít khi xem xét đến 
chất lượng cuộc sống (CLCS) của BN. Đã có nhiều 
nghiên cứu trên thế giới chứng minh rằng suy giảm 
CLCS ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và tiên lượng tỷ lệ 
tử vong của BN ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng nếu các yếu tố liên quan đến CLCS của 
BN được can thiệp sớm thì hiệu quả điều trị, chăm 
sóc sẽ được cải thiện tốt hơn[5]. Chính vì vậy việc 
đánh giá CLCS được xem là một thành phần thiết 
yếu của quá trình quản lý bệnh ung thư và cần phải 
được thực hiện thường xuyên. Từ đó, nhân viên y tế 
xây dựng được các chiến lược điều trị và chăm sóc 
phù hợp. Tuy nhiên, tại Việt Nam vấn đề này chưa 
được quan tâm đặc biệt là BN sau phẫu thuật điều trị 
các bệnh lý ung thư gan mật tụy. Vì vậy, đề tài 

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Mô tả chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật điều trị bệnh lý ung thư gan mật tụy và một số 
yếu tố liên quan. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 102 người bệnh ung thư gan, mật, tụy 
được phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 8 năm 
2019 đến tháng 6 năm 2020, mô tả dựa vào bộ câu hỏi FACT - Hep. 

Kết quả: Tuổi trung bình người bệnh 57,7 ± 12,5 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 3/1. Người bệnh ở giai đoạn III 
của bệnh 32,3%. Tổng điểm FACT - Hep là 127,8 ± 13,3 (tối đa 180 điểm) trong đó điểm trung bình chất 
lượng cuộc sống ở lĩnh vực mối quan hệ gia đình xã hội 20,5 ± 3,32; tình trạng hoạt động 19,3 ± 3,41; tinh 
thần 16,6 ± 4,36; thể chất 18,2 ± 4,12 và mối quan tâm khác là 53,2 ± 6,27. Một số yếu tố liên quan đến 
chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật là ngày nằm viện sau mổ, cơ quan ung thư, giai 
đoạn ung thư. Ngoài ra, bệnh nhân có một số biểu hiện: sụt cân 96,1% và khô miệng 91,2%. 

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy sau phẫu thuật điều trị bệnh lý ung thư gan mật tụy người bệnh có chất 
lượng cuộc sống ở mức trung bình và liên quan đến ngày nằm viện sau phẫu thuật, cơ quan ung thư và 
giai đoạn ung thư. 

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, ung thư, sau phẫu thuật. 
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nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả chất lượng cuộc 
sống sau phẫu thuật điều trị bệnh lý ung thư gan mật 
tuỵ và một số yếu tố liên quan. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Bệnh nhân ung thư gan mật tuỵ được phẫu 
thuật tại Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 từ tháng 8 năm 2019 đến 
tháng 6 năm 2020. 

Phương pháp 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Dữ liệu được thu thập từ bệnh án và phỏng vấn 
trực tiếp người bệnh. Các biến số bao gồm: tuổi, giới 
tính, địa dư, BMI, phân loại bệnh, giai đoạn bệnh, 
ngày nằm viện, phương thức phẫu thuật, bảo hiểm y 
tế và các biến số trong bộ câu hỏi FACT - Hep. 

Chất lượng cuộc sống sử dụng bộ câu hỏi 
FACT - Hep được hình thành dựa trên bộ câu hỏi 
FACT - G (Fact General) nằm trong hệ thống bộ câu 
hỏi FACIT (-functional assessment of chronic illness 
therapy) do David Cella biên soạn năm 1997 và 

được dịch, sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Bộ 
câu hỏi FACT - Hep bao gồm cả khía cạnh thể chất 
và tinh thần được thể hiện qua 5 tiêu chí: (1) thể 
chất, (2) mối quan hệ gia đình - xã hội, (3) tinh thần, 
(4) tình trạng hoạt động và (5) mối quan tâm khác 
liên quan đến bệnh lý gan mật tụy với 35 câu hỏi, 
mỗi câu hỏi được tính từ 0 đến 4 điểm tương ứng 
với các mức độ hoàn toàn không, chút ít, đôi chút, 
khá nhiều và rất nhiều. Tổng điểm tối đa 180 điểm, 
điểm càng cao chất lượng cuộc sống càng tốt[6],[9]. 
Nghiên cứu đảm bảo rằng những người bệnh không 
bị thúc ép về thời gian tại thời điểm phỏng vấn. Các 
trường hợp có số điểm rất cao được khảo sát lại để 
đảm bảo phản hồi của họ là chính xác. 

Xử lý số liệu 

Số liệu được phân tích bằng SPSS 22.0, các 
giá trị được biểu thị dưới dạng: Trung bình, tỉ lệ phần 
trăm. T test và ANOVA test dùng để kiểm định sự 
khác biệt điểm trung bình chất lượng cuộc sống giữa 
các nhóm. Chỉ có giá trị p < 0,05 được coi là có ý 
nghĩa. 

 

 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Đặc điểm chung 

Bảng 1. Đặc điểm chung 

Đặc điểm chung Nội dung Số BN (n) Tỉ lệ (%) 

Tuổi 

< 50 26 25,5 

50 - 70 57 55,9 

> 70 19 18,6 

Giới Nam 76 74,5 

Nơi ở Thành thị 61 59,8 

BMI 

Thừa cân (> 25) 6 5,9 

Bình thường(18,5 - 25) 86 84,3 

Thiếu năng lượng trường diễn (< 18,5) 10 9,8 

Phân loại bệnh 

Gan  66 64,7 

Mật 15 14,7 

Tụy 21 20,6 

Giai đoạn ung thư 

I 16 15,7 

II 31 30,4 

III 33 32,3 

IV 22 21,6 

Bệnh kết hợp 

Tiểu đường 10 32,3 

Tăng huyết áp 5 16,1 

Viêm gan virus (B,C) 9 29,0 
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Khác (COPD, tim mạch...) 7 22,6 

Số ngày nằm viện sau phẫu thuật 
≤ 7 ngày 28 27,5 

> 7 ngày 75 72,5 

Phương thức phẫu thuật 
Mổ mở 73 71,6 

Nội soi 29 28,4 

Bảo hiểm Có 96 96,1 

Nhận xét: Nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình: 57,75 ± 12,52 tuổi; Tỉ lệ Nam/nữ 3/1; 9,8% BN thiếu năng 
lượng trường diễn. Số BN mắc ung thư gan chiếm tỷ lệ nhiều nhất (64,7%); phần lớn các BN được phẫu thuật 
ở giai đoạn II và III (62,7%). Số BN điều trị trên 7 ngày (72,5%). Tỷ lệ mổ nội soi 28,4%. Đa số BN có thẻ bảo 
hiểm y tế 96,1%. 

Chất lượng cuộc sống  

Bảng 2. Chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật 

Giá trị  

Chất lượng cuộc sống 
Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Điểm trung bình 

Thể chất 27 10 18,2 ± 4,12 

Mối quan hệ gia đình - xã hội  26 11 20,5 ± 3,32 

Tinh thần 24 8 16,6 ± 4,36 

Tình trạng hoạt động 25 7 19,3 ± 3,41 

Mối quan tâm khác liên quan đến 
bệnh lý gan mật tụy 

67 30 53,2 ± 6,27 

Tổng điểm 160 92 127,8 ± 13,30 

Nhận xét: Bảng 2 cho thấy CLCS sau phẫu thuật dựa vào bộ câu hỏi FACT-Hep có điểm trung bình:  
127,8 ± 13,3 điểm, BN có điểm thấp nhất 92 điểm, cao nhất 160 điểm.  

Một số biểu hiện khác 

Bảng 3. Một số biểu hiện khác 

Mức độ 

Biểu hiện khác 
Hoàn toàn không (0 điểm) 

(n, %) 
Trung bình (1 - 2 điểm) 

(n, %) 
Nhiều (3 - 4 điểm) 

(n, %) 

C1 Cảm thấy đau thắt ở bụng 12 (12,8) 58 (56,9) 32 (31,3) 

C2 Bị sút cân 4 (3,9) 27 (26,5) 71 (69,6) 

C3 Kiểm soát, tự chủ được đi đại tiện 0 (0) 11 (10,8) 91 (89,2) 

C4 Có thể tiêu hóa tốt thức ăn 3 (2,9) 34 (33,3) 65 (63,8) 

C5 Tiêu chảy 94 (92,1) 7 (6,9) 1 (1,0) 

C6 Ngon miệng 4 (3,9) 47 (46,1) 51 (50,0) 

Hep1 Buồn vì thay đổi hình dáng cơ thể 59 (57,9) 29 (28,4) 14 (13,7) 

CNS7 Đau nhức ở lưng 43 (42,2) 43 (42,2) 16 (15,6) 

Cx6 Cảm thấy khó chịu vì bị táo bón 73 (71,6) 21 (20,6) 8 (7,8) 

H17 Cảm thấy mệt mỏi 18 (17,6) 73 (71,6) 11 (10,8) 

An7 Tôi có khả năng làm việc 9 (8,8) 28 (27,5) 65 (63,7) 

Hep2 Tôi bị khó chịu bởi vàng da 92 (90,2) 4 (3,9) 6 (5,9) 

Hep3 Sốt 92 (90,2) 10 (9,8) 0 (0) 

Hep4 Ngứa 73 (71,6) 26 (25,5) 3 (2,9) 
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Hep5 Thay đổi khẩu vị 54 (52,9) 46 (45,1) 2 (2,0) 

Hep6 Gai lạnh 41 (40,2) 57 (55,9) 4 (3,9) 

HN2 Khô miệng 9 (8,8) 57 (55,9) 36 (35,3) 

Hep8 Cảm thấy khó chịu hoặc đau ở dạ dày 37 (36,3) 59 (57,8) 6 (5,9) 

Nhận xét: Bảng 3 cho thấy một số biểu hiện khác cần quan tâm chăm sóc: Sút cân (96,1%); khô miệng 
(91,2%); đau thắt ở bụng (87,2%) và mệt mỏi (82,4%). 

Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống 

Bảng 4. Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống 

CLCS 

Yếu tố 
Thể chất MQH  

gia đình - xã hội Tinh thần Hoạt động Đặc điểm 
bệnh lý 

FACT - 
HEP 

Cơ quan 

Gan 19,0 20,4 17,2* 19,8 54,5* 130,9* 

Mật 16,4 20,9 13,3 19,6 51,2 121,4 

Tụy 16,2 20,6 15,9 17,7 49,9 120,3 

p 0,27 0,91 0,048 0,11 0,01 0,01 

Giai đoạn bệnh 

I 20,8* 20,8 16,2 19,2 52,1 125,1 

II 19,9 21,0 17,2 18,9 52,9 129,9 

III 17,4 20,9 16,7 20,2 53,6 128,8 

IV 17,7 19,2 16,1 18,8 53,6 125,4 

p 0,03 0,22 0,77 0,36 0,85 0,51 

Ngày nằm viện 
sau mổ 

≤ 7 19,6 20,6 15,8 20,0 55,7* 131,7 

>7 17,6 20,5 17,0 19,0 52,2 126,3 

p 0,31 0,90 0,23 0,20 0,01 0,07 

Phương pháp 
mổ 

Mở 18,7 20,6 15,9 19,5 54,4 129,1 

Nội soi 17,9 20,5 16,9 19,3 55,7* 127,3 

p 0,40 0,93 0,31 0,72 0,02 0,53 

Bảo hiểm 

Không 17,5 17,5 14 19,3 51,5 119,8 

Có 18,2 20,7 16,7 19,3 53,2 128,1 

p 0,75 0,06 0,22 0,97 0,59 0,22 

Nhận xét: Bảng 4. cho thấy yếu tố liên quan đến CLCS: BN ung thư gan có CLCS cao hơn BN ung thư tụy 
và mật, BN nằm viện ≤ 7 ngày có CLCS cao hơn BN nằm viện trên 7 ngày và BN mổ nội soi có CLCS cao hơn 
BN mổ mở (p < 0,05). 

 

BÀN LUẬN 

Nghiên cứu CLCS của 102 BN sau phẫu thuật 
điều trị bệnh lý ung thư gan mật tụy dựa vào bộ 
FACT-Hep cho thấy tỷ lệ người trẻ tuổi (< 50 tuổi) 
mắc ung thư 25,5% tương tự với nghiên cứu của Bùi 
Vũ Bình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 23,4%[1] và 
cao hơn nghiên cứu của Trần Thị Huyền Nga, bệnh 
viện Bạch Mai là 18%[2]. Tuổi trung bình trong nghiên 
cứu là 57,7 ± 12,5 thấp hơn thống kê của Stell trên 
158 BN ung thư gan mật công bố trên tạp chí 
Oncology ở Mỹ tuổi trung bình 64 tuổi[7]. Tỷ lệ nam 

giới mắc bệnh gần gấp 3 lần so với nữ giới. 59,8% 
BN đến từ thành thị phù hợp với sự phân bố chung 
của BN ung thư tại Việt Nam. 

Tỷ lệ BN bị thiếu năng lượng trường diễn sau 
phẫu thuật dưới 10% tương tự với kết quả của Trần 
Thị Huyền Nga trên BN ung thư gan 10,3%[2]. Phân 
bố tỷ lệ các cơ quan bệnh lý có sự khác biệt rõ ràng 
tỷ lệ chiếm đa số là ung thư gan 64,7%; cao hơn 
nghiên cứu của Susan Yount 58%; phù hợp với 
những nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư 
thế giới về tỷ lệ mắc ung thư gan so với các ung thư 
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khác hiện nay[5]. Phần lớn BN được phẫu thuật ở 
giai đoạn II, III (62,7%). Trên thực tế một số đặc tính 
bệnh lý gan mật thường không có biểu hiện sớm 
trên lâm sàng; mặt khác, triệu chứng của ung thư 
gan mật tụy không đặc hiệu nên rất dễ nhầm lẫn với 
các bệnh gan mật tụy mạn tính khác nên rất khó để 
phát hiện ở giai đoạn đầu. Số BN có bệnh lý kết hợp 
khi phẫu thuật là 38,2. Số BN phải điều trị tại viện 
trên 7 ngày 72,5%; cao nhất là 22 ngày ở phẫu thuật 
cắt khối tá tụy vì đây là một phẫu thuật phức tạp của 
chuyên khoa Gan - Mật - Tụy, BN có nguy cơ gặp 
một số biến chứng sau mổ dẫn tới thời gian nằm 
viện kéo dài. Tỷ lệ mổ nội soi/mổ mở là 1/3. 

Phương thức chi trả viện phí: 96,1% BN có thẻ 
bảo hiểm y tế, tỷ lệ BN tham gia bảo hiểm rất cao 
trong cộng đồng, cơ quan bảo hiểm BN đã phần nào 
đỡ được gánh nặng kinh tế trong điều trị. Do đó việc 
tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa và tầm 
quan trọng của bảo hiểm y tế là rất cần thiết cho 
ngành y tế.  

CLCS của BN sau phẫu thuật đánh giá theo bộ 
câu hỏi FACT - Hep có điểm thấp nhất là 92 điểm và 
cao nhất là 160 điểm, trung bình là 127,8 ± 13,3 
điểm. Trong các lĩnh vực CLCS điểm trung bình về 
tinh thần là thấp nhất 16,6 ± 4,36 điểm, cao hơn so 
với nghiên cứu của Bùi Vũ Bình(12,26) điểm[1] và 
thấp hơn Trần Thị Huyền Trang (20,9 ± 3,5). Phù 
hợp với đặc điểm lâm sàng của BN ung thư thường 
gặp các vấn đề: buồn, lo lắng tử vong hay bệnh 
nặng lên… một số nghiên cứu cho thấy rối loạn trầm 
cảm là trạng thái bệnh lý không chỉ gặp trong bệnh 
tâm thần mà còn gặp ở nhiều bệnh khác đặc biệt là 
ung thư. Họ dễ rơi vào trạng thái tâm lý lo âu, sợ hãi, 
thậm chí là trầm cảm khiến BN gặp nhiều khó khăn 
trong điều trị bệnh. Nghiên cứu của Cao Đức Tiến, 
Phạm Quỳnh Giang (2012) trên đối tượng BN ung 
thư 81,7% có rối loạn lo âu và 65% trầm cảm[3]. Vì 
vậy phát hiện sớm và điều trị trầm cảm có ý nghĩa 
quan trọng đối với bệnh nhân ung thư.  

Lĩnh vực thể chất có điểm trung bình  
18,2 ± 4,12 bao gồm các triệu chứng như đau, buồn 
nôn hay khó chịu bởi tác dụng phụ của điều trị.  
Điểm thể chất trong nghiên cứu này cao hơn thống 
kê của Bùi Vũ Bình 16,2 điểm[1]. Do đó nhân viên y 
tế cần quan tâm hơn tới một số biện pháp giảm đau 
cho BN. 

Tình trạng hoạt động của BN được đánh giá  
bởi các câu hỏi về vấn đề hài lòng với CLCS hiện 
tại, tham gia các hoạt động thường ngày, giải trí và 
hạn chế khi thực hiện công việc đó. Lĩnh vực này 
điểm cao hơn đại diện cho mức độ tốt hơn của chức 
năng hoạt động. Điểm trung bình về lĩnh vực hoạt 
động 19,3 ± 3,41 cao gấp 3 lần so với nghiên cứu 
của Bùi Vũ Bình năm 2015 là 6,14 điểm[1]. BN sau 

mổ thể lực còn chưa hồi phục, tuy nhiên vấn đề tập 
vận động sớm là hết sức quan trọng giúp đường tiêu 
hóa được lưu thông sớm, hạn chế những biến 
chứng không mong muốn về phổi hay một số cơ 
quan khác.  

Điểm trung bình về lĩnh vực mối quan hệ gia 
đình, xã hội 20,5 ± 3,32 điểm, thấp hơn so với 
nghiên cứu của tác giả Trần Thị Huyền Trang năm 
2015 là 22,7 điểm[2]. Đây là một lĩnh vực rất quan 
trọng trong vấn đề chất lượng cuộc sống của BN 
ung thư hiện nay giúp họ có thêm động lực và cảm 
thấy không cô đơn trên con đường chiến đấu với 
bệnh hiểm nghèo mà họ đang mang trong mình. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến CLCS: Nhóm BN 
ung thư gan có CLCS về đặc điểm bệnh lý và điểm 
FACT-Hep lần lượt là 54,5 và 130,9 cao hơn so với 
nhóm có bệnh lý về tụy 49,9 và 120,3 (p = 0,01). 
Điều này phù hợp với đặc điểm bệnh lý về tụy tương 
đối phức tạp và thường là các phẫu thuật lớn nên 
tình trạng CLCS có xu hướng kém hơn. Về mặt thể 
chất BN giai đoạn đầu ung thư có điểm trung bình 
cao hơn BN ở giai đoạn muộn. Ngày nằm viện sau 
mổ ít hơn 7 ngày sẽ có chất lượng cuộc sống tốt 
hơn so với BN phải nằm viện kéo dài xét về đặc 
điểm bệnh lý (p = 0,01). Đối với BN mổ nội soi có 
chất lượng cuộc sống tốt hơn so với mổ mở  
(p = 0,02) tính theo lĩnh vực đặc điểm bệnh lý. 
Nghiên cứu của Kandil và cộng sự trên các BN mổ 
nội soi đã chứng minh rằng thời gian mổ nội soi 
bằng một nửa thời gian mổ mở, ít mất máu và thời 
gian nằm viện ngắn hơn. Ngoài ra, tỷ lệ sống thêm 3 
năm của nhóm nội soi so với nhóm mở là tốt hơn 
(73,3% so với 47,8%) mang lại CLCS tốt hơn[8]. 
Nghiên cứu chỉ ra rằng BN có bảo hiểm y tế thì 
CLCS tốt hơn so với không có bảo hiểm; tuy nhiên 
sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. 

Bộ công cụ đề cập đến một số các triệu chứng 
phổ biến trên BN ung thư gan mật tụy như: đau thắt 
ở bụng, khó chịu ở dạ dày, bị sút cân, khô miệng 
hay táo bón…Kết quả cho thấy gầy sút cân rất điển 
hình 96,1. Cải thiện tình trạng sụt cân ở BN ung thư 
rất quan trọng trong quyết định hiệu quả điều trị[5]. 

Khô miệng là một tình trạng hay gặp ở BN ung 
thư nói chung và ung thư gan mật nói riêng với 
91,2%; trong quá trình điều trị sau phẫu thuật có thể 
sẽ phải dùng một số loại thuốc giảm đau, giãn cơ 
phần nào gây nên triệu chứng khô miệng ở BN.  

Trong bệnh lý ung thư đau là điều khó có thể 
tránh khỏi; 87,2% BN cảm giác đau thắt ở bụng, cơn 
đau biểu hiện đa dạng với nhiều tính chất khác 
nhau, tuy vậy chỉ có 31,3% đau nhiều; tỷ lệ đau cao 
hơn so với nghiên cứu của Bùi Vũ Bình với 54,3%[1].  
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KẾT LUẬN 

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư 
gan mật tụy sau phẫu thuật ở mức trung bình, điểm 
trung bình chất lượng cuộc sống theo bộ câu hỏi 
FACT-Hep 127,8 ± 13,3 điểm (tối đa 180). Một số 
yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống: ngày 
nằm viện sau phẫu thuật, cơ quan ung thư và giai 
đoạn ung thư. Các triệu chứng người bệnh sau phẫu 
thuật Gan - Mật - Tụy gặp phải: sụt cân 95,6%, khô 
miệng 88,2% và triệu chứng khác: Đau bụng, táo 
bón, ngứa, vàng da, đau lưng. 
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ABSTRACT 

Quality of life after surgical treatment of hepato - biliary and pancreatic cancer 

Aim: To describe the quality of life and related factors after surgical treatment of Hepato - Biliary and 
Pancreatic cancer. 

Materials and methods: A total of 102 patients who underwent surgical in 108 Military Central Hospital 
from August 2019 to June 2020 were evaluated in a descriptive cross-sectional study. The FACT-HEP was 
used in this study. 

Results: Mean age was 57.7 ± 12.5. Male/female: 3/1. The proportion of patients in stage II and stage III 
was 32,3%. The total score of FACT-Hep is 127.8 ± 13.3 (max 180) points. The mean score about social/family 
wellbeing 20.5 ± 3.32; functional wellbeing 19.3 ± 3.41; emotional wellbeing 16.6 ± 4.36; physical wellbeing  
18.2 ± 4.12; and Hepatobiliary cancer subscale 53.2 ± 6.27. Related factors in patients’quality of life after 
surgery are the post-day hospital, cancer organs, and cancer stage. Furthermore, 96.1% losing weight and 
91.2% mouth being dry. 

Conclusion: The quality of life after surgery in Hepato - Biliary and Pancreatic cancer was average. The 
factors associated with the quality of life were the post-day hospital, cancer organs, and cancer stage. 

Key words: Quality of life, cancer, after surgery. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư thực quản (UTTQ) bao gồm ung thư 
phát sinh từ ngã ba thực quản dạ dày, tỉ lệ mắc 
đứng thứ 9 trong các bệnh ung thư phổ biến trên thế 
giới và đứng thứ 5 trong 10 bệnh ung thư phổ biến 
tại Việt Nam[2]. Tại Mỹ mỗi năm có khoảng 17000 ca 
mắc mới và 15000 ca tử vong do bệnh lý này[2]. Cho 
đến nay, nguyên nhân dẫn đến UTTQ chưa được 
tìm thấy, nhưng một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn 
tới UTTQ thường găp như: chế độ ăn uống, sinh 
hoạt, nghiện rượu, thuốc lá, tổn thương vùng thực 

quản, tuổi và giới. Những NB UTTQ giai đoạn sớm 
thường không xuất hiện các triệu chứng nào, ở giai 
đoạn muộn hơn NB xuất hiện các triệu chứng điển 
hình như: nuốt vướng, nuốt khó và gầy sút cân. Tuy 
nhiên, UTTQ là bệnh diễn biến khá thầm lặng, khả 
năng di căn sớm, tiên lượng điều trị và khả năng 
sống của người bệnh (NB) ở mức độ rất thấp. Hiện 
nay, UTTQ được điều trị bằng nhiều phương pháp 
như: phẫu thuật, hóa chất, xạ trị... Trong đó, Xạ trị là 
phương pháp điều trị quan trọng mang lại hiệu quả 
cao, được ưu tiên hàng đầu và chỉ định ở mọi giai 
đoạn của bệnh. Xạ trị triệt căn kết hợp với hóa trị 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá chăm sóc điều dưỡng người bệnh xạ trị ung thư thực quản tại Trung tâm Xạ trị 
bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.  

Đối tượng và phương pháp: Tổng số 33 người bệnh ung thư thực quản có chỉ định xạ trị triệt căn 
thông qua Hội đồng Ung thư đa chuyên khoa (Tumorboard) tại Trung tâm Xạ trị bệnh viện Đa khoa Quốc 
tế Vinmec Times City từ tháng 1/2019 đến 7/2020. Phương pháp nghiên cứu hồi cứu, mô tả, cắt ngang.  

Kết quả: Ung thư thực quản gặp chủ yếu ở nam giới. Số người bị bệnh thường nằm trong độ tuổi từ 
40 ÷ 60 tuổi (chiếm 84,8%). Có đến 96,0% người bệnh trong nghiên cứu này viêm da do xạ trị và không có 
người bệnh nào viêm da mức độ nặng. 100% người bệnh điều trị xạ trị ung thư thực quản đều gặp phải 
vấn đề và được kiểm soát các tác dụng phụ hàng ngày. Sau khi nhận được sự chăm sóc từ điều dưỡng: 
mức độ đau vừa và nhiều của NB giảm từ 57,6% xuống còn 18,2%. Tình trạng viêm da độ vừa, nặng giảm 
từ 59,4% xuống còn 21,8%. Tình trạng dinh dưỡng của NB cũng được cải thiện: tìn trạng dinh dưỡng tốt 
tăng từ 15,2% lên 66,7%. Mức độ rất hài lòng của người bệnh đối với chăm sóc của điều dưỡng tại trung 
tâm xạ trị bệnh viện Vinmec Times City là 96,9%.  

Kết luận: Chăm sóc điều dưỡng là vô cùng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giúp 
người bệnh yên tâm, hợp tác trong quá trình điều trị. Nâng chất lượng cuộc sống của  
người bệnh. 

Từ khóa: Ung thư thực quản, Xạ trị, chăm sóc điều dưỡng. 
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trong UTTQ 1/3 trên ở giai đoạn tiến triển tại vùng tại 
chỗ. Hóa xạ trị tiền phẫu trong UTTQ 1/3 giữa và 
dưới làm giảm nguy cơ tái phát sau phẫu thuật. Xạ 
trị giảm nhẹ trong UTTQ giai đoạn muộn giúp làm 
giảm tình trạng nuốt nghẹn[5]. 

Hiệu quả của xạ trị mang lại cho NB là không 
thể phủ nhận tuy nhiên bên cạnh những lợi ích đó thì 
xạ trị cũng gây ra các tác dụng phụ ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của NB như: Đau rát, gầy sút 
cân, viêm da, viêm niêm mạc thực quản, nuốt khó do 
viêm…Để góp phần nâng cao chất lượng điều trị 
cũng như chất lượng cuộc sống của NB vai trò chăm 
sóc của điều dưỡng đặc biệt quan trọng đối với NB 
xạ trị UTTQ. Chăm sóc NB UTTQ là một nhiệm vụ 
rất khó khăn đòi hỏi điều dưỡng không những chỉ 
nắm chắc các kiến thức chuyên môn mà phải vận 
dụng linh hoạt kiến thức đó trên thực tế lâm sàng, 
luôn biết quan tâm, an ủi NB và hướng dẫn NB thực 
hiện các kỹ thuật CS để góp phần mang lại hiệu quả 
điều trị. Chăm sóc điều dưỡng là cần thiết với nhiều 
khía cạnh bao gồm phối hợp các dịch vụ hỗ trợ khác 
nhau, giáo dục NB và gia đình, đánh giá lâm sàng, 
quản lý dịnh dưỡng, tình trạng nuốt nghẹn, quản lý 
các tác dụng phụ. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài này. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng 

Tổng số 33 NB được chẩn đoán UTTQ và có 
chỉ định xạ trị triệt căn thông qua Hội đồng Ung thư 
đa chuyên khoa (Tumorboard) tại Bệnh viện ĐKQT 
Vinmec Times City từ tháng 1/2019 đến hết tháng 
7/2020. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Các NB có chẩn đoán UTTQ được điều trị xạ trị 

triệt căn tại Trung tâm Xạ trị bệnh viện Vinmec 
Times City, thông thạo tiếng việt, khả năng tiếp  
thu tốt. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Những NB xạ trị UTTQ tiền phẫu, xạ trị giảm 

nhẹ, những người suy giảm nhận thức và những 
người không đồng ý tham gia khảo sát. 

Phương pháp 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi cứu, mô 
tả, cắt ngang. 

Chỉ tiêu nghiên cứu  
Giới, tuổi, nghề nghiệp, tiền sử nghiện thuốc lá 

(dựa theo thang điểm Faderston), nghiện rượu, Giai 
đoạn bệnh phân theo TNM. 

 
Công tác chăm sóc điều dưỡng: 

Đánh giá toàn trạng. 

Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS (Visual Analig Scales). 

 

Mức độ đau Điểm đau theo VAS 

Đau nhẹ 1-3 

Đau vừa 4-6 

Đau nặng Trên 7 

Hình 1. Thước hiển thị điểm đau VAS 

Đánh giá mức độ viêm da và chăm sóc 
Độ 1: Ban đỏ, bong da khô. 

Độ 2: Bong da ẩm ở các nếp gấp hoặc phù nề 
vừa phải. 

Độ 3: Bong da ẩm ở các vùng da khác ngoài 
nếp gấp, phù nề, chảy dịch. 

Độ 4: Chảy máu hoặc như các triệu chứng 
nhiễm khuẩn.  

 
 
 

Đánh giá mức độ nuốt nghẹn: Theo phân độ nuốt 
nghẹn của thế giới 

Độ 0: Không nghẹn. 

Độ 1: Nghẹn thức ăn rắn. 

Độ 2: Nghẹn thức ăn nửa rắn. 

Độ 3: Nghẹn lỏng. 

Độ 4: Nghẹn hoàn toàn. 
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Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc  
tinh thần. 

Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo thang 
điểm PG - SGA[3] 

PG - SGA A (dinh dưỡng tốt): Cân nặng ổn định 
hoặc tăng cân cách đây không lâu, không giảm khẩu 
phần ăn vào hoặc được cải thiện gần đây, không có 
bất thường về các chức năng hoạt động trong 1 
tháng qua 

PG - SGA B (Suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ hoặc 
vừa hay có nguy cơ SDD) giảm 5% cân nặng trong 1 
tháng hoặc 10% trong 6 tháng; giảm tiêu thụ khẩu 
phần ăn; có sự hiện diện của các triệu chứng tác 
động đến dinh dưỡng; suy giảm các chức năng ở 
mức độ vừa phải; mất lớp mỡ dưới da hoặc khối 
lượng cơ vừa phải. 

PG - SGA C (SDD nặng): Giảm > 5% cân nặng 
trong 1 tháng hoặc 10% trong 6 tháng; thiếu nghiêm 
trọng về lượng khẩu phần ăn; có sự hiện diện của 
các triệu chứng tác động đến ăn uống; suy giảm 
chức năng mức độ nặng hoặc suy giảm đột ngột;  
có đấu hiệu rõ ràng của SDD (mất lớp mỡ dưới da, 
teo). 

Đánh giá mức độ hài lòng của NB theo tiêu 
chuẩn dịch vụ 28 chỉ số của Hiệp hội Xạ trị Ung thư 
Hoa Kỳ (ASTRO). 

Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập, xử lý bằng phần mềm 
SPSS (hãng IBM) và Exel (hãng Microsoft). 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

Quá trình nghiên cứu trên 33 NB xạ trị UTTQ 
triệt căn tại Khoa Xạ trị bệnh viện Vinmec Times City 
từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2020 thu được kết quả 
như sau: 

Đặc điểm chung của nhóm NB được nghiên cứu 

Bảng 1. Đặc điểm NB về giới, tuổi, giai đoạn, yếu tố 
nguy cơ 

Đặc điểm chung 
N Tỷ lệ (%) 

33 100 

Giới tính 
Nam 33 100 

Nữ 0 0 

Tuổi 

< 40 0 0 

40 ÷ 60 28 84,8 

> 60 5 15,2 

Giai đoạn bệnh 
I 0 0 

II 3 9,1 

III 24 72,7 

IV 6 18,2 

Sử dụng chất kích thích 
rượu, bia, thuốc lá... 

Có 24 72,8 

Không 9 27,2 

Toàn bộ NB xạ trị UTTQ trong nghiên cứu này 
đều ở nam giới, chiếm 100%. Độ tuổi mắc bệnh 
thường gặp nhất là từ 40 ÷ 60 tuổi (chiếm 84,8%). 
Kết quả này tương đương với một số nghiên cứu về 
UTTQ đã được công bố[7]. Hầu hết các NB được 
phát hiện bệnh khi ở giai đoạn muộn (III, IV) chiếm 
90,9%. Các NB đều phát hiện bệnh khi có triệu 
chứng lâm sàng nên thường mang tâm lý lo lắng, 
suy sụp tinh thần và thể chất. Điều dưỡng chăm sóc 
cần theo dõi diễn biến tâm lý NB để kịp thời động 
viên, khuyến khích họ hợp tác điều trị, chia sẻ gánh 
nặng bệnh tật, hỗ trợ chăm sóc cho NB. Cũng như 
trong một nghiên cứu khác[4] hút thuốc, uống rượu 
và bệnh Baret là các yếu tố nguy cơ cao đối với 
những NB được chẩn đoán là UTTQ (chiếm 72,8%). 

Đánh giá toàn trạng của NB 

Bảng 2. Đánh giá toàn trạng của NB 

Triệu chứng N Tỷ lệ % 

Viêm da vùng chiếu xạ 32 96,0 

Đau 33 100 

Nuốt nghẹn 28 84,8 

Sụt cân > 5% trọng lượng cơ thể 25 75,7 

Nói khàn, nói khó 4 12,1 

Các tác dụng phụ thường gặp là viêm da chiếm 
96,0%, đau rát do viêm niêm mạc thực quản khi  
điều trị xạ trị gặp ở tất cả các NB (100%). Đa phần 
NB vào viện vì lý do nuốt nghẹn, tình trạng ăn uống 
gặp nhiều khó khăn kéo theo tình trạng giảm cân 
trên 5% trọng lượng cơ thể NB chiếm 75,7%. Vì vậy, 
vai trò của điều dưỡng trong công tác đảm bảo dinh 
dưỡng cho NB xạ trị UTTQ lại một lần nữa được 
khẳng định. 

Đánh giá mức độ đau và hiệu quả can thiệp của 
điều dưỡng 

Can thiệp của điều dưỡng: Quản lý đau được 
tuân thủ theo quy định “Đánh giá và xử trí đau” theo 
tiêu chuẩn JCI -  Chứng chỉ uy tín hàng đầu của Mỹ 
về thẩm định chất lượng dịch vụ Y tế. 

Bảng 3. Đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS 

Đánh giá mức độ đau theo thang 
điểm VAS N (33) Tỷ lệ % 

Trước can thiệp Mức độ từ 1 ÷ 3 14 42,4 
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Mức độ từ 4 ÷ 6 16 48,5 

Mức độ từ 7 ÷ 10 3 9,1 

Can thiệp của điều dưỡng 

Sau can thiệp 

Mức độ từ 1 ÷ 3 27 81,8 

Mức độ từ 4 ÷ 6 6 18,2 

Mức độ từ 7 ÷ 10 0 0,0 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 
là một trong số rất ít bệnh viện trong cả nước được 
cấp chứng chỉ JCI (chứng chỉ uy tín hàng đầu của 
Mỹ về thẩm định chất lượng dịch vụ y tế). Các quy 
định, quy trình chăm sóc được thực hiện rất nghiêm 
ngặt, đặc biệt về vấn đề đánh giá đau cho NB. Toàn 
bộ 100% NB đến khám và điều trị (kể cả NB xạ trị 
UTTQ) đều được chúng tôi thực hiện quản lý, đánh 
giá đau một cách khách quan, trung thực nhất theo 
đúng tiêu chuẩn JCI.  

Kết quả đánh giá đau thể hiện trong Bảng 3 cho 
thấy: Sau khi nhận được hỗ trợ, quản lý chăm sóc 
và giáo dục sức khỏe (GDSK) về đau từ điều dưỡng, 
mức độ đau của NB được cải thiện rất đáng kể.  
Cụ thể, NB đau ở mức độ nặng (7 ÷ 10) và vừa  
(4 ÷ 6) giảm từ 57,6% xuống còn 18,2% và không 
còn NB đau ở mức độ nặng. Đây là kết quả rất đáng 
tự hào, cũng là yếu tố quan trọng giúp NB cảm thấy 
thoải mái, yên tâm điều trị. 

Đánh giá mức độ viêm da và hiệu quả can thiệp 
của điều dưỡng 

Can thiệp của điều dưỡng: Theo hướng dẫn 
chăm sóc viêm da do xạ trị của hiệp hội Ung thư 
Hoa Kỳ. 

Bảng 4. Mức độ viêm da và hiệu quả can thiệp của 
điều dưỡng 

Đánh giá mức độ viêm da N (32) Tỷ lệ % 

Trước can thiệp 

Nhẹ 13 40,6 

Vừa 18 56,2 

Nặng 1 3,2 

Can thiệp của điều dưỡng 

Sau can thiệp 

Nhẹ 25 78,2 

Vừa 7 21,8 

Nặng 0 0,0 

Ghi chú: Mức độ nhẹ: Độ 1; Mức độ vừa: Độ 2; 
Mức độ nặng: Độ 3, 4. 

Bảng 2 cho thấy có đến 32 NB (96,0%) bị viêm 
da khi thực hiện xạ trị UTTQ. Tuy nhiên sau khi nhận 
được can thiệp hướng dẫn chăm sóc của điều 
dưỡng, mức độ viêm da vừa và nặng (chiếm 59,4%) 
giảm xuống chỉ còn 21,8% viêm da mức độ vừa và 
không có NB viêm da mức độ nặng. Điều này cho 
thấy, điều dưỡng có vai trò quan trọng trong quản lý 
chăm sóc viêm da giúp NB giảm bớt tác dụng phụ 
trên da, không bị gián đoạn quá trình điều trị. 

Tình trạng dinh dưỡng của NB và hiệu quả can 
thiệp của điều dưỡng 
Can  thiệp của điều dưỡng: ĐD xạ trị phối hợp cùng 
BS chuyên khoa dinh dưỡng để quản lý chế độ dinh 
dưỡng cho toàn bộ NB trong và sau quá trình điều 
trị. 

Bảng 5. Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả can 
thiệp của điều dưỡng 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
của NB N (33) Tỷ lệ % 

Trước 
can thiệp 

Dinh dưỡng tốt 5 15,2 

SDD nhẹ hoặc vừa 
hoặc có nguy cơ SDD 25 75,7 

SDD nặng 3 9,1 

Can thiệp của điều dưỡng 

Sau can 
thiệp 

Dinh dưỡng tốt 22 66,7 

SDD nhẹ hoặc vừa 
hay có nguy cơ SDD 10 30,3 

SDD nặng 1 3,0 

Dinh dưỡng là một trong những vấn đề rất quan 
trọng, cần được chú ý, quan tâm nhất của những NB 
xạ trị UTTQ. Tất cả 100% NB đều xuất hiện đau, 
84,8% NB xuất hiện nuốt nghẹn, nuốt vướng kết hợp 
với mệt mỏi, chán ăn làm ảnh hưởng rất lớn tình 
trạng dinh dưỡng. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự 
chăm sóc của điều dưỡng, kịp thời động viên, giải 
thích, hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, đồng 
thời kết hợp bác sỹ dinh dưỡng lên thực đơn thì tỷ lệ 
NB có tình trạng dinh dưỡng tốt được cải thiện từ 
15,2% lên đến 66,7%. Chúng tôi đưa ra cách chăm 
sóc dinh dưỡng như bảng dưới đây: 

 

Bảng 6. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần 

Vấn đề Chăm sóc Cách tiến hành N Tỷ lệ % 

Cải thiện tình trạng  
dinh dưỡng 

Giải thích cho người nhà và NB hiểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng. 33 100 

Hướng dẫn chế độ ăn cho NB và gia đình  33 100 
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Cung cấp thông tin các loại sữa hàm lượng dinh dưỡng cao 27 81,8 

Đánh giá cân nặng theo thang điểm PG- SGA 

PG- SGA A 19 57,6 

PG- SGA B 13 39,3 

PG- SGA C 1 3,1 

Chăm sóc về tinh thần 

Gần gũi, chia sẻ, động viên, an ủi NB 33 100 

Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của NB để đáp ứng 33 100 

Giải thích tình trạng bệnh và các nguy cơ có thể gặp 33 100 

Chuẩn bị về mặt tư tưởng để NB đối phó với các diễn biến xấu. 28 84,8 

Tư vấn giáo dục sức khỏe để NB yên tâm điều trị, giảm lo âu 33 100 

 

Toàn bộ 100% NB đều được giải thích cụ thể về 
tầm quan trọng của dinh dưỡng và nhận được 
hướng dẫn chế độ ăn từ điều dưỡng chăm sóc. Cải 
thiện tình trạng dinh dưỡng cho nhóm NB trong 
nghiên cứu này là vô cùng quan trọng vì nó ảnh 
hưởng rất nhiều đến quá trình cũng như kết quả 
điều trị. Nếu NB bị giảm > 10% thể trọng cơ thể  
so với trước khi điều trị sẽ phải dừng quá trình điều 
trị để đảm bảo tính chính xác về vị trị và liều chiếu 
xạ. Ngoài ra, 100% NB trong nghiên cứu này đều 
được động viên, chia sẻ và tư vấn giáo dục sức 
khỏe để NB yên tâm điều trị. 

Mức độ hài lòng của NB 

Bảng 7. Mức độ hài lòng của NB sau sử dụng dịch 
vụ 

Mức độ N Tỷ lệ % 

Rất hài lòng 32 96,9 

Hài lòng 1 3,1 

Không hài lòng 0 0 

Không có ý kiến 0 0 

Mức độ hài lòng của NB trong công tác chăm 
sóc điều dưỡng tại Khoa Xạ trị Bệnh viện 
VinmecTimes City được đánh giá theo tiêu chuẩn 
dịch vụ 28 chỉ số của Hiệp hội Xạ trị Ung thư Hoa Kỳ 
(ASTRO) và đạt kết quả: 96,9% NB rất hài lòng, 
3.1% NB hài lòng. Kết quả này cho thấy, trung tâm 
Xạ trị của Bệnh viện Vinmec là nơi tạo dựng niềm tin 
để NB yên tâm điều trị . Một lần nữa khẳng định sứ 
mệnh cao cả của con người Vinmec: “Chăm sóc 
bằng tài năng, y đức và sự thấu cảm”. Đây cũng là 
một trong các tiêu chí để Vinmec xây dựng thương 
hiệu tiêu chuẩn bệnh viện 5 sao.  

KẾT LUẬN 

Vai trò của điều dưỡng trong quá trình chăm 
sóc NB xạ trị UTTQ là vô cùng quan trọng, góp phần 
cải thiện cuộc sống, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng 
thời giảm bớt lo lắng, sợ hãi của NB để NB có thêm 
động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.  
Chúng tôi hy vọng rằng, công tác chăm sóc điều 
dưỡng sẽ được chú trọng và hoàn thiện hơn nữa để 
có thể chăm sóc toàn diện cho NB ung thư một cách 
tốt nhất. 
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ABSTRACT 

Objective: To evaluate and care for patients with esophageal cancer at Vinmec Times City International 
Hospital Radiation Center.  

Materials and methods: Total 33 patients with esophageal cancer was indicated radiotherapy treatment 
by Tumorboard at Vinmec Times City International Hospital Radiation Center from Jan 2019 to July 2020. 
Using retrospective, descriptive, cross-sectional method.  

Results: Esophageal cancer is found mainly in men. The number of sick people is usually between the age 
of 40 - 60 years (84.8%). Up to 96.0% of patients in this study had dermatitis due to radiation therapy and no 
patients with severe dermatitis. 100% of patients receiving radiation therapy for esophageal cancer have 
problems and daily side effects are controlled. After receiving nursing care: patient's moderate and severe pain 
decreased from 57.6% to 18.2%. Moderate, severe dermatitis decreased from 59.4% to 21.8%. The nutritional 
status of the elderly also improved: good nutritional status increased from 15.2% to 66.7%. The level of 
patient's very satisfied with the nursing care at the Vinmec Times City hospital radiotherapy center is 96.9%.  

Conclusion: Nursing care is extremely important, contributing to improving treatment efficiency, helping 
patients feel secure and cooperative in the treatment process. Improve the quality of life of the patient. 

Keywords: Esophageal cancer, Radiation therapy, nursing care. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào sinh ung 
thư, khi bị kích thích bởi các tác nhân sinh ung thư, 
tế bào tăng sinh một cách vô hạn độ, vô tổ chức 
không theo các cơ chế kiểm soát về phát triển cơ 
thể[1]. Ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ 
các nước đang phát triển trên thế giới và căn bệnh 
này là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất 
ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới[1]. Trên thế giới có 
trên 1,15 triệu trường hợp ung thư vú chẩn đoán mỗi 
năm. Ước tính có 502,000 phụ nữ chết vì căn bệnh 
này và đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi[2],[3].  
Tỷ lệ mắc ung thư vú đang gia tăng không chỉ ở  
Việt Nam mà ở hầu hết các nước trên thế giới.  
Ở Việt Nam ung thư vú là loại ung thư thường gặp 

nhất theo ghi nhận quần thể ung thư trong những 
năm gần đây. Theo ghi nhận ung thư quần thể ở 
Thái Nguyên năm 2011 - 2012, ung thư vú đứng 
hàng đầu ở nữ giới với tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 
14,3/100.000 dân[4][5]. Có khá nhiều nghiên cứu liên 
quan đến bệnh về ung thư vú, phần lớn tập trung 
vào dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán, lâm sàng, 
giải phẫu bệnh và điều trị. Kết quả nghiên cứu của 
một số tác giả cho thấy tỉ lệ bệnh nhân ung thư vú đi 
khám là khá muộn dẫn đến hậu quả tình trạng bệnh 
đã tiến triển nặng, do đó làm giảm khả năng chữa 
bệnh khỏi đi rất nhiều. Thế nhưng việc tầm soát 
chữa trị kịp thời ung thư vú đến nay vẫn chưa có 
những giải pháp hữu hiệu đặc biệt là kiến thức, thái 
độ, thực hành của phụ nữ trong việc tự khám vú,  
đi khám vú định kỳ để kịp thời phát hiện sớm bệnh 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Khảo sát thực trạng, kiến thức thực hành về tầm soát ung thư vú ở sinh viên khối ngành 
khoa học sức khỏe tại Thái Nguyên. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ và thực hành 
của sinh viên về tầm soát ung thư vú. 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 156 sinh viên Điều dưỡng đang học tại Cao 
đẳng Y tế và đại học Y Dược Thái Nguyên. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả, cắt ngang. Được tiến hành trường Cao đẳng 
Y tế Thái Nguyên và Đại học Y Dược Thái Nguyên từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 năm 2020. Sinh viên 
được trả lời câu hỏi phỏng vấn qua bảng khảo sát google form xây dựng sẵn.  

Kết quả: Có 156 sinh viên đã hoàn thành câu hỏi phỏng vấn về tầm soát ung thư vú. Tuổi trung bình 
của sinh viên là 22,26 ± 3,98. Dân tộc kinh chiếm đa số 99 (63,46). Tiền sử gia đình có người mắc ung thư 
là 88(56,4%). Thu nhập, trợ cấp hàng tháng từ gia đình nhỏ hơn 5 triệu 129 (82,6%).  

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, tầm soát, ung thư vú. 
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ung thư vú[6], [7]. Phương pháp tầm soát ung thư vú 
bao gồm: Tự khám vú và chụp nhũ ảnh vú, trong 
những phương pháp đó chụp nhũ ảnh vú là phương 
pháp tối ưu và chính xác để phát hiện và tầm soát 
ung thư vú tuy nhiên nó không thể áp dụng rộng rãi 
ở cộng đồng và đôi khi giá thành cao chỉ có thể áp 
dụng rộng rãi ở các nước có nền y tế phát triển[5].  
Kiến thức, thái độ và thực hành cũng như tự khám 
vú ở một khía cạnh nào đó có thể thực hiện dễ dàng 
hơn tại cộng đồng và những nước chưa phát triển 
và đang phát triển [8]. Mục đích của nghiên cứu này 
là đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành BSE ở 
sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe chưa tốt 
nghiệp với mục đích cung cấp kiến thức cho sinh 
viên cũng như mang lại cảnh báo sớm về căn bệnh 
này đối với cộng đồng. Để tìm hiểu vấn đề này 
chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: Kiến thức, thái 
độ, thực hành phòng chống bệnh ung thư vú và một 
số yếu tố liên quan ở sinh viên hệ trung học, cao 
đẳng, đại học chuyên ngành khoa học sức khỏe tuổi 
từ 20 - 25 với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, 
thực hành phòng chống bệnh ung thư vú ở sinh 
viên điều dưỡng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên nữ khối ngành khoa học sức khỏe. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
Tất cả các sinh viên nữ từ năm thứ hai trở đi 

đến năm thứ 4 đi thực tập lâm sàng tại TTUB - Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên được lựa chọn vào 
trong nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Loại trừ những sinh viên năm thứ nhất, loại trừ 

những sinh viên đã mắc bệnh ung thư. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu từ tháng 3 năm 2020 đến 
tháng 5 năm 2020. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang tại một thời điểm 

Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

Phương pháp nghiên cứu 
Cỡ mẫu trong nghiên cứu: Chọn mẫu thuận tiện. 

Kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu 
Tất cả sinh viên được gửi link nghiên cứu trên 

bộ nghiên câu hỏi nghiên cứu có sẵn và dược thiết 
kế trên google form, sinh viên có thể down load 
đường link và trả lời trên bộ câu hỏi được thiết kế.  

-Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0. 

Phương pháp đánh giá 
Bộ câu hỏi nhân khẩu học, các câu hỏi từ 1 đến 

7 và 8, 11, 12, 13 đánh giá Đúng, Sai, Không biết. 
Các câu hỏi từ 14 đến 28 đánh giá theo thang điểm 
1 đến 5 với 1: Hoàn toàn không đồng ý đến 5: Hoàn 
toàn đồng ý.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Bảng 1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu 

Đặc điểm Số sinh 
viên Tỷ lệ % 

Tuổi trung bình 22,26 ± 3,98 

Dân tộc Kinh 99 63,46 

Dân tộc Tày 22 14,1 

Dân tộc khác 35 22,44 

Dự kiến có con đầu lòng 20 - 30 tuổi 137 87,8 

Dự kiến có con đầu lòng trên 30 tuổi 19 12,2 

Nhận xét: Tuổi trung bình quần thể nghiên cứu 
là (22,26 ± 3,98). Dân tộc kinh chiếm đa số quần thể 
nghiên cứu 99 (63,46%), dân tộc Tày 22 (14,1%), 
dân tộc khác 35 (13,5%). Có 137 sinh viên dự kiến 
sinh con đầu lòng 20 - 30 tuổi 87,8%.  

Bảng 1. Đặc điểm nhóm nghiên cứu (t) 

Đặc điểm Sinh viên Tỷ lệ % 

Đã kết hôn 19 12,2 

Chưa kết hôn 137 87,8 

Cao đẳng 45 28,84 

Đại học 111 71,16 

Thu nhập trợ cấp hàng tháng 

< 5 triệu 129 82,6 

5 - 10 triệu 10 6,4 

Trên 10 triệu 17 11 

Chu kì & tiền sử kinh nguyệt 

Kinh nguyệt đều 76 48,7 

Thỉnh thoảng không đều 56 35,8 

Không đều 24 15,5 

Xuất hiện kinh nguyệt >15 109 69,8 

Xuất hiện kinh nguyệt <15 47 30,2 

Nhận xét: Nhóm sinh viên chưa kết hôn 137 
(87,8%). Đa số quần thể nghiên cứu là các sinh viên 
đại học 111 (71,16%). Trợ cấp hàng tháng của gia 
đình nhỏ hơn 5 triệu 129 (82,6%). Kinh nguyệt thỉnh 
thoảng không đều 56 (35,8%), không đều 24 (15,5); 
xuất hiện kinh nguyệt > 15 tuổi 109 (69,8%).  
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Bảng 2. Đặc điểm nhóm nghiên cứu về tiền sử gia đình 

Tiền sử gia đình Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

Có mắc ung thư 88 56,4 

Không mắc ung thư 68 43,6 

Nhận xét: Sinh viên mà tiền sử gia đình có mắc 
ung thư là 88(56,4%) cao hơn nhóm không mắc ung 
thư 68 (43,6%).  

 

Bảng 3. Kiến thức của sinh viên về thực hành tầm soát ung thư vú (số sinh viên trả lời đúng các câu hỏi tầm 
soát ung thư vú từ 1 đến 13) 

TT Câu hỏi 
Đánh giá theo thang điểm 

Đúng Sai Không biết 

1 Các kích thích liên tục của một chiếc áo ngực chặt chẽ thời gian dài có thể gây ra ung 
thư vú? 88 (56,4) 22 (14,1) 46 (29,4) 

2 Cứ một trong mười phụ nữ ở Việt Nam sẽ bị ung thư vú trong suốt cuộc đời mình? 31 (19,9) 49 (31,4) 76 (48,7) 

3 Ở một số phụ nữ, béo phì làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú? 69 (44,2) 26 (16,7) 61 (39,1) 

4 Một phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng sau tuổi 30 có nhiều khả năng phát triển ung 
thư vú hơn so với một phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng trước tuổi 30? 

86 (55,1) 15 (9,6) 55 (35,3) 

5 Phụ nữ không có yếu tố nguy cơ ung thư vú hiếm khi mắc bệnh ung thư vú? 32 (20,5) 72 (46,2) 52 (33,3) 

6 Một số loại bệnh vú lành tính như nang xơ, u vú không phải ung thư làm tăng nguy cơ 
mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ đó? 

76 (48,7) 32 (20,5) 48 (31,7) 

7 Phụ nữ ở Việt Nam có nguy cơ cao bị ung thư vú so với phụ nữ ở các nước Ả Rập? 31 (19,9) 38 (24,4) 87 (55,7) 

8 Hầu hết các khối u ở vú đều là ung thư? 20 (12,8) 111 (71,2) 25 (16) 

11 Ung thư vú là bệnh phổ biến hơn ở phụ nữ trên 65 tuổi so với nữ hơn 40 tuổi 32 (20,5) 72 (46,2) 52 (33,3) 

12 Chụp x quang tuyến vú được khuyến cáo hàng năm cho phụ nữ trên 40 tuổi 94 (60,3) 22 (14,1) 40 (25,6) 

13 Chụp x quang tuyến vú có thể phát hiện khối u mà không thể cảm nhận được bằng tay 108 (69,2) 22 (14,1) 26 (16,7) 

Nhận xét: Sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe trả lời đúng câu 1: 88 (56,4%), không biết 46 (29,4%). 
Chụp X-Quang tuyến vú khuyến cáo hàng năm cho phụ nữ trên 40 tuổi trả lời đúng 94 (60,3%), sai 40 (25,6%). 
Sinh viên trả lời không biết chiếm tỉ lệ dao động 16,7% đến 55,7%. Các câu mà sinh viên trả lời sai cũng có tỉ 
lệ khá cao như câu 11 72 (46,2%). 

Bảng 4. Kiến thức chung của sinh viên điều dưỡng về thực hành tầm soát ung thư vú 

TT Câu hỏi Đánh giá theo thang điểm 

9 Các khối u vú được phát hiện bằng? 
Tự khám vú Bác sĩ chuyên 

khoa Chụp XQ 

24 (15,4) 44 (28,2) 88 (56,4) 

10 
Có sự khác biệt bao nhiêu trong thực hiện tầm soát ung thư vú 
thường xuyên với các cơ hội chữa khỏi bệnh ung thư vú? 

Khác biệt lớn Khác biệt ít Không khác biệt 

104 (66,7) 36 (23,1) 16 (10,2) 

Nhận xét: Quan điểm tỉ lệ phát hiện ung thư vú bằng cách tự khám vú là tương đối thấp trong quần thể 
sinh viên Điều dưỡng 24 (15,4%) đa số cho rằng chụp X quang là phương pháp tối ưu phát hiện căn bệnh này 
88 (56,4%).  

Bảng 5. Kiến thức, quan điểm, thực hành tầm soát ung thư tuyến vú của sinh viên Điều dưỡng 

TT Câu hỏi 
Đánh giá theo thang điểm 

1 2 3 4 5 

14 Khi chụp xquang vú mà không phát hiện gì đặc biệt, tôi sẽ 
không phải lo lắng nhiều về ung thư vú? 22 (14,1) 37 (23,7) 54 (34,6) 3 (24,4) 4 (1,9) 

15 Có một hình ảnh xquang tuyến vú sẽ giúp tôi tìm thấy khối u 32 (20,5) 72 (46,2) 40 (25,6) 8 (5,1) 4 (2,6) 
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ở vú một cách dễ dàng? 

16 Nếu tôi phát hiện u vú qua chụp xquang thường xuyên thì tôi 
nghĩ rằng sẽ được điều trị ung thư vú sớm và có thể không tệ 
như những người không chụp xquang vú thường xuyên? 

39 (25) 57 (36,5) 43 (27,6) 13 (8,3) 4 (2,5) 

17 Chụp xquang tuyến vú là cách tốt nhất để tôi phát hiện một 
khối u rất nhỏ trong vú của mình? 38 (24,4) 62 (39,7) 41 (26,3) 8 (5,1) 7 (4,4) 

18 Nếu bạn có phim chụp xquang tuyến vú sẽ có hồ sơ đầy đủ 
theo dõi sức khỏe toàn diện của bạn 23 (14,7) 53 (34) 55 (35,3) 13 (8,3) 12 (7,6) 

19 Tôi đã chụp xquang tuyến vú, chụp X-ray của mỗi vú, để phát 
hiện ung thư vú? 

Có Không 

28 (17,9) 128 (82,1) 

20 Tôi sợ chụp xquang tuyến vú bởi vì tôi có thể đoán biết có gì 
đó không đúng? 14 (9) 15 (9,6) 55 (35,3) 54 (34,6) 18 (11,5) 

21 Tôi sợ chụp vú vì tôi không hiểu những thủ tục nào liên quan 
đến việc chụp xquang tuyến vú? 4 (2,56) 29 (18,59) 59 (37,82) 53 (33,97) 11 (7,05) 

22 Tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp cận dịch vụ chụp 
xquang tuyến vú? 8 (5,1) 22 (14,1) 64 (41,1) 52 (33,3) 10 (6,4) 

23 Chụp xquang tuyến vú là một phương pháp khiến tôi ngượng 
ngùng, xấu hổ? 10 (6,4) 20 (12,8) 67 (42,9) 50 (32,05) 9 (5,85) 

24 Mất quá nhiều thời gian để có một phim chụp xquang tuyến 
vú? 12 (7,69) 38 (24,35) 62 (39,74) 31 (19,8) 13 (8,42) 

25 Chụp xquang tuyến vú là phương pháp gây đau đớn nhiều? 9 (5,76) 19 (12,17) 68 (43,58) 48 (30,76) 12 (7,73) 

26 Chụp xquang tuyến vú khiến tôi có thể nhiễm bức xạ không 
cần thiết? 11 (7,05) 10 (6,41) 67 (42,9) 52 (33,3) 16 (10,34) 

27 Tôi không có thời gian xếp lịch đi chụp xquang tuyến vú? 10 (6,41) 35 (22,4) 70 (44,87) 33 (21,15) 8 (4,82) 

28 Tôi có những vấn đề sức khỏe khác quan trọng hơn chụp vú? 11 (7,05) 19 (12,17) 80 (51,28) 39 (25) 9 (4,5) 

 
 

TT Câu hỏi Có Không 

29 Tôi đã nhận được khuyến cáo từ bác sĩ về việc tôi nên được chụp vú? 101 (64,74) 75 (35,26) 

30 Nếu bạn đã chụp xquang tuyến vú, lần cuối cùng được chụp: 
< 6T 6 - 12 1 - 2năm >2 năm 

8 (5,1) 145 (92,9) 2 (1,28) 1 (0,72) 

31 Lý do tôi chụp xquang tuyến vú: 
Kiểm tra định kì Theo dõi 

82 (52,56) 74 (47,44) 

32 Bạn đã từng tự khám vú của mình chưa? 
Có Không 

76 (48,7) 67 (42,9) 

33 Nếu có, bạn nên tự kiểm tra vú của mình: 
Mỗi 3 tháng/lần Hàng tháng Thỉnh thoảng 

31 (19,9) 15 (9,6) 110 (70,5) 

35 Nếu có, bạn được ai khám: 
BSCKUB BS khác Điều dưỡng Khác 

42 (26,9) 8 (5,1) 72 (46,1) 34 (21,8) 

1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung gian, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý.  

Nhận xét: Dựa vào bảng 5 ta nhận thấy thái độ của sinh viên Điều dưỡng về chụp X quang để tầm soát 
ung thư tuyến vú tỉ lệ trả lời không biết (trung gian) chiếm từ 25,6% đến 51,28%. Quan điểm của sinh viên về 
thực hành tầm soát ung thư vú cũng như chụp x quang để phát hiện sớm ung thư vú tỉ lệ trả lời trung gian mức 
3 chiếm đa số cho thấy sinh viên chưa có quan điểm mạnh mẽ và quyết liệt để tìm hiểu và tầm soát căn bệnh 
này.  
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BÀN LUẬN 

Như số liệu đã trình bày đặc điểm quần thể 
nghiên cứu là sinh viên nữ khối ngành khoa học  
sức khỏe có độ tuổi trung bình là (22, 26 ± 3,98). 
Phân bố theo dân tộc dân tộc Kinh 99 (63, 46%), 
Tày 22 (14, 1%), khác 35 (22,44%). Chưa kết hôn 
137 (87,8%), Đại học 111 (71,16%), cao đẳng 45 
(28,84%). Tỉ lệ mắc ung thư vú là liên tục gia tăng 
không những ở quốc gia kém phát triển như châu 
phi mà ngay cả các quốc gia đang phát triển và các 
quốc gia phát triển. Tuy vậy, ung thư vú có thể ngăn 
chặn và phát triển nếu có thể phát hiện sớm và đầy 
đủ. Ung thư vú được ngăn chặn nếu phát hiện sớm 
và đầy đủ cũng như có kiến thức và thái độ thực 
hành để tầm soát loại ung thư này[1].Trong nghiên 
cứu ta nhận thấy kiến thức và thái độ để tầm soát 
ung thư vú dường như vẫn thiếu hụt trong cộng 
đồng và ngay cả sinh viên khối ngành khoa học sức 
khỏe như Điều dưỡng. Cung cấp nhiều hơn các 
chương trình giáo dục sức khỏe và hướng dẫn thực 
hành tầm soát ung thư vú trong từng nhóm nhỏ 
ngoại khóa, trong hoạt động cộng đồng khám sức 
khỏe ở vùng sâu, vùng xa hay các cuộc họp hội 
đồng người bệnh là phương pháp để ngăn chặn ung 
thư vú. Sợ hãi phát hiện ra bệnh đôi khi cũng là yếu 
tố rào cản mà sinh viên không tham gia thực hành 
tầm soát. Nghiên cứu cũng chỉ ra thiếu hụt kiến thức 
cũng như thái độ trong tầm soát ung thư vú ở những 
sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe tỉ lệ trả lời 
không biết (trung gian) về thái độ và kiến thức thực 
hành tầm soát chiếm từ chiếm từ 25,6% đến 51,28% 
là một tỉ lệ khá cao. Tỉ lệ trả lời sai (không đồng ý) 
chiếm từ 9,6% đến 46,2%. Điều này khẳng định cần 
thay đổi các chương trình đào tạo y tế công cộng 
cho các sinh viên có kiến thức tốt hơn trong lĩnh vực 
này, tăng cường kiến thức, quan điểm, thái độ sau 
đó là hướng dẫn thực hành và cuối cùng nhận ra 
tầm quan trọng của chương trình dự phòng, tầm 
soát ung thư vú nhằm giáo dục sức khỏe cho cộng 
đồng khi sinh viên tốt nghiệp có thể độc lập 
TVGDSK cho các đồng bào miền núi vùng sâu, vùng 
xa nơi mà các sinh viên có thể sẽ làm việc trong 
tương lai khi tốt nghiệp.  

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ, kiến 
thức và thực hành tầm soát ung thư vú có điểm số là 
tương đối thấp. Đa số sinh viên Điều dưỡng đại học 
và cao đẳng không tự thực hành tầm soát ung thư 
vú sớm. Điểm số thái độ và kiến thức ở mức độ 
trung bình. Những chương trình giáo dục sức khỏe 

thông qua chương trình học y tế công cộng đặc biệt 
là học phần thực tế ở cộng đồng cần cung cấp nhiều 
hơn kiến thức tầm soát ung thư vú qua đó mỗi sinh 
viên có thể tuyên truyền kiến thức thái độ và thực 
hành cho người dân miền núi đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa giúp họ có kiến thức phòng chống và ngăn 
chặn bệnh ung thư vú sớm.  
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ABSTRACT 

Knowledge, attitude and practice prevention breast cancer among female  
undergraduated students in Thai Nguyên Medical Colleague  

Objectives: The incidence of breast cancer is on the rise in many parts of ASIA. Breast cancer is the most 
common genital cancer and of the leading causes of death among female population. The incidence of breast 
cancer is one the rise in many parts of the wrold. The awareness of breast cancer preventive methods is 
therefore critical in reduction of breast cancer morbidity and mortality. Fortunately, this cancer is preventable by 
screening for premalignant lesions but this is rarely provided and hardly utilized. In Camaron, there were an 
estimated 2625 case per 100,000 in 2012. The awareness of breast cancer preventive methods is therefore 
critical in the reduction of breast cancer morbidity and mortality. This study evaluated the knowledge, attitude 
and practice of breast cancer among female undergraduate student in Thai Nguyen medical colleague.  
We assessed the knowledge, attitude, practice and utilization of breast cancer screening among female 
undergraduate nursing student in Thai Nguyen medical colleage and Thai Nguyen medical & Pharmarcy 
University.  

Materials and method: This was a cross-sectional study to evaluate the knowledge, attitude and practice 
of breast cancer screening female’s student who study at Thai Nguyen medical colleage, Thai Nguyen medical 
and Pharmarcy University. A total of 156 female’s student (mean = 22,6 ± 3,98) completed google form 
interview online.  

Results: Overall, 156 particicipants, average age is 22, 26, 137 (87,8%) student singer, 129 (82,8%) 
student had income less than 5 milion VNĐ. Nearly more than 50 of respondents had priviously hear of BSE. 

Conclusion: These findings highlight the curent knowledge gap that exist in the practice of BSE in the 
prevention of breast cancer in the study population. Sensitization campaigns and educational programmers 
ought to be intensified in order to adress this issue.  

Keywords: Breast cancer, Breast self - examination, knowledge, attituade, practice, undergraduate 
students, Thai Nguyen Medical & Pharmarcy University.  
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ung thư vú là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ 
tử vong hàng đầu ở nữ giới. Theo GLOBOCAN 
2012, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư vú đứng thứ 
nhất và đứng thứ ba nguyên nhân gây tử vong ở nữ 
giới sau ung thư gan và ung thư phổi[3]. Cùng với 
tiến bộ của khoa học kĩ thuật và tiến bộ y khoa ung 
thư vú có thể điều trị khỏi và kéo dài thời gian sống 
cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu 
phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và người bệnh 
tuân thủ điều trị. 

Bệnh nhân ung thư vú điều trị hocmone với 
thuốc kháng Aromatase thế hệ ba aromatase 

inhibitor (AI) nhằm giảm tiến trình bệnh bằng cách 
giảm mức độ hocmone estrogen. Các thuốc kháng 
Aromatase thế hệ ba (AI) được kê dùng một cách 
phổ biến như là một biện pháp điều trị bổ trợ cho các 
bệnh nhân ung thư vú mãn kinh có thụ thể nội tiết 
dương tính đã làm tăng thời gian sống không bệnh 
(DFS) so với điều trị tiêu chuẩn bằng Tamoxifen[1]. 
Thời gian khuyến cáo điều trị nội tiết bổ trợ là 5 năm 
tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn được hưởng lợi từ 
việc kéo dài điều trị. Hướng dẫn của Hiệp hội ung 
thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) khuyến cáo AI có thể 
điều trị chính, nối tiếp (sau 2 - 3 năm điều trị 
Tamoxifen) hoặc kéo dài (sau 5 năm điều trị 
Tamoxifen)[1]. Đo lường chất lượng cuộc sống bệnh 

TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống và tình trạng đau khớp trên bệnh nhân ung thư vú điều trị 
aromatase inhibitor tại Trung tâm Ung Bướu Thái Nguyên.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến hành trên 109 người bệnh ung thư 
vú điều trị aromatase inhibitor tại Trung tâm Ung Bướu Thái Nguyên từ 1/2018 đến 6/2020.  

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là (61,5 ± 7,1); BMI = 25,3 ± 5,3. Độ tuổi từ 55-65 là 51 bệnh 
nhân (46,7)%. Số năm mãn kinh nhỏ hơn 5 năm. Đa số bệnh nhân ở giai đoạn II của bệnh 71 (65,13). 
Điểm số chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú sử dụng AI thấp ở tháng đầu tiên sau điều trị sau đó 
ổn định và tăng dần sau 3,6,9 và 12 tháng sau điều trị.  

Kết luận: Chất lượng cuộc sống là ảnh hưởng rất sớm trong liệu trình điều trị bệnh nhân ung thư vú. 
Bệnh nhân ung thư vú điều trị AI có sự thay đổi chất lượng cuộc sống mà sự thay đổi này là do ảnh hưởng 
của các triệu chứng đơn mà chủ yếu là triệu chứng đau và trải nghiệm đau của bệnh nhân. Các bác sĩ và 
các Điều dưỡng nên chú ý triệu chứng đau của bệnh nhân khi sử dụng AI và sớm theo dõi và quản lí các 
triệu chứng này.  

Từ khóa: Ung thư vú, Chất lượng cuộc sống, AI. 
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nhân ung thư vú trọng tâm là đánh giá quá trình điều 
trị lâm sàng và theo dõi chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân ung thư vú thay đổi qua từng giai đoạn 
của bệnh từ khi mới chẩn đoán, trong quá trình điều 
trị và kết thúc quá trình điều trị, điều trị ngoại trú theo 
hẹn… Theo thời gian nó ảnh hưởng bởi các triệu 
chứng của bệnh đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi 
các phương pháp điều trị như hóa trị, xạ trị và phẫu 
thuật[3,4]. Tuy nhiên, một số ít nghiên cứu đánh giá 
tác động của AI vào chất lượng cuộc sống khi điều 
trị. Các nghiên cứu hiện tại chủ yếu đưa ra những 
tuyến bố y khoa về mặt dịch tễ học nhưng lại thiếu đi 
cái nhìn lâm sàng từ góc độ người bệnh chẳng hạn 
như nguyên nhân dẫn đến việc từ bỏ sớm AI. Trong 
nhiều nghiên cứu được công bố gần đây, tỷ lệ 
ngừng điều trị sớm AI từ 13 - 35%[2,3]. Mặc dù việc 
ngừng điều trị AI sớm là phổ biến và chúng ta đều 
biết tác hại của nó tuy nhiên những yếu tố nguy cơ 
của việc ngừng AI sớm lại ít được thấu hiểu. Bởi vậy 
mà mặc dù đem lại lợi ích sống còn tuy nhiên nhiều 
phụ nữ không tuân thủ điều trị thuốc ở các mức độ 
khác nhau[1,2]. Đau xương khớp cũng được báo cáo 
ở một vài bệnh nhân ung thư vú, thêm vào đó một 
vài nghiên cứu đã tìm ra rằng hạn chế vận động, 
trầm cảm và mệt mỏi cung xuất hiện trên những 
bệnh nhân ung thư vú còn sống trong những năm 
đầu điều trị bệnh. Đau là triệu chứng đơn thường 
gặp trên bệnh nhân ung thư. Theo một số nghiên 
cứu đã thống kê 50% bệnh nhân phát triển đau sau 
khi điều trị AI lần đầu tiên[10,11,12,13]. Thực tế một 
nghiên cứu thực hiện trong tổng số 135 phụ nữ mắc 
ung thư vú thì 77 bệnh nhân (57%) báo cáo rằng trải 
nghiệm đau như đau khớp 48 (36%), đau lan rộng 
30 (22%), đau thần kinh 12 (9%), đau cơ 48 (36%), 
cường độ đau bắt đầu từ trung bình, kéo dài ba tới 
sáu tháng sau điều trị và kết quả là 12 bệnh nhân từ 
bỏ liệu trình điều trị. Thêm vào đó, thực tế cho thấy 
việc không tuân thủ điều trị AI làm tăng tử vong ở 
các bệnh nhân ung thư vú. AI có liên quan tới viêm 
khớp và đau khớp đã được xác định là tác dụng phụ 
nổi bật ở gần nửa số phụ nữ điều trị bằng AI[4]. Điều 
dưỡng khi chăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị 
AI cần đánh giá và quản lí tình trạng đau trên bệnh 
nhân để kịp thời báo cáo bác sĩ tình trạng của bệnh 
nhân cung cấp thêm cơ hội can thiệp sớm nhằm 
giảm bớt triệu chứng đau và cải thiện việc tuân thủ 
điều trị cũng như từ bỏ điều trị[5]. Việc xác định 
những bệnh nhân có nguy cơ cao từ bỏ AI có thể 
cung cấp thêm cơ hội can thiệp sớm nhằm giảm bớt 
triệu chứng đau và giúp nâng cao chất lượng cuộc 
sống bệnh nhân.  

Đánh đặc điểm của bệnh nhân ung thư vú năm 
đầu tiên sử dụng AI và đánh giá đau và kiểu đau khi 
điều trị bằng AI. 

Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung 
thư vú điều trị với AI.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu gồm 109 bệnh nhân ung 
thư vú đã mãn kinh có thụ thể nội tiết dương tính 
được điều trị bổ trợ bằng AI từ 2018 đến 2020. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 
Mất kinh từ 12 tháng trở lên, có chẩn đoán mô 

bệnh học rõ ràng, giai đoạn bệnh từ I đến III, được 
điều trị bằng AI thế hệ 3 (Anastrozole, Letrozole 
hoặc Exemestane), đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
Không thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn, đau 

do bất cứ nguyên nhân khác không liên quan đến sử 
dụng AI. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian 
Từ 01/2018 đến 6 /2020. 

Địa điểm 
Trung Tâm Ung Bướu BVTW Thái Nguyên. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu mô tả hồi cứu. 

Cỡ mẫu 
Mẫu thuận tiện. 

Phương pháp thu thập số liệu 
Thu thập theo mẫu phiếu điều tra, và bộ câu hỏi 

xây dựng sẵn.  

Bộ câu hỏi nhân khẩu học bao gồm: Tuổi, BMI, 
tình trạng kinh nguyệt, giai đoạn ung thư vú, tiền sử 
hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. 

Bộ câu hỏi đau và mệt mỏi đánh giá bằng thang 
điểm VAS (0 - 10 điểm) với 0 là “không đau”, 10 “đau 
nhất”, chúng ta đánh giá đau trên bệnh nhân ung thư 
vú khi điểm số bệnh nhân ít nhất là 3. 
Multidimensional fatigue inventory (MFI-20) bao gồm 
20 câu hỏi tự đánh giá đo lường mệt mỏi.  

Bộ câu hỏi Hospital Anxity and Depression 
scale (HADS) gồm 7 câu hỏi hỏi về trạng thái trầm 
cảm và sợ hãi.  

Nguyên nhân mãn kinh: Tự nhiên và không tự 
nhiên, bệnh kèm theo: Không, một hoặc từ hai bệnh 
trở lên. Giai đoạn bệnh: I, II, và III, Hóa trị: Hóa trị có 
Taxan, hóa trị không Taxan, không hóa trị. Số năm 



Tạp chí Ung thư học Việt Nam Số 5-2020-Tập 2 
Journal of Oncology Viet Nam - Issue N5-2020-Vol 2 

 522 

điều trị AI. Được điều trị Tamoxifen trước đó.Loại AI: 
Anastrozole, Letrozole, Exemestan.  

Các tiêu chuẩn chỉ số áp dụng trong nghiên cứu 
Mãn kinh: Không hành kinh từ 12 tháng trở lên. 

Giai đoạn bệnh: Từ I đến IV theo phân loại của 
NCCN. Mức độ đau theo thang điểm từ 0 (không 
đau) đến 10 (đau không thể tưởng tượng được). 
Chúng tôi chia điểm đau của bệnh nhân thành hai 
nhóm từ 0 đến 3 và từ 4 đến 10 là mức độ đau làm 
ảnh hưởng đến các chức năng hàng ngày.  

Đau khớp do AI: Thỏa mãn tất cả các tiêu 
chuẩn chính và ít nhất 3 tiêu chuẩn phụ. 

Tiêu chuẩn chính đau khớp do AI: 

+ Đang dùng AI. 

+ Đau khớp xuất hiện hoặc nặng hơn từ khi 
dùng AI. 

+ Đau khớp giảm hoặc hết trong vòng 2 tuần 
sau khi ngừng AI. 

+ Đau khớp trở lại khi tiếp tục dùng AI. Tiêu 
chuẩn phụ: Đau khớp đối xứng, đau tại khớp bàn 
hoặc và cổ Tay, hội chứng ống cổ Tay, giảm sức 
cầm nắm, cứng khớp buổi sáng, các triệu chứng khó 
chịu ở khớp giảm khi vận động hoặc tập luyện. 

Xử lí số liệu 

Nghiên cứu các số liệu, dữ liệu có trong từng 
hồ sơ, lập các mối liên quan thành các bảng biểu 
theo mục tiêu đề tài. Hỏi bệnh nhân về chất lượng 
cuộc sống, đau, triệu chứng đơn theo bộ câu hỏi xây 
dựng sẵn.  

Số liệu được xử lý bằng phần mềm tin học 
SPSS 16.0. 

Phân tích kết quả theo phương pháp thống kê y 
học... 

Đạo đức trong nghiên cứu 

Người bệnh được thông báo về nghiên cứu và 
hoàn toàn tự nguyện khi tham gia. 

Người tham gia có tự do chấm dứt nghiên cứu 
nếu thấy không tiếp tục được. 

Nghiên cứu viên phải chấm dứt nghiên cứu nếu 
thấy có khả năng làm tổn hại đến người tham gia.  

Đề tài nghiên cứu được thông qua hội đồng Y 
đức bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân 

 N % 

Tổng 109 100,0 

Tuổi trung bình: 61,5 ± 7,1 

BMI = 25,3 ± 5,3 

> 65 33 30,2 

55 - 65 51 46,7 

< 55 25 20,26 

Số năm mãn kinh 

>10 năm 30 27,52 

5 - 10 năm 13 11,92 

< 5 năm 66 60,56 

Bệnh kèm theo 

Không 17 15,6 

Một 33 30,3 

Từ hai trở lên 59 54,1 

Giai đoạn bệnh 

Giai đoạn I 20 18,34 

Giai đoạn II 71 65,13 

Giai đoạn III 18 16,53 

Hóa trị 

Không 11 10,09 

Không có Taxan 42 38,53 

Có Taxan 56 51,38 

Nhận xét: Tuổi trung bình quần thể nghiên cứu 
là (61,5 ± 7,1). BMI = 25,3 ± 5,3, độ tuổi 55 - 65 là 51 
(46,7%). Đa số bệnh nhân có hai bệnh kèm theo 59 
(54,1%). Giai đoạn II 71 (65,13%).  

Bảng 2. Đặc điểm đau liên quan đến sử dụng thuốc 
AIs 

Đặc điểm bệnh nhân N % 

Mức độ đau khớp nhất theo thông tin của bệnh nhân 

0 - 3 70 64,2 

4 - 10 39 35,8 

Đau liên quan đến AI 

Không 58 53,21 

Có 51 46,79 

Điều trị tamoxifen trước đó 

Không 72 66,5 

Có 37 33,5 

Số năm điều trị AI 

< 1 năm 35 32,11 
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1 - 3 năm 36 33,02 

> 3 năm 38 34,87 

Loại AI 

Anastrozole 75 68,8 

Letrozole 20 18,3 

Exemestane 14 12,9 

Nhận xét:  

Có gần một nửa số bệnh nhân (70BN chiếm 
64,2%) thông báo có đau liên quan đến AI ở mức 
điểm 0 - 3 điểm. Trong số đó có 39 bệnh nhân 
(35,8%) bệnh nhân có mức độ đau từ 4 - 10. 

Phần lớn bệnh nhân được điều trị bằng 
Anastrozole: 75BN (chiếm 68,8%). 

 

Bảng 3. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân điều trị với AI (Aromatase inhibitors) 

Chất lượng cuộc sống  Điểm trung bình 

 Lo lắng thẩm mỹ 66,6 ± 33,0 

Chức năng tình dục  20 ± 22,6 

Mong đợi trong tương lai 55,30 ± 31,1 

Triệu chứng về vú 30 ± 23,0 

Khó cử động khớp vai 24,02 ± 24,7 

Lo lắng rụng tóc 57,3 ± 42,1 

Sợ bệnh tái phát  7,2 ± 3,8 

Trầm cảm  3,6 ± 3,0 

Mệt mỏi (MFI20)  59,7 ± 6,8 

 Mệt mỏi toàn thân 12,2 ± 1,7 

 Mệt mỏi thể chất 11,0 ± 4,1 

 Mệt mỏi tâm thần 8,7 ± 3,8 

 Mệt mỏi giảm hoạt động 10,3 ± 3,8 

 Mệt mỏi không muốn làm việc 8,6 ± 3,9 

Nhận xét: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của nhóm nghiên cứu cao nhất là lo lắng thẩm mỹ (66,6 
± 33,0), tác dụng không mong muốn là lo lắng rụng tóc (57,3 ± 42,1). Khi hỏi câu hỏi về mệt mỏi (MFI20) điểm 
số mệt mỏi về thể chất (11,0 ± 4,1), mệt mỏi về tâm thần (8,7 ± 3,8), mệt mỏi giảm hoạt động (10,3 ± 3,8), mệt 
mỏi không muốn làm việc (8,6 ± 3,9). 

Bảng 4. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú điều trị AI sử dụng (EORTC QLQ-BR23) 

Chất lượng cuộc sống 
Điểm trung bình 

Sau 1 tháng Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng Sau 12 tháng 

Lo lắng thẩm mỹ 67,8 ± 17 65,3 ± 33 78,5 ± 31,1 79,5 ± 32,1 80,7  ± 20,3 

Chức năng tình dục 28,5 ± 14,7 30,0 ± 22,6 31,5 ± 20,7 37,4 ± 18,5 40,0 ± 20,5 

Mong đợi trong tương lai 65,5 ± 15,6 70,3 ± 18,5 73,4 ± 21,5 75,6 ± 20,5 78,3 ± 20,7 

Nhận xét: Nhìn vào bảng 4 và biểu đồ ta nhận thấy chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vú điều 
trị AI thấp ở tháng đầu tiên sau điều trị sau đó tăng dần và giữ ổn định sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 
tháng điều trị về tất cả các mặt (lo lắng thẩm mỹ, chức năng tình dục, mong đợi tương lai) sử dụng bộ công cụ 
EORTC 23.  
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Biểu đồ 4: CLCS Bệnh nhân điều trị AI theo thời gian 

Bảng 5. Điểm trung bình triệu chứng đơn bệnh nhân ung thư vú điều trị AI (Aromatase inhibitors) 

Điểm trung bình triệu chứng đơn 
Điểm trung bình 

Bắt đầu sử dụng Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng Sau 12 tháng 

Triệu chứng về vú 30   25,3 26,5 27,4 28,6 

Khó cử động khớp vai 24,2  30,6 20,5 19,6 20,1 

Sợ rụng tóc 57,3 39,41 38,27 50,6 38,6 
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Biểu đồ 5. Điểm trung bình triệu chứng đơn bệnh nhân ung thư vú điều trị AI 

Nhận xét: Nhìn vào bảng 5 và biểu đồ 5  ta nhận thấy điểm số các triệu chứng đơn ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú tăng khi bắt đầu sử dụng AI tăng sau đó điếm số triệu chứng đơn giảm 
sau 3 tháng sử dụng Triệu chứng về vú giảm 4,7 điểm, lo sợ rụng tóc giảm 15,2 điểm tuy nhiên khó cử động 
khớp vai tăng 6,4 điểm. Nhìn chung điểm số các triệu chứng cao từ khi bắt đầu điều trị và giảm và giữ ổn định 
sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng đến 12 tháng sau điều trị.  

 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm của bệnh nhân ung thư vú điều trị 
bằng AI  

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 61,5 ± 7,1, trong đó chủ yếu gặp độ tuổi từ 55 tuổi 
trở lên 51 bệnh nhân (46,7%). Theo tác giả N.Lynn 
Henry và cộng sự tuổi trung bình là 59, tuổi hay gặp 
là dưới 55 tuổi[7], nghiên cứu của James N. Ingle tuổi 
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trung bình là 64[8]. Như vậy tuổi trung bình trong 
nghiên cứu của chúng tôi là tương tự so với hai 
nghiên cứu trên. Phần lớn bệnh nhân trong nghiên 
cứu của chúng tôi có mắc một bệnh lý kèm theo (tiểu 
đường, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý tuyến giáp, 
viêm khớp v.v...) 92 BN (84,4%). Theo nghiên cứu 
của tác giả N.Lynn Henry và cộng sự thì tỷ lệ mắc 
bệnh kèm theo là 78,0%[9]. Tỷ lệ mắc bệnh kèm theo 
trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với 
nghiên cứu của tác giả N.Lynn Henry. Như vậy có 
thể thấy là đa phần bệnh nhân ung thư vú điều trị AI 
có mắc bệnh nội khoa kèm theo, việc theo dõi điều 
trị cần kết hợp với theo dõi và điều trị các bệnh nội 
kèm theo đó. Trong nghiên cứu của chúng tôi phần 
lớn bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn II của bệnh 
71BN (65,13%).  

Đặc điểm đau liên quan với kết thúc điều trị AI sớm 

Trong nghiên cứu này chúng tôi thấy Có gần 
một nửa số bệnh nhân (70BN chiếm 64,2%) thông 
báo có đau liên quan đến AI  ở mức điểm 0 - 3 điểm. 
Trong số đó có 39 bệnh nhân (35,8%) bệnh nhân có 
mức độ đau từ 4 - 10. Mặc dù các Điều dưỡng khi 
chăm sóc bệnh nhân thường ghi nhận đau khớp do 
AI là một dấu hiệu đau quan trọng ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống bệnh nhân tuy nhiên chúng tôi 
chưa thấy có một biện pháp đánh giá định lượng cụ 
thể nào được sử dụng.  

Chúng tôi hi vọng trong tương lai điều dưỡng sẽ 
có đánh giá chi tiết đặc điểm đau, mức độ đau, 
cường độ đau và vị trí đau trong bảng chăm sóc 
toàn diện chi tiết để có thể kịp thời thông báo các 
bác sĩ điều trị cũng như phối hợp cùng các bác sĩ 
trong điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân qua đó 
nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư 
vú điều trị AI. 

Chất lượng cuộc sống bệnh nhân điều trị với AI 
(Aromatase inhibitors) năm đầu tiên 

Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của 
nhóm nghiên cứu cao nhất là lo lắng thẩm mỹ  
(66,6 ± 33,0), tác dụng không mong muốn  là lo lắng 
rụng tóc (57,3 ± 42,1). Khi hỏi câu hỏi về mệt mỏi 
(MFI20) điểm số mệt mỏi về thể chất (11,0 ± 4,1), 
mệt mỏi về tâm thần (8,7 ± 3,8), mệt mỏi giảm hoạt 
động (10,3 ± 3,8), mệt mỏi không muốn làm việc  
(8,6 ± 3,9). 

Điểm trung bình chất lượng cuộc sống bệnh 
nhân ung thư vú điều trị AI theo thời gian 

Nghiên cứu này tìm ra rằng chất lượng cuộc 
sống của bệnh nhân ung thư vú điều trị AI tăng dần 
sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng điều trị về 
tất cả các mặt của chất lượng cuộc sống sử dụng bộ 
công cụ EORTC 23. Điều này khá phù hợp với 

nghiên cứu của Kules za-Bronczyk B. Nghiên cứu 
kết luận rằng điểm số các triệu chứng đơn là giảm 
theo thời gian dẫn tới tăng chất lượng cuộc sống 
của người bệnh tuy nhiên sự giữ nguyên điểm số 
chất lượng cuộc sống qua thời gian có thể là của sự 
kết hợp giảm triệu chứng khi bệnh nhân được phẫu 
thuật tuy nhiên gia tăng các triệu chứng đau hoặc 
không thoải mái khi vẫn sử dụng AI.  

Điểm trung bình triệu chứng đơn bệnh nhân 
ung thư vú điều trị AI điểm số các triệu chứng đơn 
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân 
ung thư vú có sự giảm từ khi bắt đầu sử dụng AI tới 
3 tháng sau khi sử dụng: Triệu chứng về vú giảm 4,7 
điểm, lo sợ rụng tóc giảm 15,2 điểm tuy nhiên khó 
cử động khớp vai tăng 6,4 điểm. Nhìn chung điểm 
số các triệu chứng giảm từ khi bắt đầu điều trị và 
giảm và giữ ổn định sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng 
đến 12 tháng sau điều trị.  

KẾT LUẬN 

Chất lượng cuộc sống là ảnh hưởng rất sớm 
trong liệu trình điều trị bệnh nhân ung thư vú. Điểm 
trung bình chất lượng cuộc sống và các triệu chứng 
đơn là liên quan với lịch sử của hóa trị và liệu trình 
điều trị taxane.  

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 61,5 ± 7,1, trong đó chủ yếu gặp độ tuổi từ 55 tuổi 
trở lên 51 bệnh nhân (46,7%). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi thấy Có gần 
một nửa số bệnh nhân (70BN chiếm 64,2%) thông 
báo có đau liên quan đến AI  ở mức điểm 0 - 3 điểm. 
Trong số đó có 39 bệnh nhân (35,8%) bệnh nhân có 
mức độ đau từ 4 - 10. 

Điểm số các triệu chứng đơn ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú tăng khi 
bắt đầu sử dụng AI tăng sau đó điếm số triệu chứng 
đơn giảm sau 3 tháng sử dụng 

Điều dưỡng nên quan tâm chăm sóc, theo dõi 
các triệu chứng đơn và chất lượng cuộc sống của 
nhóm bệnh nhân này sớm nhất có thể. 
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ABTRACTS 

Quality of life and impact of pain in women treated with aromatase inhibitors for breast cancer  

Objective: This descriptive and cross-sectional study quality of life breast cancer treated with aromatase 
inhibitors for breast cancer. Dertermine relationship between pains in women treated AI and refuse intervention 
with aromatase inhibitors. In adition, find out quality of life breast cancer patient undergoing AI therapy, and 
dertermine symptoms distress was effected to Quality of life this population.  

Method: We collected 109 patients who treated with aromatase inhibitors. They were interviewed directly 
through questionnaires on quality of life of EORTC QLQ R-23.  

Results: The results showed that the mean age at this study was 61,5 ± 7,1 years, BMI = 25,3 ± 5,3. Most 
of population was 55-65 years old, it were estimated 46,7%. Percentage of patient almost stage II 71 (65,13%). 
The quality of life of breast cancer patient undergoing AI therapy was low level first time undergoing AIs therapy 
but It was higher during time. 

Conclusion: Women treated with aromatase inhibitors display changes in quality of life and the degree of 
change in quality of life depends mostly on the types of pain experienced. Oncologists and patients should be 
aware of painful adverse effects of AI and encouraged to provied or receive earlier and more appropriate 
management of thesse effects. The mean age at this study was 61,5 ± 7,1 years, BMI = 25,3 ± 5,3, Most of 
population was 55-65 years old, it were estimated 46,7%. Percentage of patient almost stage II 71 (65,13%). 
The quality of life of breast cancer patients undergoing AI therapy was low level first time but It was higher level 
during 3,6,12 month, respectedly. . 

Keywords: Breast cancer, Quality of life, arthralgia, pain, aromatase inhibitors. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
đáp ứng sự hài lòng người bệnh không thể thiếu 
công tác chăm sóc của Điều Dưỡng. Bồi dưỡng kiến 
thức và kỹ năng của Điều dưỡng chăm sóc buồng 

tiêm dưới da là điều cần thiết để tăng cường tuân 
thủ các quy trình chăm sóc buồng tiêm và giảm thiểu 
các biến chứng.  

Các trường đào tạo ở trung cấp, cao đẳng, đại 
học hiện nay chưa có cập nhật kiến thức về kỹ thuật 
chăm sóc BTTMDD. Chính vì vậy, chúng tôi tiến 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh không thể 
thiếu công tác chăm sóc của Điều Dưỡng[3]. Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của Điều dưỡng chăm sóc 
buồng tiêm dưới da là điều cần thiết để tăng cường tuân thủ các quy trình chăm sóc buồng tiêm và giảm 
thiểu các biến chứng[6]. 

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả chương trình tập huấn kiến thức chăm sóc người bệnh có 
BTTMDD của Điều dưỡng và Kỹ thuật viên. 

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: 342 ĐD-KTV từ 19 khoa lâm sàng và cận lâm sàng đồng ý 
tham gia nghiên cứu trước và sau tập huấn. 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 

Kết quả: Tỉ lệ ĐD có kiến thức đúng trước và sau tập huấn chăm sóc NB có BTTMDD lần lượt là 
54,9% và 69,9%. Tỉ lệ ĐD-KTV có kiến thức đúng sau tập huấn cao hơn tỉ lệ ĐD-KTV có kiến thức đúng 
trước tập huấn, có ý nghĩa thống kê p<0,05. Tỉ lệ ĐD-KTV khối CLS và khối LS có sự chênh lệch, Khối 
CLS có tỉ lệ kiến thức đúng sau tập huấn cao hơn tỉ lệ ĐD-KTV có kiến thức đúng trước tập huấn lần lượt 
là 39,58% và 65%. 

Kết luận: Kỹ thuật chăm sóc BTTMDD là kỹ thuật mới cần được tập huấn thường xuyên, để cải thiện 
hiệu quả công tác chăm sóc của ĐD-KTV. 

Từ khóa: Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da, kiến thức, chăm sóc BTTMDD. 
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hành nghiên cứu “Khảo sát hiệu quả tập huấn chăm 
sóc Buồng tiêm tĩnh mạch dưới da nhằm nâng cao 
kiến thức cho Điều dưỡng và kỹ thuật viên tại Bệnh 
viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” 
nhằm đánh giá kiến thức đúng của Điều dưỡng KTV 
trước và sau tập huấn. Từ đó, xây dựng kế hoạch 
tập huấn, đào tạo phù hợp cho ĐD KTV, tăng cường 
tuân thủ các quy trình chăm sóc BTDD để giảm thiểu 
biến chứng, cải thiện hiệu quả chăm sóc BN một 
cách toàn diện, nâng cao chất lượng sống, đáp ứng 
tiêu chí chăm sóc sức khỏe an toàn cho người bệnh. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

Khảo sát một số đặc điểm nhân khẩu học của 
ĐD đang chăm sóc BN có BTDD tại Bệnh viện Ung 
Bướu. 

Xác định tỉ lệ kiến thức đúng của Điều dưỡng 
trước và sau khi được tập huấn. 

So sánh sự khác biệt về kiến thức của Điều 
dưỡng có được trước và sau khi được tập huấn. 

So sánh sự khác biệt kiến thức đúng của 
ĐD giữa các khối lâm sàng và cận lâm sàng 
trong chăm sóc người bệnh có BTTMDD tại 
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Chọn đối tượng: ĐD-KTV của 19 khoa lâm sàng 
và cận lâm sàng của bệnh viện. 

Thu thập thông tin: Trong nghiên cứu này 
chúng tôi sử dụng bộ câu hỏi để thu thập số liệu. Bộ 
câu hỏi gồm có 2 phần (30 câu). 

Phần 1: Thông tin đối tượng tham gia nghiên 
cứu. Khảo sát nhân khẩu học gồm có 10 câu hỏi về 
tuổi, giới tính, số năm công tác, trình độ chuyên 
môn, tham dự tập huấn về chăm sóc BTTMDD, số 
lần chăm sóc, có nhu cầu về tập huấn chăm sóc 
BTTMDD. 

Phần 2: Bộ câu hỏi về cấu tạo và kiến thức về 
chăm sóc BTTMDD. 

Đây là bộ câu hỏi tự thiết kế gồm 20 câu với 
Cronbach alpha là 0,8. Phần A: Giới thiệu về 
BTTMDD (câu 1-câu 7). Phần B: Kiến thức về chăm 
sóc BTTMDD (câu 1-câu 13). Các câu hỏi được thiết 
kế có 4 lựa chọn, chọn câu đúng nhất, trả lời đúng 
được 1 điểm, trả lời sai 0 điểm. Tổng cao nhất 20 
điểm, thấp nhất 0 điểm. Điểm số càng cao thì kiến 
thức về chăm sóc của ĐD càng tốt. 

Phân loại kiến thức theo thang điểm Blooom: 
kiến thức kém <59%, trung bình từ 60 - 79%, tốt 
>80%. 

 

Quy trình thu thập số liệu 

Sau khi đề cương được thông qua Hội đồng 
Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện. 
Nghiên cứu viên thực hiện thu thập số liệu theo các 
bước sau: 

Bước 1: NCV giới thiệu mục tiêu NC cho đối 
tượng NC theo đủ tiêu chí chọn mẫu trước buổi tập 
huấn. 

Bước 2: Thời gian dự kiến hoàn tất bộ câu hỏi 
(20 phút), các đối tượng nếu đồng ý tham gia nghiên 
cứu ký vào mẫu đồng ý, cảm ơn sự hợp tác của các 
đồng nghiệp, NCV phát BCH pre-test và hướng dẫn 
đối tượng NC trả lời 

Bước 3: Sau 20 phút NCV thu lại bộ câu hỏi 

Bước 4: Tập huấn kiến thức chăm sóc BTDD, 
nội dung thông tin về cấu tạo và chăm sóc BTDD và 
các biến chứng trong thời gian 40 phút: người tập 
huấn có chứng chỉ y học sư phạm và có kinh nghiệm 
trong chuyên môn và chăm sóc, 4 buổi tập huấn 
gồm BSCKII. Phạm Đức Nhật Minh (01/7/2020), 
ĐDCKI. Hoàng Thị Mộng Huyền (09/7/2020), 
ĐDCKI.Phan Xuân Phương Dung (14/7/2020), 
ĐDCKI.Phạm Nguyễn Diễm Phúc (16/7/2020). 

Bước 5: Sau buổi tập huấn, phát bộ câu hỏi 
post-test cho đối tượng nghiên cứu 

Bước 6: sau 20 phút thu lại bộ câu hỏi 

B7: Xử lý dữ liệu, dữ liệu được mã hóa và nhập 
vào máy tinh sử dụng phần mềm SPSS 20.0. 

Kết quả: Kiến thức đúng của ĐD về chăm sóc 
BTTMDD trước tập huấn là 54,9% và sau tập huấn 
69,9%. Không có sự khác biệt kiến thức giữa các 
khối lâm sàng. Chỉ có sự chênh lệch về kiến thức 
giữa cận lâm sàng và lâm sàng. Sau tập huấn khối 
cận lấm sàng kiến thức đúng được cải thiện hơn hẳn 
so với khối lâm sàng. 

Bảng 1. Kiến thức đúng giữa các khối lâm sàng và 
cận lâm sàng trước và sau tập huấn 

 Kiến thức đúng N Mean SD 

Trước tập huấn Khối Nội 106 .57 .138 

 Khối Ngoại 119 .57 .115 

 Khối Xạ 81 .57 .110 

 Khối Cận Lâm sàng 36 .40 .171 

Tổng cộng  342 .55 .138 

Sau tập huấn Khối Nội 106 .6953 .12042 

 Khối Ngoại 119 .7113 .11283 
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 Khối Xạ 81 .7074 .11835 

 Khối Cận Lâm sàng 36 .6500 .11832 

Tổng cộng  342 .699 .11799 

Nhận xét: kiến thức đúng về chăm sóc 
BTTMDD có cải thiện hơn hẳn so với trước tập 
huấn. 

BÀN LUẬN 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá tỉ 
lệ kiến thức của ĐD trong chăm sóc BTTMDD tại 
Bệnh viện Ung Bướu nhằm xây dựng kế hoạch tập 
huấn và xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc cho 
phù hợp. 

Trong nghiên cứu này cho thấy có tới 85,4% 
ĐD cho rằng mình chưa được tập huấn về chăm sóc 
BTDD, trong khi đó có tới 40,1% ĐD cho rằng có ít 
nhất một lần đã từng chăm sóc BN có đặt BTTMDD. 
Có tới 97,95% ĐD mong muốn được tập huấn về 
chăm sóc BTDD. Điều này có ảnh hưởng lớn đến 
chất lượng chăm sóc người bệnh. 

Tỉ lệ kiến thức đúng của ĐD trước tập huấn là 
54,9% và sau tập huấn 69,9%. Sau tập huấn kiến 

thức đứng cao hơn trước tập huấn có ý nghĩa thống 
kê p<0,05. Kết quả này tương đồng với một số 
nghiên cứu về hiệu quả tập huấn trong chăm sóc NB 
có BTTMDD[1] [5] [6]. 

Nghiên cứu này tham khảo bộ câu hỏi của 
Nguyễn Thị Hòa có Cronbach alpha 0,8 và dựa theo 
tổng quan tài liệu chúng tôi thiết kế lại bộ câu hỏi 
được đánh giá bởi ý kiến của 3 chuyên gia, 
Cronbach alpha 0,8. 

KẾT LUẬN 

Chương trình tập huấn dành cho Điều dưỡng 
tăng đáng kể về kiến thức đúng trong chăm sóc BN 
có BTTMDD. 

Kiến nghị: Ban giám đốc và Trưởng phòng Điều 
dưỡng cần quan tâm hơn đến các chương trình đào 
tạo nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng cho 
Điều dưỡng, xây dựng kế hoạch tập huấn cũng như 
giám sát quy trình kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu quả 
chăm 
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ABSTRACT 

Survey the effectiveness of nursing training in care of port-a-cath  

Objective: The number of patients with port-a-cath in Oncology Hospital at Ho Chi Minh City is increasing. 
The process to care for patients with port-a-cath are not trained in college and bachelor programs in nursing. 

Aim the purpose of this research project was to evaluate effectiveness of the training progam to improve 
the knowledge of port-a-cath care for staff nurses. 

Methods: 342 nurses from 19 clinical and subclinical faculties agreed to participate in the study before and 
after the training. 

Result: The rate of nurse with correct knowledge before and after training the knowledge to take care of 
patients with port-a-cath is 54,9% and 69,9% respectively. The rate of nurse with correct knowledge after 
training is higher than the rate of nurse with correct knowledge before training, with statistical significance 
p<0,05. The rate of nurses – technicians of the subclinical and clinical has the difference, the rate of qualified 
experts of nurses – technicians after training is higher than the before training is respectively 39,58% and 65%. 

Conclusion: New techniques need to be trained regularly, for improving care efficiency. 
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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI UNG THƯ VIỆT NAM  
KHÓA IV (NHIỆM KỲ 2015 - 2020) 

Chủ tịch GS. Nguyễn Chấn Hùng  

Phó chủ tịch GS.TS. Nguyễn Bá Đức 

PGS.TS. Bùi Diệu 

 

 BSCK2. Lê Hoàng Minh  

 PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng  

 TS.BS. Nguyễn Hồng Long  

Tổng thư ký TS.BS. Nguyễn Thanh Đạm  

Ban thường vụ 1. BSCK2. Đặng Thế Căn 

2. BSCK2. Lê Quốc Chánh 

3. PGS.TS. Nguyễn Trung Chính 

4. TS.BS. Phạm Xuân Dũng 

5. GS.TS. Lê Trung Hải 
6. GS.TS. Phạm Như Hiệp 

7. BSCK2. Quách Văn Hiển 

8. PGS.TS. Nguyễn Lam Hòa 

9. TS.BS. Trần Quốc Hùng 

10. TS.BS. Võ Văn Kha 

11. BSCK2. Phó Đức Mẫn 

12. PGS.TS. Đoàn Hữu Nghị 
13. TS.BS. Tô Minh Nghị 
14. PGS.TS. Lê Minh Quang 

15. TS.BS. Bùi Vinh Quang 

16. PGS.TS. Lê Văn Quảng 

17. PGS.TS.Lê Văn Thảo 

18. TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh 

19. PGS.TS. Ngô Thu Thoa 

20. GS.TS. Trần Văn Thuấn 

Ban Chấp hành 21. TS.BS. Lê Tuấn Anh 
22. BSCK2. Nguyễn Ngọc Anh 

23. PGS.TS. Cung Thị Tuyết Anh 

24. BSCK1. Nguyễn Văn Bích 

25. PGS.TS. Nguyễn Đại Bình 

26. BSCK1. Lê Thanh Châu 

27. TS.BS. Trần Anh Cường 

28. ThS.BS. Võ Kim Điền 

29. Ông Cao Tiến Dũng 

30. GS.TS. Trần Bình Giang 

31. BSCK2. Nguyễn Trường Giang 

32. BSCK2. Trần Nguyên Hà 

33. BSCK2. Trịnh Ngọc Hiệp 

34. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu 

35. TS.BS. Nguyễn Đức Hiếu 

36. PGS.TS. Phan Quốc Hoàn 

37. BSCK2. Võ Giáp Hùng 

38. BSCK2. Đặng Văn Hoàng 

39. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn 

40. GS.TS. Mai Trọng Khoa 

41. TS.BS. Bùi Ngọc Lan 

42. TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh 

43. BSCK2. Phạm Xuân Lượng 

44. TS.BS. Lưu Văn Minh 

45. BSCK2. Đoàn Hữu Nam 

46. BSCK2. Huỳnh Trung Nguyên 

47. PGS.TS. Vũ Thị Nhung 

48. GS.TSKH. Phan Thị Phi Phi 
49. BSCK2. Nguyễn Huy Phương 

50. BS. Bùi Chân Phương 

51. BSCK2. Trần Tứ Quý 

52. TS.BS. Lê Sỹ Sâm 

53. PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ 

54. BSCK2. Trần Đình Thanh 

55. ThS.BS. Nguyễn Văn Thành 

56. BSCK2. Lê Phúc Thịnh 

57. BSCK2. Ngô Thị Thanh Thủy 

58. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến 

59. ThS.BSCK2. Trần Văn Thiết 
60. PGS.TS. Ngô Thị Tính 

61. PGS.TS. Bùi Công Toàn 

62. BSCK2. Nguyễn Minh Trí 
63. BSCK2. Nguyễn Quốc Trực 

64. GS.TS. Nguyễn Sào Trung 

65. PGS.TS. Nguyễn Quang Trung 

66. BSCK2. Lê Cao Trung 

67. TS.BS. Đỗ Quang Trường 

68. BSCK1. Hàng Quốc Tuấn 

69. PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng 

70. TS.BS. Phạm Nguyên Tường 

71. BSCK2. Nguyễn Út 
72. TS.BS. Trần Đình Vinh 

73. TS.BS. Vũ Văn Vũ 

74. BSCK2. Trương Vương Vũ 
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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH 
KHÓA V (NHIỆM KỲ 2017 - 2022) 

 

Chủ tịch BSCK2. Lê Hoàng Minh 

Phó Chủ tịch PGS.TS. Cung Thị Tuyết Anh 

TS.BS. Phạm Xuân Dũng 

BSCK2. Phó Đức Mẫn 

TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh 

Tổng Thư ký TS.BS. Diệp Bảo Tuấn 

Phó Tổng Thư ký BSCK2. Võ Đức Hiếu 

TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh 

Trưởng Ban Kiểm tra DSCK1. Nguyễn Văn Vĩnh 

Phó Trưởng Ban Kiểm tra ThS.BSCK2. Quách Thanh Khánh 

Ban Thường vụ  BSCK2. Lê Hoàng Minh 

PGS.TS. Cung Thị Tuyết Anh 

TS.BS. Phạm Xuân Dũng 

BSCK2. Phó Đức Mẫn 

TS.BS. Đặng Huy Quốc Thịnh 

DSCK1. Nguyễn Văn Vĩnh 

Ủy viên Ban Chấp hành 1. TS.BS. Lê Tuấn Anh 

2. BSCKII. Nguyễn Ngọc Anh 

3. GS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh 

4. BS. Trịnh Thị Minh Châu 

5. PGS.TS. Vũ Lê Chuyên 

6. BSCK2. Nguyễn Viết Đạt 
7. DS. Hà Thu Điểm 

8. ThS.BS. Võ Kim Điền 

9. BS. Phan Thanh Hải 
10. TS.BS. Đào Tiến Mạnh 

11. BSCK2. Đoàn Hữu Nam 

12. GS.TS. Lê Quang Nghĩa 

13. PGS.TS. Vũ Thị Nhung 

14. TS.BS. Lê Sỹ Sâm 

15. GS.BS. Văn Tần 

16. BSCK2. Trần Đình Thanh 

17. TS.BS. Phạm Việt Thanh 

18. BSCK2. Trần Vĩnh Thọ 

19. TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy 

20. GS.TS. Nguyễn Sào Trung 

21. BSCK2. Nguyễn Quốc Trực 

22. ThS.BSCK2. Lê Anh Tuấn 

23. TS.BS. Vũ Văn Vũ 
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