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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

U não thất bên là những khối u nằm ở các vị trí khác nhau của não thất 

bên nhƣ thùy trán, đỉnh, thái dƣơng, chẩm..., hoặc u phát triển từ tổ chức não 

xung quanh mà có 2/3 khối u nằm trong não thất bên. U tƣơng đối hiếm gặp, 

với tần suất dao động từ 0,8-1,6% [1],[2]. Phần lớn u là lành tính hoặc có độ 

ác tính thấp, phát triển trực tiếp trong não thất bên hoặc từ bên ngoài xâm lấn 

vào [3],[4],[5]. Các loại hay gặp nhất trong u não thất bên là: u màng não, u tế 

bào thần kinh trung ƣơng, u màng não thất, u thần kinh đệm ít nhánh, u đám 

rối mạch mạc và u tế bào hình sao [2],[6],[7].  

U não thất bên gặp ở mọi lứa tuổi nhƣng hay gặp hơn ở trẻ em. Về lâm 

sàng, u có nhiều đặc điểm khác với u ở các vị trí khác [8]. U thƣờng tiến triển 

chậm và không có triệu chứng đặc hiệu. Giai đoạn đầu, triệu chứng thƣờng 

chỉ là những đợt nhức đầu sau đó tự khỏi, không có dấu hiệu thần kinh khu 

trú, hoặc nếu có thì xuất hiện rất muộn khi u đã to và chèn ép vào đƣờng dẫn 

dịch não-tủy, gây tăng áp lực trong sọ [2],[6]. Vì vậy, u thƣờng đƣợc phát 

hiện muộn, đôi khi phải phẫu thuật cấp cứu [9],[10]. 

Với sự phát triển của các phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh nhƣ chụp cắt 

lớp vi tính, chụp mạch máu và đặc biệt là chụp cộng hƣởng từ, việc chẩn đoán 

u não thất bên tƣơng đối dễ dàng và có độ chính xác cao,...[11],[12]. Tuy nhiên, 

việc lấy u triệt để vẫn còn là một thách thức với phẫu thuật viên do não thất 

bên nằm sâu trong các bán cầu đại não, có nhiều mạch máu nuôi dƣỡng và 

liên quan đến các vùng chức năng thần kinh quan trọng, gây khó khăn hơn cho 

việc lấy bỏ u so với các vị trí khác [13],[14]. Vi phẫu thuật là phƣơng pháp 

điều trị đƣợc lựa chọn với mục đích là lấy bỏ khối u, hạn chế biến chứng, 

phục hồi chức năng thần kinh bình thƣờng, đồng thời xác định đặc điểm mô 

bệnh học của u. Dƣới kính vi phẫu, các cấu trúc thần kinh và mạch máu đƣợc 
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thấy rõ ràng và chính xác hơn, việc bóc tách và bảo tồn chúng sẽ tốt hơn, nhờ 

đó mà kết quả phẫu thuật cũng đƣợc cải thiện hơn [15],[16].  

Từ trƣớc đến nay, việc chẩn đoán và điều trị u não thất bên luôn là vấn 

đề thời sự thu hút sự quan tâm của các chuyên gia phẫu thuật thần kinh, chẩn 

đoán hình ảnh, ung thƣ,…Các nghiên cứu về thời điểm mổ, chọn đƣờng mổ 

tối ƣu để lấy toàn bộ u, hạn chế biến chứng, cải thiện và kéo dài thời gian 

sống sau phẫu thuật,… đã và đang đƣợc tiến hành và đề cập nhiều trong các 

hội nghị khoa học về phẫu thuật thần kinh trên thế giới [6],[8],[10],[16], 

[17],[18].  

Ở Việt Nam, trong vòng mƣời năm trở lại đây, nhờ có sự phát triển và 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhƣ phẫu thuật nội soi, phẫu thuật dƣới 

kính vi phẫu, kính vi phẫu có sự trợ giúp của nội soi, phẫu thuật có hệ thống 

định vị thần kinh, dao gamma (Gamma knife, Ciber knife),… việc điều trị 

phẫu thuật các khối u nằm trong não thất bên đã trở nên dễ dàng và hiệu quả 

hơn. Song việc nghiên cứu một cách hệ thống về lâm sàng, chẩn đoán và điều 

trị u não thất bên vẫn chƣa đƣợc đề cập nhiều ở Việt Nam. Bên cạnh đó, vẫn 

còn nhiều quan điểm chƣa thống nhất về phƣơng pháp điều trị nhƣ: chỉ sinh 

thiết và xạ trị, phẫu thuật lấy u kết hợp xạ trị, hay hóa liệu pháp chọn lọc... 

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu nhằm 

các mục tiêu sau:  

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh u não thất bên. 

2. Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật u não thất bên.  

3. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật. 
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Chƣơng 1  

TỔNG QUAN 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU U NÃO THẤT BÊN TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ VIỆT NAM 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về u não thất bên theo y văn thế giới 

Năm 1854, Shaw là tác giả đƣa ra một trong những báo cáo sớm nhất 

về u não thất bên ở bệnh nhân nam 63 tuổi bị liệt chân phải, mất ngôn ngữ và 

động kinh trong 27 năm. Các phân tích của Abbott and Courville sau đó cho 

thấy đây là u màng não ở vùng não thất bên bên trái [19]. Tỉ lệ u não thất bên 

đƣợc ƣớc tính là khoảng 0,75% các khối u nội sọ, con số này vẫn tƣơng đối 

chính xác cho đến tận ngày nay [6],[20]. 

Mặc dù Shaw là ngƣời có những mô tả đầu tiên về các khối u não thất 

bên nhƣng nhà phẫu thuật thần kinh tiên phong Walter Dandy mới là ngƣời có 

ảnh hƣởng nhất trong lĩnh vực này. Ông là ngƣời khám phá ra kỹ thuật chụp 

bơm hơi não thất, chụp não thất với thuốc cản quang (1918); đã chẩn đoán và 

phẫu thuật cắt bỏ u thành công cho một trƣờng hợp u nang trong não vào năm 

1921 [dẫn từ 21].  

Năm 1927, Egas Monis phát minh ra kỹ thuật chụp động mạch não, tạo 

ra sự thay đổi lớn lao trong quá trình chẩn đoán vị trí khối u. Từ năm 1950, kỹ 

thuật này đƣợc lựa chọn để chẩn đoán u não thất [dẫn từ 21, 22]. Năm 1971, 

Hounsfield và Ambrose cho ra đời chiếc máy chụp cắt lớp vi tính (CLVT) đầu 

tiên, đánh dấu một bƣớc ngoặt lớn trong việc chẩn đoán chính xác vị trí và 

kích thƣớc khối u. Mƣời năm sau (năm 1980), kỹ thuật ghi hình dựa trên hiện 

tƣợng cộng hƣởng từ (CHT) hạt nhân xuất hiện, khiến cho chẩn đoán u não 

thất bên trở nên nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn [22].  

Cùng với sự phát triển của phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh CLVT và 

CHT, là các nghiên cứu và ứng dụng các phƣơng tiện hiện đại nhƣ: kính vi 
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phẫu, dao siêu âm, hệ thống định vị thần kinh (neuronavigation). Năm 1927, 

Bovie W. giới thiệu kỹ thuật mổ bằng dao điện, kỹ thuật này đƣợc sử dụng 

sau đó đã cải thiện đáng kể vấn đề cầm máu, là một trong những yếu tố thành 

công trong phẫu thuật u não [dẫn từ 12].  

Đã có nhiều nghiên cứu về lựa chọn đƣờng mổ tối ƣu cho u não thất 

bên. Dandy là ngƣời đầu tiên giới thiệu và áp dụng đƣờng qua vỏ não và 

đƣờng qua thể chai liên bán cầu cho phẫu thuật lấy u vào năm 1934 [dẫn từ 

21]. Năm 1938, Harvey Cushing và Eisenhardt mô tả dấu hiệu lâm sàng u 

màng não trong não thất, điều trị mổ lấy u qua đƣờng thái dƣơng đỉnh [dẫn từ 

20]. Sau đó, còn rất nhiều nghiên cứu ứng dụng các đƣờng mổ khác nhau nhƣ 

đƣờng qua nhu mô não thùy trán (Busch, 1939); qua thùy chẩm (Cramer, 

1960); qua thùy thái dƣơng (De La Torre, 1963) [18]; qua khe liên bán cầu 

phía sau (Yasargil, 1996) [23]. Tuy nhiên, đƣờng mổ qua thể chai và đƣờng 

mổ qua vỏ não đƣợc nhiều tác giả chọn là hai đƣờng mổ tốt nhất, cho phép 

lấy toàn bộ u ở hầu hết các trƣờng hợp [24],[24]. 

Các nghiên cứu đều cho rằng phƣơng pháp lựa chọn chính trong điều 

trị u não thất bên là phẫu thuật. Trong đó, “vi phẫu” là thuật ngữ đã đƣợc 

dùng rất sớm từ năm 1892 [19]. Đến năm 1957, Kurze là phẫu thuật viên thần 

kinh đầu tiên tiến hành phẫu thuật mổ trong sọ trên ngƣời bằng phƣơng pháp 

vi phẫu, mở đƣờng cho ngành vi phẫu thuật ra đời. Ngày 30/10/1967, 

Yasargil là phẫu thuật viên đầu tiên mổ nối thông các động mạch trong và 

ngoài sọ trên ngƣời [23]. Một số phƣơng pháp phẫu thuật cũng đang đƣợc 

nghiên cứu và áp dụng nhƣ mổ nội soi, hoặc kỹ thuật mổ của Joseph Klinger 

với sự cải thiện hiểu biết về hệ thống bó sợi chất trắng phức tạp của não 

[2],[8],[24]. 

Các công bố về kết quả phẫu thuật đã cho thấy, có sự cải thiện đáng kể 

về tỉ lệ lấy đƣợc toàn bộ u trong những năm gần đây. Tỉ lệ này là 38,4% theo 

Gokalp (1998) [2]; là 86,13% theo Leon Danaila (1982-2012) [24]. Ngoài ra, 

còn có rất nhiều nghiên cứu về các yếu tố khác có ảnh hƣởng lớn đến kết quả 



 5 

phẫu thuật nhƣ: kích thƣớc, vị trí, typ mô bệnh học của u, giải phẫu mạch và 

thần kinh quanh u, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, kinh nghiệm của phẫu 

thuật viên,…[24], [26],[27],[28],[29],[30].  

Về mô bệnh học, các nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới đều cho 

rằng, u não thất bên phần lớn là lành tính hoặc có độ ác tính thấp (low-grade) 

nhƣ u màng não, u đám rối mạch mạc, u màng não thất [24],[26]. Năm 1992, 

Pendl và cộng sự nghiên cứu về mô bệnh học trên 55 trƣờng hợp u não thất 

bên trong tổng số 4289 u não, thấy rằng 56% khối u lành tính hoặc có độ ác 

tính thấp, 31% khối u độ trung bình, 13% khối u có độ ác tính cao [6]. Gần 

đây (năm 2013), các nhà nghiên cứu còn tìm ra một loại u mới ở vùng não 

thất bên, không nằm trong bảng phân loại u của TCYTTG, hay gặp ở trẻ nhỏ 

có tên là u biểu mô thần kinh dạng sàng (Cribriform neuroepithelial tumor - 

CRINET) [28]. Về mặt đặc điểm, là loại u não đƣợc cho là có cơ chế giống 

với u quái không điển hình/u giống dạng cơ (atypical teratoid/rhabdoid 

tumour - AT/RT) nhƣng khác ở chỗ nó là khối u không phải dạng cơ (non-

Rhabdoid tumour) [29],[30]. 

Hiện nay, phân loại u não thất bên đƣợc thống nhất theo TCYTTG. Hệ 

thống phân loại này có từ năm 1993 và đƣợc nhiều lần bổ sung, sửa đổi [31]. 

Năm 2000, TCYTTG chia u não thất bên thành hai nhóm chính là ít tái phát 

và dễ tái phát dựa theo cấu trúc mô bệnh học và mức độ ác tính tiến triển [32]. 

Năm 2007, TCYTTG đƣa ra phân loại mới của bệnh lý hệ thống thần kinh có 

bổ sung sửa đổi, chủ yếu vẫn dựa trên đặc điểm về mức độ tái phát và độ ác 

tính của u [33],[34]. Gần đây nhất, năm 2016, lần đầu tiên, TCYTTG sử dụng 

các thông số phân tử học cùng với mô học để phân loại nhiều dạng u hiện có; 

bổ sung các loại u mới và loại bỏ một số dạng u không liên quan về chẩn đoán 

và/hoặc về sinh học [35]. Đây là một bƣớc tiến cả về khái niệm và thực hành 

so với phân loại năm 2007.  

Nhƣ vậy, có thể thấy trên thế giới, việc chẩn đoán và điều trị u não thất 

bên thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia thuộc chuyên khoa thần 
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kinh, chẩn đoán hình ảnh, ngoại thần kinh. Vấn đề này cũng đƣợc đề cập đến 

trong nhiều hội nghị khoa học về phẫu thuật thần kinh quốc tế. 

1.1.2. Nghiên cứu trong nƣớc 

 Cho đến nay, có rất ít đề tài nghiên cứu về u não thất bên, đa số là các 

nghiên cứu về u não nói chung, một số loại u thuộc não thất bên hoặc u có thể 

gặp ở nhiều vị trí trong đó có não thất bên nhƣ u màng não, u màng não thất, 

u đám rối mạch mạc.  

Nghiên cứu của Nguyễn Kim Chung và CS đánh giá kết quả phẫu thuật 

trên 31 bệnh nhân u não thất bên đƣợc chẩn đoán và điều trị phẫu thuật tại 

Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 1/2015 đến tháng 

6/2016. Kết quả cho thấy: tỉ lệ lấy đƣợc toàn bộ u là 83,9%, kết quả tốt sau 

phẫu thuật chiếm 90,3%, tử vong 2 bệnh nhân (6,5%), tỉ lệ biến chứng khi 

theo dõi sau phẫu thuật là 35,5% [36].  

Những năm gần đây, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

chẩn đoán (chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hƣởng từ, chụp cộng hƣởng từ 

mạch máu, chụp mạch số hóa xóa nền…), đã phát triển nhanh chóng [4]. Việc 

hiểu biết về triệu chứng, mô bệnh học, chẩn đoán và điều trị đã có những 

bƣớc tiến vƣợt bậc [37],[38]. Vi phẫu thuật lấy u não đã khiến cho kết quả mổ 

tốt hơn, giảm thiểu biến chứng, cải thiện và kéo dài thời gian sống sau phẫu 

thuật [39]. Tuy nhiên, ngoài khó khăn về cấu trúc giải phẫu đặc thù vùng não 

thất bên, thì phƣơng pháp này cần trang thiết bị đắt tiền, dụng cụ vi phẫu phức 

tạp nên phẫu thuật viên phải nắm chắc về bệnh học của u vùng này và phải là 

ngƣời sử dụng thông thạo kính vi phẫu [40],[41],[42],[43]. Do vậy, rất cần có 

thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này.  

1.2. GIẢI PHẪU HỌC VÙNG NÃO THẤT BÊN 

1.2.1. Phôi thai học vùng não thất bên 

Theo A. Gouazé [44], hệ thần kinh trung ƣơng có nguồn gốc từ lá thai 

ngoài (ectoderme). Não thất bên là kết quả của quá trình hình thành não trƣớc 

của ống thần kinh. Quá trình phát triển này gồm ba giai đoạn: 
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- Tấm thần kinh: do sự tự phát triển dày lên của lá sau giữa ở vùng 

ngoại bì nằm ở mặt lƣng dây sống (tuần thứ hai: phôi 1,5 mm). Tấm thần kinh 

rộng ở phía đầu, hẹp ở phía đuôi. 

- Rãnh thần kinh: ngay sau khi đƣợc tạo ra, các tế bào của tấm thần 

kinh tự vùi vào sâu, lõm xuống ở đƣờng dọc giữa lƣng phôi tạo thành một 

rãnh gọi là rãnh thần kinh (tuần thứ ba: phôi 2,5 mm).  

- Ống thần kinh: hai bờ của rãnh thần kinh tiến lại gần nhau và sát nhập 

với nhau ở đƣờng dọc giữa lƣng phôi, khép kín thành ống thần kinh. Ống này 

có một đoạn hẹp và dài ở phía đuôi phôi gọi là ống tủy, là nguồn gốc của tủy 

sống; đoạn rộng ở phía đầu phôi thì phình ra thành những túi não (tuần thứ tƣ: 

phôi 5 mm). 

Lúc đầu, có ba túi não gồm: não trƣớc, não giữa và não sau. Não trƣớc 

phân đôi thành hai túi não: não đỉnh ở phía đầu phôi và não trung gian ở phía 

đuôi phôi. Ở phôi ngƣời 5 tuần tuổi, các túi não phát triển khá mạnh, bao 

gồm: tủy sống, dây não và não cổ. 

1.2.2. Cấu trúc não thất bên   

Hệ thống não thất bao gồm: hai não thất bên, não thất III, não thất IV. 

Trong đó, não thất bên thông với não thất III qua lỗ Monro và não thất III 

thông với não thất IV qua cống Sylvius [41],[45],[46],[47],[48]. 

Có hai não thất bên, mỗi não là một khoang hình chữ C, nằm trong các 

bán cầu đại não. Cấu trúc não thất bên là hình vòng cung lõm ở trƣớc do chịu 

ảnh hƣởng của tƣ thế gập trƣớc của não. Cung của chúng nằm trong mặt 

phẳng chéo xuống dƣới và ra ngoài, bề lõm của cung ôm lấy các khối nhân 

xám trung ƣơng, bề lồi nằm trong chất trắng của bán cầu đại não. 

Mỗi não thất bên gồm năm phần: sừng trán, sừng chẩm, sừng thái 

dƣơng, phần thân và phần tam giác ngã ba não thất. Mỗi phần đều có thành 

trong, thành ngoài, sàn và trần; sừng trán, sừng thái dƣơng và ngã ba não thất 
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còn có thêm thành trƣớc. Các thành của não thất đƣợc tạo thành chủ yếu từ 

cấu trúc lân cận: đồi thị, vách trong suốt, thể chai, vòm não, nhân đuôi và thể 

tam giác (bao trong) bao quanh đồi thị (Rhoton, 2002) [14]. 

 

Hình 1.1. Giải phẫu hệ thống não thất 

(Nguồn: theo Netter F., 1997) [46].  

Sừng trán: nằm phía trƣớc lỗ Monro, có hình ngón tay găng mà cực 

đỉnh hƣớng ra trƣớc, xuống dƣới và ra ngoài. Sừng này không chứa cấu trúc 

mạch mạc, gồm ba thành: thành trong (thành trung tâm): thẳng đứng, đƣợc 

tạo ở sau bởi một vách ngăn cách với não thất bên bên đối diện. Khoảng cách 

giữa hai cực trƣớc của sừng trán khoảng 40 mm; thành trên: đƣợc che phủ bởi 

mặt dƣới của gối thể chai; thành dƣới ngoài: bị khuyết ở phía ngoài bởi đầu 

của nhân đuôi và đƣợc bao phủ ở phía dƣới bởi các sợi của mỏ thể chai.  

Thân não thất bên (phần trung tâm): nằm dọc theo sừng trán, chạy ra 

sau từ lỗ Monro đến tận cùng của vách trong suốt (xác định bởi nơi tiếp giữa 

thể chai và vòm não). Phần thân gồm ba thành: thành trong (trung tâm) thẳng 
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đứng, tiếp theo vách trong suốt ở trên, bởi thân của vòm não ở dƣới, thành 

này hẹp dần về phía sau; thành trên lõm xuống dƣới do sự tì đè của thể chai; 

thành dƣới ngoài chờm lên phần lồi của nhân đuôi và đồi thị, giữa chúng có 

rãnh vân-đồi thị chứa lá sừng, vân tận cùng và tĩnh mạch cùng tên.  

Ngã ba não thất bên: là phần rộng nhất của toàn bộ não thất do thân 

não thất loe rộng xuống dƣới, hơi ra ngoài và ra sau tạo thành. Phần này gồm 

năm thành: thành trên tạo bởi chỗ mở vào của thân não thất và phần lồi của 

thể chai; thành trƣớc có phần trung tâm là cột của vòm não, các thành phần 

bao quanh cột, phần ngoài là đoạn xuống của nhân đuôi, và phần dƣới là chỗ 

mở vào của sừng thái dƣơng; thành sau đƣợc che phủ bởi bó to của thể chai, 

phía dƣới của bó này là chỗ mở vào của sừng chẩm; thành bên cấu tạo bởi thể 

chai, phía sau của nhân đuôi; thành trong bị khuyết bởi bó to của thể chai, chỗ 

bắt đầu của ấn cựa. Ngay ở phía trƣớc ngã ba não thất gần sát với khe ngang 

lớn là đám rối mạch mạc đẩy lồi vào màng tủy. Đó cũng là nơi động mạch 

mạch mạc sau bên chạy vào (tách ra từ động mạch não sau), đây là một trong 

những cuống mạch chính của đám rối mạch mạc.  

Sừng chẩm (sừng sau): là sừng bé nhất, không đều, có thể không có ở 

một bên. Bắt đầu từ phần sau dƣới của ngã ba não thất, đỉnh hƣớng ra sau, 

không chứa đám rối mạch mạc, bẹt theo chiều trên dƣới, nằm trên mặt phẳng 

chếch xuống dƣới và ra ngoài. Sừng này gồm hai thành: thành trƣớc trên tạo 

nên bởi các sợi bó lớn thể chai, đầu sau thể chai, các tia thị giác và bó dọc 

dƣới; thành trƣớc trong cách thành trong bán cầu đại não vài mm, đƣợc cấu 

tạo bởi các sợi của bó lớn thể chai, có một chỗ lồi gọi là cựa (cựa Morand).  

Sừng thái dương (sừng dưới): bắt đầu từ phần trƣớc dƣới của ngã ba 

não thất, chạy ra trƣớc và hơi xuống dƣới qua phía trƣớc của đồi thị, nằm dọc 

theo khe Bichat tạo thành một đƣờng cong mà bề lõm quay vào trong. Sừng 

này dẹt gồm: thành trên ngoài tạo bởi đuôi của nhân đuôi, đầu sau của thể 

chai, hơi ở trên một chút là phần thấp của bao trong; thành dƣới trong lõm, có 
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ba chỗ lồi: lồi bên của Meckel (nối liền với rãnh bên), lồi hải mã (sừng 

Ammon) và thể bờ. Mặt trong: hẹp, hƣớng về phía khe ngang lớn, đƣợc khép 

kín bởi tấm mạch mạc, mặt này bị đẩy lồi lên bởi đám rối mạch mạc khi chạy 

vào trong lòng não thất, tƣơng ứng với khe mạch mạc của thùy thái dƣơng. 

Bờ ngoài: có bó dọc dƣới nằm dọc theo bờ này. Cực trƣớc: nằm giữa thể hạnh 

nhân và cực trƣớc của hồi thái dƣơng 5. 

Não thất bên thông với não thất III qua lỗ Monro. Lỗ này nằm trên một 

phần mặt trƣớc đồi thị, phía trên lỗ là nơi tiếp nối giữa đám rối mạch mạc não 

thất bên và đám rối mạch mạc não thất.  

Ngăn giữa não thất với các bể dƣới nhện là màng tuỷ, có nguồn gốc từ 

các nguyên bào xốp (tiền thân của mô đệm thần kinh) và từ tế bào màng tủy. 

Các tế bào màng tủy có các lông mao rung động mà cực đỉnh hƣớng về các 

khoang dịch, cực đáy gắn liền với các tế bào thần kinh đệm ở dƣới màng tủy. 

Các tế bào màng tủy đƣợc kết nối với nhau, nhƣng vẫn có các vùng chuyển 

tiếp để trao đổi chất giữa dịch não-tủy và dịch kẽ của mô thần kinh. 

1.2.3. Hệ thống mạch máu và thần kinh   

1.2.3.1. Hệ thống động mạch  

Động mạch (ĐM) mạch mạc trƣớc: cấp máu cho phần lớn não thất bên 

(đám rối mạch mạc của sừng thái dƣơng và ngã ba não thất). ĐM này chạy 

dƣới ống thần kinh thị giác, bắt nguồn từ ĐM cảnh trong ở 76,6% các trƣờng 

hợp, nhƣng có thể xuất phát từ ĐM não giữa (11,7%) hoặc ĐM thông sau 

(6,7%). ĐM có chiều dài trung bình 24 mm, đƣợc chia thành hai phần: phần 

trong bể dƣới nhện (cisternal segment) có đƣờng kính 1 mm và phần trong 

não thất (intraventricular segment) có đƣờng kính 0,7 mm. ĐM này phân 

nhánh (trung bình khoảng 10 nhánh) đến những cấu trúc khác nhau. Nếu cầm 

máu không kịp thời sẽ gây ra liệt nửa ngƣời đối bên, mất cảm giác nửa ngƣời 

và mất nửa thị trƣờng nhãn cầu,… tiên lƣợng về chức năng rất xấu.  

ĐM mạch mạc sau ngoài: cấp máu cho phần sau của sừng dƣới và thân 

não thất bên. ĐM này xuất phát từ động mạch não sau (66% từ phân đoạn P2, 
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11% từ phân đoạn P3) và đi phía ngoài và ngang qua khe mạch mạc (fissure 

choroidale) và vòng quanh đồi thị để đổ vào đám rối mạch mạc não thất bên. 

ĐM có chiều dài trung bình 23 mm và cho các nhánh bên đến đồi thị, các thể 

gối, vòm não, lồi thể chai, vỏ não vùng chẩm. Các nhánh tận trong đám rối 

của ĐM tiếp nối với các nhánh của ĐM mạch mạc sau trong trong thân não 

thất bên và ở vị trí hai lỗ gian não thất. Những tiếp nối khác giữa ĐM mạch 

mạc sau ngoài và các ĐM não sau nằm ở mặt bên thể gối ngoài và thùy thái 

dƣơng gần vùng móc hải mã.  

ĐM mạch mạc sau trong: có ít vai trò trong hệ thống mạch cấp máu cho 

não thất bên: tƣới máu một phần thân não thất bên và mái não thất III. ĐM 

này xuất phát từ phân đoạn P2 của động mạch não sau trong 72% các trƣờng 

hợp hoặc P1 trong 14% các trƣờng hợp. Nó bao quanh trung não và chạy về 

phía trƣớc của tuyến tùng để đổ vào đám rối mạch mạc ở mái não thất III, sau 

đó chạy vào màng mái não thất III (velum interpositum) giữa hai đồi thị bên 

cạnh các tĩnh mạch não trong. ĐM mạch mạc sau trong phân nhánh đến đồi 

thị, tuyến tùng, các cuống đại não và mái trung não, đôi khi phân nhánh đến 

đám rối mạch mạc bên đối diện (2% trƣờng hợp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các khối u não thất bên 

Cuống động mạch của khối u 

Hình 1.2. Vị trí thƣờng gặp của 

khối u và các cuống mạch u nhìn 

từ phía trên của não thất bên. 

1: ĐM mạch mạc sau trong; 2: ĐM 

mạch mạc trƣớc; 3: ĐM mạch mạc 

sau ngoài; 4: khối u sừng trán  

não thất; 5: khối u thân não thất; 6: u 

phần trƣớc ngã ba não thất; 7: u phần 

dƣới ngã ba não thất; 8: u sừng dƣới 

não thất. (Nguồn: Rhoton Albert L., 

2002) [14]. 
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1.2.3.2. Hệ thống tĩnh mạch  

Các tĩnh mạch (TM) não thất bên đƣợc chia thành ba nhóm, không đi 

kèm ĐM: các TM nhóm ngoài (nhân đuôi trƣớc, nhân đuôi sau, thị vân, não 

trong, nhân đuôi - đồi thị), các TM nhóm trong (vách trƣớc, vách sau; ngã ba 

não thất trong; ngang hải mã, hạnh nhân) và các TM nhóm mạch mạc (mạch 

mạch mạc trên, mạch mạc dƣới, mạch mạc trong) tùy vào hình thái cạnh đồi 

thị hay cạnh ngã ba não thất và tƣơng quan với khe mạch mạc.  

 

Hình 1.3. Ba nhóm TM não thất bên. 1: TM vách trƣớc; 2: TM vách 

sau; 3: TM hải mã; 4: TM ngã ba não thất trong; 5: TM nhân đuôi trƣớc;  

6: TM nhân đuôi sau; 7: TM đồi thị-nhân đuôi; 8: TM ngã ba não thất ngoài; 

9: TM não thất dƣới; 10: TM mạch mạc trên; 11: TM mạch mạc dƣới; 12: TM 

nền Rosenthal; 13: TM não trong; 14: TM não lớn Galen (Nguồn: Rhoton 

Albert L., 2002) [14]. 

Các TM nhóm ngoài: nằm cạnh đồi thị hoặc ở phía bên ngoài, dẫn lƣu 

máu từ các thành ngoài của sừng trán, sừng thái dƣơng, sừng chẩm, thành 

ngoài của thân não thất và của tam giác bên, thân não thất, thành trƣớc tam 

giác bên và mái sừng thái dƣơng của não thất. Các nhân đuôi trƣớc chạy về 

phía sau, hợp thành TM nhân đuôi trƣớc, tận hết ở lỗ gian não thất. Thân não 

thất đƣợc dẫn lƣu máu bởi TM thị vân, dẫn lƣu máu từ đồi thị. TM này có thể 

có hai hoặc không tồn tại (10% các trƣờng hợp) và đƣợc bổ sung bằng TM 

nhân đuôi-đồi thị. 

Các tĩnh mạch của thành trong 

Các tĩnh mạch của thành bên 

Các tĩnh mạch mạch mạc 
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Các TM nhóm trong: dẫn lƣu máu TM thành trong hay vách não thất, 

mái sừng trán và sừng chẩm, phần thân và tam giác bên não thất, cũng nhƣ 

sàn của sừng thái dƣơng. Sừng trán và lỗ gian não thất đƣợc dẫn lƣu máu bởi 

TM vách trƣớc vòng qua cột trƣớc thể vòm, trƣớc khi xuyên qua mái màng 

mạch não thất, đổ vào TM não trong hoặc TM thị vân. Thân não thất bên 

đƣợc dẫn máu bởi các TM vách sau. Ngã ba não thất và sừng chẩm đƣợc dẫn 

máu bằng TM ngã ba não thất trong. Sừng thái dƣơng đƣợc dẫn máu bởi các 

TM ngang hải mã xuất phát từ sàn sừng thái dƣơng và tam giác bên.  

Các TM nhóm mạch mạc: chia thành ba nhóm: 1) TM mạch mạc trên là 

TM lớn nhất, đƣờng kính trung bình 1 mm, chạy dọc phía trên của đám rối 

mạch mạc để đổ vào TM thị vân hoặc TM não trong gần lỗ gian não thất;  

2) TM mạch mạc dƣới, có đƣờng kính nhỏ hơn, nằm ở sừng thái dƣơng dọc 

theo cạnh dƣới của đám rối mạch mạc. TM này đổ vào các tĩnh mạch não thất 

dƣới; 3) TM mạch mạc trong đƣa máu từ đám rối màng mạch não thất bên đổ 

vào TM não trong.  

Các tĩnh mạch não thất bên cung cấp cho các phẫu thuật viên thần kinh 

các mốc đáng tin cậy hơn các động mạch vì động mạch rất mỏng và gần nhƣ 

vô hình, đặc biệt là khi có tràn dịch não thất đáng kể, xóa đi ranh giới các góc 

và các cấu trúc thần kinh [14],[41]. 

1.3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA U NÃO THẤT BÊN 

1.3.1. Khái niệm  

 U não thất bên là u nguyên phát nếu chúng xuất phát từ các cấu trúc 

bên trong não thất bên (lớp nội mạc, vách trong suốt, đám rối mạch mạc, mô 

nâng đỡ màng nhện, mô lạc chỗ)… và phát triển trực tiếp trong khoang não 

thất. U đƣợc coi là thứ phát hoặc u cạnh não thất khi phát triển từ nhu mô não 

hoặc từ các cấu trúc thần kinh xung quanh hoặc do di căn từ các cơ quan khác 

tới và có hơn 2/3 bề mặt u nhô vào trong não thất bên [16],[50],[51].  
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Những khối u xuất phát từ thành và lớp nội mạc của não thất bên 

thƣờng đƣợc coi là u nguyên phát, phần lớn trong số chúng là lành tính và có 

độ ác tính thấp (u màng não, u đám rối mạch mạc, u màng não thất...) [19]. 

Các khối u xuất phát từ các cấu trúc não kề cận và nằm chủ yếu bên trong não 

thất thƣờng đƣợc coi là u não thứ phát với sự phát triển qua màng não thất và 

chúng thƣờng là u thần kinh đệm (gliomas) [12]. 

U não thất bên có nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm mô 

học và phân tử học của từng loại (theo phân loại của TCYTTG 2016) [35]. 

1.3.2. Tần suất  

Tỉ lệ mắc u não thất bên thay đổi tùy theo tuổi, giới tính và quốc gia 

nhƣng tính chung, tỉ lệ này là 0,8-1,6% trong tổng số các u não [1],[2].  

Trong u não thất bên, hay gặp nhất là u tế bào hình sao, u màng não 

thất, u đám rối mạch mạc, u màng não với tỉ lệ 5,3-19,3% [2],[7]. Các loại 

khác hiếm gặp hơn nhƣ: u dƣới màng não thất, u tế bào hình sao khổng lồ dƣới 

màng não thất, u tế bào thần kinh trung ƣơng,… chiếm 0,2-0,7% [12],[26]. 

1.3.3. Tuổi và giới 

Tuổi hay gặp trung bình là 29 (từ 8 đến 67 tuổi). U não thất bên chỉ 

chiếm 1-3% tổng số các khối u ở ngƣời lớn, nhƣng tới 16% các khối u não ở 

trẻ vị thành niên và ở trẻ em [2],[52]. U đám rối mạch mạc chủ yếu gặp trẻ 

dƣới 10 tuổi (chiếm 2-4% u não ở trẻ em và 0,5% u não ở ngƣời lớn) 

[14],[26],[27]. Tuổi 20 đến 40 hay gặp u loại tế bào thần kinh trung ƣơng. Ở 

ngƣời cao tuổi, thƣờng là u di căn. Một số loại u khác: u nang, dị dạng động- 

tĩnh mạch, u máu thể hang, nang sán,... gặp với tỉ lệ khác nhau [27],[53]. 

Không có sự khác biệt đáng kể về tần suất mắc giữa nam và nữ giới 

[9],[12],[24]. 

1.3.4. Nguồn gốc u vùng não thất bên 

U phát triển từ các cấu trúc của não thất bên nhƣ thành não thất (màng 

não thất, mô thần kinh đệm dƣới màng não thất), vách trong suốt, đám rối 
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mạch mạc, phần sót lại của phôi thai nhƣ: u màng não thất có nguồn gốc từ 

các tế bào lát ở mặt trong não thất và tủy sống; u màng não nguồn gốc từ 

màng nhện,...[2],[26]. 

U có thể xuất phát từ cấu trúc não xung quanh đồi thị, nhân đuôi, thể 

chai,... sau đó xâm lấn vào trong não thất [4],[6]. Loại này thƣờng có nguồn 

gốc từ tế bào thần kinh đệm (u tế bào hình sao, u tế bào thần kinh đệm ít 

nhánh, u tế bào hình sao ác tính) và các thƣơng tổn mạch máu (u máu thể 

hang, u nguyên bào mạch, dị dạng thông động tĩnh mạch) [16],[32],[54]. 

1.3.5. Sinh bệnh học  

1.3.5.1. Hội chứng tăng áp lực nội sọ.  

Ở ngƣời trƣởng thành, thể tích trung bình trong hộp sọ là 1.350-1.500 

ml, thể tích não chiếm 80% khoang sọ, máu chiếm 10% và 10% còn lại là 

dịch não-tủy. Bình thƣờng, lƣợng dịch não-tủy đƣợc tiết ra trung bình khoảng 

500 ml/24 giờ và đƣợc hấp thụ bởi các hạt Pachionni nằm ở đầu trung tâm của 

xoang tĩnh mạch dọc trên. Áp lực trong não thất dao động trong khoảng 10-15 

mmHg (tƣơng đƣơng 130-240 mmH2O) [49].  

Thể tích trong khoang sọ bị chi phối bởi ba yếu tố: tổ chức não bộ, 

mạch máu não, và hệ thống dịch não-tủy; ba yếu tố này có thể tách rời nhau, 

nhƣng đôi khi phối hợp với nhau gây TALNS. Theo định luật Monro-Kellie, 

khi một trong ba yếu tố trên biến đổi thì hai yếu tố còn lại phải thay đổi theo 

chiều hƣớng ngƣợc lại để ổn định thể tích chung của hộp sọ, giữ áp lực nội sọ 

không đổi, vì hộp sọ không có tính chất đàn hồi (trừ hộp sọ trẻ em) [55]. 

Để tham gia vào quá trình bù trừ thể tích, dịch não-tủy có thể giảm 

bằng cách di chuyển vào khoang dƣới nhện của tủy sống, máu có thể di 

chuyển vào các xoang tĩnh mạch để đi ra ngoài sọ và về tim. Ngoài ra, các 

vùng khác có vai trò hấp thu khiêm tốn hơn nằm ở chỗ bắt đầu của rễ thần 

kinh tủy sống. Nhƣ vậy, khi có tăng thể tích trong sọ, nhờ những thay đổi trên 

mà áp lực trong sọ giữ đƣợc ổn định trong một thời gian. Khi khả năng bù trừ 



 16 

không còn nữa, áp lực trong sọ sẽ tăng lên và gây nên hội chứng tăng áp lực 

nội sọ (TALNS) trên lâm sàng. 

Trong u não thất bên, yếu tố đóng vai trò chính của TALNS là giãn não 

thất do thể tích u, vị trí u, chảy máu, phù não,... Lƣợng dịch não-tủy tăng do 

tăng bài tiết mà không có sự thay đổi về hấp thu; hấp thu chậm; tắc hệ thống 

dẫn dịch não-tủy gây ứ dịch ở các khoang não thất [56],[57]. 

1.3.5.2. Biến chứng của TALNS 

TALNS là hội chứng nổi bật trong u não thất bên, nếu không đƣợc giải 

quyết kịp thời sẽ gây nên nhiều biến chứng [8],[17],[18], trong đó hai biến 

chứng chính là thiếu máu nuôi dƣỡng não và tụt kẹt não. 

Trong điều kiện sinh lý, cung lƣợng máu não (CLMN) có trị số trung 

bình từ 55ml đến 60ml/100g mô não/phút, đƣợc xác định theo công thức: 

  CLMN = ALTMN/SCMN 

  ALTMN = HATB - ALNS 

Trong đó, CLMN: cung lƣợng máu não; ALTMN: áp lực tƣới máu não; 

SCMN: sức cản mạch não; HATB: huyết áp trung bình (là hiệu số giữa huyết 

áp tối đa và 1/3 tổng số của huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trƣơng). Ba yếu 

tố chủ yếu ảnh hƣởng đến cung lƣợng máu não là huyết áp động mạch, nồng 

độ carbon dioxid, ion H+ và oxy trong máu động mạch. Áp lực tƣới máu não 

ở ngƣời lớn là 70-100 mmHg. 

Khi áp lực trong sọ tăng, cung lƣợng máu não giảm, tác động lên sự 

thay đổi đƣờng kính của các động mạch trong não theo cơ chế tự điều chỉnh. 

Nhờ đó, khi huyết áp trung bình dao động từ 50-160 mmHg hay áp lực tƣới 

máu não giảm còn 40-50 mmHg thì cung lƣợng máu não vẫn tạm thời duy trì 

ở mức sinh lý. Khi huyết áp trung bình có giá trị ngoài giới hạn an toàn (50-

60 mmHg), khả năng tự điều chỉnh bị bất hoạt, cung lƣợng máu não sẽ giảm. 

Để giữ cho áp lực tƣới máu não ổn định, khi áp lực sọ não tăng thì 

huyết áp động mạch cũng tăng (phản xạ Cushing) trên cơ sở tăng tiết 
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cathécholamin. Khi áp lực sọ não tiếp tục tăng cao, áp lực tƣới máu não 

không còn đƣợc bảo đảm nữa, thiếu máu não và liệt vận mạch não sẽ xảy ra. 

Khi cung lƣợng máu não ở dƣới mức 20 ml/100g mô não/phút thì sẽ có các 

triệu chứng thiếu máu não trên lâm sàng, các tế bào thần kinh sẽ tổn thƣơng 

không hồi phục. 

Hiện tƣợng tụt kẹt não (engagement): hộp sọ đƣợc chia ra các khoang 

nhờ các vách màng cứng: lều tiểu não phân cách bán cầu đại não (ở trên lều) 

và hố sau (dƣới lều), liềm não tạo nên bán cầu não phải, trái. Tụt kẹt não xảy 

ra khi có sự dịch chuyển cơ học của não và mạch máu từ khoang này sang 

khoang khác trong hộp sọ do khối choán chỗ gây nên. Do tổ chức não có đặc 

điểm đàn hồi, nên khi có sự chênh lệch về áp lực trong sọ, nhu mô não sẽ bị 

dịch chuyển kẹt vào các khe, lỗ trong hộp sọ. 

Có 4 loại tụt kẹt não: 

- Tụt kẹt dƣới liềm não: hồi thể chai di chuyển dƣới bờ tự do của liềm 

não vƣợt qua đƣờng giữa, khiến động mạch não trƣớc cùng bên khối u bị đẩy 

qua đƣờng giữa. Hậu quả gây chèn ép liềm não, thiếu máu và nhồi máu não ở 

khu vực mạch này chi phối. 

- Tụt kẹt hồi hải mã (hippocampus): hồi hải mã (cuốn não trong của 

thùy thái dƣơng) bị đẩy vào đƣờng giữa và chui vào khe Bichat. Hậu quả: tri 

giác xấu, giãn đồng tử nếu khối tụt kẹt chèn vào dây thần kinh III hoặc nhân 

của nó ở cuống não, liệt nửa ngƣời đối bên, thiếu máu và nhồi máu não thùy 

chẩm cùng bên với tổn thƣơng.  

- Tụt hạnh nhân tiểu não xuống dƣới lỗ chẩm 5 mm: do u choán chỗ ở hố 

sau hoặc TALNS nặng làm hạnh nhân tiểu não chui qua lỗ chẩm để vào phần 

cao của ống tủy cổ, gây chèn ép trực tiếp vào hành não. Hậu quả: hôn mê sâu, 

suy hô hấp, ngừng thở đột ngột, có thể co cứng mất não dẫn đến tử vong. 

- Tụt kẹt trung tâm hay thoát vị thẳng trục (xuống dƣới hoặc lên trên): 

do thƣơng tổn ở vùng trán, đỉnh hoặc chẩm hay khối choán chỗ ở hai bên bán 
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cầu do phù não lan tỏa: xảy ra khi đoan não và trung não dịch chuyển từ trên 

xuống dƣới qua lỗ bầu dục của lều tiểu não. Hậu quả: co đồng tử hai bên, có 

nhịp thở Cheyne-Stokes, thiếu máu hoặc nhồi máu ở bán cầu não do chèn ép 

các động mạch não giữa, động mạch mạch mạc trƣớc.  

Ngoài ra, TALNS còn gây ra những ảnh hƣởng ngoài sọ nhƣ: tăng 

huyết áp động mạch, mạch chậm, rối loạn nhịp thở. TALNS là một vòng xoắn 

bệnh lý, nếu không can thiệp điều trị tích cực, kịp thời thì tổn thƣơng não sẽ 

không hồi phục và có thể dẫn đến tử vong. 

1.3.5.3. Phù não 

Phù não trong u não giữ vai trò quan trọng trong bệnh sinh rối loạn hoạt 

động của não, là một trong những nguyên nhân làm tăng áp lực trong sọ. Song 

về bản chất, bệnh sinh và mối liên quan lẫn nhau còn chƣa rõ ràng. Một số tác 

giả phân định rõ ràng tình trạng phù não và phình não, song một số tác giả lại 

phản đối sự phân chia này và cho rằng các giai đoạn chỉ là một. Thực chất của 

phù não chính là sự tập trung dịch tự do ở các khe của tổ chức não và ứ nƣớc 

trong tế bào não. Phù não không nhất thiết ở toàn bộ não mà có thể chỉ cục bộ 

ở một vùng não và thƣờng xung quanh khối u.  

1.4. PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC  

1.4.1. Phân loại theo độ ác tính 

U não thất bên có nhiều hình ảnh tế bào và mô học đa dạng, đƣợc chia 

thành nhiều nhóm theo nhiều tác giả khác nhau. Bailey và Cushing (1926) áp 

dụng cách phân loại theo tính chất mô học của u, dựa trên lý thuyết bào thai 

của Conheim cho rằng u đuợc sinh ra từ các tế bào thai ngừng phát triển. Các 

tác giả thấy rằng bệnh nhân có khối u biệt hoá cao thì thời gian sống thêm lâu 

nhất so với trƣờng hợp u kém biệt hoá [57],[58].  

Kernohan và Sayre (1949) sau đó đã đề xuất một cách phân loại mới. 

Từng loại u có thể đƣợc phân chia theo độ ác tính tăng dần (I, II, III, IV) tùy 
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theo mức độ không biệt hóa. Việc phân độ (grading) dựa vào các chỉ tiêu: số 

lƣợng tế bào u gián phân, tỉ lệ phần trăm tế bào u không biệt hóa, biên độ hoại 

tử, các mạch tăng sinh và mức độ đa hình. Phân loại của Kernohan trở nên rất 

phổ biến vì phản ánh đƣợc sự chuyển dạng ác tính của nhiều loại tế bào thần 

kinh [59]. 

Daumas Duport (1998) đã đƣa ra phân loại độ biệt hoá của tế bào thành 

bốn độ ác tính dựa trên những tiêu chuẩn không đặc hiệu nhƣ: nhân bất 

thƣờng, nhân chia, tăng sinh mạch máu, hoại tử [60]. Ƣu điểm chính của cách 

phân loại này là đánh giá khả năng tiến triển của u dựa trên 4 tiêu chí trên. Độ 

I: không có các tiêu chuẩn trên. Độ II: có một tiêu chuẩn. Độ III: có hai tiêu 

chuẩn. Độ IV: có ba hoặc bốn tiêu chuẩn. 

Tổ chức Y tế thế giới đƣa ra bảng phân loại độ biệt hoá của u não từ độ 

I đến độ IV tƣơng đƣơng với độ ác tính trên lâm sàng, cũng nhƣ hình ảnh biệt 

hoá và giảm biệt hoá của tế bào u nhƣ phân loại của Daumas Duport. 

1.4.2. Phân loại của TCYTTG 

TCYTTG đã đƣa ra Hệ thống Phân loại quốc tế về u não vào năm 1979, 

sau đó có bổ sung vào năm 1993 [61],[62]. Năm 2000, hệ thống phân loại này 

lại chia u não nói chung và u não thất bên nói riêng thành hai nhóm chính: 

nhóm ít có nguy cơ tái phát (lành tính), và nhóm dễ tái phát (ác tính) [32]. 

Trong phân loại mới nhất của TCYTTG năm 2016 [35], lần đầu tiên có 

sử dụng các thông số về phân tử học kết hợp với mô học để phân loại nhiều 

dạng u hiện có. Các thay đổi chính là về u thần kinh đệm (gliomas), u nguyên 

bào tủy (medullo-blastomas) và các u phôi thai di căn khác. Phân loại này bổ 

sung một số dạng u mới dựa vào cấu trúc phân tử và loại bỏ một số loại u 

không liên quan về chẩn đoán và/hoặc về sinh học. Về u não thất bên, thay 

đổi bao gồm: “xâm lấn não” đƣợc coi là một tiêu chuẩn của u màng não 

không điển hình; u màng não thất có phức hợp RELA (Ependymoma, RELA 

fusion–positive) (mã 9396/3) đƣợc bổ sung, u màng não thất thể tế bào sáng 
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(variant, cellular ependymoma) đƣợc loại bỏ khỏi bảng phân loại (vì đƣợc coi 

là hoàn toàn trùng khớp với u màng não thất điển hình).  

1.4.3. Đặc điểm mô bệnh học  

Theo TCYTTG, có nhiều loại mô bệnh học u não vùng não thất bên 

nhƣng chúng tôi xin đề cập đến các loại thƣờng gặp sau đây trong thực tế lâm 

sàng: u màng não thất, u màng não, u đám rối mạch mạc, u dƣới màng não 

thất, u tế bào hình sao khổng lồ dƣới màng não thất, u tế bào thần kinh trung 

ƣơng (Philippon, 2004) [4]. 

1.4.3.1. U màng não thất (ependymoma)   

U có mật độ chắc, ranh giới rõ so với mô não xung quanh. Mặt cắt qua 

u màu xám, có hạt, không có vỏ bao (82%). Trong khối u có nang, chảy máu 

(27%), hoại tử (9%). Tế bào u có 

hình dạng giống nhau, đồng nhất 

kích cỡ. Nhân tế bào hình bầu 

dục, hình tròn, giàu chất nhiễm 

sắc và bắt màu hematoxylin màu 

tím nhạt [26],[49].  

Đôi khi tế bào có bào tƣơng 

sáng, có hình hoa hồng, dạng hình 

ống, dạng hình khe, hình nhú. 

Trƣờng hợp ác tính, tỉ lệ nhân trên bào tƣơng tăng, phân bào nhiều, các tế bào 

xếp thành dãy, nhân tế bào quái dị, nhiều tế bào khổng lồ nhiều nhân, tăng 

sinh mạch máu, hoại tử, tế bào xếp thành hình hoa hồng rất hiếm.  

Hoá mô miễn dịch cho phép chẩn đoán dựa trên sự hiện diện của PS 

100, vimentine, GFAP và kháng nguyên biểu mô màng (EMA, chất đánh dấu 

đặc trƣng dƣới dạng đĩa cận tế bào) dƣơng tính ở tế bào u màng não thất lành 

tính nhƣng âm tính ở u ác tính [62],[63]. Có thể làm xét nghiệm phân tử để 

 

Hình 1.4. U màng não thất thể nhầy nhú 

(Nguồn: Maysa Al-Hussaini, 2013) [26]. 
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chẩn đoán xác định nếu cần. Tùy thuộc vào mức độ kém biệt hoá của khối u 

để phân độ II, III theo phân loại của TCYTTG.  

 

1.4.3.2. U màng não (meningioma).   

Theo phân loại mới năm 2016, việc phân loại u màng não không có gì 

thay đổi, ngoại trừ việc coi xâm lấn não (số lƣợng tế bào gián phân ≥4) là một 

tiêu chí mô học độc lập đủ để chẩn đoán u màng não không điển hình độ II. 

U có hình cầu hay bầu dục, bề mặt nhẵn, ranh giới rõ, mật độ chắc, đôi 

khi mặt u sần sùi. U gồm các tế bào có nguồn gốc từ màng não, hợp thành 

đám hoặc cuộn tròn, với nhiều tờ lá đồng tâm giống củ hành. Các tế bào tăng 

sản có vùng thoái hóa trong và lắng đọng calci, tạo nên những hình cầu calci, 

còn gọi là thể cát. Cầu calci còn có thể hình thành từ những vi mạch bị lấp 

tắc, hoặc từ mô đệm sợi thoái hóa. Sự xuất hiện của tế bào sáng sẽ phân biệt u 

tế bào thần kinh, u thần kinh đệm ít nhánh hay một u di căn từ tế bào biểu mô 

ở thận bởi hoá mô miễn dịch [17],[26].  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. U màng não độ I, độ II 

(Nguồn: Maysa Al-Hussaini, 2013) [26]. 

Việc chẩn đoán xác định u màng não hiếm khi cần sử dụng kĩ thuật 

nhuộm miễn dịch: dƣơng tính với EMA khung màng, dƣơng tính mạnh với 

vimentin nhƣng không đặc hiệu, dƣơng tính với các thụ thể progesteron. Việc 

âm tính với rất nhiều chất đánh dấu là một sự khác biệt với các khối u khác 

(cytokeratin, protein S100, CD 34).  
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1.4.3.3. U đám rối mạch mạc (choroid plexus tumours)   

U đám rối mạch mạc: u xuất phát từ tế bào biểu mô của mạch mạc. Dựa 

vào đặc điểm mô học, có thể chia làm 3 loại: u nhú đám rối mạch mạc 

(choroid plexus papilloma); u nhú đám rối mạch mạc không điển hình 

(atypical choroid plexus papilloma); carcinoma đám rối mạch mạc (choroid 

plexus carcinoma) [64],[65]. 

- U nhú đám rối mạch mạc: nhiều thùy, ranh giới rõ, màu nâu đỏ, mật 

độ chắc, bề mặt giống súp lơ. U thƣờng gợi lại cấu trúc nhú của đám rối 

mạch mạc với trục liên kết mạch máu đƣợc bao quanh bởi một hàng biểu 

mô vuông. Bào tƣơng các tế bào này chứa các hạt hoặc hốc nhỏ, bắt màu 

eosine, nhân ở vị trí đáy tế bào, hoạt động gián phân thấp, thƣờng có hình ảnh 

lành tính.  

- U nhú đám rối mạch mạc không điển hình: xuất phát từ hệ thống não 

thất và thƣờng đƣợc coi là phần “giống biểu mô” còn sót lại của đám rối mạch 

mạc (độ II). 

- Carcinoma đám rối mạch mạc: phát sinh từ đám rối mạch mạc. U có 

mật độ chắc, chia thành thùy với các vùng nang và hoại tử. Có nhiều mạch 

máu tăng sinh. U có thể có ngấm vôi màu trắng ngà. Về vi thể, các tế bào sắp 

xếp dạng nhú không điển hình, tế bào đa dạng. Nhân không điển hình, ƣa 

base, hoạt động gián phân bào mạnh. Mô nền hoại tử, chảy máu.  

  

Hình 1.6. U nhú đám rối mạch mạc Hình 1.7. U đám rối mạch mạc ác tính 

(Nguồn: Levy M. et al (2001)[65]. 
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1.4.3.4. U dưới màng não thất (subependymom)   

U dƣới màng não thất: lành 

tính (độ 1), phát triển chậm, không 

xâm lấn, kích thƣớc 2-60 mm, ranh 

giới rõ. Các tế bào trong u có hình 

sao, bào tƣơng sợi rộng và nhân rất 

đều. Các tế bào này tập trung 

thành ổ riêng biệt theo bó hoặc mở 

rộng các tế bào không nhân. Khối 

u có vỏ giống vi kén [66],[67],[68].  

1.4.3.5. U tế bào hình sao khổng lồ dưới màng não thất (Subependymal 

gaint cell astrocytoma)  

U nằm gần lỗ Monro, có 

kích thƣớc lớn, phát triển chậm. 

U có bờ rõ, thƣờng có các thùy 

con, màu hơi trắng hồng, chắc, 

nhiều mạch máu, đôi khi trông 

giống u màng mạch. U có thể có 

nhiều nhân cùng với nang kích 

thƣớc không đều, có vôi hoá. U 

có tế bào lớn hình chóp hay hình 

thoi cùng với lông ngắn và dầy, 

bào tƣơng lớn ƣa eosin, nhân rất lớn cùng với hình dạng nhân quái phồng, 

một số tế bào giống tế bào sao phồng, một số giống u nguyên bào đệm hình 

sao. Sự xuất hiện của tế bào khổng lồ giải thích tên của khối u.  

Có hai dấu hiệu phân biệt đƣợc xác định trên hoá mô miễn dịch: tế bào 

dƣơng tính với GFAP và vimentine, chất đánh dấu tế bào sao hơn là tế bào 

thần kinh. Mặc dù hiếm, sự xuất hiện của nhân chia, các ổ hoại tử hoặc tăng 

sinh nội mạc mạch không ảnh hƣởng đến phân độ, u luôn là độ I theo phân 

loại của TCYTTG [33].  

 

Hình 1.9. U tế bào hình sao khổng lồ  

dƣới màng não thất.  

(Nguồn: Sinson G. et al, 1994) [69]. 

 

Hình 1.8. U dƣới màng não thất  

(Nguồn: Kawaguchi T et al, 2005) [67]. 
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1.4.3.6. U tế bào thần kinh trung ương (Central neurocytoma)  

U tế bào thần kinh trung 

ƣơng gồm các dải tế bào kích 

thƣớc đều, giống nhƣ rất nhiều 

tế bào trong u thần kinh đệm ít 

nhánh, ranh giới rõ, bào tƣơng 

rộng, rõ, nhân tròn đều, chất 

đệm mảnh, phong phú làm nổi 

bật sự tăng sinh. Nhìn chung, 

không có hoạt động phân bào hoặc hoại tử và sự cấp máu đƣợc tạo bởi các 

mạch nhỏ thành mỏng. Vôi hoá có thể gặp [70],[71].  

Hoá mô miễn dịch là yếu tố quan trọng để chẩn đoán xác định: sự xuất 

hiện của synaptophysin, neurofilament, MAP2. Một vài tế bào gợi đến tế bào 

sao kết hợp vào tổn thƣơng có thể phát hiện bằng GFAP. Chỉ số tăng sinh 

thƣờng yếu, dƣới 1%. Các dạng ác tính đặc biệt có thể biểu hiện các tiêu 

chuẩn thông thƣờng, chỉ số tăng trƣởng tăng hơn. Vì vậy, khối u độ I chiếm 

phần lớn trƣờng hợp.  

1.5. CHẨN ĐOÁN U NÃO THẤT BÊN 

1.5.1. Biểu hiện lâm sàng  

Cũng giống nhƣ các u não nói chung, biểu hiện lâm sàng chủ yếu của u 

não thất bên là hội chứng TALNS và dấu hiệu thần kinh khu trú. Ngoài ra, 

còn có các dấu hiệu khác tuỳ thuộc vị trí khối u [8],[16],[72],[73]. 

1.5.1.1. Hội chứng TALNS 

Các triệu chứng chính của hội chứng TALNS gồm có: nhức đầu, buồn 

nôn, nôn, phù gai thị, thậm chí teo gai thị, rối loạn tri giác có thể dẫn tới hôn 

mê. Ở trẻ em, nhức đầu, nôn, khó chịu, quấy khóc [74].  

 

Hình 1.10. U tế bào thần kinh trung ƣơng 

(Nguồn: Barbosa M. et al, 1990) [71]. 
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- Nhức đầu: nhức đầu là dấu hiệu hay gặp nhất của hội chứng TALNS. 

Nhức đầu cấp hoặc mạn tính, lan tỏa hoặc âm ỉ, liên tục, đôi khi bệnh nhân có 

các cơn nhức đầu kịch phát, thậm chí tri giác xấu đi, liên quan với sự thay đổi 

tƣ thế của đầu, chính sự thay đổi tƣ thế này đã làm dịch chuyển khối u chèn 

ép tức thì đƣờng lƣu thông dịch não-tủy làm tăng đột ngột ALNS gây nên các 

cơn nhức đầu kịch phát. 

- Nôn: thƣờng nôn vọt vào buổi sáng, không có dấu hiệu báo trƣớc, 

không liên quan đến bữa ăn. Sau khi nôn, bệnh nhân có cảm giác đỡ đau đầu. 

- Phù gai thị: do rối loạn huyết động gây nên bởi áp lực trong sọ tăng 

cao hơn bình thƣờng, chèn ép vào bó mạch thần kinh thị giác, gây cƣơng tụ hệ 

thống tĩnh mạch mắt và hậu quả là phù gai thị. Khi đã teo gai sau một quá 

trình phù gai thị, còn gọi là teo gai thị thứ phát, thị lực của bệnh nhân sẽ giảm 

dần và mù hoàn toàn nếu nguyên nhân TALNS không đƣợc khắc phục [75]. 

1.5.1.2. Triệu chứng thần kinh khu trú  

Động kinh có thể do khối u chèn ép trực tiếp vào các vùng chức năng 

của vỏ não nhƣng cũng có thể do ảnh hƣởng của TALNS. Tỉ lệ động kinh 

thay đổi tuỳ theo nghiên cứu vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tỉ lệ này trên 

bệnh nhân u não nói chung là 11,5-26% [24],[76]. Trong đó 4,5% cơn động 

kinh cục bộ (thƣờng khởi phát ở tay hoặc mặt), 6,6% cơn động kinh toàn thể 

và 0,4% cơn động kinh cục bộ tiến triển đến cơn toàn thể [76]. Rối loạn vận 

động hoặc ngôn ngữ tƣơng đối hiếm gặp. Triệu chứng có thể gặp là yếu tay và 

mặt bên đối diện nhƣng chân bình thƣờng, chiếm 5,2-7% [6],[10]. 

1.5.1.3. Các triệu chứng khác 

Các triệu chứng khác có thể gặp tuỳ theo vị trí khối u: rối loạn thăng 

bằng, giảm trí nhớ, thay đổi tính cách, suy giảm nhận thức, thể trạng yếu, đôi 

khi gặp biểu hiện rối loạn nội tiết [11],[24],[30],[75]. 
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1.5.2. Các phƣơng pháp chẩn đoán hình ảnh 

1.5.2.1. X quang sọ quy ước (X-rays) 

Chụp X quang sọ thẳng nghiêng xác định hội chứng TALNS: đƣờng 

khớp bị tách xa nhau (hay gặp ở trẻ em), lƣng và nền hố yên bị mỏng và mất 

chất vôi, dấu ấn ngón tay. Các hình ảnh khác nhƣ : vôi hóa với các mức độ và 

biểu hiện khác nhau; dày xƣơng, tăng sinh xƣơng (hyperostosis), ăn mòn 

xƣơng (erosion); hoặc hủy xƣơng trong một số u ác tính, u di căn của não thất 

bên. Chụp X quang thƣờng quy là phƣơng pháp có chi phí thấp và phổ biến 

nhất, áp dụng đƣợc cho các tuyến y tế cơ sở. Ngày nay, với sự phát triển của 

các phƣơng pháp chẩn đoán hình ảnh, chụp X quang sọ qui ƣớc còn chỉ có giá 

trị gợi ý trong chẩn đoán khối choán chỗ trong hộp sọ [77],[78],[79]. 

1.5.2.2. Chụp mạch não (Angiographie) 

Là phƣơng pháp chẩn đoán u não tốt nhất khi chƣa có cắt lớp vi tính. 

Phƣơng pháp này có độ nhạy khoảng 60% và độ đặc hiệu 30% đối với các u 

nội sọ [79],[80]. Hình ảnh gặp trong chụp mạch não: tăng sinh mạch với u có 

nhiều mạch nuôi nhƣ u màng não và các dị dạng mạch máu. Với u có ít mạch 

nuôi thì sẽ cho hình ảnh chẩn đoán gián tiếp khi u đẩy lệch đƣờng đi của các 

động mạch não. Nhƣng trong một số trƣờng hợp nhƣ u nhỏ, không làm dịch 

chuyển đƣờng giữa sẽ không cho phép xác định chẩn đoán [26]. Hiện nay, 

chụp mạch não giúp đánh giá nguồn cấp máu, đƣờng đi của mạch trong u, có 

giá trị trong phẫu thuật hoặc xạ trị. 

1.5.2.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT. Scanner)  

 Hounsfield là ngƣời đầu tiên phát minh ra phƣơng pháp chụp CLVT 

vào năm 1972. Sau đó, Ambrose ứng dụng chụp CLVT với các tổn thƣơng 

trong sọ. Chụp CLVT cho biết vị trí, kích thƣớc, hình dạng u, mức độ phù 

não, choán chỗ và đè đẩy nhu mô não của khối u, với độ nhạy và độ đặc hiệu 

trên 90%. Kỹ thuật này còn giúp hƣớng đến chẩn đoán giải phẫu bệnh lý cũng 

nhƣ mức độ tái phát sau mổ, với độ chính xác khi chẩn đoán tính chất của 
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khối u là 80% [81],[82]. Hạn chế của CLVT là với những u não thất bên 

không bắt thuốc cản quang, hình ảnh u rất khó xác định, khi đó, chụp CHT 

cho hình ảnh, tính chất của u não rõ ràng hơn [83].  

Hình ảnh thƣờng thấy trong chụp CLVT u não thất bên: vôi hoá 3-20% 

tuỳ nghiên cứu, có thể là hình viền xung quanh u, các nốt, đốm hoặc mảng vôi 

hoá. Phù quanh u: do hiện tƣợng giảm khả năng thẩm thấu của mạch máu não 

ở các vùng xung quanh, do sự phá vỡ của hàng rào máu-não [83]. Các hình 

ảnh không điển hình nhƣ hoại tử, chảy máu hay dạng nang. Có thể thấy mức 

độ bắt thuốc cản quang, các vùng giảm đậm độ trên phim không có thuốc cản 

quang,… Gần đây, chụp CLVT nhiều lớp cắt đã đƣợc áp dụng để đánh giá 

mức độ cấp máu của u não thất bên. Đây là một thăm dò có độ chính xác cao 

cho phép xác định đƣợc hệ thống mạch não theo ba chiều trong không gian, 

liên quan giữa u và hệ thống mạch máu [84]. 

1.5.2.4. Chụp cộng hưởng từ  

Chụp cộng hƣởng từ (CHT) là phƣơng tiện chẩn đoán hình ảnh quan 

trọng nhất, đƣợc ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán khối u não hiện nay. Ƣu 

điểm của chụp CHT là cho biết sự tƣơng phản của các tổ chức mô mềm tốt 

hơn; hình ảnh có độ phân giải cao ở cả ba mặt phẳng ngang, đứng ngang, 

đứng dọc để định hƣớng chính xác vùng tổn thƣơng; thấy đƣợc cả các cấu 

trúc, hình ảnh dòng chảy của mạch máu và vùng lân cận, mà không cần dùng 

thuốc cản quang, không gây nhiễm xạ nhƣ chụp X quang qui ƣớc hay chụp 

CLVT, an toàn và có độ tin cậy cao. Ngoài ra, kỹ thuật này còn cho biết các 

thông tin về bệnh học, sinh lý và sinh hóa [11],[19].  

Chụp CHT có thể giúp phát hiện u ở giai đoạn sớm hoặc đậm độ thấp, 

nhất là với u ở vùng chất trắng nhƣ u tế bào hình sao ác tính thấp (độ II), dễ 

phân biệt chất trắng với chất xám. Chụp cộng hƣởng từ có độ nhạy là 90% và 

độ đặc hiệu là 60% trong chẩn đoán tính chất của khối u não [19],[22]. 
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 Các hình ảnh có thể gặp của u não thất bên trên phim CHT: tín hiệu, 

tính chất bắt thuốc của u; dấu hiệu ngoài trục (sự đè đẩy của khối u vào nhu 

mô não lành, chèn ép, đẩy các cuộn não); phù quanh u,… hình ảnh các mạch 

máu lớn trong não, cấu trúc mạch máu trong hoặc quanh u, liên quan giữa u 

với động mạch, sự di lệch, chèn ép, xâm lấn quanh mạch máu [78],[85]. 

1.5.2.5. Hình ảnh u não thất bên trên CLVT, CHT 

U dưới màng não thất: thƣờng nằm sừng trán, lỗ Monro hay thân não 

thất bên, ranh giới rõ, ít xâm lấn ra ngoài não thất bên. Nếu khối u lớn, có thể 

có nang hoặc thậm chí là vôi hóa (gặp ở một nửa số trƣờng hợp). Thƣờng 

không thấy phù ngoại bào xung quanh. Có thể có chảy máu trong u [67]. 

Chụp CLVT: u đồng hay giảm nhẹ tỉ trọng so với vùng não xung quanh. 

 

Hình 1.11. U dƣới màng não thất trên phim CLVT. A: u giảm tỉ 

trọng không đồng nhất, không có calci hóa; B (sau tiêm chất tƣơng phản): u 

không bắt thuốc (Nguồn: Furie D., 1995) [66]. 

Chụp CHT: thƣờng tín hiệu đồng nhất, T1W đồng hoặc giảm tín hiệu 

so với chất trắng. T2W: tăng tín hiệu so với chất trắng và chất xám xung 

quanh. Có thể gặp tăng tín hiệu không đồng nhất khi u lớn, có vôi hóa, ở trẻ 

sơ sinh hình ảnh ngƣợc lại. Sau tiêm chất tƣơng phản, u không bắt thuốc hoặc 

đôi khi có tăng nhẹ. Flair tăng tín hiệu, không phù não [81],[82],[86]. 
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Hình 1.12. U dƣới màng não thất trên phim CHT. A.T1W C+(Gd): u 

tăng bắt thuốc, không đồng nhất (mũi tên); B. T2W: u tăng tín hiệu không 

đồng nhất, phù não trên lều (mũi tên), có nang (mũi tên nhỏ), vùng mạch mất 

tín hiệu (đầu mũi tên); C. T1-FLAIR: u tăng tín hiệu, không đồng nhất (mũi 

tên), phù não vừa, có vùng mạch mất tín hiệu rất nhỏ (đầu mũi tên).  

(Nguồn: Chiechi M., 1995) [81]. 

U tế bào hình sao khổng lồ dưới màng não thất: tổ chức u phát triển từ 

thành não thất gần lỗ Monro, do đó u nằm gần lỗ Monro trong não thất. U 

thƣờng lớn hơn 1 cm, bờ rõ, có các thùy con, có thể giống u màng mạch. Có 

thể gặp hình ảnh calci hóa các mức độ, đôi khi gặp chảy máu trong u [87]. 

Chụp CLVT: tỉ trọng không đồng nhất, giảm hoặc đồng tỉ trọng so với 

chất xám. 

   

Hình 1.13. U tế bào hình sao khổng lồ dƣới màng não thất trên 

phim CLVT. Trƣớc (A) và sau khi tiêm chất tƣơng phản (B): u nằm cạnh lỗ 

Monro, có vôi hóa (Nguồn: Sinson G., 1994) [69]). 

   A B C 

A B 
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Chụp CHT: ảnh T1W hầu hết u giảm hoặc đồng tín hiệu so với chất 

xám, không đồng nhất. T2W: tăng tín hiệu mạnh, không đồng nhất. Hình ảnh 

vôi hoá trong u là vùng giảm tín hiệu. Khi đủ lớn, u làm bít tắc lỗ Monro gây 

giãn não thất sẽ có hình ảnh phù viền quanh thành não thất, là hình ảnh tăng 

tín hiệu của phù não quanh não thất trên phim xung T2-Flair [88].  

 

 

 

 

 

 
            

Hình 1.14. U tế bào hình sao khổng lồ dƣới màng não thất trên 

phim CHT. A. T1W: u không đồng nhất, giảm cƣờng độ tín hiệu nhẹ so  

với chất trắng; B. T2W: u tăng tín hiệu không đồng nhất so với chất trắng; C. 

T1W C+ (Gd): u tăng bắt thuốc mạnh, không đồng nhất. (Nguồn: Sinson G., 

1994) [69]. 

Sau tiêm chất tƣơng phản: có thể thấy hình ảnh tăng bắt thuốc rõ rệt. 

Hình ảnh tăng bắt thuốc có thể tƣơng tự với u màng não nội sọ, tuy nhiên, đặc 

điểm phân biệt là khối tăng bắt thuốc nằm cạnh lỗ Monro [89],[90],[91]. 

U tế bào thần kinh trung ương: u phát triển từ vách trong suốt hoặc 

thành não thất, ranh giới rõ, nhiều thùy, nhiều nang trong u (dễ nhầm giãn não 

thất). Có vôi dạng đốm, cụm hoặc tinh thể trong 50% trƣờng hợp, hiếm khi 

thấy chảy máu [71]. Vị trí khối u là hình ảnh có giá trị chẩn đoán. U thƣờng ở 

vị trí trung tâm của đƣờng giữa cạnh lỗ Monro với một phần dính vào vách 

trong suốt [70],[71],[92].  

Chụp CLVT: u đồng tỉ trọng hoặc tăng nhẹ tỉ trọng so với nhu mô não 

 

   A C B 
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Hình 1.15. U tế bào thần kinh trung ƣơng trên phim CLVT. A: u ở 

đƣờng giữa của não thất bên, xâm lấn lỗ Monro, có nhiều đám vôi hóa, phù 

não; B (có chất tƣơng phản): u tăng bắt thuốc, dính với vách trong suốt, gây 

giãn não thất. (Nguồn: Wichmann W., 1991) [70]. 

Chụp CHT: u đồng tín hiệu với chất xám trên T1W và tăng tín hiệu trên 

T2W. Phần đặc của u tăng tín hiệu so với chất trắng, vùng nang hóa có giảm 

tín hiệu so với chất trắng trên T1W. Vách ngăn trong suốt cong ra ngoài từ 

khối u [72]. Sau tiêm chất tƣơng phản, khối u bắt thuốc khác nhau, thƣờng 

gặp là từ vừa đến mạnh. Trong một số trƣờng hợp, có thể thấy sự khuyết 

thiếu dòng chảy rõ rệt, do giãn tĩnh mạch cạnh lỗ Monro. Phối hợp giữa vôi 

hóa và khuyết dòng chảy với tăng tín hiệu của phần mô mềm tạo ra sự không 

đồng nhất trong phần lớn trƣờng hợp [70],[92]. 

 

 

 

 

 

 

         

Hình 1.16. U tế bào thần kinh trung ƣơng trên phim CHT. A. T1W: 

tăng tín hiệu không đồng nhất, vách trong suốt bị đẩy lệch sang bên đối diện; 

B. T2W: u không đồng nhất rõ hơn; C. T1W có chất tƣơng phản: u tăng bắt 

thuốc không đồng nhất (Nguồn: Wichmann W., 1991) [70]). 

 B 

 
A
A 

   A B C 
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U màng não thất: u thƣờng lớn khi đƣợc phát hiện (94% trên 4 cm), có 

vôi từ các đốm nhỏ tới khối lớn (40-80%), đôi khi thấy có chảy máu trong u.  

Chụp CLVT: u có tỉ trọng không đồng nhất do cấu trúc hỗn hợp (phần 

đặc xen lẫn ổ nang dịch), phần đặc thƣờng đồng tỉ trọng. Sau khi tiêm chất 

tƣơng phản, u bắt thuốc với mức độ khác nhau [67]. 

    

Hình 1.17. U màng não thất trên phim chụp CLVT. A (không có 

chất tƣơng phản) và B (có chất tƣơng phản): u lớn không đồng nhất bên trái 

thùy trán, tăng tỉ trọng rõ, không vôi hóa, u tăng bắt thuốc, phù não.  

(Nguồn: Furie D.,1995) [66]. 

Chụp CHT: u đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1W và tăng tín hiệu trên 

T2W so với chất xám. Tín hiệu thƣờng là không đồng nhất vì có các vùng 

chảy máu, cả mới và cũ, hoại tử và vôi hóa. Đôi khi, có cả nang ở khối u.  

 

 

 

 

 

 

         

Hình 1.18. U màng não thất trên phim CHT. A (T2W): u rắn, đặc, 

không đồng nhất dọc theo bờ trƣớc, đồng tín hiệu so với chất xám, có vôi hóa. B 

(T1W có chất tƣơng phản): tăng bắt thuốc của khối u và thành nang  

(Nguồn: McConachie N., 1994) [85]. 

A B 

  A B 
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Sau tiêm chất tƣơng phản, khối u thƣờng tăng bắt thuốc với mức độ ít 

đến nhiều. Ảnh Flair có thể có ranh giới rõ giữa khối u với dịch não tủy. Các 

phần dạng nang tăng tín hiệu rất mạnh so với dịch não tủy [67]. CHT từ phổ 

tăng đỉnh cholin, giảm chuyển hóa NAA [93].  

U đám rối mạch mạc: thƣờng có nhiều thùy, ranh giới rõ, hay gặp phù 

não, có thể gặp hình ảnh xâm lấn nhu mô não. Có vôi hóa hoặc đám chảy máu 

trong u [64],[65]. Sau tiêm chất tƣơng phản, u thƣờng tăng bắt thuốc đồng 

nhất, tạo nên hình ảnh giống nhƣ súp lơ. Nếu có vùng không đồng nhất nổi 

bật, có thể là carcinoma đám rối mạch mạc. U giàu mạch máu, có thể có 

cuống mạch dài, có thể bị xoắn vặn, dẫn đến nhồi máu trong u. Có 3 loại: 

- U nhú đám rối mạch mạc: không xâm lấn não, hay gặp tràn dịch não, 

có thể thấy vôi hóa (24%) từ dạng đốm đến cả khối. Chụp CLVT: u đồng hay 

tăng tỉ trọng. U bắt thuốc cản quang mức độ mạnh [94], [95]. Chụp CHT: u 

đồng hay giảm tín hiệu trên T1W, tín hiệu đa dạng trên T2W. Tăng tín hiệu 

đồng nhất sau tiêm chất tƣơng phản.  

- U nhú đám rối mạch mạc không điển hình: giống nhƣ u nhú đám rối 

mạch mạc, loại u này thƣờng có thùy và nhú, giúp phân biệt với các u nội sọ 

khác. Vách ngăn hoặc nang cũng có thể gặp trong u, do phản ứng viêm của 

khối u và chảy máu trong u. U có đốm vôi hóa rõ trong u ở khoảng 25% 

trƣờng hợp [96]. 

- U đám rối mạch mạc ác tính: u có xu hƣớng không đồng nhất hơn so 

với u nhú đám rối mạch mạc trên phim CLVT và CHT, một phần do các vùng 

hoại tử [66]. Khối u ở vách não thất bên, có vôi hóa và đốm chảy máu, hay 

gặp phù não. Cấu trúc u không đồng nhất, xâm lấn nhu mô não, nhiều ổ hoại 

tử, tràn dịch não ít gặp hơn u nhú đám rối mạch mạc [66],[96]. 

Nếu chỉ có xét nghiệm hình ảnh đơn thuần thì rất khó phân biệt các u 

đám rối mạch mạc vì có sự chồng chéo về hình ảnh của 3 loại trên [96].  
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Hình 1.19. U đám rối mạch mạc trên phim CLVT. A: u nhú có thuỳ, 

tăng tỉ trọng nhẹ, phù não. B: u đám rối mạch mạc ác tính: u có thùy, tăng tỉ 

trọng, phù mạnh xung quanh (mũi tên). (Nguồn: McConachie N.,1994) [93]. 

  

 

 

Hình 1.20. U đám rối mạch mạc trên phim CHT. A: u nhú đám rối 

mạch mạc tăng bắt thuốc rõ rệt trên CHT có chất tƣơng phản. B: u đám rối 

mạch mạc ác tính (T2W): u không đồng nhất, có nang, phù mạnh xung quanh, 

phù não. (Nguồn: Furie D.,1995) [66]. 

U màng não [97],[98]: hình ảnh điển hình là khối choán chỗ hình tròn 

hay hình bầu dục, có một hay nhiều thuỳ, phân múi, ranh giới rõ nét, đồng tỉ 

trọng hay tăng tỉ trọng nhẹ so với nhu mô não. Phần lớn u màng não có tỉ 

trọng đồng nhất, nếu không đồng nhất thƣờng là do chảy máu hay hoại tử.  

Chụp CLVT có chất tƣơng phản: hầu hết bắt thuốc mạnh, đồng nhất. Có 

thể có hình ảnh không điển hình nhƣ hoại tử, chảy máu hay dạng nang. Có thể 

giãn não thất một phần hay toàn bộ phụ thuộc mức độ cản trở đƣờng dịch 

não-tủy [24]. Vôi hoá hình viền, dạng nốt hoặc mảng chiếm khoảng 3-30% 

tuỳ nghiên cứu.  

B A 

A B 
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Hình 1.21. U màng não trên phim CLVT. Chụp không có chất tƣơng 

phản: u tăng tỉ trọng ở bên trái não thất bên; chụp có chất tƣơng phản: u đồng 

nhất, bắt thuốc mạnh. (Nguồn: Majos C., 1999) [98]. 

Chụp CHT: tổn thƣơng giống nhƣ ở vị trí khác, đồng hay giảm tín hiệu 

đồng nhất trên T1W, tăng hay đồng tín hiệu đồng nhất trên T2W. Có thể gặp 

nang dịch hay ổ hoại tử trong khối u. Sau tiêm chất tƣơng phản: u tăng bắt 

thuốc đồng nhất, thƣờng là mức độ mạnh [97],[98],[99]. 

 

 

 

 

 

 

 
          

Hình 1.22. U màng não trên phim CHT. A.T2W: u ở não thất bên phải, 

đồng tỉ trọng chiếm ƣu thế, không đồng nhất nhẹ, không phù quanh u; B. 

CHT tƣới máu: giảm ở trung tâm u; C. T1W có chất tƣơng phản: tăng bắt 

thuốc mạnh, đồng nhất (Nguồn: Majos C.,1999) [98]. 

1.5.3. Chẩn đoán xác định  

Triệu chứng lâm sàng của u não thất bên thƣờng muộn và không đặc 

hiệu. Vì vậy, chụp CLVT và CHT là các phƣơng pháp có giá trị nhất và phổ 

biến nhất để chẩn đoán xác định. Các đặc điểm về giải phẫu bệnh, tính chất 

phân tử và di truyền học sẽ xác định chẩn đoán mô bệnh học của từng loại u.  

   
A B C 
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1.6. ĐIỀU TRỊ U NÃO THẤT BÊN  

Hiện nay, phẫu thuật là phƣơng pháp điều trị chủ yếu đối với u não thất 

bên, tuỳ theo vị trí và tính chất của u mà có thể lấy toàn bộ hay một phần. Các 

phƣơng pháp khác nhƣ: nút mạch, tia xạ, miễn dịch,… chỉ là bổ trợ cho phẫu 

thuật nếu cần.  

1.6.1. Vi phẫu thuật lấy u  

1.6.1.1. Mục tiêu 

Lấy bỏ khối u, lập lại lƣu thông dịch não-tủy, xác định mô bệnh học 

khối u. Nếu không lấy đƣợc toàn bộ hết, cần kết hợp xạ trị và hóa trị tùy kết 

quả mô bệnh học [4],[8]. 

1.6.1.2. Nguyên tắc 

Các nguyên tắc cơ bản quyết định thành công của phẫu thuật bao gồm: 

sớm cắt bỏ nguồn cấp máu khối u; bộc lộ dần, lấy u từng mảnh nhỏ. Trƣớc 

khi lấy u, cần cân nhắc kỹ giữa lợi ích/mức độ nguy hiểm và phải hiểu rõ 

chức năng, cấu trúc giải phẫu xung quanh u [8],[15]. 

1.6.1.3. Đường mổ, kỹ thuật mổ 

U não thất bên phát triển trong một cấu trúc sẵn có và có thể thay đổi 

thể tích để bù trừ trong trƣờng hợp có thể. Khi u lớn, thì phƣơng pháp phẫu 

thuật cũng hầu nhƣ không thay đổi. Có nhiều đƣờng tiếp cận vào vùng não 

thất bên để lấy u đã đƣợc nghiên cứu và ứng dụng (Hình 1.23). Mục tiêu của 

các đƣờng mổ này là cung cấp trƣờng mổ thích hợp tới khối u trong khi bảo 

tồn đƣợc các cấu trúc mạch máu thần kinh xung quanh [100],[101],[102]. 

Việc sử dụng đƣờng mổ nào phụ thuộc vào vị trí, tính chất khối u 

cũng nhƣ kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Tuy nhiên, cho đến nay, đƣờng 

mổ đƣợc đa số các tác giả trên thế giới công nhận và sử dụng phổ biến là 

đƣờng qua vỏ não (transcortical approach) và đƣờng qua thể chai liên bán 

cầu (interhemispheric transcallosal approach) [103],[104],[105],[106]. 
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Chẩm 

Thái dương 
Thái dương-trán phía sau 

Thuỳ trán phía trước 

Vỏ não phía sau 

Thể chai phía sau Thể chai phía trước 

Vỏ não phía trước 

 

Hình 1.23. Các đường rạch da và mở sọ lấy u não thất bên. Đƣờng 

rạch da (nét liền) và vạt xƣơng (nét rời). (Nguồn: Rhoton AL., 2002)[14]. 

- Đƣờng qua vỏ não: phổ biến là qua thùy trán (frontal transcortical), 

thùy đỉnh (parietal transcortical), thùy thái dƣơng (temporal transcortical) và 

thùy chẩm (occipital transcortical). Đƣờng mổ này đƣợc coi là an toàn và hiệu 

quả hơn đƣờng mổ qua thể chai đối với u ở sâu [53]. Với u to hơn, đƣờng qua 

thùy trán tiếp cận tốt hơn là đƣờng qua thể chai liên bán cầu trƣớc, nhƣng lại 

có tiếp xúc hạn chế đến não thất bên đối điện [1],[5],[103]. 

- Đƣờng qua thể chai liên bán cầu phía trƣớc: khá phổ biến song chỉ 

áp dụng với các trƣờng hợp không giãn não thất, không có cản trở trên 

đƣờng lƣu thông não thất hoặc khối u ở cả hai bên não thất. Tƣ thế và đƣờng 

rạch da gần giống đƣờng qua nhu mô trán [50],[84],[107]. 

T 
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- Đƣờng qua thể chai liên bán cầu phía sau: Dandy thực hiện đầu tiên 

năm vào năm 1921 [dẫn từ 108]. Đƣờng mổ này ít làm tổn thƣơng vỏ não, 

giảm nguy cơ động kinh sau phẫu thuật và khiếm khuyết chức năng, an toàn 

để lấy u ở thân và ngã ba não thất bên [109]. Hạn chế của đƣờng mổ này là rất 

khó nhìn thấy phía dƣới u, phía bên, do thùy chẩm che khuất, cũng khó tiếp 

cận với các khối u ở sừng thái dƣơng, sừng chẩm não thất bên [12],[110]. 

* Khối u ở sừng trán và thân não thất bên: 

Các khối u nằm trong và quanh 2/3 trƣớc của não thất bên có thể đƣợc 

tiếp cận bằng đƣờng qua vỏ não thùy trán hoặc qua thể chai liên bán cầu 

phía trƣớc [14],[23]. Cả hai đƣờng mổ này đều cho trƣờng nhìn tốt về các 

mốc giải phẫu của não thất bên nhƣ: vân đồi thị, các tĩnh mạch đuôi ngựa và 

vách ngăn trƣớc, lỗ Monro và đám rối mạch mạc [110],[111]. 

- Đƣờng qua vỏ não thùy trán: cắt ngang vỏ não nên nguy cơ gây 

khiếm khuyết thần kinh sau phẫu thuật cao hơn so với đƣờng qua thể chai 

liên bán cầu trƣớc. Không nên dùng đƣờng này cho u ở thân giữa não thất 

bên vì phải cắt qua vỏ não vận động [23]. Biến chứng hay gặp nhất sau mổ 

là động kinh 26%, tự kỷ thoáng qua 11%, liệt nửa ngƣời 7% [110]. 

- Đƣờng qua thể chai liên bán cầu phía trƣớc: thƣờng không quá 2 cm, 

nằm ở đƣờng giữa, giữa hai động mạch quanh thể chai [106]. Tiến đến vùng 

u sau khi mở thể chai và sử dụng các mốc giải phẫu để đến đúng vị trí cần 

thiết. Biến chứng chủ yếu có thể gặp là hội chứng mất liên kết (hai bán cầu), 

giảm trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn [23],[111],[112].  

* U nằm trong sừng thái dương của não thất bên: 

Không có đƣờng mổ đơn thuần nào cho phép kiểm soát sớm ngay từ 

đầu cả động mạch nhện phía trƣớc và phía sau. Tuy nhiên, sừng thái dƣơng là 

vùng ít che dấu khối u nhất trong năm vùng của não thất bên.  
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- Các đƣờng mổ qua thùy thái dƣơng: là đƣờng ngắn nhất đến các khối 

u ở sừng thái dƣơng và rất thuận lợi trong trƣờng hợp giãn não thất [23]. 

Đƣờng này đi qua hồi thái dƣơng giữa, hoặc thái dƣơng dƣới (ít dùng hơn) 

[113], có thể tiếp cận và kiểm soát sớm cuống mạch mạc, là nguồn cấp máu u 

[102]. Biến chứng: có thể mất thị giác 1/4 thị trƣờng trên [114], hoặc nhồi 

máu vùng động mạch mạch mạc [23]. 

Đối với các khối u sừng thái dƣơng trƣớc, nên áp dụng đƣờng mổ 

xuyên khe Sylvien (đƣợc mô tả lần đầu bởi Yasargil) để giảm thiểu nguy cơ 

tổn thƣơng các sợi trƣớc của tia thị giác Meyer [14],[23],[115]. Tuy nhiên, 

đƣờng mổ này đòi hỏi mở rộng khe Sylvien, mà về mặt kỹ thuật là khó hơn so 

với đƣờng xuyên thùy thái dƣơng. Nó cũng có nguy cơ gây tổn thƣơng tới các 

nhánh của động mạch não giữa và các tĩnh mạch Sylvien [116]. 

- Đường mổ qua khe giữa phân thùy T1-T2 vào thẳng thành ngoài sừng 

thái dƣơng: phức tạp vì có nhiều mạch máu trong khe giữa hai phân thùy, có 

nguy cơ làm tổn thƣơng các chức năng khi đi vào bán cầu ƣu thế. Đƣờng qua 

phân thùy T2 giúp tránh khe Sylvien và không làm tổn thƣơng T1 khi đi vào 

bán cầu ƣu thế [102]. Có thể qua phân thùy T3 để đi vào phía dƣới của sừng 

thái dƣơng nhƣng chú ý tránh làm tổn thƣơng tĩnh mạch Labbé. 

* U ở ngã ba não thất:  

Đƣờng vào bên bán cầu không ƣu thế không phức tạp nhƣng nguy cơ 

bán manh có thể xảy ra cả 2 bên. Chọn đƣờng vào dựa trên hệ thống định vị 

thần kinh. Các kỹ thuật mổ đa dạng đã đƣợc mô tả để tiếp cận vùng ngã ba 

não thất bên qua các đƣờng mổ khác nhau [117]. 

- Đƣờng qua thể chai liên bán cầu phía sau: hay đƣợc dùng cho những 

u vùng ngã ba não thất bên và lồi thể chai. Đƣờng vào này dễ gây tổn thƣơng 

các tĩnh mạch cầu và dễ gây bán manh thái dƣơng đồng danh do vén mặt 

trong của bán cầu đại não. 

- Đƣờng chẩm đỉnh phía sau liên bán cầu cùng bên (IPPoA) [14],[23], 

[113] là một đƣờng mổ chủ yếu vào vùng ngã ba não thất đã đƣợc Yasargil 
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mô tả [116]. Các u ở thành giữa của ngã ba não thất và sau não thất ba đến 

đồi thị có thể tiếp cận bằng đƣờng mổ này [118]. Mặc dù phải đi qua một vùng 

nhỏ của nếp cuộn thùy tứ giác (precuneus gyrus) nhƣng đƣờng mổ này vẫn giảm 

thiểu nguy cơ tổn thƣơng tới vỏ não nhìn và các tia thị giác [14]. 

- Đƣờng mổ trên lều tiểu não (the supracerebellar transtentorial sulcus 

approach) tới ngã ba não thất [117] do Izci và cs nghiên cứu. Đƣờng mổ này 

cho phép có trƣờng mổ dài đến các u nằm ở phần dƣới của ngã ba não thất và 

hồi cạnh hải mã sau.  

- Đƣờng qua vỏ não thùy đỉnh (còn đƣợc gọi là đƣờng phân thùy đỉnh 

trên) là đƣờng kinh điển để tiếp cận cả thành bên và thành giữa của khoang 

não thất nhờ cắt qua ít vỏ não hùng biện [6],[16],[108],[119], thƣờng áp dụng 

khi có giãn não thất [120]. Hạn chế: không kiểm soát đƣợc sớm nguồn cấp 

máu thƣờng ở mặt dƣới khối u [121]. Biến chứng: hay gặp nhất là khiếm 

khuyết trƣờng nhìn đồng âm [9], tổn thƣơng hồi góc và hồi trên viền ở thùy 

đỉnh dƣới ƣu thế hùng biện [16],[113],[122]. 

- Đƣờng thái dƣơng dƣới (subtemporal approach) là đƣờng mổ bên rất 

hữu ích để lấy u ở ngã ba não thất vì tiếp cận trực tiếp đến nguồn cấp máu 

khối u là động mạch mạch mạc trƣớc, và có tỉ lệ bị khiếm khuyết trƣờng 

nhìn thấp hơn so với đƣờng qua thùy thái dƣơng [123]. Đƣờng mổ này hay 

đƣợc sử dụng khi sừng thái dƣơng cùng bên giãn và u tƣơng đối nhỏ [9]. 

Kawashima và cs đã chứng minh đƣờng mổ này tránh đƣợc tổn thƣơng đến 

các tia thị giác và trung tâm nói nằm ở bán cầu ƣu thế [118]. 

- Đƣờng mổ qua một phần của nếp cuộn thái dƣơng dƣới và giữa (ít 

dùng hơn) [24],[113],[119],[124]. Hạn chế: có nguy cơ gây mất thị giác 1/4 

thị trƣờng cùng bên do tổn thƣơng các bó thị giác, cũng nhƣ làm suy giảm 

nhận thức do tổn thƣơng đến tùy thái dƣơng không ƣu thế, hoặc chứng mất 

ngôn ngữ tiếp thu do tổn thƣơng thùy thái dƣơng ƣu thế [125],[126].  

* Các biến thể của u ở ngã ba não thất: u ở ngã ba phát triển ra sừng 

trán, có thể áp dụng đƣờng qua hồi đỉnh trên. U ở ngã ba phát triển ra sừng 
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thái dƣơng: bên bán cầu không ƣu thế, chọn đƣờng vào qua khe giữa phân 

thùy T1-T2 hoặc qua phân thùy T2 kéo dài ra phía sau; bên bán cầu ƣu thế thì 

chọn đƣờng qua hồi đỉnh lên, hƣớng về phía sừng thái dƣơng. U ở ngã ba phát 

triển về phía sừng chẩm: theo đƣờng vào của u vùng ngã ba não thất. 

* U nằm ở sừng chẩm (occipital horn):  

Đƣờng mổ qua trƣớc hồi chêm chẩm-đỉnh khe liên bán cầu sau (the 

posterior interhemispheric parieto-occipital transprecuneal trajectory) tạo 

trƣờng mổ lý tƣởng để lấy u và giảm thiểu nguy cơ tới các vùng dƣới vỏ não 

liên quan. Với các u tách biệt với sừng chẩm, đƣờng qua rãnh đỉnh sau hoặc 

qua chẩm (an occipital or posterior parietal transsulcal approach) có thể 

đƣợc chọn, phụ thuộc vào tính chất khối u [113]. 

1.6.1.4. Lấy u 

Theo nguyên tắc lấy u trong bao với khối u có vỏ bao trƣớc khi cố gắng 

tách bao khỏi các cấu trúc lân cận. Nếu là u nang, bƣớc đầu tiên là hút bằng 

kim. Dƣới kính phóng đại, các chỗ dính riêng rẽ giữa khối u và các cấu trúc 

quan trọng có thể đƣợc tách bằng các thiết bị vi phẫu. Phần còn lại của bao u 

nang có thể phải để lại nếu nó gắn chặt vào các cấu trúc quan trọng nhƣ dây 

thần kinh hoặc giao thoa thị giác, củ não sinh tƣ, đồi thị, hoặc vùng dƣới đồi. 

Thƣờng chỉ lấy u để sinh thiết hoặc giải áp nếu là u ác tính hay thâm nhiễm. 

1.6.1.5. Kết quả lấy u 

Kết quả lấy u và tỉ lệ tử vong sau mổ theo một số tác giả trên thế giới: 

Tác giả, nước, năm Số BN 
Kết quả lấy u Tử vong 

sau mổ Toàn bộ Phần lớn Sinh thiết 

Gokalp, Thổ Nhĩ Kỳ, 1998 [2] 112 38,4% 56,2% 2,7% 7,1% 

Ellenbogen, Hoa Kỳ, 2001 [1] 29 79,3% 20,7% 0 0 

D'Angelo, Pháp, 2005 [22] 72 82% 18% 0 0 

Danaila, 2013 [24] 202 86,13% 13,87% 0 1,48% 

Mugurel Radoi, 2014 [12] 26 73,1% 23,1% 0 3,8% 
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1.6.1.6. Biến chứng sau phẫu thuật. 

Tử vong: tỉ lệ tử vong thay đổi rất khác nhau tuỳ nghiên cứu, từ 12-

75% [9]. Một số nguyên nhân tử vong hay gặp đƣợc xác định là do hôn mê, 

chảy máu, máu tụ trong não, phù não.... 

Động kinh sau phẫu thuật: dao động từ 29-70% theo y văn, hay gặp 

hơn khi mổ lấy u não thất bên qua đƣờng vỏ não nhu mô [105], ít gặp hơn 

đáng kể nếu mổ qua khe liên bán cầu qua thể chai (0-10%) [16]. Rối loạn thị 

giác sau phẫu thuật gặp từ 20-64%, đặc biệt khi mổ lấy u ở ngã ba não thất 

hoặc sừng chẩm qua đƣờng thùy đỉnh hay thùy chẩm [9]. Máu tụ dƣới màng 

cứng và tụ dịch dƣới màng cứng gặp 9-11%, đặc biệt ở những bệnh nhân bị 

giãn não thất trƣớc phẫu thuật, hoặc ở bệnh nhân đƣợc lấy u qua thùy trán. 

Máu tụ ngoài màng cứng ít gặp 2,6% [16],[24].  

Rối loạn ngôn ngữ xảy ra khi mổ lấy u ở bên bán cầu ƣu thế, gặp từ  

8-36% khi mổ qua nhu mô, 3-5% khi mổ qua thể chai [15],[24]. Liệt nửa 

ngƣời thƣờng gặp ngay sau mổ lấy khối u ở thân, ngã ba não thất bên (3-9%). 

[8],[9],[107]. Tràn dịch não: hay gặp, chiếm 12-33% [24],[71]. Về điều trị, 

một số phẫu thuật viên ủng hộ đặt dẫn lƣu não thất vĩnh viễn trƣớc phẫu thuật 

ở bệnh nhân có tràn dịch não, vì cho rằng có thể giảm nguy cơ máu tụ dƣới 

màng cứng sau phẫu thuật lấy u [44]; một số khác ủng hộ việc mở thông não 

thất-bể đáy trong khi phẫu thuật mặc dù có tràn dịch não hay không [15]. 

Nhiễm khuẩn sau mổ ít đƣợc báo cáo, khoảng 4,8% [56],[63]. 

Một số vấn đề khác cần coi là biến chứng, nhƣ lấy không hết u xảy ra 

30-55% các trƣờng hợp [63], gặp ở những khối u ranh giới không rõ. 

1.6.2. Các phƣơng pháp điều trị khác 

1.6.2.1. Phẫu thuật nội soi  

Chỉ định cho trƣờng hợp mổ sinh thiết, mổ lấy khối u đƣờng kính < 2 

cm, ít chảy máu và mở thông những khối u dạng nang vào trong não thất. 

Phẫu thuật này có thể áp dụng trong trƣờng hợp não thất không giãn [4],[127]. 

Kính vi phẫu có sự trợ giúp của nội soi là một phƣơng pháp an toàn lấy u tất 
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cả các vùng trong não thất bên, với nguy cơ bị rối loạn thần kinh sau phẫu 

thuật thấp do ít làm tổn thƣơng não khi phẫu thuật [128]. 

Ngoài những lợi ích vốn có của các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, bao gồm 

giảm thời gian phẫu thuật, thẩm mỹ thì việc rút ngắn thời gian nằm viện và 

giảm chi phí cũng là các yếu tố hấp dẫn để lấy u bằng phẫu thuật nội soi. Năm 

kỹ thuật nội soi thƣờng đƣợc sử dụng: nội soi mở cửa sổ, sinh thiết khối u nội 

soi, kết hợp sinh thiết u với mở sàn não thất III nội soi (ETV), mổ nội soi lấy 

khối u rắn, và mổ nội soi lấy khối u dạng nang. 

1.6.2.2. Xạ phẫu (radiosurgery) điều trị u não thất bên. 

Là phƣơng pháp tiêu diệt tế bào u bằng bức xạ ion hóa, đồng thời bảo 

vệ tối đa nhu mô não lành xung quanh. Điều trị xạ trị gồm: xạ trị toàn bộ não, 

xạ trị liều cao từng vùng [4],[5],[88],[107]. Phải tính đƣợc độ dung nạp xạ, 

dựa vào tổng liều, phân liều, tổng thời gian xạ trị, thể tích u não đƣợc chiếu 

xạ, chất lƣợng chùm tia, thể trạng bệnh nhân và các liệu pháp phối hợp. 

Hệ thống xạ phẫu dao Gamma: 

Hệ thống dao Gamma cổ điển đƣợc Leksell phát minh năm 1968, với 

201 nguồn cobalt - 60 sắp xếp trên mũ chụp đầu chứa các ống định hƣớng cho 

phép tia phát ra từng tia nhỏ và hội tụ vào các mục tiêu nhỏ trong não.  

Hệ thống dao Gamma quay hiện đại đƣợc tạo bởi 30 nguồn phóng xạ 

cobalt-60, gồm bán cầu bên ngoài chứa các nguồn xạ, bán cầu bên trong chứa 

ống định hƣớng và những lá chắn. Cả hệ thống nguồn và ống định hƣớng 

quay quanh đầu bệnh nhân với tốc độ 2-4 vòng/phút. Nhờ kỹ thuật định vị 

không gian ba chiều và hệ thống lập kế hoạch điều trị có công năng tạo ảnh, 

tự động thiết kế liều xạ, trƣờng chiếu chính xác đến 0,1 mm, đồng thời đạt 

liều tối đa tại tổn thƣơng và liều tối tiểu với mô lành.  

Chỉ định dùng dao Gamma: u còn lại sau mổ, hoặc u tái phát; có một u, 

đƣờng kính ≤ 3 cm; điểm Karnofski ≥ 60. Ƣu điểm nổi bật của phẫu thuật 

bằng dao gamma là hiệu quả phá hủy u khá cao: 100% nếu thể tích khối u <1 
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cm
3
, 85% nếu khối u 1-4 cm

3 
(Steiner). Hạn chế: dao Gamma chỉ hiệu quả ở 

các khối u có đƣờng kính dƣới 3 cm; trƣờng chiếu cản tia Gamma hẹp nên 

không thể dùng phẫu thuật cho các khối u ngoài não.  

Hệ thống robot xạ phẫu  Cyber Knife: 

Đƣợc gọi là cuộc cách mạng trong lĩnh vực xạ trị phẫu thuật, Cyber 

Knife đƣợc phát minh vào năm 1987. Đến năm 1990, Cyber Knife đƣợc Cơ 

quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ cho phép điều trị trên ngƣời ở khối 

u trong sọ, vùng cổ và phần trên của tủy sống. Cyber Knife sử dụng ngay mốc 

xƣơng tự nhiên để định vị các mục tiêu trong sọ mà không cần mũ chụp nhƣ 

đầu Gamma Knife, chúng tự động thiết kế liều xạ tốt nhất để tiêu diệt tế bào 

u. Từ năm 2001, Cyber Knife đƣợc phép điều trị u ở các vị trí khác trên cơ 

thể. Từ đó đến nay, Cyber Knife đƣợc hoàn thiện nhanh chóng, tích hợp nhiều 

công nghệ mới và hiện đại nhất, có thể điều trị khối u ở bất cứ nơi nào trên cơ 

thể có chỉ định xạ trị, các khối u lớn không hạn chế kích thƣớc…  

1.6.2.3. Các phương pháp điều trị bổ trợ 

Gây tắc mạch trước mổ [58],[87],[126]: 

Mục đích: hạn chế nguồn cấp máu trong u, làm giảm chảy máu trong 

phẫu thuật, giảm thời gian phẫu thuật. Hiện nay, u não thất bên thƣờng đƣợc 

chẩn đoán bằng CLVT, CHT trƣớc khi chụp mạch. Chụp động mạch não 

nhằm mục đích xác định mức độ tƣới máu, nguồn của động mạch cấp máu 

cho u, liên quan đến động mạch và xoang tĩnh mạch lân cận. Thời gian tối ƣu 

giữa thời điểm làm tắc mạch và phẫu thuật lấy u là từ 7 đến 9 ngày. Các chất 

liệu sử dụng là các hạt polyvinyl alcohol (PVA) có kích thƣớc từ 250 đến 300 

micromet, histoacryl là chất khi tiếp xúc với dung dịch chứa anion (nhóm 

hydroxyl trong máu) nhanh chóng trùng hợp và đặc lại, mạch máu bị tắc lại 

và nội mạch bị viêm phản ứng, cuối cùng là xơ hoá tắc mạch nuôi khối u….. 
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Tia xạ (radiotherapy) sau mổ: 

Là phƣơng pháp dùng tia xạ để tiêu diệt nốt phần u còn lại mà phẫu 

thuật không loại bỏ đƣợc và hạn chế tái phát ở phần u này. Mặc dù một số 

ung thƣ ở các cơ quan khác nhƣ: gan, dạ dày, phổi, vú… có thể cắt bỏ một 

phần tổ chức lành, nhƣng cắt bỏ tổ chức não lành thƣờng không thực hiện 

đƣợc vì có thể dẫn tới thiếu hụt các chức năng thần kinh. Do đặc điểm của u 

não là chỉ xâm lấn tại chỗ mà không di căn xa, nên các phƣơng pháp điều trị 

hỗ trợ sau phẫu thuật có thể hạn chế đƣợc sự phát triển của tế bào u tại chỗ 

còn sót lại, kéo dài đƣợc thời gian sống thêm cho ngƣời bệnh [13],[15]. 

Tia xạ có thể sử dụng nhiều loại nhƣ tia X, tia gamma, nhƣng loại chiếu 

xạ năng lƣợng thấp đƣợc sử dụng nhiều nhất. Liều điều trị thông thƣờng một 

đợt là 1,8-2 Gy và tổng liều 52-64 Gy. Có thể tăng thêm thời gian sống 

bằng cách tăng liều chiếu xạ. Tuy nhiên, nếu tăng liều chiếu sẽ làm thiếu 

hụt chức năng thần kinh trầm trọng hơn, đặc biệt là khi chiếu gần các vùng 

chức năng quan trọng của não nhƣ vùng vận động, vùng cảm giác, vùng 

tiếng nói,… Thời gian xạ trị: thƣờng kéo dài trong vòng 3-6 tháng mới đáp 

ứng đầy đủ hiệu quả điều trị. Cần lấy bỏ u để làm giải phẫu bệnh trƣớc khi 

tiến hành xạ trị. 

Chƣa xạ trị trong những trƣờng hợp bệnh nhân hôn mê, có dấu hiệu 

tăng áp lực nội sọ (xạ trị sẽ gây phù não), thể trạng bệnh nhân yếu hoặc các u 

lành tính, u đã đƣợc phẫu thuật lấy hết u. 

* Hệ thống máy gia tốc (Linear Accelerator System - LINAC) 

Máy gia tốc là thiết bị làm tăng tốc các hạt vi mô tích điện, là nguồn 

phóng xạ với hai loại tia electron và photon tiêu diệt các tế bào u. Hệ thống 

này đƣợc phát triển vào những năm 1980 của thế kỷ XX. Ngày nay, với sự 

tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ vi sóng, các loại máy gia 

tốc ra đời với những nguồn phát sóng siêu cao tần. Sự ra đời của máy gia tốc 

là một bƣớc ngoặt mới trong điều trị ung thƣ. Với máy gia tốc, ngƣời sử dụng 
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có thể thay đổi liều xạ trị cho phù hợp với tính chất và độ nông sâu của từng 

khối u khác nhau. Trƣờng chiếu có thể toàn bộ não, vùng u và một phần não 

xung quanh u, toàn bộ não và sau đó khu trú vào vùng u. Tổng liều với u ác 

tính thấp liều 55Gy, u ác tính cao liều 60Gy. 

Hóa trị liệu sau phẫu thuật: 

Là phƣơng pháp điều trị bổ sung sau điều trị phẫu thuật để tăng hiệu 

quả của phẫu thuật và xạ trị hay trong trƣờng hợp u tái phát. So với xạ trị thì 

hoá trị còn ít kết quả hơn [2]. Các thuốc thƣờng dùng: BCNU (Carmuotin) thuộc 

họ hoá chất nitrosourea; PCV (procarbazin + CCNU + vincristin). Tamoxifen 

hiện đang đƣợc sử dụng thử nghiệm (trƣớc đây dùng điều trị ung thƣ vú). 

Dùng liều cao để điều trị hỗ trợ các trƣờng hợp u thần kinh đệm tái phát [13]. 
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

Gồm 57 bệnh nhân đƣợc chẩn đoán và vi phẫu thuật lấy u não thất bên 

tại Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 

01/2011 đến tháng 12/2015. 

2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 

Đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

- Tất cả các bệnh nhân đã đƣợc chẩn đoán u não thất bên dựa vào triệu 

chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh (CLVT hoặc CHT hoặc cả hai).  

- Đƣợc vi phẫu thuật lấy u và đƣợc theo dõi tại Khoa Phẫu thuật thần 

kinh - Bệnh viện Việt Đức.  

- Có kết quả mô bệnh học. 

- Nghiên cứu sinh trực tiếp khám và tham gia phẫu thuật. 

- Đƣợc khám lại ít nhất một lần sau mổ ở thời điểm trên 6 tháng. 

- Đƣợc chụp phim CLVT hoặc CHT trƣớc khi ra viện và tại thời điểm 

khám lại. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

Các đối tƣợng không có đủ một trong số các tiêu chuẩn nói trên. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả tiến cứu không đối chứng thực hiện tại Khoa Phẫu 

thuật thần kinh - Bệnh viện Việt Đức.  

Mọi thông số nghiên cứu trong quá trình khám, khai thác triệu chứng 

lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh,… đều đƣợc nghiên cứu sinh trực tiếp thực 
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hiện và điền vào bệnh án mẫu (kèm theo phần Phụ lục). Nghiên cứu sinh cũng 

tham gia phẫu thuật, theo dõi sau mổ và đánh giá kết quả. 

2.2.2. Cỡ mẫu 

Cỡ mẫu đƣợc tính dựa theo công thức: 

n = 
Z²(α/2) p(1-p) 

d
2
 

Trong đó: 

n: số bệnh nhân cần nghiên cứu. 

Z: hệ số tin cậy ở mức xác suất 95%. 

p: tỉ lệ bệnh nhân sống qua quá trình điều trị, căn cứ vào nghiên cứu 

trƣớc trên thế giới (ƣớc lƣợng 92%). 

d: sai số khi ƣớc lƣợng tỉ lệ sống (0,08). 

α: là mức ý nghĩa thống kê y học, thƣờng sử dụng α = 0,05 tƣơng ứng 

với độ tin cậy 95%. 

Số bệnh nhân cần nghiên cứu ít nhất là 45 bệnh nhân. Chúng tôi đã 

nghiên cứu 57 bệnh nhân trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2015.  

2.2.3. Các bƣớc thực hiện  

B1: Chọn bệnh nhân dựa vào lâm sàng, hình ảnh và chẩn đoán trước 

mổ u não thất bên (tham gia). 

B2: Đánh giá trong mổ u não thất bên (tham gia, quan sát) 

B3: Đánh giá kết quả, biến chứng trong và sau mổ. 

B4: Tổng kết, xử lý số liệu, viết luận án. 

2.3. CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Các chỉ tiêu nghiên cứu đƣợc thu thập theo mẫu bệnh án nghiên cứu. 

2.3.1. Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 

- Tuổi (phân theo nhóm): dƣới 10 tuổi, 10-19 tuổi, 20-29 tuổi, 30-39 

tuổi, 40-49 tuổi, 50-59 tuổi, trên 60 tuổi. 
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- Giới: tỉ lệ nam/nữ. 

- Phân bố theo nghề nghiệp, địa lý. 

- Lý do vào viện: đau đầu, nôn, rối loạn thị lực (nhìn mờ, nhìn đôi), yếu 

(liệt), rối loạn tâm thần, động kinh... 

- Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng đến khi đến bệnh viện. 

2.3.2. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

Thống kê các triệu chứng lâm sàng: đau đầu, buồn nôn, nôn, mờ mắt, 

động kinh,… 

* Đánh giá tình trạng lâm sàng khi vào viện 

 - Tri giác: theo thang điểm Glasgow (3-15 điểm): 3-8 điểm: hôn mê,  

9-12: lơ mơ, 13-15: tỉnh. 

- Hội chứng TALNS: nhức đầu, nôn, phù gai thị, teo gai thị (nếu có). 

- Hội chứng thần kinh khu trú: liệt (yếu) nửa ngƣời, liệt chi, rối loạn 

cảm giác,... 

- Rối loạn nội tiết: rối loạn ham muốn tình dục, rối loạn kinh nguyệt, 

mất ngủ, đái tháo nhạt, béo phì… 

 - Rối loạn tâm thần: giảm trí nhớ, lú lẫn, hƣng cảm, trầm cảm,… 

 - Động kinh: cơn động kinh cục bộ hay toàn thể,… 

 - Tiền sử cá nhân và gia đình: các bệnh mạn tính nhƣ tim mạch, tăng 

huyết áp, đái tháo đƣờng, hen,... và các tiền sử khác nhƣ đã mổ u não, chấn 

thƣơng sọ não cũ, xạ trị, hóa chất, điều trị não úng thủy,… 

* Đánh giá về lâm sàng trước và sau mổ: 

- Tình trạng tri giác trƣớc mổ: theo thang điểm Glasgow. 

- Thể trạng bệnh nhân trƣớc và sau điều trị: theo thang điểm Karnofski 

(Karnofski Performence Status/KPS), đƣợc chia thành 4 nhóm: 

+ Nhóm 1: 80 - 100 điểm 

+ Nhóm 2: 60 - 70 điểm 
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+ Nhóm 3: 40 - 50 điểm 

+ Nhóm 4: 0 - 30 điểm 

- Kết quả điều trị sau mổ: đƣợc chia thành 2 nhóm:  

+ Tốt: nhóm 1 và 2 (tƣơng ứng KPS 60 -100 điểm). 

+ Kém: nhóm 3 và 4 (tƣơng ứng KPS 0 - 50 điểm). 

Bảng 2.1. Bảng điểm KPS theo nhóm 

Nhóm I: có thể học 

tập và làm việc bình 

thƣờng, không cần 

trợ giúp 

100 Sinh hoạt bình thƣờng không có dấu hiệu bệnh lý 

90 Triệu chứng kín đáo, sinh hoạt bình thƣờng 

80 
Hoạt động bình thƣờng ở trạng thái gắng sức, có 

một vài triệu chứng thần kinh 

Nhóm II: không thể 

học tập và lao động 

đƣợc, cần có trợ giúp 

70 
Không làm đƣợc việc nhƣng còn khả năng tự sinh 

hoạt cá nhân 

60 
Tự lo cho bản thân trong một số nhu cầu, đôi khi 

cần trợ giúp 

Nhóm III: cần sự 

chăm sóc y tế 

50 Cần có sự trợ giúp thƣờng xuyên 

40 Tàn phế 

Nhóm IV: nằm viện 

30 Tàn phế nghiêm trọng phải nhập viện 

20 Bệnh nặng cần hồi sức tích cực 

10 Hấp hối 

0 Tử vong 

2.3.3. Đặc điểm hình ảnh u não thất bên trên chụp CLVT, CHT 

* Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính:  

Chụp theo mặt phẳng nằm ngang, đƣờng chuẩn lỗ tai ngoài trần ổ mắt 

(OM/Orbital-mesatal) có tái tạo hình ảnh. Chiều dày mỗi lớp cắt tùy thuộc 

vào chỉ định của bác sĩ, thông thƣờng là 10 mm, thu thập các dữ liệu: vị trí, 
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kích thƣớc u (chiều dài, chiều rộng lớn nhất qua các lát cắt); ranh giới u: rõ 

hay không rõ; tính chất u: u tăng tỉ trọng, đồng tỉ trọng, hỗn hợp tỉ trọng, giảm 

tỉ trọng trên các lát cắt...; vôi hóa, chảy máu trong u; tình trạng phù quanh u; 

hiệu ứng choán chỗ; xâm lấn cấu trúc xung quanh; mức độ ngấm thuốc cản 

quang; giãn não thất?. 

* Hình ảnh chụp cộng hưởng từ:  

Máy chụp cộng hƣởng từ Avanto 1,5 Tesla của hãng Siemens (Đức) và 

máy CHT Phillip Ingenia (Hà Lan). Thuốc đối quang từ tiêm tĩnh mạch 

Dotarem (gadoterate meglumine) 0,5 mmol/ml, của hãng Guerbet Pháp. Máy 

tiêm thuốc đối quang từ tự động Spectris Solaris, Medrad Hoa Kỳ. 

Chụp theo mặt phẳng đứng ngang, mặt phẳng đứng dọc bề dày 5 mm 

hoặc 10 mm, tạo hình ảnh axial, sagital, coronal, dùng các xung T1W, T2W, 

FLAIR, và T1W tiêm thuốc đối quang từ, thu thập dữ liệu: 

- Kích thƣớc khối u: đo kích thƣớc u theo đƣờng kính dài nhất của khối 

u theo ba chiều: chiều ngang trên ảnh axial, chiều trên dƣới và chiều trƣớc sau 

trên ảnh sagittal. 

- Hình ảnh cộng hưởng từ trước khi tiêm thuốc đối quang từ: xác định 

chính xác hình dạng, vị trí, tính chất, bờ khối u; đặc điểm tín hiệu trên T1W, 

T2W (đồng, giảm hay hỗn hợp tín hiệu); tình trạng phù quanh u, nốt vôi hóa, 

các dấu hiệu tụt kẹt não; tình trạng giãn não thất; xâm lấn của u vào các mạch 

máu, vùng chức năng quan trọng xung quanh (thể chai, não thất III, đồi thị)... 

[Chi tiết nhƣ trong Mẫu bệnh án nghiên cứu ở phần Phụ lục]. 

- Hình ảnh cộng hưởng từ sau khi tiêm thuốc đối quang từ: mức độ 

ngấm thuốc đối quang từ (có ngấm thuốc, không ngấm thuốc); hình ảnh ngấm 

thuốc đều hay không đều; dấu hiệu chảy máu hoặc hoại tử trong u… 
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2.3.4. Chẩn đoán u não thất bên 

2.3.4.1. Kế hoạch chẩn đoán 

- Hỏi bệnh, thăm khám để hƣớng tới chẩn đoán lâm sàng khi bệnh nhân 

đến viện. Đánh giá tri giác theo thang điểm Glasgow và đánh giá chức năng 

thần kinh theo thang điểm Karnofski.  

- Chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hƣởng từ. Nếu thấy có sự tăng 

mạch của khối u, hoặc nghi ngờ dị dạng mạch máu não thì chụp mạch máu 

não. Khi thấy khối u tăng sinh mạch máu mạnh thì thực hiện thủ thuật gây tắc 

mạch khối u để làm giảm lƣu lƣợng máu. 

2.3.4.2. Chẩn đoán xác định 

Các triệu chứng lâm sàng của u não thất bên chỉ có tính chất gợi ý chẩn 

đoán vì thƣờng xuất hiện muộn và không đặc hiệu. Do đó, chẩn đoán xác định 

u não thất bên chủ yếu dựa vào các đặc điểm của chẩn đoán hình ảnh.  

- Lâm sàng: hội chứng tăng áp lực trong sọ (nhức đầu, nôn hoặc buồn 

nôn, giảm thị lực), hội chứng thần kinh khu trú (liệt/yếu nửa ngƣời, rối loạn 

cảm giác),…  

- Chẩn đoán hình ảnh: hình ảnh u ở vùng não thất bên trên phim chụp 

cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hƣởng là yếu tố xác định chẩn đoán.  

2.3.4.3. Chẩn đoán mô bệnh học 

Chẩn đoán sơ bộ hình thái bệnh học u dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp vi 

tính, chụp cộng hƣởng từ. Chẩn đoán xác định mô học khối u khi có kết quả 

giải phẫu bệnh sau phẫu thuật.  

2.3.5. Điều trị u não thất bên 

2.3.5.1. Điều trị nội khoa trước mổ 

Synacthene: chống phù não, 1mg x 1 ống/ ngày, thời gian tùy từng 

bệnh nhân cụ thể. Dung dịch Mannitol 20%: tùy mức độ TALNS trên từng 

bệnh nhân.  
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2.3.5.2. Điều trị giãn não thất trước mổ 

Mổ dẫn lƣu dịch não-tuỷ cho những bệnh nhân bị giãn não thất trƣớc 

khi tiến hành phẫu thuật lấy u. 

2.3.5.3. Điều trị vi phẫu thuật  

Tùy vị trí, tính chất và hƣớng xâm lấn của u, cũng nhƣ thói quen của 

phẫu thuật viên mà lựa chọn đƣờng mổ thích hợp cho từng bệnh nhân. Trƣớc 

mỗi trƣờng hợp, cần nghiên cứu kỹ để lựa chọn đƣờng mổ dựa trên điểm xuất 

phát của khối u và các cuống mạch nuôi. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

phần lớn bệnh nhân đƣợc mổ bằng đƣờng qua vỏ não. Xác định đƣờng vào 

bằng chụp CHT và hệ thống định vị thần kinh để tránh gây tổn thƣơng mạch 

máu, đặc biệt là hệ thống tĩnh mạch trong não thất.  

               

Hình 2.1. Xác định đƣờng mổ bằng hệ thống định vị thần kinh 

(BA: BN Nguyễn Bảo L., 62T, SBA 28465 D33). 

* Chuẩn bị bệnh nhân: 

- Gây mê nội khí quản. Đặt trên khung cố định đầu (khung Mayfield) 

và cao hơn tim.  
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- Tƣ thế bệnh nhân: nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp tùy thuộc vị trí u 

(đa số bệnh nhân trong nghiên cứu đƣợc đặt ở tƣ thế nằm ngửa). Tƣ thế cần 

đơn giản và thuận lợi sao cho trƣờng mổ vùng tiếp cận với khối u nằm ở vị trí 

cao nhất, thuận lợi cho thao tác của phẫu thuật viên. Tránh gập hoặc xoắn vặn 

cổ, tránh đặt vị trí đầu thấp làm TALNS trong khi mổ.  

Lƣu ý đến tuần hoàn tĩnh mạch trở về: tĩnh mạch cảnh không bị chèn ép 

tránh hiện tƣờng phù não trong mổ. Nếu nguy cơ phù não nhiều trong mổ có 

thể dẫn lƣu dịch não-tủy ra ngoài qua dẫn lƣu não thất. 

 

  

Hình 2.2. Tƣ thế bệnh nhân. (Nguồn: Kanno T., 1995) [129]. 

* Các bước phẫu thuật: 

a) Đường rạch da 

Đƣờng rạch da phải tạo thuận lợi cho việc mở sọ và bộc lộ hƣớng đi 

rõ ràng vào khối u. Tùy đƣờng mổ tiếp cận u mà chọn rạch da: đƣờng thẳng, 

hình vòng cung, móng ngựa, chú ý phân bố các mạch máu ở cuống da. 

  

Hình 2.3. Đƣờng rạch da mổ lấy khối u nằm ngã ba não thất  

(BA: BN Nguyễn Bảo L., 62T, SBA 28465 D33). 
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b) Mở nắp xương sọ 

Mở nắp xƣơng sọ bằng khoan máy. Đƣờng mở nắp sọ tuỳ theo vị trí 

của u. Có nhiều đƣờng vào nhƣ: trán, thái dƣơng, đỉnh, chẩm, thái dƣơng-nền 

sọ tuỳ thuộc vào vị trí và kích thƣớc của khối u. Mở nắp sọ hình tam giác, 

hoặc hình chữ nhật. Nghiên cứu hình ảnh cộng hƣởng từ trƣớc mổ để xác định 

đƣờng mổ chính xác.  

Cần khâu treo màng cứng trƣớc khi mở màng cứng để tránh bóc tách 

vào màng cứng sau khi hút dịch não-tủy trong não thất. Vì trong quá trình lấy 

u, việc hút nhiều dịch não tủy sẽ làm xẹp não rất nhiều, gây máu tụ ngoài 

màng cứng. 

 

Hình 2.4. Đƣờng rạch da, mở sọ. (Nguồn: Kanno T., 1995) [129]. 

  

Hình 2.5. Mở nắp xƣơng sọ 

(BA: BN Nguyễn Bảo L., 62T, SBA 28465 D33). 
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c) Mở màng não 

Màng não đƣợc mở song song với bờ của volet. Với đƣờng qua thể 

chai, đƣờng rạch màng não tiến càng sát xoang tĩnh mạch dọc trên càng tốt để 

bộc lộ rõ đƣợc liềm đại não. Nếu não phù thì phải chọc não thất ở sừng trán. 

Tránh làm tổn thƣơng các tĩnh mạch đổ vào xoang tĩnh mạch dọc trên hoặc 

các tĩnh mạch dẫn lƣu. Lật màng não và khâu treo cẩn thận không làm rách 

xoang tĩnh mạch hoặc ép làm ảnh hƣởng đến lƣu thông của xoang. 

 

Hình 2.6. Mở màng não. (BA: BN Nguyễn Bảo L., 62T, SBA 28465 D33). 

d) Mở qua thể chai hoặc qua vỏ não 

Qua thể chai:  

Đặt van vén não để đƣờng vào đến lỗ Monro. Sử dụng hệ thống định vị 

thần kinh là chính xác nhất để chọn đƣờng vào. Đặt bông bảo vệ não, phẫu 

tích thẳng từ trên xuống theo liềm đại não.  

Cắt bỏ các tĩnh mạch cầu nối mặt trong của hai bán cầu đại não, các 

tĩnh mạch này tạo thành một hàng rào đầu tiên, mỗi bán cầu có trung bình từ 8 

đến 12 tĩnh mạch đổ vào xoang TM dọc trên, dài khoảng 1-2 cm, các TM này 

có thể có vùng bám dính trên một đoạn khoảng 8 cm vào thành bên của xoang 

TM dọc trên trƣớc khi xuyên qua. Trong số tĩnh mạch treo ở đƣờng giữa, tĩnh 
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mạch rãnh trung tâm cũng nhƣ các tĩnh mạch cạnh trung tâm là những tĩnh 

mạch quan trọng cần tránh làm tổn thƣơng trong mổ.  

Động mạch đầu tiên gặp phải là động mạch viền chai, động mạch này 

nằm ngay trên hồi đai, phẫu thuật viên có thể nhầm động mạch viền chai và 

động mạch quanh thể chai vì hồi đai có màu vàng giống thể chai. Rãnh đai 

nằm trƣớc khớp trán đỉnh 5 cm, và sâu khoảng 2-3 cm. Phẫu tích sâu xuống 

dƣới tìm động mạch quanh thể chai, nằm trong rãnh thể chai. Trong một số 

trƣờng hợp, động mạch bị hồi đai phủ lên. Đặt van vén não thứ 2 để vén não, 

bộc lộ đƣợc động mạch quanh thể chai bên đối diện. 

Mở thể chai: đƣờng mở nằm dọc giữa 2 động mạch quanh thể chai, dài 

khoảng 2-3 cm. Thể chai không có mạch máu, dày khoảng 6-7 mm, có thể 

mỏng hơn khi có giãn não thất. Sau khi rạch qua thể chai, cần đặt lại van vén 

não vì dịch não tủy thoát ra nhiều và làm xẹp não.  

 

  A B 
 

Hình 2.7. Đƣờng mổ qua thể chai 

(A; Rhoton, 2002 [14]; B: BN Bùi Văn H., SBA 13027 D33). 

Sau khi đã mở vào thể chai, cần nắm đƣợc các mốc giải phẫu sau để 

tiếp tục phẫu thuật: nếu vào não thất bên cùng bên thì lỗ Monro cùng bên sẽ 

rất dễ nhận ra. Nếu nhìn thấy các mốc giải phẫu (đám rối mạch mạc, tĩnh 

mạch thị vân) cả hai bên thì đƣờng qua thể chai đã hƣớng sang não thất bên 

bên đối diện. Qua đƣờng này có thể tiếp cận với vách trong suốt. Trong một 
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số trƣờng hợp, cần cắt vách trong suốt để đi vào não thất bên bên đối diện vì 

khi não thất giãn sẽ đẩy vách trong suốt che mất lỗ Monro. Nếu đƣờng qua 

thể chai đi vào một vùng không có tĩnh mạch hoặc đám rối mạch mạc thì có 

thể là đã vào nang vách trong suốt. 

Qua vỏ não:  

Nếu não phù cần chọc não thất trƣớc để hút bớt dịch não tủy. Đƣờng 

vào của kim chọc Trocart (có thể đƣợc hƣớng dẫn của hệ thống định vị thần 

kinh) chính là đƣờng vào lấy u. Trong trƣờng hợp không phù não, mở vỏ não 

song song với rãnh cuộn não. Đƣờng mở ở chính giữa cuộn não dài 1,5-2 cm.  

Sau khi mở vỏ não, đi thẳng vào đến não thất qua chất trắng dễ dàng vì 

chất trắng không có mạch máu. Nếu não thất giãn thì càng thuận lợi hơn.  

Trong khi phẫu thuật, đƣờng vào não thất phải đảm bảo không bị che 

lấp các góc, nếu não thất giãn nhiều thì cần tính đến sự thay đổi vị trí của tổ 

chức não sau khi hút dịch não tủy. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Đƣờng mổ qua vỏ não 

(A: theo Rhoton, 2002 [14]; B: BN Nguyễn Bảo L., 62T, SBA 28465 D33). 

e) Lấy u  

Đặt kính vi phẫu để mở lớp màng não thất, xác định khối u. Nhận định 

khó khăn trong phẫu thuật (hội chứng tăng áp lực trong sọ, giãn não thất với 

phù não). Nghiên cứu kỹ liên quan giữa vị trí, kích thƣớc, tính chất xâm lấn u 

  A B 
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với khả năng lấy u; mức độ ngấm thuốc cản quang với chảy máu trong mổ; 

liên quan giữa u với mạch máu, tổ chức não xung quanh. Đặt bông ƣớt xung 

quanh u nhằm tránh chảy máu vào khoang não thất rồi mới lấy u.  

Nếu u nhỏ dễ lấy, có thể bóc tách theo bao u lấy u thành một khối, cần 

chú ý không đè ép vào nhu mô não kế cận và tổn thƣơng hệ thống động tĩnh 

mạch quanh u. U to cần lấy u dần dần trong bao làm giảm thể tích u. Cắt rời 

và lấy bỏ u thành từng mảnh nhỏ bằng dao điện hình vòng, máy hút siêu âm 

(dao Sonopet) để làm giảm thể tích u rồi mới lấy u toàn bộ, nhằm tránh 

không làm tổn thƣơng cấu trúc, mạch máu xung quanh.  

Khi lấy đƣợc mảnh u ở trung tâm, gửi khoa Giải phẫu bệnh làm sinh 

thiết tức thì. Dựa vào kết quả sinh thiết, đối chiếu với dự đoán tính chất mô 

học đại thể của khối u mà quyết định lấy hết u hay lấy một phần u. Nếu là u 

ác tính hay thâm nhiễm, thƣờng chỉ lấy u để sinh thiết hoặc giảm áp. 

 

Hình 2.9. Kỹ thuật lấy u. (Nguồn: Rhoton, 2002) [14]. 

Để giảm chảy máu, nên chủ động kiểm soát và cầm máu trong khi lấy 

u, tốt nhất nên lấy u trong bao. Sau đó phẫu tích quanh u để sớm cắt bỏ diện u 

xuất phát với nguồn mạch máu nuôi dƣỡng khối u. Cầm máu tỉ mỉ chu vi 
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xung quanh u. Bảo vệ các mạch máu đƣợc ƣu tiên hàng đầu, đặc biệt là hệ 

thống tĩnh mạch.  

Sau khi lấy u, lập lại lƣu thông dịch não-tuỷ bằng cách mở thông hai 

não thất bên qua vách trong suốt, mở thông các lỗ Monro. 

f) Đóng màng cứng, đặt lại mảnh xƣơng sọ, đóng vết mổ 

Bơm đầy dịch vào khoang não thất, đuổi khí, đóng kín màng cứng, cố 

định mảnh xƣơng sọ, đặt dẫn lƣu dƣới da, khâu kín vết mổ 2 lớp. Gửi xét 

nghiệm mô bệnh học khối u.  

* Trang thiết bị để mổ u não thất bên: 

Sử dụng kính vi phẫu trong mổ là bắt buộc vì u nằm ở rất sâu trong hộp 

sọ, xung quanh có tổ chức não lành là những cấu trúc chức năng rất quan 

trọng, đặc biệt tránh tổn thƣơng vùng vỏ não chất trắng và các cấu trúc mạch 

thần kinh xung quanh. Kính hiển vi phẫu thuật Carl-Zeiss của Đức: độ phóng 

đại 3-10 lần, đảm bảo cầm máu tỉ mỉ, ánh sáng lạnh không làm tổn thƣơng 

nhu mô não, khả năng làm việc ở mọi tƣ thế lấy u ở những vị trí sâu. 

- Dao siêu âm (SONOPET Model: VST 2081): đảm bảo lấy u bằng 

sóng siêu âm mà không làm tổn thƣơng nhu mô não lành. 

- Dao điện đơn cực và lƣỡng cực: máy Valley lab Force FX Đức với 

các mức độ đốt và cắt khác nhau. 

- Phƣơng tiện định vị thần kinh: hệ thống định vị dẫn đƣờng trong khi 

mổ (neuronavigation) bao gồm một đầu dò đƣợc đƣa vào phẫu trƣờng, dựa 

vào xử lý hình ảnh CLVT, CHT mà thể hiện chính xác vị trí thƣơng tổn cần 

tìm trên màn hình vi tính. Từ hình ảnh thu đƣợc, phẫu thuật viên có thể lựa 

chọn đƣờng vào thích hợp, lấy khối u dễ dàng hơn. 
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Các trang thiết bị trong phòng mổ thần kinh: 

   

Hình 2.10. Kính vi phẫu NC4  

(hãng Carl-Zeiss) 

Hình 2.11. Máy định vị 

Neuronavigation (hãng Brainlab) 

   

Hình 2.12. Dao điện đơn cực  

và lƣỡng cực Force FX 

Hình 2.13. Dao siêu âm SONOPET 

Model: VST 2081 

2.3.6. Tai biến, biến chứng trong và sau mổ 

2.3.6.1. Tai biến trong mổ 

Tổn thƣơng mạch máu: Bệnh nhân hôn mê, nhồi máu vùng phân bố 

mạch máu gây phù não: phải phẫu thuật mở sọ giải ép. Máu tụ ngoài màng 

cứng, dƣới màng cứng, trong não, phù não, dập não…: cần chụp CLVT ngay 

trong mổ, sau đó xử trí tùy theo tổn thƣơng. 
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2.3.6.2. Biến chứng sau mổ 

Ngay sau mổ, có thể gặp chảy máu (chảy máu não thất, máu tụ ngoài 

màng cứng, máu tụ dƣới màng cứng, máu tụ ổ mổ), phù não, giãn não 

thất,… Xử trí: điều trị nội khoa chống phù não với mannitol 20% truyền tĩnh 

mạch; phẫu thuật mở sọ giải ép khi tri giác không cải thiện kết hợp điều trị 

chống phù não, trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính có máu tụ sau mổ gây hiệu 

ứng choán chỗ.  

Một số biến chứng khác có thể gặp sau mổ: Rò dịch não-tủy: dẫn lƣu 

dịch não-tủy và phối hợp kháng sinh tiêm tĩnh mạch trong 5-7 ngày, rút dẫn 

lƣu thắt lƣng khi hết rò; nếu tình trạng rò vẫn tồn tại, cần tiến hành phẫu thuật 

bít rò. Viêm màng não: chọc dò thắt lƣng lấy dịch não tuỷ cấy vi khuẩn và 

kháng sinh đồ, điều trị theo kháng sinh đồ (nếu cấy vi khuẩn dƣơng tính) hoặc 

theo theo phát đồ điều trị viêm màng não. Động kinh: điều trị cắt cơn bằng 

diazepam 10 mg tiêm tĩnh mạch, duy trì bằng phenobarbital tiêm bắp hoặc 

thuốc chống động kinh đƣờng uống. Nhiễm khuẩn vết mổ: cấy bệnh phẩm từ 

vết mổ và điều trị theo kháng sinh đồ.  

2.3.7. Kết quả mô bệnh học 

Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm: tổ chức u đƣợc lấy từ phần trung tâm u 

nhằm tăng tính chính xác của kết quả mô bệnh học. Thu thập kết quả sinh 

thiết tức thì (đặc biệt với các loại u ác tính) trong mổ (nếu có) và kết quả mô 

bệnh học sau mổ. Tất cả các bệnh nhân đều đƣợc phân loại mô bệnh học theo 

các nhóm u não thất bên dựa vào Phân loại của TCYTTG năm 2007 và sửa 

đổi bổ sung năm 2016 [35]. 

Đại thể: bệnh phẩm sau khi mổ đƣợc gửi tới Khoa Giải phẫu bệnh kèm 

nhận xét về đại thể khối u. Vi thể: bệnh phẩm đƣợc cố định, đúc khối nến cắt 

mỏng 3-5 µm, nhuộm HE (Hematoxyline - Eosine), soi dƣới kính hiển vi 

quang học (Theo quy trình làm tiêu bản mô bệnh học của Khoa Giải phẫu  
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bệnh - Bệnh viện Việt Đức). Trong trƣờng hợp cần chẩn đoán phân biệt, tiến 

hành làm hóa mô miễn dịch tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện K. 

Bảng 2.2. Phân loại u não thất bên theo nguy cơ tái phát và mức độ  

tiến triển ác tính. (Theo TCYTTG, 2016 [35]) 

Các nhóm u não thất bên 
Độ 

mô học 

Mã  

bệnh 

Nhóm có nguy cơ thấp về mức độ tái phát và tiến triển ác tính 

U dƣới màng não thất (subependymoma) I 9383/1 

U màng não thất thể nhầy nhú (myxo papillary 

ependymoma) 
I 9394/1 

U tế bào hình sao khổng lồ dƣới màng não thất 

(subependymal giant cell astrocytoma) 
I 9384/1 

U màng não (meningioma) I 9530/0 

U nhú đám rối mạch mạc (choroid plexus papilloma) I 9390/0 

Nhóm có nguy cơ cao về mức độ tái phát và tiến triển ác tính 

U tế bào thần kinh trung ƣơng (central neurocytoma) II 9506/1 

U màng não thất (ependymoma): II 9391/3 

U màng não thất có phức hợp RELA (RELA fusion–positive 

ependymoma) 
II, III 9396/3 

U màng não thất ác tính (malignant ependymoma) III 9392/3 

U nhú đám rối mạch mạc thể không điển hình  

(atypical choroid plexus papiloma) 
II 9390/1 

Carcinoma đám rối mạch mạc (choroid plexus carcinoma) III 9390/3 

U màng não không điển hình (atypical meningioma) II 9539/1 

U màng não ác tính (malignant meningioma) III 9530/3 
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2.3.8. Đánh giá kết quả phẫu thuật 

* Mức lấy u được đánh giá trực tiếp trong mổ và trong thời gian sau mổ 

qua chụp CLVT hoặc CHT: 

Bảng 2.3. Bảng đánh giá mức độ lấy u  

Lấy hết u 
Khi mổ lấy hết u, chụp CLVT hay CHT không còn hình ảnh u 

xuất hiện sau khi tiêm thuốc. 

Lấy gần hết u 
Khi mổ lấy gần hết u, chụp CLVT hay CHT u còn lại nhỏ hơn 

1/3 kích thƣớc u trƣớc mổ. 

Lấy một phần u 
Khi mổ lấy một phần u, chụp CLVT hay CHT u còn lại lớn 

hơn 1/3 kích thƣớc u trƣớc mổ. 

Chỉ sinh thiết u Lấy u không hoàn toàn, chỉ sinh thiết làm giải phẫu bệnh lý. 

Không lấy u Do não phù, tổn thƣơng mạch máu lớn, không thể tiếp cận u… 

* Kết quả lúc ra viện (2 tuần sau mổ):  

- Sự cải thiện các triệu chứng (rối loạn tri giác, yếu nửa ngƣời, động 

kinh, rối loạn tâm thần, giảm thị lực, rối loạn vận nhãn) cũng nhƣ các triệu 

chứng mới xuất hiện thêm. Đánh giá dựa trên thang điểm Karnofski về tình 

trạng của bệnh nhân ngay tại thời điểm ra viện theo hai mức: KPS từ 60-100 

điểm: nhóm kết quả tốt; KPS từ 0-50 điểm: nhóm kết quả kém.  

- Ghi nhận các biến chứng: máu tụ sau mổ, phù não, rò dịch não tủy, 

viêm màng não, động kinh, giãn não thất, nhiễm khuẩn vết mổ, tử vong,… 

* Kết quả khám lại sau khi ra viện:  

Bệnh nhân đƣợc tiếp tục theo dõi sau khi ra viện tại các thời điểm: 6 

tháng sau mổ, 12 tháng sau mổ và sau đó mỗi năm một lần. Trƣờng hợp bệnh 

nhân đến khám sớm hơn vì có triệu chứng, sẽ đƣợc ghi nhận thêm.  

Các yếu tố để đánh giá: kết quả phục hồi thể trạng, cải thiện chất lƣợng 

sống sau điều trị tại các thời điểm tái khám theo chỉ số chức năng sống 
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Karnofski. Diễn biến các triệu chứng, các triệu chứng mới xuất hiện, biến 

chứng muộn (kể cả tử vong), sự tái phát của u.  

Bệnh nhân đƣợc khám tại phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thần 

kinh, Bệnh viện Việt Đức theo phiếu hẹn, và đƣợc chụp CHT kiểm tra. Bệnh 

nhân ở xa: trả lời qua thƣ, phiếu ghi mẫu sẵn hoặc bằng gọi điện thoại phỏng 

vấn hoặc đến tận nhà bệnh nhân khám lại. 

* Tiêu chuẩn đánh giá bệnh nhân sau mổ: 

 Lấy hết u: chụp CLVT hoặc CHT không còn hình ảnh u trên phim. U 

tồn dƣ, tái phát sau mổ: chụp CLVT hoặc và CHT sọ não có bơm thuốc để 

đánh giá mức độ tồn dƣ hay tái phát. 

Nếu lần mổ đầu tiên có ghi nhận lấy toàn bộ u (biên bản phẫu thuật, 

hoặc lƣu trữ trên định vị thần kinh hoặc nội soi thần kinh) hay chụp CLVT 

hay CHT sọ não không còn u mà khi chụp kiểm tra lại có u, hoặc tại thời điểm 

chụp phim sau mổ u có kích thƣớc lớn hơn u đã kiểm tra sau mổ ở thời điểm 

trƣớc đó (biên bản mổ ghi nhận lấy gần hết u hoặc sinh thiết) thì đƣợc xác 

định là u tái phát. 

Nếu lần mổ đầu tiên ghi nhận lấy gần hết, lấy một phần u hoặc chỉ sinh 

thiết u khi chụp CLVT và hoặc CHT sọ não sau mổ phát hiện u không phát 

triển đƣợc định nghĩa là u tồn dƣ. 

2.3.9. Các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật 

- Tuổi bệnh nhân, thời gian mắc bệnh. 

- Kích thƣớc, vị trí, phân loại u. 

- Tình trạng bệnh nhân trƣớc mổ (theo phân loại Karnofski). 

- Khả năng lấy u trong phẫu thuật. 

- Kết quả mô bệnh học. 
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2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU 

Từng bảng thu thập số liệu đƣợc kiểm tra mức độ hoàn tất, hợp lí và 

mức độ chính xác. Mã hóa dữ liệu theo qui ƣớc cho từng biến số và toàn bộ số 

liệu thu thập đƣợc nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Kết quả 

nghiên cứu sẽ đƣợc trình bày dƣới dạng bảng phân phối và biểu đồ minh họa. 

Phân tích số liệu nhƣ sau:  

Thống kê mô tả: gồm biến số định tính (tần số, tỉ lệ phần trăm); biến số 

định lƣợng: tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và độ lệch chuẩn 

( X SD).  

Thống kê phân tích: dùng phép kiểm χ
2
 so sánh các tỉ lệ. Dùng phép 

kiểm chính xác Fisher’s exact với các biến số định lƣợng khi có ít nhất một kỳ 

vọng có giá trị lý thuyết nhỏ hơn 5 để khảo sát mối liên quan giữa kích thƣớc 

khối u và các yếu tố thời gian khởi phát đến khi nhập viện, độ phù quanh u, 

lƣợng máu truyền trong phẫu thuật. Để đánh giá mối liên quan của các yếu tố 

tuổi, kích thƣớc u, phân loại u, tình trạng bệnh nhân trƣớc mổ đến kết quả sau 

phẫu thuật,… sử dụng kiểm định χ
2
 McNemar. Sử dụng phƣơng pháp Kaplan-

Meier để ƣớc tính thời gian sống thêm và so sánh sự khác biệt bằng Log-ranks 

test. Ngƣỡng có ý nghĩa thống kê đƣợc chọn là p < 0,05. 

2.5. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

Các thông tin về bệnh lý của bệnh nhân trong hồ sơ hoàn toàn đƣợc bảo 

mật. Nghiên cứu đƣợc tiến hành với sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện 

Việt Đức. Các số liệu thu thập cho nghiên cứu chỉ sử dụng cho mục đích khoa 

học và các thông tin liên quan cá nhân sẽ đƣợc giữ bí mật. 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Số liệu nghiên cứu là 57 bệnh nhân u não thất bên đƣợc chẩn đoán và 

điều trị vi phẫu phuật tại Bệnh viện Việt-Đức từ năm 2011-2015, chúng tôi 

thu đƣợc các kết quả sau: 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN 

3.1.1. Tần suất 

Tần suất u não thất bên tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt-

Đức là 57 bệnh nhân/5 năm (từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015). 

3.1.2. Tuổi và giới 

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số BN Tỉ lệ % 

Dƣới 10 1 1,8 

10-19 9 15,8 

20-29 14 24,6 

30-39 12 21,1 

40-49 8 14,1 

50-59 8 14,1 

Trên 60 5 8,8 

Tổng 57 100 

Nhận xét: 

Bệnh nhân ở nhóm tuổi từ 20-29 chiếm tỉ lệ cao nhất (24,6%), sau đó 

đến nhóm tuổi 30-39 (21,1%). Nhóm tuổi dƣới 10 có tỉ lệ thấp nhất với 01 

bệnh nhân (1,8%). Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu là 35, độ 

lệch chuẩn là 16,2 tuổi (35,1 ± 16,2). Bệnh nhân ít tuổi nhất là 14 tháng, cao 

nhất là 77 tuổi. 
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Bảng 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới 

Giới Số BN  Tỉ lệ % 

Nam 26 45,6 

Nữ 31 54,4 

Tổng 57 100 

Nhận xét: có 26 bệnh nhân nam và 31 bệnh nhân nữ, tỉ lệ nam/nữ là 

0,8/1 (nam giới 45,6%; nữ 54,5%). 
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Biểu đồ 3.1. Phân bố nhóm bệnh nhân theo tuổi và giới 

Nhận xét: 

Tỉ lệ bệnh nhân nam và nữ khác nhau nhiều nhất ở nhóm tuổi 20-29, 

sau đó đến nhóm tuổi 50-59, và 10-19. Ở các nhóm tuổi khác, tỉ lệ nam/nữ 

không có khác biệt đáng kể. 

Tỉ lệ % 
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3.1.3. Nơi cƣ trú 

Bảng 3.3. Phân bố nơi cƣ trú của bệnh nhân 

Nơi cư trú Số BN Tỉ lệ % 

Nông thôn 39 68,4 

Thành phố 18 31,6 

Tổng 57 100 

Nhận xét:  

Bệnh nhân chủ yếu sống ở vùng nông thôn (68,4%), chỉ có 31,6% sống 

ở thành phố. Đây có thể là lý do phát hiện bệnh muộn. 

3.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN U NÃO THẤT BÊN  

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng 

3.2.1.1. Lý do vào viện 

Bảng 3.4. Lý do vào viện của bệnh nhân 

TT Lý do vào viện Số BN Tỉ lệ % 

1 Mờ mắt 16 28,2 

2 Nhức đầu 11 19,3 

3 Liệt, yếu nửa ngƣời, hoặc một chi 08 14,0 

4 Rối loạn thăng bằng 06 10,4 

5 Chấn thƣơng sọ não 05 8,8 

6 Hôn mê, lơ mơ 04 7,0 

7 Động kinh 03 5,3 

8 Rối loạn tâm thần 02 3,5 

9 Rối loạn trí nhớ 02 3,5 

Tổng 57 100 

Nhận xét: 

Đây là những lý do khó chịu nhất mà bệnh nhân đến khám bệnh, hoặc 

điều trị ở tuyến trƣớc không đỡ nên chuyển tuyến trên điều trị: 

- Biểu hiện mờ mắt hoặc mắt không nhìn thấy chiếm tỉ lệ cao nhất: 

28,2% trƣờng hợp. 
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- Nhức đầu thƣờng là triệu chứng đầu tiên khởi phát bệnh, nhƣng chỉ có 

11 bệnh nhân (19,3%) đến khám bệnh vì lý do này. 

- Có 24 bệnh nhân (42%) đến khám khi có dấu hiệu nặng nhƣ: 08 bệnh 

nhân (14,0%) liệt/yếu nửa ngƣời hoặc một chi; 06 bệnh nhân (10,4%) đi loạng 

choạng, rối loạn thăng bằng; 07 bệnh nhân (12,3%) rối loạn tâm thần, trí nhớ, 

động kinh; đặc biệt, 04 bệnh nhân (7,0%) tri giác hôn mê và lơ mơ. 

Có 05 bệnh nhân (8,8%) đến khám bệnh vì triệu chứng thần kinh sau 

chấn thƣơng sọ não, chụp phim cắt lớp vi tính hay cộng hƣởng từ phát hiện 

khối u trong não thất bên. 

3.2.1.2. Thời gian từ khi có triệu chứng lâm sàng đến khi chẩn đoán bệnh 
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Biểu đồ 3.2. Thời gian mắc bệnh 

Nhận xét: 

Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng đến khi đƣợc chẩn 

đoán bệnh thƣờng muộn: sau 12 tháng có tỉ lệ cao nhất với 33,3% (muộn nhất 

là sau 10 năm với 1,8%). Chẩn đoán bệnh trƣớc 3 tháng cũng có tỉ lệ khá cao 

(31,6%), sớm nhất sau 1 tuần với trẻ 14 tháng tuổi (1,8%).  
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Bảng 3.5. Đối chiếu giữa thời gian mắc bệnh và kích thƣớc khối u 

KT khối u 

 

Thời gian mắc bệnh 

< 2 cm 2-4 cm 4-6 cm > 6 cm p 

n % n % n % n % 

> 0,05 

(0,558) 

Dƣới 3 tháng 1 5,6 3 16,7 7 38,9 7 38,9 

Từ 3 đến 6 tháng 0 0 3 30,0 4 40,0 3 30,0 

Từ 6 đến 9 tháng 0 0 0 0 1 100 0 0 

Từ 9 đến 12 tháng 0 0 4 44,4 4 44,4 1 11,2 

Trên 12 tháng 0 0 2 10,5 7 36,8 10 52,6 

Tổng 1  12  23  21  

Nhận xét: 

Thời gian mắc bệnh (từ lúc có triệu chứng đầu tiên đến khi đƣợc khám 

bệnh) không có mối liên quan với kích thƣớc u. Dù nhiều bệnh nhân đến 

khám bệnh sớm trƣớc 3 tháng song tỉ lệ có khối u có đƣờng kính dƣới 4 cm 

cũng chỉ chiếm 22,3%. Có 06 bệnh nhân (10,4%) dù đến khá muộn” sau 9 

tháng thì vẫn có kích thƣớc u dƣới 4 cm (Kiểm định Fisher-exact test). 

3.2.1.3. Biểu hiện lâm sàng 

 Bảng 3.6. Biểu hiện lâm sàng*  

Biểu hiện lâm sàng Số BN Tỉ lệ % 

Nhức đầu 51 89,5 

Buồn nôn, nôn 42 73,7 

Nhìn mờ, mất thị lực 36 63,3 

Hội chứng tăng áp lực nội sọ 36 63,2 

Rối loạn tâm thần 17 29,9 

Mất tập trung 12 21,1 

Run chân tay 11 19,3 
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Biểu hiện lâm sàng Số BN Tỉ lệ % 

Rối loạn trí nhớ 11 19,3 

Yếu, liệt nửa ngƣời 12 21,1 

Động kinh 06 10,4 

Rối loạn thăng bằng 06 10,4 

Hôn mê, rối loạn tri giác 04 7,0 

Rối loạn ngôn ngữ 01 1,8 

* Một bệnh nhân có thể biểu hiện nhiều triệu chứng 

Nhận xét:  

Nhức đầu là triệu chứng hay gặp nhất và là triệu chứng đầu tiên ở đa số 

bệnh nhân (89,5%). Nôn và buồn nôn thƣờng đi kèm với nhức đầu, gặp ở 42 

bệnh nhân (73,7%). Nhìn mờ, mất thị lực cũng khá phổ biến với 36 bệnh nhân 

(63,3%). Tỉ lệ phù gai thị là 33 (57,9%) bệnh nhân, có 03 (5,4%) bệnh nhân 

teo gai, mất thị lực hoàn toàn. Hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình: 36 

bệnh nhân (63,3%). 

Các rối loạn tâm-thần kinh: rối loạn tâm thần xảy ra ở 17 bệnh nhân 

(29,9%), trong đó có 02 bệnh nhân (3,5%) rối loạn tâm thần dạng hƣng phấn, 

02 bệnh nhân (3,5%) rối loạn tâm thần dạng trầm cảm; mất tập trung 12 bệnh 

nhân (21,1%); rối loạn trí nhớ 11 bệnh nhân (19,3%); 03 bệnh nhân (5,3%) rối 

loạn tính cách.  

Triệu chứng thần kinh phối hợp nhƣ yếu, liệt nửa ngƣời (hoặc liệt một 

chi) gặp ở 12 bệnh nhân (21,1%); run chân tay 11 bệnh nhân (19,3%); rối loạn 

thăng bằng: 06 bệnh nhân (10,4%); rối loạn ngôn ngữ, nói khó: 01 bệnh nhân 

(1,8%). Có 06 bệnh nhân (10,4%) bị động kinh cục bộ, 01 bệnh nhân động 

kinh điều trị nội trong 10 năm. Rối loạn tri giác xảy ra ở 04 bệnh nhân (7,0%). 
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3.2.1.4. Tri giác bệnh nhân trước mổ 

Bảng 3.7. Tri giác bệnh nhân trƣớc mổ theo thang điểm Glasgow 

Thang điểm Glasgow Số BN Tỉ lệ % 

Từ 13-15 điểm 53 93% 

Từ 9-12 điểm 2 3,5% 

Từ 3- 8 điểm 2 3,5% 

Tổng 57 100% 

Nhận xét:  

Hầu hết (53 trƣờng hợp) bệnh nhân đến khám và xác định chẩn đoán 

trong tình trạng bình thƣờng, tỉnh (93%). Chỉ có 04 bệnh nhân (7%) rối loạn 

tri giác lơ mơ và hôn mê. 

3.2.1.5. Điểm Karnofski của bệnh nhân trước mổ 

7

57,9

12,3

22,8

I

II

III

IV

 
Biểu đồ 3.3. Đánh giá chức năng thần kinh theo thang điểm Karnofski 

Nhận xét: 

Tình trạng bệnh nhân trƣớc mổ đƣợc đánh giá bằng thang điểm 

Karnofski. Có 13 bệnh nhân thuộc nhóm I (22,8%), 07 bệnh nhân nhóm II 

(12,3%), 33 bệnh nhân nhóm III (57,9%) và 04 bệnh nhân nhóm IV (7,0%).  

3.2.2. Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh  

Có 31/57 bệnh nhân (54,4%) đƣợc chụp cắt lớp vi tính, tất cả 57 bệnh 

nhân (100%) đƣợc chụp cộng hƣởng từ. 
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3.2.2.1. Chụp cắt lớp vi tính  

Bảng 3.8. Kích thƣớc khối u (n=31) 

Kích thước u (cm) Số BN Tỉ lệ % 

< 2 0 0 

2-4 09 28,2 

4-6 11 34,4 

> 6 11 34,4 

Nhận xét: 

Trên phim chụp CLVT, không bệnh nhân nào có u dƣới 2 cm đƣờng 

kính. U não thất bên chủ yếu đƣợc phát hiện khi có kích thƣớc  4 cm: 22 

bệnh nhân (68,8%).  

Bảng 3.9. Hình ảnh u não thất bên trên cắt lớp vi tính (n=31) 

Hình ảnh Số BN Tỉ lệ % 

Tăng tỉ trọng 16 51,6 

Hỗn hợp tỉ trọng 14 45,2 

Đồng tỉ trọng 01 3,2 

Vôi hóa trong u 16 51,6 

Chảy máu trong u 06 19,4 

Ổ đặc (có hoặc không có nang) 31 100 

Bắt thuốc cản quang  31 100 

Giãn não thất  15 48,4 

Ranh giới:   

Rõ  23 74,2 

Không rõ 8 25,8 

Nhận xét: 

U não thất bên hay gặp dạng hỗn hợp tỉ trọng (16 bệnh nhân - 51,6%), 

tăng tỉ trọng 14 bệnh nhân (45,2%), đồng tỉ trọng 01 bệnh nhân (3,2%). Tất cả 

31 bệnh nhân (100%) u có cấu trúc dạng đặc, hoặc dạng đặc trong có nang 

dạng hốc nhỏ. Tất cả 31 trƣờng hợp đƣợc chụp CLVT đều bắt thuốc cản 



 75 

quang, có 15 trƣờng hợp giãn não thất (48,4%). Vôi hóa với các mức độ từ ít 

đến nhiều gặp ở 16 bệnh nhân (51,6%). Dấu hiệu chảy máu trong u chỉ gặp ở 

06 bệnh nhân, chiếm 19,4%.  

  

Hình 3.1. U màng não thất: u đặc có nang ranh giới rõ, tỉ trọng hỗn 

hợp, vôi hóa trong u, bắt thuốc cản quang, giãn não thất một bên. (BA: 

BN Nguyễn Thị Vân A., 21T, SBA 11421D33). 

3.2.2.2. Chụp cộng hưởng từ 

Bảng 3.10. Vị trí u trên phim cộng hƣởng từ  

Vị trí Số BN Tỉ lệ % 

Hai bên não thất 19 33,3 

Não thất bên phải 14 24,6 

Não thất bên trái 24 42,1 

Các vị trí cụ thể:   

Sừng trán, lỗ Monro 06 10,5 

Sừng thái dƣơng 02 3,5 

Sừng chẩm 04 8,8 

Thân não thất 23 36,8 

Ngã ba não thất 22 40,4 

Tổng 57 100 

Nhận xét: 

Có 38 bệnh nhân (66,7%) khi chụp phim thấy khối u nằm một bên não 

thất, trong đó chủ yếu là não thất bên trái 24/38 bệnh nhân, còn lại là ở não 
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thất bên phải 14/38 bệnh nhân. U nằm ở cả hai bên não thất 19 bệnh nhân 

(33,3%). Vị trí cụ thể của u trong não thất bên: chủ yếu nằm ở thân và ngã ba 

45 bệnh nhân (79%), sừng trán 6 bệnh nhân (10,5%), sừng chẩm 04 bệnh 

nhân (7,0%) và sừng thái dƣơng ít nhất 02 bệnh nhân (3,5%). 

Bảng 3.11. Kích thƣớc khối u 

Kích thước u (cm) Số BN Tỉ lệ % 

<2 01 1,8 

2-4 12 21,1 

4-6 23 40,4 

> 6 21 36.8 

Nhận xét: 

Kích thƣớc u chủ yếu là lớn hơn 4 cm, gặp ở 44 bệnh nhân (77,2%), u 

lớn nhất 9 cm gặp ở một bệnh nhân. Kích thƣớc u nhỏ hơn 4 cm thấy ở 13 

bệnh nhân (22,8%), u nhỏ nhất là 1,7 cm. 

Bảng 3.12. Đặc điểm u não thất bên trên phim chụp cộng hƣởng từ  

Đặc điểm  Số lượng Tỉ lệ % 

Cấu trúc:   

Đặc 21 36,9 

Hỗn hợp 36 63,1 

Ranh giới:   

Rõ 48 84,2 

Không rõ 08 15,8 

Tín hiệu:   

Đồng nhất 21 36,9 

Không đồng nhất 36 63,1 

Thời gian T1WI:   

Tăng tín hiệu 06  10,5 
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Đặc điểm  Số lượng Tỉ lệ % 

Giảm tín hiệu 34 59,6 

Đồng tín hiệu 17 29,9 

Thời gian T2WI:   

Tăng tín hiệu 36 63,1 

Giảm tín hiệu 14 24,6 

Đồng tín hiệu 07 12,3 

Ngấm thuốc sau tiêm thuốc đối quang:   

Mạnh 30 52,7 

Vừa 14 24,6 

Ít  12 20,9 

Không ngấm 01 1,8 

Vôi hóa  18 31,5 

Chảy máu  08 14 

Giãn não thất 33 57,8 

Nhận xét: 

U thƣờng có cấu trúc đặc kèm theo nang to nhỏ gặp ở 36 bệnh nhân 

(63,1%); ổ đặc đơn thuần: 21 bệnh nhân (36,1%). Vôi hóa trong u thành mảng 

hay đốm: 18 bệnh nhân (31,5%). Chảy máu trong u: 08 bệnh nhân (14%), 

trong đó có 01 bệnh nhân kèm chảy máu não thất (1,8%). 

U não thất bên đa số có ranh giới rõ: 48 bệnh nhân (84,2%). Các trƣờng 

hợp không rõ (15,8%) thƣờng do u xâm lấn ra ngoài não thất. Có 01 bệnh 

nhân (1,8%) u nằm hoàn toàn trong não thất bên nhƣng ranh giới không rõ. 

Phần lớn u bắt thuốc mạnh (đồng đều hoặc không đều): 30 bệnh nhân 

(52,7%); ngấm thuốc mức độ vừa và ít ở 26 bệnh nhân (45,5%); không ngấm 

01 bệnh nhân (1,8%). Tín hiệu u thƣờng là hỗn hợp, không đồng nhất 36 bệnh 

nhân (63,1%), đồng nhất 21 bệnh nhân (36,9%). 
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U não thất bên chèn ép vào đƣờng dẫn dịch não tủy gây giãn não thất 

một bên, giãn toàn bộ 33 bệnh nhân (57,8%), không giãn não thất 24 bệnh 

nhân (42,2%). 

   

 Hình 3.2. U ở ngã ba não thất. U có tín hiệu đồng nhất, bắt thuốc cản 

quang, nguồn mạch máu nuôi u. (BA: BN Giáp Văn Đ., 32T, SBA 45294D32). 

Bảng 3.13. Hƣớng xâm lấn của u 

Hƣớng xâm lấn Số BN Tỉ lệ % 

Không  49 86 

Ra ngoài não thất bên*: 08 14 

Đồi thị 03 5,4 

Não thất III 03 5,4 

Thể chai 02 3,5 

Nhu mô trán 01 1,8 

Nhu mô thái dƣơng 01 1,8 

Nhu mô đỉnh 01 1,8 

* Một bệnh nhân có khối u xâm lấn nhiều vị trí.  

Có 49 bệnh nhân (86%) u khu trú trong khoang não thất bên, không xâm 

lấn ra ngoài. U xâm lấn ra ngoài não thất bên chỉ thấy ở 08 trƣờng hợp (14%), 

trong đó 3 trƣờng hợp xâm lấn đồi thị, 3 trƣờng hợp xâm lấn thể chai, 01 

trƣờng hợp u xâm lấn nhiều vị trí,... 
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Hình 3.3. U não thất bên xâm lấn ra tổ chức não xung quanh 

(BA: BN Nguyễn Thị Nh., 56T, SBA 06112D32). 

3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT  

Điều trị giãn não thất: trong số 57 bệnh nhân nghiên cứu có 53 bệnh 

nhân vào viện trong tình trạng tỉnh (92,1%), 04 bệnh nhân (7,1%) vào viện 

trong tình trạng tri giác xấu. 04 bệnh nhân này đƣợc mổ cấp cứu dẫn lƣu dịch 

não-tủy xuống ổ bụng hoặc ra ngoài. Sau đó, bệnh nhân tri giác tiến triển tốt, 

tình trạng lâm sàng đƣợc cải thiện, đã đƣợc mổ kế hoạch lấy u. 

3.3.1. Đƣờng mổ lấy u  

Bảng 3.14. Đƣờng mổ lấy u 

Tên đường mổ Số BN Tỉ lệ % 

Qua khe liên bán cầu thể chai phía trƣớc 02 3,5 

Qua vỏ não thùy trán 26 45,5 

Qua vỏ não thùy thái dƣơng phân thùy T2 03 5,3 

Qua vỏ não thùy thái dƣơng phân thùy T3 03 5,3 

Qua vỏ não thùy thái dƣơng-chẩm 13 22,8 

Qua vỏ não thùy đỉnh 05 8,8 

Qua vỏ não thùy chẩm 05 8,8 

Tổng 57 100 
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Nhận xét: 

Đa số bệnh nhân (96,5%) đƣợc mổ qua đƣờng vỏ não, trong đó qua vỏ 

não thùy trán là chủ yếu với 26 bệnh nhân (45,5%), vỏ não thùy thái dƣơng 16 

bệnh nhân (33,4%), vỏ não thùy đỉnh 05 bệnh nhân (8,8%), vỏ não thùy chẩm 

05 bệnh nhân (8,8%). Chỉ có 02 bệnh nhân (3,5%) phẫu thuật lấy u qua khe 

liên bán cầu thể chai phía trƣớc. 

3.3.2. Thời gian phẫu thuật 

Bảng 3.15. Thời gian phẫu thuật 

Thời gian < 2 h 2-4 h 4-6 h 6-8 h >8 h 

Số BN 01 31 15 08 02 

Tỉ lệ% 1,8 54,4 26,3 14,0 3,5 

Nhận xét: 

Thời gian phẫu thuật chủ yếu kéo dài từ 2-4 giờ trên 31 bệnh nhân 

(54,4%), quá 4 giờ 25 bệnh nhân (43,8%). Bệnh nhân có thời gian phẫu thuật 

dài nhất là 11 giờ và phẫu thuật kết thúc sớm ở 01 bệnh nhân (1,8%) với 1 giờ 

30 phút. Thời gian trung bình 261 phút ± 105. 

3.3.3. Kết quả lấy u 

12,30%

63,10%

24,6%
Mổ lấy toàn bộ u

Mổ lấy gần hết u

Mổ lấy một phần u

 

Biểu đồ 3.4. Mức độ lấy u 

Nhận xét: 

Mổ lấy toàn bộ u thực hiện đƣợc cho 36 bệnh nhân (63,1%), mổ lấy 

gần hết u ở 14 bệnh nhân (24,6%), và lấy một phần u ở 07 bệnh nhân 

(12,3%), không bệnh nhân nào không lấy đƣợc u hoặc là chỉ sinh thiết. 
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3.4. KẾT QUẢ MÔ BÊNH HỌC  

Bảng 3.16. Kết quả mô bệnh học 

 Loại u Độ I Độ II Độ III Độ IV SL TL % 

1 U màng não 16 04   20 35 

2 U tế bào thần kinh trung ƣơng  11   11 19,3 

3 U màng não thất  06 02  08 14,0 

4 U tế bào thần kinh đệm ít nhánh  03 02  05 8,8 

5 U đám rối mạch mạc 02 01   03 5,3 

6 
U tế bào hình sao khổng lồ dƣới 

màng não thất 
02    02 3,5 

7 U dƣới màng não thất 02    02 3,5 

8 U nguyên bào thần kinh đệm    02 02 3,5 

9 U di căn    02 02 3,5 

10 U sao bào lông 01    01 1,8 

11 U hạch thần kinh 01    01 1,8 

 Tổng 24 25 04 04 57 100 

Nhận xét: 

Trong u não thất bên, hay gặp nhất là dạng u màng não với 20 bệnh 

nhân (35%), trong đó chủ yếu là u độ I (16 khối u), chỉ có 04 khối u là độ II; 

sau đó, đến u tế bào thần kinh trung ƣơng có 11 trƣờng hợp (19,3%), tất cả 

đều là độ II. Các khối u có nguồn gốc từ thành, dƣới thành, tổ chức trong não 

thất có 13 trƣờng hợp (21,8%): u từ tế bào thần kinh đệm 10 trƣờng hợp 

(18%): 03 độ I, 03 độ II, 02 độ III và 02 u độ IV; u di căn ở 02 trƣờng hợp 

(3,5%): 01 là di căn ung thƣ biểu mô tuyến nhú và 01 là carcinoma kém biệt 

hóa. Có 01 trƣờng hợp là u từ tế bào hạch thần kinh (1,8%). 



 82 

Bảng 3.17. Phân bố nhóm tuổi theo kết quả mô bệnh học 

Nhóm tuổi 
Độ u 

Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng 

Dƣới 10 01 0 0 0 01 

10-19 05 04 0 0 09 

20-29 04 08 01 01 14 

30-39 04 07 01 0 12 

40-49 03 02 02 01 08 

50-59 05 02 0 01 08 

Trên 60 02 02 0 01 05 

Tổng 24 25 04 04 57 

 

Nhận xét:  

Nhóm tuổi dƣới 20 có 10 bệnh nhân, thƣờng là khối u lành tính hoặc có 

độ ác tính thấp. Nhóm từ 20- 39 có số bệnh nhân nhiều nhất (26 bệnh nhân), 

chủ yếu là u lành tính hoặc có độ ác tính thấp (23 bệnh nhân), độ ác tính cao 

03 bệnh nhân. Nhóm trên 40 tuổi 21 bệnh nhân, u lành tính hoặc có độ ác tính 

thấp 16 bệnh nhân, độ ác tính cao 05 bệnh nhân. 

3.5. BIẾN CHỨNG TRONG VÀ SAU MỔ 

Trong mổ: 04 bệnh nhân (7%) bị phù não khi đang đƣợc lấy u. Xử trí: 

đóng vết mổ, chụp cắt lớp sọ não kiểm tra 02 bệnh nhân máu tụ ngoài màng 

cứng (01 máu tụ tại chỗ mổ, 01 máu tụ vị trí khác), 02 bệnh nhân máu tụ dƣới 

màng cứng xung quanh chỗ mổ, đã mở thêm xƣơng sọ lấy máu tụ.  
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Bảng 3.18. Biến chứng sau mổ 

Biến chứng Số BN Tỉ lệ% 

Tử vong 07 12,3 

Hôn mê 08 14 

Chảy máu (ổ mổ, não thất, trong não) 10 17,5 

Phù não 03 5,3 

Mổ lần 2 03 5,3 

Yếu, liệt nửa ngƣời, một chi 04 7,0 

Viêm màng não 04 7,0 

Giãn não thất 03 5,3 

Động kinh 01 1,8 

Rối loạn ngôn ngữ  01 1,8 

Rối loạn nội tiết 01 1,8 

Nhiễm trùng vết mổ 01 1,8 

*Một bệnh nhân có thể nhiều biến chứng  

Nhận xét:  

Tỉ lệ tử vong là 12,3% (07 bệnh nhân) trong vòng 2 tuần sau phẫu 

thuật. Biến chứng chảy máu (chảy máu ổ mổ, chảy máu não thất, hoặc trong 

não) gặp ở 10 bệnh nhân (17,5%). Có 16 bệnh nhân (28%) liệt, yếu nửa 

ngƣời: 12 bệnh nhân trƣớc mổ, 04 bệnh nhân xảy ra sau mổ. Động kinh xảy ra 

ở 07 bệnh nhân (12,3%): 06 bị động kinh trƣớc mổ, 01 xảy ra sau mổ. 

Các biến chứng khác ít gặp hơn: rối loạn ngôn ngữ 02 bệnh nhân 

(3,5%) 01 bệnh nhân trƣớc mổ, 01 sau mổ; giãn não thất sau mổ 03 bệnh nhân 

(5,3%): có 02 bệnh nhân phải mổ lại để dẫn lƣu ra ngoài, 01 bệnh nhân điều 

trị nội vì viêm màng não kèm theo. Ngoài ra, 05 bệnh nhân (8,8%) nhiễm 

khuẩn sau mổ: 04 là viêm màng não, 01 là nhiễm khuẩn vết mổ. Có 01 bệnh 

nhân (1,8%) bị rối loạn điện giải. 
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3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU PHẪU THUẬT  

3.6.1. Kết quả khi ra viện (2 tuần sau mổ) 

Bảng 3.19. Phân loại kết quả theo thang điểm Karnofski 

Điểm Karnofski Số BN Tỉ lệ% 

Nhóm I 21 37,0 

Nhóm II 16 28,0 

Nhóm III 12 21,0 

Nhóm IV 8 14,0 

Nhận xét: 

Sau phẫu thuật, 37 (65%) bệnh nhân thuộc nhóm có kết quả tốt, 20 

(35%) bệnh nhân thuộc nhóm có kết quả kém. Sự hồi phục chức năng thần 

kinh trƣớc và sau phẫu thuật của các nhóm đƣợc trình bày ở bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Sự phục hồi chức năng thần kinh sau phẫu thuật 

Trước  

phẫu thuật 

Tại thời điểm ra viện 

Nhóm I Nhóm II Nhóm III Nhóm IV 

Nhóm I  12 0 0 01 

Nhóm II 03 03 0 01 

Nhóm III 05 11 12 05 

Nhóm IV 01 02 0 01 

Cộng 21 16 12 08 

 

Nhận xét: 

Điểm Karnofski giữa trƣớc và sau mổ không thay đổi ở 28 bệnh nhân 

(49,1%), có 22 bệnh nhân (38,6%) có điểm Karnofski tăng lên sau mổ, 07 

bệnh nhân (12,3%) có điểm Karnofski giảm đi sau mổ. Trong 08 bệnh nhân 

có điểm Karnofski ở nhóm IV thì 07 bệnh nhân tử vong, chiếm 12,3%. 
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3.6.2. Kết quả khám lại trong vòng 6 tháng 

Tổng số 57 bệnh nhân nghiên cứu, có 07 bệnh nhân tử vong do các biến 

chứng ngay sau mổ, còn lại 50 bệnh nhân đƣợc khám lại trong vòng 6 tháng 

sau mổ thì 09 bệnh nhân điều trị tiếp sau mổ: 05 bệnh nhân xạ trị gia tốc, hóa 

chất; 04 bệnh nhân tia xạ bằng dao Gamma. 

Bảng 3.21. Kết quả trên phim chụp lại CLVT hoặc CHT 

Đặc điểm  Số lượng Tỉ lệ% 

Không có u 32 64 

U tái phát 09 18 

U tồn dƣ 09 18 

Tổng 50 100 

Nhận xét: 

Đa số bệnh nhân khỏi bệnh (không có u): 32 bệnh nhân (64%). Vẫn còn 

09 trƣờng hợp u tái phát (18%) và 09 bệnh nhân còn sót một phần u (18%). 

Bảng 3.22. Đánh giá chức năng thần kinh theo thang điểm Karnofski 

Điểm Karnofski Số BN Tỉ lệ% 

Nhóm I 34 68,0 

Nhóm II 04 8,0 

Nhóm III 07 14,0 

Nhóm IV (tử vong) 05 10,0 

Tổng 50 100 

Nhận xét: 

Khám lại 6 tháng sau mổ, 38 bệnh nhân có kết quả tốt, 7 bệnh nhân có 

kết quả kém và 05 bệnh nhân tử vong thêm. Tỉ lệ tử vong 21,1% (12 bệnh 

nhân). Các biến chứng khác: 05 bệnh nhân phải mổ lần 2; hội chứng tăng áp 

lực trong sọ gặp ở 06 bệnh nhân, 10 bệnh nhân có cơn động kinh, 04 bệnh 

nhân bị yếu, liệt nửa ngƣời. 
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Bảng 3.23. Phục hồi chức năng thần kinh trƣớc và 6 tháng sau phẫu thuật 

Điểm Karnofski 

khi vào viện 

Sau phẫu thuật 6 tháng 

Nhóm I Nhóm II Nhóm III Nhóm IV 

Nhóm I  12 0 0 0 

Nhóm II 06 0 0 0 

Nhóm III 15 03 07 03 

Nhóm IV 01 01 0 02 

Tổng 34 04 07 05 

Nhận xét:  

Điểm Karnofski giữa trƣớc và sau mổ không thay đổi ở 21 bệnh nhân 

(42,0%). 26 bệnh nhân (52%) có điểm Karnofski tăng lên mổ, 03 bệnh nhân 

(6%) có điểm Karnofski giảm đi sau mổ. Có 34 bệnh nhân trở lại sinh hoạt 

bình thƣờng không cần trợ giúp.  

3.6.3. Kết quả khám lại sau 6 tháng 

* Khám lại 6 đến 12 tháng: có 57 bệnh nhân nghiên cứu, trong 6 tháng 

12 bệnh nhân tử vong, khám lại 45 bệnh nhân thấy kết quả nhƣ sau:  

Bảng 3.24. Kết quả chụp phim cộng hƣởng từ kiểm tra 

Đặc điểm  Số BN Tỉ lệ% 

Không có u 29 64,4 

U tái phát 08 17,8 

U tồn dƣ 08 17,8 

Tổng 45 100 

Nhận xét: 

Phần lớn (29 bệnh nhân) khỏi bệnh (u không tái phát); 08 bệnh nhân bị 

tái phát u (03 bệnh nhân có hội chứng TALNS), 08 bệnh nhân u tồn dƣ, 01 

bệnh nhân đƣợc mổ lại lấy u. Các triệu chứng khác: động kinh 08 bệnh nhân, 

04 bệnh nhân yếu, liệt nửa ngƣời không hồi phục có trƣớc mổ. 
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Bảng 3.25. Đánh giá chức năng thần kinh theo thang điểm Karnofski 

Điểm Karnofski Số BN Tỉ lệ% 

Nhóm I 37 82,2 

Nhóm II 03 6,7 

Nhóm III 04 8,9 

Nhóm IV 01 2,2 

Tổng 45 100 

Nhận xét: 

Sau mổ 6 đến 12 tháng, 40 bệnh nhân có kết quả tốt (nhóm I và nhóm 

II), 05 bệnh kết quả kém (nhóm III và nhóm IV), trong đó có 01 bệnh nhân tử 

vong thêm. Tỉ lệ tử vong 22,8% (13 bệnh nhân) 

Bảng 3.26. Sự phục hồi chức năng thần kinh  

trƣớc và trong 12 tháng sau phẫu thuật 

Điểm Karnofski 

khi vào viện 

Trong 12 tháng 

Nhóm I Nhóm II Nhóm III Nhóm IV 

Nhóm I  11 01   

Nhóm II 05 01   

Nhóm III 19 01 04 01 

Nhóm IV 01 01   

Tổng 36 04 04 01 

Nhận xét: 

Khám lại 45 bệnh nhân (12 bệnh nhân tử vong): 27 bệnh nhân có điểm 

Karnofski cải thiện rõ, đặc biệt 20 bệnh nhân trƣớc phẫu thuật điểm Karnofski 

thuộc nhóm kém đã phục hồi trở về sinh hoạt bình thƣờng không cần trợ giúp. 



 88 

* Khám lại sau 12 tháng: 32 bệnh nhân (12 bệnh nhân chưa tới thời 

gian tái khám). 

+ Có 22 bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn (không có u); có 05 bệnh nhân 

u tái phát (01 bệnh nhân mổ lần 2 lấy u, 02 bệnh nhân không điều trị tử vong, 

02 bệnh nhân theo dõi). Tử vong xảy ra ở 03 bệnh nhân (02 do u tái phát, 01 

do tai biến mạch máu não). Ngoài ra, còn 03 bệnh nhân liệt nửa ngƣời có từ 

lúc trƣớc mổ, 06 bệnh nhân bị động kinh; 05 bệnh nhân vẫn còn u tồn dƣ. 

+ Có 28 bệnh nhân thuộc nhóm kết quả tốt (87,6%); 04 bệnh nhân 

thuộc nhóm kết quả kém (12,5%) trong đó 03 bệnh nhân tử vong.  

Tỉ lệ tử vong khi kết thúc theo dõi 28,1% (16 bệnh nhân). 

3.7. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 

3.7.1. Các yếu tố liên quan đến kết quả lấy u 

Bảng 3.27. Liên quan giữa vị trí u và kết quả lấy u 

 Kết quả 

Vị trí 

Lấy toàn bộ u Lấy phần lớn Lấy một phần 
p 

Số BN TL% Số BN TL% Số BN TL% 

Sừng trán, 

lỗ Monro 

Có 04 66,7 02 33,3 0 0 
0,841 

Không 32 62,7 12 23,5 07 13,7 

Thân  

não thất 

Có 12 52,2 07 30,4 04 17,4 
0,380 

Không 24 70,6 07 20,6 03 8,8 

Ngã ba  

não thất 

Có 15 68,2 04 18,2 03 13,6 
0,718 

Không 21 60,0 10 28,6 04 11,4 

Sừng  

thái dƣơng 

Có 01 50,0 01 50,0 0 0 
0,605 

Không 35 63,6 13 23,6 07 12,7 

Sừng chẩm 
Có 04 100 0 0 0 0 

0,591 
Không 32 60,4 14 26,4 07 13,2 

Hai bên  

não thất 

Có 08 42,1 09 47,4 02 10,5 
0,017 

Không 28 73,7 05 13,2 05 13,2 

Não thất 

bên phải 

Có 10 71,4 01 7,1 03 21,4 
0,164 

Không 26 60,5 13 30,2 04 9,3 

Não thất 

bên trái 

Có 18 75,0 04 16,7 02 8,3 
0,351 

Không 18 54,5 10 30,3 05 15,2 
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Nhận xét: 

Với khối u ở cả hai bên não thất thì việc mổ lấy toàn bộ u chỉ có thể 

thực hiện đƣợc trên 08 bệnh nhân (chiếm 42,1%), trong khi nếu khối u không 

có ở cả hai bên não thất thì khả năng lấy đƣợc toàn bộ u là 29 bệnh nhân 

(chiếm 74,6%). Sự khác biệt về mức độ lấy u đối với bệnh nhân có u ở hai 

bên não thất là có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher Exact test, p = 0,017. 

Các vị trí u khác không có ảnh hƣởng đến việc lấy đƣợc bao nhiêu u, kiểm 

định Fisher exact test đều cho giá trị p > 0,05. 

Bảng 3.28. Liên quan giữa kích thƣớc u và kết quả lấy u 

Kết quả 

Kích thước u 

Lấy toàn bộ u Lấy không toàn bộ p 

Số BN TL % Số BN TL % 

0,013 < 4 cm 12 92,3% 01 7,7% 

> 4 cm 24 54,5% 20 45,5% 

 

Nhận xét: 

Kích thƣớc khối u có liên quan với khả năng lấy đƣợc toàn bộ khối u. 

Trong số 13 bệnh nhân có u kích thƣớc nhỏ hơn 4 cm, thì 12 bệnh nhân 

(92,3%) lấy đƣợc toàn bộ u và 01 bệnh nhân (7,7%) lấy đƣợc gần hết u trong 

phẫu thuật. Trong khi đó, trong số 44 bệnh nhân có u lớn hơn 4 cm thì chỉ có 

24 bệnh nhân (54,5%) có thể lấy đƣợc toàn bộ u. Kiểm định Fisher exact test 

cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,013. 
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Bảng 3.29. Liên quan giữa độ ác tính của u và kết quả lấy u 

Số BN 

Độ u 

Lấy toàn bộ Không toàn bộ 
Cộng Tỉ lệ% 

n % n % 

Độ I 19  79,2 05  20,8 24 42,1% 

Độ II+III+IV 17 51,5 16  48,5 33 57,9% 

p 0,033 (Chi bình phƣơng) 

Nhận xét: 

Đối với các khối u độ I, khả năng lấy đƣợc toàn bộ u là 79,2% (19 bệnh 

nhân), trong khi đó đối với các khối u có độ II, III, IV chỉ có thể lấy đƣợc toàn 

bộ u ở 51,5% số bệnh nhân (17 bệnh nhân). Sự khác biệt về độ u với mức độ 

lấy u là có ý nghĩa thống kê với kiểm định Chi bình phƣơng (p = 0,033). 

Bảng 3.30. Liên quan giữa mức độ ngấm thuốc và kết quả lấy u 

 Kết quả 

 

Ngấm thuốc 

Lấy toàn bộ u Lấy phần lớn Lấy một phần p 

Số BN TL% Số BN TL% Số BN TL% 

0,48 

Mạnh 22 73,3 05 16,7 03 10,0 

Vừa 08 53,3 04 26,7 03 20,0 

Ít 05 45,5 05 45,5 01 9,0 

Không ngấm 01 100 0 0 0 0 

Nhận xét: 

Tỉ lệ bệnh nhân mổ lấy đƣợc toàn bộ u: u ngấm thuốc mạnh 22 bệnh 

nhân (73,3%), u ngấm thuốc vừa 08 (53,3%) và u ít ngấm thuốc 05 bệnh nhân 

(45,5%). Với kiểm định Fisher exact test không cho thấy sự khác biệt giữa 

mức độ ngấm thuốc với mức lấy đƣợc u (p = 0,48). 
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3.7.2. Các yếu tố liên quan đến biến chứng sau phẫu thuật 

Bảng 3.31. Liên quan giữa mức độ lấy u và biến chứng sau phẫu thuật 

Số BN 

Mức độ lấy u 

Biến chứng Không biến chứng 
Tổng p 

n % n % 

Lấy toàn bộ 07 19,4 29 80,6 36 

0,025 Lấy không toàn bộ  

(3 nhóm còn lại) 
10 47,6 11 52,4 21 

 

Nhận xét: 

Trong số 36 bệnh nhân đƣợc lấy toàn bộ u, chỉ có 07 bệnh nhân gặp 

biến chứng, trong khi ở nhóm 21 bệnh nhân đƣợc lấy không toàn bộ u thì có 

tới 10 bệnh nhân có biến chứng. 

Nhƣ vậy, mức độ lấy u có liên quan đến biến chứng, đối với các bệnh 

nhân có thể lấy đƣợc hết u thì tỉ lệ biến chứng cũng nhỏ hơn so với nhóm 

không thể lấy hết đƣợc toàn bộ u (19,4% so với 47,6%). Sự khác biệt này là 

có ý nghĩa thống kê với p=0,025. 

Bảng 3.32. Liên quan giữa kích thƣớc u và biến chứng sau phẫu thuật 

Số BN 

Đường kính u 

Biến chứng Không biến chứng 
Tổng p 

n % n % 

< 4 cm 02 15,4 11 84,6 13 
0,195 

> 4 cm 15 34,1 29 65,9 44 

Nhận xét: 

Biến chứng sau mổ gặp ở 2 bệnh nhân có u  4 cm (15,4%), ít hơn so 

với bệnh nhân có u > 4 cm (15 bệnh nhân - 34,1%). Tuy nhiên, khác biệt này 

không có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher exact test (p=0,195). 
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Bảng 3.33. Liên quan giữa đƣờng mổ với biến chứng sau phẫu thuật 

Số BN 

Đường mổ 

Biến chứng Không BC 
p 

n % n % 

Qua vỏ não thùy trán 08  30,8 18  69,2 

>0,05 

Qua khe liên bán cầu thể chai phía trƣớc 01 50 01 50 

Qua vỏ não thùy thái dƣơng phân thùy T3 01  33,3 02  66,7 

Qua vỏ não thái dƣơng chẩm 04  30,7 09  69,3 

Qua vỏ não thùy đỉnh 01  20 04  80 

Qua vỏ não thùy chẩm 01  20 04  80 

Qua vỏ não thùy thái dƣơng phân thùy T2 01 33,3 02  66,7 

Nhận xét: 

Tỉ lệ biến chứng sau mổ có khác nhau giữa các nhóm bệnh nhân đƣợc 

mổ theo các đƣờng khác nhau đi từ 20% cho các đƣờng mổ qua vỏ não thuỳ 

đỉnh, vỏ não thuỳ chẩm đến 50% ở đƣờng mổ qua khe liên bán cầu thể chai 

phía trƣớc. Tuy nhiên khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

3.7.3. Các yếu tố liên quan với sống/tử vong sau phẫu thuật 

* Mức độ lấy u  

Bảng 3.34. Liên quan giữa mức độ lấy u với tử vong ngay sau phẫu thuật 

Số BN 

Kết quả lấy u 

Sống Tử vong 
Cộng Tỉ lệ% 

p 

95%CI n % n % 

Lấy toàn bộ u 35 97,2 01 2,8 36 63,2 
0,008 

Lấy không toàn bộ 15 71,4 6 28,6 21 36,8 

Nhận xét: 

Trong vòng 2 tuần sau phẫu thuật, tỉ lệ tử vong đối với trƣờng hợp lấy 

toàn bộ u thấp hơn 14 lần so với nhóm không lấy đƣợc hết u (28,6% so với 

2,8%) với OR=14,0 và 95% CI=1,55-126,57. Kiểm định Fisher exact test 

cũng chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,008. 
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Mức độ lấy u và thời gian sống thêm: 

  

Biểu đồ 3.5. Phân tích mức độ lấy u với thời gian sống thêm  

Nhận xét: 

Có thể thấy mức độ lấy u trong phẫu thuật là một dấu hiệu cảnh báo 

cho thời gian sống thêm của bệnh nhân, kiểm định Log-ranks cho thấy có ý 

nghĩa thống kê với p <0,001. 

Tỉ lệ sống thêm trong vòng 6 tháng của nhóm lấy đƣợc toàn bộ là 

88,9% (32/36 bệnh nhân), trong khi ở nhóm lấy đƣợc gần hết là 78,6% (11/14 

bệnh nhân), và ở nhóm lấy đƣợc một phần là 28,6% (02/07 bệnh nhân).  

Tỉ lệ sống thêm trên 6 tháng của nhóm lấy đƣợc toàn bộ là 88,9% 

(32/36 bệnh nhân), trong khi ở nhóm lấy đƣợc gần hết là 64,3% (09/14 bệnh 

nhân), và ở nhóm lấy đƣợc một phần là 14,3% (01/07 bệnh nhân).  

 

Toàn bộ 

Gần hết 

Một phần 
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* Kích thước u: 

 

Biểu đồ 3.6. Liên quan giữa kích thƣớc u với thời gian sống thêm 

Nhận xét: 

Đến thời điểm tháng 6/2016, trong số 13 bệnh nhân có kích thƣớc u 

dƣới 4 cm, đã có 341 ngƣời/tháng đƣợc theo dõi, có 02 bệnh nhân đã tử vong: 

01 bệnh nhân sống đƣợc 17 tháng và 01 bệnh nhân sống đƣợc 25 tháng, thời 

gian sống trung bình của 02 bệnh nhân này là 21 tháng. Trong số 44 bệnh 

nhân có kích thƣớc u trên 4 cm, với 846 ngƣời/tháng, có 14 bệnh nhân đã tử 

vong, 12/14 bệnh nhân sống thêm dƣới 06 tháng, chỉ có 01/14 bệnh nhân sống 

đƣợc 31 tháng, thời gian sống trung bình là 4,4 tháng.  

Nhƣ vậy, tỉ lệ tử vong trong giai đoạn đầu của quá trình theo dõi đối 

với nhóm bệnh nhân có khối u nhỏ hơn 4cm là ít hơn so với nhóm có kích 

thƣớc u lớn hơn. Nếu bệnh nhân đã sống đƣợc trên 24 tháng thì khả năng 

sống thêm của hai nhóm là tƣơng đƣơng nhau. Tuy nhiên, khác biệt này chƣa 

có ý nghĩa thống kê với test Log-ranks (Mantel-Cox).  
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* Mô bệnh học u: 

Bảng 3.35. Liên quan giữa độ ác tính u và tỉ lệ sống ngay sau phẫu thuật 

Số BN 

Độ u 

Sống Tử vong 
Cộng Tỉ lệ % 

p 

(95%CI n % n % 

Độ I 24 100 0  0 24 42,1 
0,004 

Độ II+III+IV 26 78,8 7 12,3 33 57,9 

Nhận xét: 

Những bệnh nhân có kết quả là u độ I có tỉ lệ sống trong vòng 2 tuần 

sau mổ là 100%; bệnh nhân có kết quả mô bệnh học khối u độ II, III, IV thì tỉ 

lệ này là 78,8%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher exact 

test (p = 0,004). 

Bảng 3.36. Liên quan giữa độ ác tính u với tỉ lệ sống 6 tháng sau phẫu thuật 

Số BN 

Kết quả lấy u 

Sống Tử vong 
Cộng Tỉ lệ% 

p 

95%CI n % n % 

Độ I 23 95,8 1 4,2 24 42,1 
0,009 

Độ II, III, IV 22 68,8 11 31,3 33 57,9 

Nhận xét: 

Tỉ lệ sống trong vòng 2 tuần đến 6 tháng sau mổ là 95,8% ở bệnh nhân 

có kết quả mô bệnh học là độ I, 68,8% ở bệnh nhân có kết quả mô bệnh học 

khối u là độ II, III, IV. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher 

exact test p=0,004. 12 bệnh nhân tử vong chủ yếu vẫn do biến chứng sau mổ 

11 bệnh nhân, 01 bệnh nhân do độ ác tính khối u. 
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Liên quan giữa độ ác tính u với thời gian sống thêm sau phẫu thuật: 

 

Biểu đồ 3.7. Phân tích mức độ ác tính của u với thời gian sống thêm 

Nhận xét: 

Kiểm định Log-ranks cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,001) giữa độ u và thời gian sống thêm của bệnh nhân, độ u thấp có tỉ lệ 

sống thêm tốt hơn theo thời gian. U độ I và II có tỉ lệ sống thêm cao, tƣơng 

ứng là 87,1% và 69,7% cho toàn bộ thời gian theo dõi. Hai loại u này có số 

bệnh nhân và thời gian theo dõi trung bình khá lớn (26 tháng/ngƣời và 20 

tháng/ngƣời). Hầu hết các trƣờng hợp tử vong ở nhóm bệnh nhân này đều 

diễn ra trong vài tháng đầu bởi các biến chứng nặng sau mổ. 

Với độ u III và IV, tỉ lệ tử vong trong 6 tháng của hai nhóm này là cao 

06/08 bệnh nhân (chiếm 75%). Một bệnh nhân mới theo dõi đƣợc 10 tháng 

(chiếm 12,5%), một bệnh nhân chết ở thời điểm 30 tháng (12,5%). 
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Liên quan giữa kết quả giải phẫu bệnh của u với sống thêm: 

 

Biểu đồ 3.8. Phân tích kết quả giải phẫu bệnh u với thời gian sống thêm 

Nhận xét: 

 Trong sáu tháng đầu sau phẫu thuật, tỉ lệ tử vong với một số loại u là 

khá cao: u di căn (02 bệnh nhân - 100%), u màng não thất (03 bệnh nhân - 

37,5%), u tế bào thần kinh trung ƣơng (04 bệnh nhân - 36,4%) và u nguyên 

bào thần kinh đệm (01 bệnh nhân - 50%).  

Các loại u có thời gian theo dõi trung bình cho từng bệnh nhân 

(tháng/ngƣời) dài và tỉ lệ sống cao là: u màng não (24,4 tháng/ngƣời) và 95%; 

u đám rối mạch mạc, u tế bào hình sao khổng lồ có thời gian theo dõi trung 

bình dài và tỉ lệ sống là 100%.  

U tế bào thần kinh trung ƣơng và u màng não thất có tỉ lệ sống thêm 

sau 6 tháng đầu trên 60%. U tế bào thần kinh đệm ít nhánh có thời gian theo 

U màng não thất 

U dưới màng não thất 

U tế bào hình sao khổng lồ 
U đám rối mạch mạc 

U di 

căn 

U tế bào 

TK đệm 

ít nhánh 

U màng não 

U tế bào TK trung ương 

U  

nguyên bào  

TK đệm 
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dõi trung bình là 11 tháng/ngƣời, với tỉ lệ sống là 40% (02/05 bệnh nhân), 

không bệnh nhân nào có thời gian sống lớn hơn 17 tháng sau mổ. U dƣới 

màng não thất có 01/02 bệnh nhân tử vong tại thời điểm 25 tháng, số còn lại 

hiện còn sống sau 37 tháng. Những bệnh nhân có u sao bào lông và u tế bào 

hạch thần kinh dù còn sống nhƣng thời gian theo dõi chƣa dài (gần 12 tháng) 

nên cần theo dõi thêm để khẳng định mối liên quan này. 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU  

4.1.1. Tần suất u não thất bên 

U não thất bên có tần suất mắc thấp, chiếm khoảng 0,8-1,6% u não ở 

ngƣời lớn (Bảng 4.1). Theo Lapras thì tỉ lệ này là 1,6% ở ngƣời lớn và 9,1% ở 

trẻ em [100]. Nếu tính tần suất theo năm thì Pendl trong 11 năm gặp 55 bệnh 

nhân [6]; Delfini 6 năm gặp 51 bệnh nhân [130], Piepmeier 6 năm gặp 21 bệnh 

nhân [8], Majchrzak 11 năm gặp 20 bệnh nhân [39].  

Bảng 4.1. Tần suất của u não thất bên 

Tác giả Số bệnh nhân (Số TH) Tần suất (%) 

Cushing, 1932 [20] 2000 9 (0,75%) 

Delfini, 1991 [130] 6300 51 (0,81%) 

Pendl et al, 1992 [6] 4289 55 (1,28%) 

Hamit Z. Gökalp 1998 [2] 7500 112 (1,49%) 

Leon Danaila (2012) [24] 25035 202 (0,8%) 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 57 bệnh nhân trong 5 năm. Tác giả 

Ahmed Zaher [131] với tiêu chuẩn chọn bệnh nhân tƣơng tự nhƣ trong nghiên 

cứu của chúng tôi cũng chỉ gặp 26 bệnh nhân trong 5 năm (2008-2013). Tần 

suất theo năm của chúng tôi cao hơn so với một số tác giả khác có thể do 

nghiên cứu của chúng tôi tiến hành tại một bệnh viện chuyên khoa ngoại thần 

kinh đầu ngành nên hầu nhƣ những bệnh nhân có bệnh lý u não ở miền Bắc  

Việt Nam đều tập trung ở đây. Cùng với sự phát triển của chụp CLVT và 

CHT, khả năng phát hiện sớm u não thất bên đã có nhiều tiến bộ hơn so với 

các thống kê trƣớc đây, tuy nhiên tỉ lệ này vẫn dao động trong khoảng 0,8-

1,6% nhƣ thống kê từ trƣớc đến nay. 
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4.1.2. Tuổi bệnh nhân 

Theo Bảng 3.1, bệnh nhân dƣới 40 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (63,16%). 

Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu là 35±16,2. Kết quả này 

tƣơng đƣơng với nhận xét của các tác giả khác cho rằng u não thất bên gặp 

mọi lứa tuổi nhƣng hay gặp hơn ở nhóm bệnh nhân dƣới 40 tuổi. Tỉ lệ bệnh 

nhân dƣới 40 tuổi của Pendl là 65% [6], của Leon Danaila là 69,30% [24]. 

Tuổi trung bình trong nghiên cứu của Nishio là 29,5 [10], Halil Ibrahim Secer 

là 36,53. Nhóm tuổi hay gặp nhất của D'Angelo VA là 15-40 tuổi, tuổi trung 

bình là 39 [24]. Theo một số nghiên cứu, nhóm u ác tính cao thƣờng gặp ở 

những bệnh nhân trẻ tuổi, tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

[12],[24],[54].  

4.1.3. Giới 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 26 bệnh nhân nam (45,6%) và 31 

bệnh nhân nữ (54,5%), tỉ lệ nam/nữ là 0,8/1 (Xem Bảng 3.2, Biểu đồ 3.1). 

Bảng 4.2. Giới tính bệnh nhân theo một số nghiên cứu  

Tác giả Số TH Tỉ lệ nam/nữ 

Hamit Z. Gökalp,1998 [2] 112 71/41 

D'Angelo VA, 2005 [24] 72 40/32 

Halil Ibrahim, 2008 [53] 46 26/20 

Leon Danaila, 2012 [24] 25035 93/109  

Nghiên cứu của chúng tôi (2015) 57 26/31  

Tỉ lệ bệnh nhân nam và nữ khác nhau nhiều nhất ở nhóm tuổi 20-29, 

sau đó đến nhóm tuổi 50-59, và 10-19. Ở các nhóm tuổi khác, tỉ lệ nam/nữ 

không có khác biệt đáng kể. 

Tỉ lệ nam/nữ là 0,8/1 trong nghiên cứu của chúng tôi tƣơng đƣơng với 

kết quả một nghiên cứu với số lƣợng lớn bệnh nhân u não thất bên (202 bệnh 

nhân) kéo dài trong 20 năm của Leon Danaila (0,85/1) [24]. Tỉ lệ này cũng 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Angelo%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18695527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Angelo%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18695527
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không khác biệt nhiều so với một số nghiên cứu khác, khi cho rằng, không có 

sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ bị u não thất bên ở nam và nữ giới (Bảng 4.2). 

4.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN 

4.2.1. Lý do vào viện 

Đây là những lý do khó chịu nhất mà bệnh nhân đến khám bệnh, hoặc 

điều trị ở tuyến trƣớc không đỡ, xin chuyển tuyến trên. Số liệu Bảng 3.4 cho 

thấy các dấu hiệu mờ mắt (28,2%), nhức đầu (19,3%) là lý do phổ biến và 

thƣờng gặp nhất. Trong đó, nhức đầu thƣờng là triệu chứng đầu tiên khởi phát 

bệnh, nhƣng chỉ có 11 bệnh nhân (19,3%) đến khám bệnh vì lý do này. 

Đây cũng chính là những dấu hiệu lâm sàng gây ra bởi sự choán chỗ 

của khối u trong não. Lúc đầu, bệnh nhân nhức đầu nhẹ hoặc cảm giác ê ẩm, 

không liên tục, có thể tự điều trị và thấy đỡ. Về sau, nhức đầu ngày càng tăng, 

bệnh nhân đau thƣờng xuyên, kèm theo là triệu chứng mờ mắt và các triệu 

chứng nặng khác [4],[5]. Uống thuốc hoặc nghỉ ngơi không đỡ, bệnh nhân 

phải lên tuyến trên hoặc tự đi chụp CLVT hoặc CHT để kiểm tra phát hiện 

bệnh. Vì vậy, trong thực hành lâm sàng, cần chú ý đến những bệnh nhân bị 

nhức đầu tăng dần kèm theo các triệu chứng nôn, giảm thị lực; khi đó, cần 

chụp CLVT hoặc CHT để có chẩn đoán sớm [57],[59]. 

Có 24/57 bệnh nhân (42%) đến khám khi có dấu hiệu nặng nhƣ: 

liệt/yếu nửa ngƣời hoặc một chi (14,0%); đi loạng choạng, rối loạn thăng 

bằng (10,4%); rối loạn tâm thần, trí nhớ, động kinh (12,3%). Đặc biệt, 04 

bệnh nhân (7,0%) tri giác xấu. Những dấu hiệu này cũng có thể là do một số 

vị trí đặc hiệu của u gây ra: u ở vùng vận động (bó tháp) gây liệt nửa ngƣời, ở 

vỏ não (nông) thƣờng có biểu hiện động kinh [60]. 

Hiện nay, nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh (chụp cắt lớp vi 

tính và cộng hƣởng từ) đã giúp nhiều trƣờng hợp u não đƣợc phát hiện ở giai 

đoạn sớm [8],[87]. Có 05 bệnh nhân (8,8%) trong nghiên cứu của chúng tôi 

chƣa có triệu chứng u não, mà đến khám bệnh vì triệu chứng thần kinh sau 
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chấn thƣơng sọ não, khi chụp phim cắt lớp vi tính hay cộng hƣởng từ đã phát 

hiện khối u trong não thất bên. 

4.2.2.Thời gian từ khi có triệu chứng lâm sàng đến khi chẩn đoán bệnh 

Trong nghiên cứu, thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng đến 

khi đƣợc chẩn đoán bệnh thƣờng muộn (xem Biểu đồ 3.2): tỉ lệ bệnh nhân 

đƣợc phát hiện bệnh sau 12 tháng là cao nhất với 19/57 bệnh nhân (33,3%), 

(có 01 bệnh nhân phát hiện muộn nhất là sau 10 năm).  

Thời gian mắc bệnh không có mối tƣơng quan với kích thƣớc khối u 

(Bảng 3.5). Trong bệnh cảnh u não thất bên, thời gian phát hiện bệnh dài hay 

ngắn đều là khi khối u đã lớn [8],[16]. Điều này phù hợp với thực tế là do u 

phát triển trong não thất, là một khoang chứa dịch não-tủy nên bệnh nhân 

thƣờng chỉ xuất hiện triệu chứng lâm sàng nếu kích thƣớc u đủ lớn hoặc khi 

giãn não thất do ứ dịch não-tủy (vị trí u xung quanh lỗ Monro gây bít tắc lỗ, 

cản trở quá trình lƣu thông dịch não-tủy, hoặc nguồn gốc u làm rối loạn quá 

trình tái hấp thu dịch não-tủy) [24],[54]. Hơn nữa, phần lớn u là lành tính với 

tốc độ phát triển tƣơng đối chậm nên u thƣờng đạt kích thƣớc lớn khi đƣợc 

chẩn đoán [24].  

Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng đến khi đƣợc chẩn 

đoán bệnh theo Hamit Golkap [2] là từ 4 ngày đến 8 năm; theo Majchrzan 

[39]: từ 6 tháng đến 6 năm; theo Zuccaro [73] khi nghiên cứu u não thất bên ở 

bệnh nhân dƣới 20 tuổi: từ 1 ngày đến 4 năm. Thời gian chẩn đoán bệnh trong 

nghiên cứu của chúng tôi muộn hơn, có thể là do đặc điểm bệnh và trình độ 

hiểu biết của bệnh nhân (68,4% bệnh nhân ở nông thôn) (Xem Bảng 3.3). 

4.2.3. Triệu chứng lâm sàng  

4.2.3.1. Nhức đầu 

Nhức đầu là triệu chứng hay gặp nhất và là triệu chứng đầu tiên ở đa số 

bệnh nhân, chiếm 89,5% (Bảng 3.6). Bệnh nhân thƣờng nhức đầu âm ỉ, lan 

tỏa, thành từng đợt kéo dài, tăng lên vào buổi sáng và khi thay đổi tƣ thế đầu. 
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Trong cơn nhức đầu, bệnh nhân cảm thấy buồn nôn và nôn; sau khi nôn hoặc 

uống thuốc giảm đau thì đỡ, nên bệnh nhân thƣờng bỏ qua triệu chứng này lúc 

ban đầu. Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh nhân nhức đầu liên tục, tăng dần, do sự 

phát triển của u làm tắc nghẽn sự lƣu thông dịch não tủy, chèn ép vào các cấu 

trúc xung quanh. Khi đó, u cũng gây nên các triệu chứng khác, đặc biệt là giảm 

thị lực (63,3%) làm bệnh nhân lo lắng đi khám bệnh và chụp CLVT, CHT mới 

phát hiện đƣợc [1],[16].  

Nói chung, u não thất bên có triệu chứng lâm sàng nghèo nàn và không 

đặc hiệu, hầu hết liên quan tới tăng áp lực trong sọ khi khối u to cản trở lƣu 

thông dịch não tủy hoặc khi u xâm lấn ra mô não xung quanh. Ở giai đoạn đầu 

của bệnh, nhức đầu là triệu chứng hay gặp nhất thƣờng đi kèm với nôn hoặc 

buồn nôn. Các triệu chứng khác rối loạn tâm thần, vận động ít gặp hơn 

[6],[8],[73].  

Các triệu chứng này trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với các 

tác giả khác: 35,7% theo Gokalp [2], 47% theo Pendl [6], và 58% theo Nishio 

[10], có thể là do bệnh nhân của chúng tôi thƣờng đến viện ở giai đoạn muộn, 

khi u đã có kích thƣớc tƣơng đối lớn, các triệu chứng lâm sàng đã khá rõ rệt. 

4.2.3.2. Nôn và buồn nôn 

Nôn và buồn nôn thƣờng đi kèm với nhức đầu, 42/57 bệnh nhân 

(73,7%) có triệu chứng này. Nôn thƣờng xảy ra vào buổi sáng, nôn vọt nhiều 

khi không có triệu chứng báo trƣớc. Nôn có liên quan đến giai đoạn phát triển 

của u. Lúc đầu, kích thƣớc u nhỏ, hộp sọ còn khả năng bù trừ nên bệnh nhân 

ít nôn hoặc không nôn. Giai đoạn sau kích thƣớc u lớn, làm tắc nghẽn sự lƣu 

thông dịch não tủy gây TALNS, hoặc u chèn ép cấu trúc xung quanh, kích 

thích trung khu điều tiết nôn, nên nôn là dấu hiệu rất hay gặp [24],[42]. 

Kết quả này phù hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu khác. Nhức đầu 

cấp tính và bán cấp, kèm theo nôn và buồn nôn là các triệu chứng hay gặp 
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nhất trong nghiên cứu của Danaila với 61,38% số bệnh nhân [24]; của Golkap 

với 35,7% nhức đầu và 22,3% buồn nôn/nôn [2].  

4.2.3.3. Rối loạn thị lực 

Nhìn mờ, mất thị lực cũng khá phổ biến với 36/57 bệnh nhân (63,3%), 

phù gai thị xảy ra ở 33/57 bệnh nhân (57,9%), có 03 bệnh nhân (5,4%) bị teo 

gai thị, mất thị lực hoàn toàn. Giảm thị lực có thể do u chèn ép gây hội chứng 

tăng áp lực nội sọ, hoặc u chèn ép vào cấu trúc xung quanh nhƣ thùy chẩm, 

tiểu não, thể chai,... Phù gai thị và giảm thị lực có liên quan đến thời gian từ 

khi xuất hiện triệu chứng đến khi chẩn đoán. Soi đáy mắt ở giai đoạn sớm 

thấy phù gai thị và giai đoạn muộn có teo gai thị. Thị lực bệnh nhân giảm dần 

theo thời gian và tiến triển của bệnh.  

Kết quả này có thể khác nhau tuỳ từng nghiên cứu, số liệu của chúng 

tôi cao hơn so với nghiên cứu của Gokalp (42,9% bệnh nhân phù gai thị, 

17,8% giảm thị lực và 17,8% mất thị lực hoàn toàn một bên mắt [2]); của 

Zuccaro (48,2% bệnh nhân phù gai thị, 8,8% giảm thị lực và không bệnh nhân 

nào mất thị lực hoàn toàn [73]). Sự khác nhau này phụ thuộc vào tính chất u, 

thời gian phát hiện bệnh của bệnh nhân. U càng lớn, mức độ xâm lấn vào cấu 

trúc xung quanh nhiều hơn, biểu hiện triệu chứng lâm sàng cũng rõ rệt hơn, 

mức độ giảm thị lực càng nặng hơn do đĩa thị thần kinh bị đè ép gây phù gai 

thị nhiều hơn [15],[16],[39]. 

Hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình (nhức đầu, nôn, phù gai thị) là 

một hội chứng nổi bật khi chẩn đoán u não nói chung và u não thất bên nói 

riêng, xảy ra do kích thƣớc khối u lớn hoặc do giãn não thất hoặc cả hai. 

Chúng tôi thấy có 36/57 bệnh nhân (63,3%) (Bảng 3.5) có hội chứng tăng áp 

lực nội sọ điển hình và đây là là các triệu chứng và dấu hiệu chính trong bệnh 

cảnh lâm sàng của bệnh nhân.  

Các triệu chứng trong nghiên cứu gặp nhiều hơn, nổi bật hơn so với các 

tác giả khác. Trong số 55 bệnh nhân của Pendl [6], có 18% tăng áp lực trong 
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sọ, 9% rối loạn tâm thần, 7% rối loạn ngôn ngữ, không có bệnh nhân suy 

giảm tri giác, rối loạn nội tiết. Nghiên cứu của Gokalp [2] trong số 112 bệnh 

nhân thì 42,9% có hội chứng tăng áp lực nội sọ, 25% rối loạn trí nhớ, 17,8% 

rối loạn tâm thần, không bệnh nhân nào suy giảm tri giác và rối loạn nội tiết. 

Khác biệt này là do bệnh nhân của chúng tôi đến khám muộn khi kích thƣớc 

khối u lớn, thời gian ủ bệnh kéo dài; hơn nữa đa số bệnh nhân ở vùng nông 

thôn, xa các trung tâm y tế nên việc tiếp cận với các phƣơng tiện khám chữa 

bệnh chuyên khoa cũng khó khăn hơn.  

4.2.3.4. Các rối loạn tâm thần 

Các rối loạn tâm thần lúc đầu thƣờng kín đáo, đến giai đoạn muộn thì 

có biểu hiện rõ rệt. Nghiên cứu của chúng tôi có 17/57 (29,9%) bệnh nhân bị 

rối loạn tâm thần, chủ yếu là dạng mất tập trung (21,1%) với biểu hiện trạng 

thái vô cảm, tinh thần chậm chạp, giảm trí nhớ. 03 bệnh nhân (5,3%) rối loạn 

tính cách, 02 bệnh nhân (3,5%) rối loạn tâm thần dạng hƣng phấn, và 02 bệnh 

nhân (3,5%) rối loạn tâm thần dạng trầm cảm. 

Tình trạng rối loạn tâm thần hay gặp ở ngƣời lớn tuổi do tình trạng não 

đã teo, chịu sự chèn ép của u não và tình trạng tăng áp lực nội sọ kéo dài. Các 

triệu chứng rối loạn trí nhớ cũng gặp với tỉ lệ 48,51%, rối loạn hành vi/nhận 

thức là 16,83% trong nghiên cứu của Danaila [24].  

4.2.3.5. Các dấu hiệu thần kinh khu trú 

Dấu hiệu thần kinh khu trú: thƣờng ít gặp trong u não thất bên, trừ khi u 

phát triển xâm lấn ra mô não xung quanh hoặc u xuất phát từ mô não xung 

quanh sau đó phát triển vào trong não thất, hoặc u có kích thƣớc lớn chèn ép 

mô não.  

Liệt nửa ngƣời: chúng tôi gặp 12 bệnh nhân (21,1%) bị yếu, liệt nửa 

ngƣời (hoặc liệt một chi); 11 bệnh nhân (19,3%) bị run chân tay; 06 bệnh 

nhân (10,4%) rối loạn thăng bằng. Các triệu chứng thần kinh khu trú là do u 

phát triển chèn ép vào trung tâm vận động của vỏ não hoặc vào bó tháp. 
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Đặc điểm liệt nửa ngƣời do u não: quá trình liệt nửa ngƣời do u não 

diễn biến từ từ và tăng dần làm cho bệnh nhân không để ý, đến khi khó đi lại 

mới đến khám bệnh. Đặc điểm này khác với liệt nửa ngƣời cấp tính và đột 

ngột do tai biến mạch máu não (thƣờng liệt khu trú hoặc đồng đều đối bên với 

tổn thƣơng). Nói chung, triệu chứng thần kinh khu trú trong nghiên cứu của 

chúng tôi chiếm tỉ lệ không cao so với một số tác giả: 7% bệnh nhân theo 

Pendl [6], 25% theo Gokalp [2], 8,91% theo Danaila [24] và 20,4% ở những 

bệnh nhân dƣới 20 tuổi theo Zuccaro [73].  

Động kinh: có thể do u kích thích trực tiếp, nhƣng cũng có thể do ảnh 

hƣởng của tăng áp lực trong sọ. Trong số bệnh nhân của chúng tôi, có 06/57 

bệnh nhân (10,4%) động kinh cục bộ trên lâm sàng, 01 bệnh nhân động kinh 

điều trị nội trong 10 năm. Tỉ lệ này thấp hơn so với với kết quả của một số tác 

giả khác: Gokalp 13,4% [2]; Zuccaro 16,7% [73]; Danaila 23,26% [24], 

Ahmed Zaher 15% [131].  

Sự khác biệt này là do kích thƣớc, vị trí khối u, thời gian ủ bệnh khác 

nhau. U càng lớn, mức độ chèn ép vào vùng não thất bên càng nhiều, triệu 

chứng liệt nửa ngƣời càng phổ biến.  

Triệu chứng theo vị trí u: ngoài các triệu chứng và dấu hiệu chung của 

u não thất bên, các khối u ở sừng trán và lỗ Monro thƣờng gây động kinh, u 

nằm trong thân não thất gây rối loạn cảm giác và vận động; u nằm ở ngã ba 

não thất, sừng chẩm gây khiếm khuyết thị giác; u nằm ở sừng thái dƣơng gây 

động kinh, rối loạn cảm giác, vận động và mất ngôn ngữ [24],[53]. 

Các rối loạn về hô hấp và tim mạch ít gặp mặc dù bệnh nhân có biểu 

hiện hội chứng tăng áp lực trong sọ. Chúng tôi gặp 11,7% có rối loạn về hô 

hấp, tim mạch: mạch chậm, huyết áp tăng, rối loạn nhịp thở ở những bệnh 

nhân đến viện trong tình trạng suy giảm tri giác. Đây là các triệu chứng của 

hội chứng tăng áp lực nội sọ xảy ra từ từ và kéo dài. 
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4.2.4. Tình trạng tri giác trƣớc mổ 

Hầu hết (53/57 bệnh nhân) đến khám và xác định chẩn đoán trong tình 

trạng tỉnh (93%) nhƣng phần lớn không còn nhanh nhẹn nhƣ lúc chƣa bị 

bệnh. Điều này có thể do tình trạng rối loạn tâm thần (29,9%), chủ yếu là 

dạng mất tập trung (21,1%), rối loạn trí nhớ (19,3%); rối loạn tính cách 

(5,3%) và rối loạn tâm thần dạng hƣng phấn hoặc trầm cảm ở bệnh nhân (xem 

Bảng 3.7). Có 04 bệnh nhân (7%) có rối loạn tri giác với biểu hiện lơ mơ và 

hôn mê.  

Ngoài các triệu chứng chung nhƣ nhức đầu, giảm trí nhớ, động kinh, 

rối loạn hành vi và nhận thức, rối loạn đi đứng và thăng bằng, u não thất bên, 

còn gây khiếm khuyết thần kinh khu trú (focal neurological deficits). Những 

thay đổi trong trí nhớ ngắn hạn và hành vi, đặc biệt là chứng thờ ơ tăng dần 

(particularly an increasing apathy), có thể xảy ra mà không kèm tăng áp lực 

nội sọ. Khi khối u to, tình trạng rối loạn tâm thần trên lâm sàng càng tiến 

triển, lâu ngày bệnh nhân rơi vào tráng thái lo âu, thờ ơ với ngoại cảnh 

(trầm cảm),… [16],[24]. 

Kết quả này cũng phù hợp với nhận định của các tác giả nhƣ: rối loạn 

trí nhớ và các rối loạn tâm thần gặp 32% trong nghiên cứu của D’Angelo 

[24]; rối loạn trí nhớ, thay đổi hành vi và nhận thức gặp 48,51% trong nghiên 

cứu của Danaila [24]; tăng áp lực trong sọ 65%, động kinh 15%, giãn não thất 

35% trong nghiên cứu của Ahmed Elsayed [132]. 

4.2.5. Điểm Karnofski trƣớc mổ 

Theo Biểu đồ 3.3, trƣớc mổ có 13 bệnh nhân thuộc nhóm I (22,8%), 07 

bệnh nhân nhóm II (12,3%). Đa số bệnh nhân còn lại thuộc nhóm III và IV 

(64,9%). Do đặc điểm lâm sàng và tình trạng chung của bệnh nhân u não thất 

bên nên có thể thấy một tỉ lệ tƣơng đối lớn (77,2%) bệnh nhân khi nhập viện 

cần có ngƣời trợ giúp trong các hoạt động hàng ngày, trong đó 37 bệnh nhân 
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(64,9%) cần chăm sóc của nhân viên y tế và gia đình, đặc biệt 04 bệnh nhân 

tri giác xấu (hôn mê, lơ mơ) cần can thiệp ngay. 

4.3. ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  

* Chẩn đoán xác định: u não thất bên dễ dàng xác định đƣợc bằng chụp 

cắt lớp vi tính hoặc cộng hƣởng từ. Phim chụp cho thấy vị trí, kích thƣớc, tính 

chất từng loại u cũng nhƣ những biến đổi trong hệ thống não thất và mô não 

xung quanh [24],[133].  

4.3.1. Giá trị của các phƣơng pháp chẩn đoán hình ảnh 

Chụp X quang sọ qui ƣớc chỉ cho những hình ảnh gián tiếp nhƣ các 

thay đổi về cấu trúc của xƣơng sọ trong u não thất bên mà ít có giá trị chẩn 

đoán. Ngày nay, với sự phát triển của các phƣơng pháp chẩn đoán hình ảnh, 

chụp X quang sọ qui ƣớc chỉ có giá trị gợi ý trong chẩn đoán khối choán chỗ 

trong hộp sọ [19],[27]. Phƣơng pháp này ít đƣợc các tác giả trong nƣớc và 

trên thế giới đề cập đến trong các nghiên cứu về sọ não [134]. 

Chụp mạch não (Angiographie) giúp đánh giá nguồn cấp máu, đƣờng 

đi của mạch trong u, nó đặc biệt có giá trị trong phẫu thuật hoặc xạ trị tránh 

làm tổn thƣơng các động mạch chính trong não. Chụp mạch cũng đóng vai trò 

quan trọng trong quyết định phẫu thuật lấy u, sinh thiết. Chụp động mạch não 

số hóa xóa nền (DSA) có ý nghĩa trong một số trƣờng hợp làm nút mạch 

trƣớc mổ, đặc biệt với các khối u cấp máu bởi hệ thống động mạch cảnh ngoài 

[87],[135]. 

Sự ra đời của chụp CLVT và sau này là chụp CHT đƣợc coi là cuộc 

cách mạng trong chẩn đoán hình ảnh với những ƣu điểm vƣợt trội góp phần 

chẩn đoán sớm và điều trị triệt để bệnh lý u não nói chung và u não thất bên 

nói riêng. Phim chụp cho thấy những biến đổi trong hệ thống não thất và mô 

não xung quanh, vị trí, kích thƣớc từng loại u. Tất cả 57 bệnh nhân trong 

nghiên cứu đều đƣợc chụp CHT, có 31 bệnh nhân đƣợc chụp CLVT. 
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4.3.2. Chụp cắt lớp vi tính 

Kết quả chụp CLVT cho 31 bệnh nhân (54,4%) đƣợc trình bày ở Bảng 

3.9 cho thấy: u não thất bên đa dạng về các thể giải phẫu bệnh nên đặc điểm 

hình ảnh CLVT cũng rất phong phú. U có hỗn hợp tỉ trọng so với chất xám: 

cả tăng tỉ trọng kèm đồng tỉ trọng; giảm tỉ trọng kèm đồng tỉ trọng; hoặc vừa 

có vùng tăng bên cạnh có vùng giảm tỉ trọng (là nang hoại tử hoặc nang dịch 

trong u). Trong nghiên cứu, phần lớn (16/31 bệnh nhân) có u tăng tỉ trọng 

(51,6%), hỗn hợp tỉ trọng gặp ở 14 bệnh nhân (45,2%) đồng tỉ trọng 01 bệnh 

nhân (3,2%). Cả 100% bệnh nhân có u cấu trúc dạng đặc, hoặc dạng đặc trong 

có nang nhỏ, u bắt thuốc cản quang với mức độ khác nhau, từ ít đến vừa và 

mạnh, với tỉ lệ lần lƣợt là 19,4% đến 32,8% và 48,2%. Dấu hiệu gián tiếp giãn 

và không giãn não thất chênh lệch nhau không đáng kể (48,4% so với 51,6%). 

Đa số u ranh giới rõ (74,2%), còn lại 25,8% số trƣờng hợp không rõ 

ranh giới. Các u ác tính trong nghiên cứu nhƣ u màng não thất, u tế bào thần 

kinh đệm ít nhánh, u nguyên bào thần kinh đệm,… thƣờng có ranh giới không 

rõ, bờ u nham nhở xâm lấn mạnh sang cấu trúc xung quanh. Trên phim chụp 

CLVT, u có cả hình ảnh vôi hóa trong u mức độ ít hoặc nhiều ở 16 bệnh nhân 

(51,6%), và dấu hiệu chảy máu trong u (19,4%).  

U có nhiều kích thƣớc nhƣng đa số bệnh nhân (68,8%) có u > 4 cm 

(Bảng 3.8). Điều này phù hợp với tính chất của u não thất bên là thời gian ủ 

bệnh kéo dài (50,9% bệnh nhân trên 6 tháng, trong đó chủ yếu là trên 12 

tháng), u phát triển chậm, biểu hiện lâm sàng khi u lớn, làm tăng áp lực nội 

sọ, giãn não thất, xâm lấn vào cấu trúc xung quanh. Trong nghiên cứu, chúng 

tôi chỉ gặp một trƣờng hợp u có kích thƣớc < 2 cm, chiếm 1,8% (Bảng 3.11). 

Do vậy, với nhóm bệnh nhân này, việc lựa chọn xạ trị đơn thuần để điều trị 

những u nhạy cảm với tia xạ cũng gặp nhiều khó khăn vì khoang não thất là 

môi trƣờng nƣớc sẽ ngăn cản tác dụng của tia xạ, xạ trị phẫu thuật với u nhỏ. 

Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Chiechi M. và cs cho rằng u 

não thất bên thƣờng có tỉ trọng hỗn hợp và tăng tỉ trọng trên CLVT [82].  
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Chúng tôi nhận thấy u não thất bên dễ dàng xác định đƣợc bằng chụp 

cắt lớp vi tính hoặc cộng hƣởng từ. Trên hình ảnh còn có thể sơ bộ đánh giá 

đƣợc các đặc điểm về hình thái học khối u [20],[136],[137]. 

4.3.3. Chụp cộng hƣởng từ 

Phim chụp cộng hƣởng từ ít có giá trị trong chẩn đoán hình thái học 

khối u, nhƣng nó mang lại nhiều thông tin chính xác về chẩn đoán và tiên 

lƣợng vì cho biết chính xác vị trí và mối liên quan của khối u với cấu trúc 

não, mạch máu xung quanh. Chụp cộng hƣởng từ có thuốc đối quang từ cho 

hình ảnh rõ nét hơn về vị trí, kích thƣớc, ranh giới khối u và sự xâm lấn vào 

cấu trúc xung quanh, đặc biệt hình ảnh T2W cho biết mức độ phù não quanh 

u, các nang dịch, giúp cho phẫu thuật viên lựa chọn đƣờng mổ một cách hợp 

lý, thuận lợi nhất. Về tiên lƣợng, hình ảnh cộng hƣởng từ cho biết mức độ 

xâm lấn của u vào các vùng chức năng quan trọng, các mạch máu lớn, xoang 

tĩnh mạch dọc dƣới, xoang thẳng. Dựa trên hình ảnh bắt thuốc trên phim, 

phẫu thật viên có thể đánh giá sơ bộ đƣợc tính chất mô bệnh học, mức độ lành 

tính hay ác tính của u để lựa chọn phƣơng án điều trị [138],[139]. Tuy nhiên, 

cộng hƣởng từ có những hạn chế, không chỉ định đƣợc phƣơng pháp này cho 

những bệnh nhân có kim loại trong cơ thể (máy tạo nhịp tim, phƣơng tiện kết 

xƣơng, răng giả kim loại, mảnh kim khí trong cơ thể…) [67],[81],[138].  

Chúng tôi chụp cộng hƣởng từ có và không có thuốc cản quang cho tất 

cả 57 trƣờng hợp. Tín hiệu u thƣờng là hỗn hợp, không đồng nhất (vừa tăng 

vừa giảm tín hiệu, có nang trong u): 36 bệnh nhân có tăng tín hiệu trên T2W 

chiếm 63,1%, giảm tín hiệu trên T1W 34 bệnh nhân (59,6%), phù hợp với 

tính chất đa dạng về mô bệnh học trong nghiên cứu (Bảng 3.12). Cấu trúc u 

thƣờng là đặc kèm theo nang to nhỏ (63,1%), ổ đặc đơn thuần 36,9%. Vôi hóa 

trong u thành mảng hay đốm gặp 18 bệnh nhân (31,5%). Chảy máu trong u 

gặp ở 08 bệnh nhân (14%), trong đó có 01 bệnh nhân kèm chảy máu não thất 

(1,8%). U não thất bên có sự đa dạng về tế bào nên hình ảnh cộng hƣởng từ 



 111 

thƣờng là không điển hình, nó là sự kết hợp của các loại tín hiệu theo tính 

chất phức tạp của giải phẫu bệnh. 

Tƣơng ứng với kết quả chụp CLVT, trên phim CHT (Bảng 3.11): số 

bệnh nhân có u ≥ 4 cm chiếm tỉ lệ cao nhất với 44/57 bệnh nhân (77,2%), cao 

hơn đáng kể so với nhóm có u < 4 cm (22,8%). Ngoài ra, có tới 21 u (36,8%) 

có kích thƣớc khổng lồ (> 6 cm). Phần lớn (98,2%) u bắt thuốc đối quang từ, 

từ ít đến vừa và mạnh, tính chất ngấm có thể đều hoặc không đều, trong đó có 

52,7% bắt thuốc mạnh. U não thất bên chèn ép vào đƣờng dẫn dịch não tủy 

gây giãn não thất một bên, giãn (một phần hoặc toàn bộ) 57,8% do u có 

đƣờng kính lớn. Phần lớn khu trú trong khoang não thất bên (86%), đây đều là 

những u lành tính độ mô học thấp, có ranh giới rõ (84,2%). 

Đối chiếu với kết quả mô bệnh học một số khối u hay gặp (Bảng 3.16) 

chúng tôi nhận thấy đặc điểm u trên phim chụp cũng có kết quả tƣơng tự với 

các tác giả khác [41],[82],[94],[140]: 

- Có 20 khối u loại u màng não ở não thất bên: u nằm chủ yếu ngã ba 

não thất, bên trái nhiều hơn bên phải. Kích thƣớc u thƣờng lớn hơn 4 cm, có 

cấu trúc đặc, ranh giới rõ. U giảm hoặc đồng tín hiệu trên T1W, tăng hoặc 

đồng tín trên T2W, bắt thuốc mạnh và đồng đều, có vôi hóa hoặc đôi khi gặp 

chảy máu trong u. U ít gây giãn não thất hoặc chỉ giãn một bên. 

  

Hình 4.1. Khối u loại u màng não trong não thất bên 

(BA: BN Lê Thị Phương Ng., 25T, SBA 953D33). 
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- Có 11 khối u loại u tế bào thần kinh trung ƣơng ở não thất bên: u 

thƣờng nằm ở thân não thất hoặc hai bên não thất, ranh giới rõ, kích thƣớc > 4 

cm. U có cấu trúc hỗn hợp gồm phần đặc chứa nang dịch nhỏ bên trong, tín 

hiệu không đồng nhất, giảm hoặc đồng tín hiệu không đều trên T1W, tăng 

hoặc đồng tín hiệu trên T2W, bắt thuốc mức độ khác nhau và không đều, vôi 

hóa trong u. Đôi khi u xâm lấn xuống não thất 3 hoặc vùng não lân cận, u gây 

giãn não thất toàn bộ hoặc một bên. 

   

Hình 4.2. Khối u loại u tế bào thần kinh trung ƣơng trong não thất bên 

(BA: BN Trương Thị K., 29T, SBA 30393D33). 

- Có 08 khối u loại u màng não thất trong não thất bên: u nằm một hoặc 

hai bên não thất, u ở sừng trán và thân não thất bên, ranh giới rõ, kích thƣớc 

thƣờng > 4 cm. U có cấu trúc hỗn hợp, tín hiệu không đều, bắt thuốc ít hoặc 

vừa, có thể gặp u phát triển ra vùng xung quang, ít vôi hóa, không gây giãn 

não thất hoặc giãn não thất một bên. 

   

Hình 4.3. Khối u loại u màng não thất trong não thất bên 

(BA: BN Đỗ Quốc L., 34T, SBA 5650D33). 
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- Có 05 khối u loại u tế bào thần kinh đệm ít nhánh trong não thất bên: 

u thƣờng nằm ở thân não thất, ranh giới rõ, kích thƣớc lớn, cấu trúc hỗn hợp. 

U có tín hiệu không đều, giảm hoặc đồng tín hiệu trên T1W, tăng hoặc đồng 

tín hiệu trên T2W, vôi hóa trong u, đôi khi gặp chảy máu trong u. U gây giãn 

não thất toàn bộ hoặc một bên, u xâm lấn thể chai hoặc thùy trán, bắt thuốc 

vừa hoặc ít, không đều. 

   

Hình 4.4. Khối u loại u tế bào thần kinh đệm ít nhánh trong não thất bên 

(BA: BN Hà Hồng S., 33T, SBA 18702D33). 

- Có 07 khối u, trong đó 03 khối u loại u nhú đám rối mạch mạc, 02 

khối loại u dƣới màng não thất, 02 khối loại u tế bào hình sao khổng lồ với 

hình thái tƣơng đối điển hình trên phim cộng hƣởng từ: 

   

Hình 4.5. Khối u loại u nhú đám rối mạch mạc trong não thất bên 

(BA: BN Hoàng Hải N., 14 tháng, SBA 40026D33). 
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Hình 4.6. Khối u loại u tế bào hình sao khổng lồ trong não thất bên 

(BA: BN Nguyễn Hoàng Y., 14T, SBA 29214D33). 

   

 Hình 4.7. Khối u loại u dƣới màng não thất trong não thất bên 

(BA: BN Bùi Đại Ph., 34T, SBA 29214D33). 

* Khó khăn trong chẩn đoán hình thái học trên phim CLVT, CHT 

Trong 57 bệnh nhân, chúng tôi thấy cần chẩn đoán phân biệt các loại u: 

u màng não thất, u dƣới màng não thất, u tế bào thần kinh đệm ít nhánh, u tế 

bào thần kinh,... Các loại u này có hình ảnh trên phim chụp cắt lớp vi tính, 

cộng hƣởng từ tƣơng đối giống nhau. Mặc dù một số các tác giả nhƣ Gokalp 

[2], Koos [13], Goergen [27] cho rằng, có thể chẩn đoán hình ảnh khối u dựa 

vào tuổi, vị trí khối u và đặc điểm từng loại u trên phim chụp cắt lớp vi tính, 

cộng hƣởng từ nhƣng do số liệu chúng tôi ít và u chủ yếu nằm ở thân não thất 

bên nên chƣa thấy có sự khác biệt. 
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4.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ  

4.4.1. Điều trị nội khoa trƣớc phẫu thuật 

Chống phù não trong khi chờ phẫu thuật:  

- Synacthène: 1 mg x 1ống/ngày trong 4-5 ngày trƣớc mổ. 

- Dung dịch Mannitol 20%: tùy theo tình trạng TALNS. 

- Furosemide (Lasix) 20 mg x 8 giờ/1 lần.  

- Chú ý cân bằng nƣớc và điện giải, nhất là ion K. 

- Điều trị toàn thân, khi cần thiết truyền dịch. 

- Chống loét do nằm lâu, viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu. 

- Điều trị các triệu chứng khi cần thiết. 

4.4.2. Điều trị giãn não thất 

Chúng tôi đã tiến hành mổ dẫn lƣu não thất trƣớc mổ cho 04 bệnh nhân 

(7,1%) có tình trạng tri giác xấu khi vào viện, trong đó có 02 bệnh nhân hôn 

mê. Cả 04 bệnh nhân tri giác xấu đều do khối u chèn ép lƣu thông dịch não 

tủy gây giãn não thất, đƣợc mổ cấp cứu dẫn lƣu dịch não tủy xuống ổ bụng 

hoặc ra ngoài bằng hệ thống dẫn lƣu kín một chiều. Vị trí dẫn lƣu ở nơi não 

thất giãn, xa u để tránh động chạm vào u gây chảy máu và xa vị trí sẽ mổ lấy 

u. Kết quả cả 04 bệnh nhân tri giác tiến triển tốt, cải thiện tình trạng lâm sàng, 

đã đƣợc mổ kế hoạch lấy u sau bảy đến mƣời ngày.  

4.4.3. Vi phẫu thuật lấy u 

Có nhiều phƣơng pháp điều trị u não thất bên tùy theo tính chất mô 

bệnh học của từng loại u nhƣng phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu đƣợc các 

phẫu thuật viên thần kinh và ung thƣ chấp nhận [29],[42],[51],[64]. Chỉ có 

phẫu thuật mới có thể lấy đƣợc những khối u có kích thƣớc lớn của u não thất 

bên, lập lại đƣợc lƣu thông dịch não-tủy, giải quyết hội chứng tăng áp lực nội 

sọ. Các phƣơng pháp khác (tia xạ, xạ trị phẫu thuật, hóa chất, quang động 

học,...) chỉ có tác dụng hỗ trợ nhằm ngăn ngừa hoặc kéo dài thời gian u tái 
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phát hoặc chỉ định khi phẫu thuật không lấy đƣợc triệt để khối u. Phẫu thuật 

(kể cả không lấy hết u) cũng làm tăng hiệu quả các phƣơng pháp điều trị hỗ 

trợ nhƣ xạ trị, hóa trị, quang động học sau mổ [100],[105],[128]. Ngay cả 

trƣờng hợp u não ác tính cao (độ III, IV), nếu thể trạng bệnh nhân cho phép, 

phẫu thật cũng giúp cải thiện đáng kể chất lƣợng cuộc sống.  

4.4.3.1. Đường mổ 

Vùng não thất bên có thể tiếp cận qua nhiều đƣờng mổ khác nhau qua 

vỏ não hay qua thể chai. Cho dù chọn đƣờng mổ nào thì cũng phải đạt đƣợc 

mục tiêu bộc lộ tối đa giải phẫu khối u và mạch máu liên quan, nhƣng không 

chèn ép não quá mức và hạn chế làm tổn thƣơng tổ chức não lành xung 

quanh. Mặc dù trong y văn đƣờng mổ qua thể chai có làm giảm đáng kể tỉ lệ 

khiếm khuyết thần kinh, động kinh sau phẫu thuật: 0-10% [22] so với đƣờng 

mổ lấy u qua vỏ não 20-79% [63], nhƣng hiện nay khi mổ lấy u qua đƣờng 

nhu mô não, phẫu thuật viên đã có thể lựa chọn vùng ít chức năng và mở nhu 

mô não 1,5-2 cm dƣới kính vi phẫu nên sẽ ít làm tổn thƣơng nhu mô não. Hai 

yếu tố này sẽ làm giảm tỉ lệ khiếm khuyết thần kinh, động kinh sau phẫu 

thuật. Nghiên cứu của chúng tôi gặp 01 bệnh nhân động kinh (1,8%), 04 bệnh 

nhân (7,0%) yếu/liệt nửa ngƣời, 01 bệnh nhân (1,8%) rối loạn ngôn ngữ. 

Đƣờng qua thể chai tuy ít làm tổn thƣơng vỏ não, nhƣng khó tiếp cận với các 

khối u ở sừng thái dƣơng, sừng chẩm não thất bên. 

Trong nghiên cứu này, 55/57 bệnh nhân (96,5%) đƣợc mổ qua đƣờng 

vỏ não vì: lâm sàng bệnh nhân biểu hiện hội chứng tăng áp lực trong sọ rõ (36 

bệnh nhân), tiên lƣợng trong mổ phù não nhiều, rất khó vén tổ chức não để 

vào lấy u đƣợc nếu mổ qua đƣờng thể chai. Hơn nữa, u thƣờng có kích thƣớc 

lớn (> 4 cm), qua đƣờng mổ này, có thể mở rộng phẫu trƣờng, đỡ khó khăn 

khi lấy u và khi xử trí biến chứng (phù não, chảy máu) trong mổ hơn so với 

đƣờng qua thể chai. Bệnh nhân đƣợc mổ bằng đƣờng vỏ não đi qua: thùy 
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chẩm 05 bệnh nhân; thùy đỉnh 05 bệnh nhân; thùy thái dƣơng phân thùy T3 

03 bệnh nhân; thùy thái dƣơng phân thùy T2 03 bệnh nhân; thùy thái dƣơng 

chẩm 13 bệnh nhân; thùy trán 26 bệnh nhân. 

Chúng tôi mổ lấy u qua khe liên bán cầu thể chai phía trƣớc cho 02 

bệnh nhân (3,5%) bị u dƣới màng não thất: u <3 cm, ranh giới rõ, nằm ở sừng 

trán não thất bên chèn ép một phần lỗ Monro, não thất không giãn.  

Nếu sử dụng đƣờng vào nhỏ, cần làm giảm thể tích khối u một cách từ 

từ. Với khối u tăng sinh mạch nhiều, cần lựa chọn đƣờng vào tiếp cận đƣợc 

trực tiếp các cuống mạch. Trong trƣờng hợp khối u khó lấy, có thể sử dụng xạ 

phẫu sau mổ.  

4.4.3.2. Quá trình phẫu thuật 

Phẫu thuật não thất là một loại phẫu thuật sâu, không có các mốc xƣơng 

hoặc mốc mạch máu rõ ràng, bệnh nhân phải nằm trên bàn mổ trong một thời 

gian dài. Do đó, kê tƣ thế bệnh nhân cần đơn giản và thuận lợi cho phẫu thuật 

viên đồng thời tránh chèn ép hệ thống thần kinh, mạch máu ngoại vi. Cần đảm 

bảo việc thay đổi tƣ thế bàn mổ, kính vi phẫu vẫn bao quát đƣợc toàn bộ thể 

tích bên trong não thất. Bệnh nhân cần cố định chắc trên bàn mổ để có thể 

xoay bàn mổ cải thiện phẫu trƣờng, để nâng đầu làm tăng lƣu thông tĩnh mạch 

giúp kiểm soát chảy máu. Bệnh nhân sẽ bị xẹp não sau khi lấy khối u và lấy 

một lƣợng lớn dịch não-tủy trong khi mổ, do đó không mổ tƣ thế ngồi.  

Khi mổ, chúng tôi chú ý rạch da và mở sọ không quá rộng, thƣờng 

khoảng 5-7 cm và mở sọ đƣờng kính khoảng 3-4 cm. Khi đặt dẫn lƣu não 

thất, cần giữ nguyên dẫn lƣu, giảm áp não thất từ từ, tránh xa đƣờng mổ. Rạch 

vỏ não ở vị trí dễ tiếp cận khối u, hạn chế tổn thƣơng mạch máu và có thể mở 

rộng đƣợc khi cần. Với đƣờng mổ qua thể chai (02/57 bệnh nhân): rạch da 

đƣờng thẳng, mở mảnh xƣơng sọ hình tam giác trên xoang tĩnh mạch dọc, 

mũi khoan sọ phía sau nằm trên khớp trán đỉnh. Với bệnh nhân đƣợc mổ qua 
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đƣờng vỏ não (55/57 bệnh nhân): rạch da hình vòng cung, mở mảnh xƣơng sọ 

khoảng 3-4 cm đƣờng kính.  

Lấy u: bằng kính vi phẫu, nhƣng nên chọn thời điểm thích hợp vì nếu 

sử dụng quá sớm có thể hạn chế trƣờng nhìn. U mềm hút bằng máy hút, u đặc 

lấy từng mảnh nhỏ, lấy u bắt đầu từ vùng đã đƣợc bộc lộ, nhìn thấy, chú ý 

những mạch máu nuôi dƣỡng để cầm máu, giảm nguy cơ mất máu. Tuy nhiên, 

nhiều trƣờng hợp lấy u sẽ chảy máu nhiều, cần lƣờng trƣớc để có máu truyền, 

điều này đặc biệt quan trọng ở trẻ em. Khi chảy máu, cần bảo vệ lỗ Monro, 

tránh làm tổn thƣơng và ngăn chặn máu chảy xuống não thất III. Những khối 

u có kích thƣớc lớn, phẫu thuật viên cần phải kiên nhẫn bộc lộ khối u đủ nhìn 

mà không làm tổn thƣơng não thêm. 

Cố gắng lấy toàn bộ u, nhất là u lành hoặc có độ ác tính thấp. Lấy u 

không toàn bộ đƣợc chỉ định khi khối u dính vào cấu trúc, mạch máu quan 

trọng xung quanh. Sau khi lấy khối u, tìm kỹ và xử lý những vùng chảy máu. 

Việc lấy bỏ toàn bộ u, lấy gần hết u hay lấy một phần u hoặc chỉ sinh thiết u 

tùy thuộc vào kết quả sinh thiết tức thì trong mổ, các tai biến nhƣ chảy máu, 

phù não trong mổ, tính chất lành tính hay ác tính của u, tình trạng bệnh nhân 

trong quá trình phẫu thuật,... Với những u sinh thiết tức thì là u ác tính, chẩn 

đoán hình ảnh nghĩ đến u ác tính thì cố gắng lấy u càng nhiều càng tốt nhằm 

làm giảm áp lực nội sọ và xác định kết quả mô bệnh học, điều trị tiếp theo là 

xạ trị và hóa trị hỗ trợ theo kết quả giải phẫu bệnh và mức độ lấy u.  

4.4.3.3. Kết quả lấy u 

 Mổ lấy toàn bộ u 36 bệnh nhân (63,1%), mổ lấy gần hết u hoặc một 

phần u 21 bệnh nhân (36,9%), không bệnh nhân nào không lấy đƣợc u hoặc 

chỉ sinh thiết (Biểu đồ 3.4). Trong nghiên cứu của Hamit Seçer (1998) lấy 

toàn bộ u 38,4%, lấy phần lớn u 56,2%, sinh thiết u 2,7% [53]; nghiên cứu 
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của Ellenbogen (2001) lấy toàn bộ u 79,3%, lấy phần lớn u 20,7% [1]; nghiên 

cứu của D’Angelo (2005) lấy toàn bộ u 82%, lấy phần lớn u 18% [24],[24].  

Tỉ lệ lấy toàn bộ u của chúng tôi thấp hơn các tác giả khác có thể do 

bệnh nhân chúng tôi có khối u lớn (77%), tỉ lệ u nằm ở cả hai bên não thất 

(68,4%) cao hơn nên đây có thể là nguyên nhân khiến tỉ lệ lấy toàn bộ u của 

chúng tôi thấp hơn [6],[8],[24],[40]. Theo thống kê, kích thƣớc u có liên quan 

tỉ lệ nghịch với mức độ lấy u, u nhỏ thì khả năng lấy đƣợc toàn bộ u cao hơn 

so với u lớn (Bảng 3.29). 

4.4.3.4. Tai biến và biến chứng sau mổ 

Trong mổ, xuất hiện 04 bệnh nhân (7%) phù não khi đang đƣợc phẫu 

thuật lấy u. Xử trí: bệnh nhân đƣợc đóng lại vết mổ, chụp cắt lớp sọ não kiểm 

tra thấy 02 bệnh nhân máu tụ ngoài màng cứng (01 máu tụ tại chỗ mổ, 01 máu 

tụ vị trí khác), 02 bệnh nhân máu tụ dƣới màng cứng xung quanh chỗ mổ, đã 

mở thêm xƣơng sọ lấy máu tụ. Sau mổ 03 bệnh nhân diễn biến tốt, 01 bệnh 

nhân tử vong ngay sau mổ. 

Trong vòng 2 tuần sau mổ, 07 bệnh nhân (12,3%) xin về và tử vong 

(Bảng 3.18) do diễn biến nặng: chảy máu trong mổ, chảy máu sau mổ, hôn mê 

sâu, giãn não thất, phù não, viêm màng não. Có 10 bệnh nhân (17,5%) chảy 

máu ổ mổ, não thất: 01 bệnh nhân mổ lần hai lấy máu tụ giải tỏa não, 09 bệnh 

nhân đƣợc điều trị nội. Mổ lần 2 cho 03 bệnh nhân (5,3%): 01 bệnh nhân 

đƣợc lấy máu tụ, giải tỏa não và 02 bệnh nhân đƣợc mổ để dẫn lƣu não thất ra 

ngoài (03 bệnh nhân này đều tử vong trong 1 tháng sau mổ).  

Mặc dù biến chứng xảy ra khi mổ qua đƣờng nhu mô não đã đƣợc hạn 

chế do phần lớn các loại u đƣợc lấy dƣới kính vi phẫu, nhƣng tỉ lệ tử vong của 

chúng tôi (12,3%) cao hơn so với các tác giả trong thời gian gần đây: trong 

nghiên cứu của Ellenbogen (2001) [1] và của D’Angelo (2005) [24], không có 

bệnh nhân tử vong sau mổ; Radoi (2014) [12] có 3,8% bệnh nhân tử vong sau 
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mổ. Sự khác biệt này có thể là do bệnh nhân của chúng tôi có u lớn, nhiều u 

có vị trí ở hai bên não thất, chiếm 77% và 68,4%, tƣơng ứng. 

4.4.4. Kết quả mô bệnh học  

Do thời gian nghiên cứu tƣơng đối dài, nên chúng tôi gặp khá nhiều 

loại u: u màng não, u tế bào thần kinh, u màng não thất, u tế bào thần kinh 

đệm ít nhánh, u đám rối mạch mạc, u tế bào hình sao khổng lồ, u dƣới màng 

não thất, u nguyên bào thần kinh đệm, u ở cơ quan khác di căn đến não thất. 

Bảng 3.16 cho thấy u màng não là loại u hay gặp nhất trong u não thất 

bên với 20/57 bệnh nhân (35%), sau đó đến u tế bào thần kinh: 11/57 bệnh 

nhân (19,3%), u màng não thất 9/57 bệnh nhân (15,8%); u tế bào thần kinh 

đệm ít nhánh: 10/57 trƣờng hợp (18%). Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp 

với các tác giả khác khi cho rằng u màng não là một trong những u có tỉ lệ cao 

nhất trong số u não thất bên. Theo M. Radoi [12], hay gặp nhất là u màng não 

và u đám rối mạch mạc (đều chiếm 19,23%), u nguyên bào thần kinh đệm 

(15,38%) và u màng não thất (15,38%). Theo Gokalp [2] khi nghiên cứu 112 

bệnh nhân trong trong thời gian 27 năm đã nhận thấy các khối u thƣờng gặp 

nhất là u tế bào hình sao biệt hóa thấp và u nguyên bào thần kinh đệm (24%), 

sau đó đến u màng não 11%, và u màng não thất 7%.  

Các loại khác nhƣ u tế bào hình sao khổng lồ dƣới màng não thất, u 

dƣới màng não thất, u sao bào lông, u tế bào thần kinh trung ƣơng, ung thƣ 

biểu mô đám rối mạch mạc, u quái, u nang màng mạch đám rối mạch mạc,… 

hiếm gặp hơn [138],[139],[141],[142]. Điều đặc biệt là u tế bào thần kinh đệm 

ít nhánh là loại u hiếm gặp thì chúng tôi gặp với tỉ lệ khá cao (18%). Trong 

nghiên cứu của Danaila, chỉ gặp 2 trƣờng hợp u loại này (0,99%) [24].  

Đối chiếu kết quả mô bệnh học của u với khả năng lấy u trong mổ ở 

bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi đƣợc tóm tắt trong Bảng 4.3: 
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Bảng 4.3. Đối chiếu kết quả mô bệnh học với mức độ lấy u trong mổ 

STT Loại u Độ u 
Mức độ lấy u 

SL TL% 
Toàn bộ Gần hết Một phần 

1 U màng não 
Độ I 12 03 01 16 28,1 

Độ II 04   04 7,0 

2 
U tế bào thần kinh 

trung ƣơng 
Độ II 06 03 02 11 19.3 

3 U màng não thất 
Độ II 04 02  06 10,5 

Độ III  01 01 02 3,5 

4 
U tế bào thần kinh 

đệm ít nhánh 

Độ II 02 01  03 5,3 

Độ III  01 01 02 3,5 

5 U đám rối mạch mạc 
Độ I 02   02 3,5 

Độ II 01   01 1,8 

6 

U tế bào hình sao 

khổng lồ dƣới màng 

não thất 

Độ I 02   02 3,5 

7 
U dƣới màng não 

thất 
Độ I 01 01  02 3,5 

8 U nguyên bào thần 

kinh đệm 
Độ IV  01 01 02 3,5 

9 U di căn Độ IV  01 01 02 3,5 

10 U sao bào lông Độ I 01   01 1,8 

11 U hạch thần kinh Độ I 01   01 1,8 

 Cộng  36 14 07 57 100 

- U màng não (20 bệnh nhân): đƣợc mổ qua đƣờng vỏ não. Khi mổ, 

chúng tôi nhận thấy, các khối u loại u màng não trong não thất bên đều có tính 

chất điển hình, với nguồn mạch máu nuôi u là từ đám rối mạch mạc trong ngã 

ba não thất bên. Với những khối u khi lấy từng mảnh nhỏ nếu chảy máu 



 122 

nhiều, chúng tôi thƣờng lấy phần u hƣớng về phía diện xuất phát khối u để 

sớm cắt bỏ nguồn mạch máu nuôi dƣỡng khối u, giảm lƣợng mất máu và rút 

ngắn thời gian phẫu thuật. Với đƣờng mổ qua vỏ não thái dƣơng chẩm, vỏ 

não thùy thái dƣơng phân thùy T2, chúng tôi đã chủ động sớm cắt bỏ đƣợc 

nguồn mạch nuôi u trong 11 trƣờng hợp. Với đƣờng mổ qua vỏ não thùy đỉnh, 

thùy chẩm không cắt đƣợc nguồn mạch nuôi u, chỉ cầm máu đƣợc khi khối u 

còn lại nhỏ hoặc hết u. Mặc dù vậy, có trƣờng hợp chúng tôi chỉ lấy đƣợc một 

phần u do lựa chọn đƣờng mổ chƣa hợp lý khi lấy u chảy máu nhiều, không 

khống chế đƣợc nguồn nuôi khối u (Hình 4.8). Các trƣờng hợp lấy đƣợc gần 

hết u: 01 do khi lấy u chảy máu nhiều, không khống chế đƣợc nguồn nuôi, 02 

trƣờng hợp chúng tôi để lại phần u dính hệ thống tĩnh mạch. 

  

Hình 4.8. Hình chụp sau mổ lấy một phần u 

(BA: BN nguyễn Văn TH., 22T, SBA 9461D33) 

- U tế bào thần kinh trung ƣơng (11 bệnh nhân): chúng tôi lựa chọn 

đƣờng mổ qua nhu mô trán phải hoặc trái. Khi mổ thƣờng thấy u dễ hút, chảy 

máu mức độ vừa. Do khối u có kích thƣớc lớn (hơn > 4 cm, lớn nhất 9 cm), 

nên chúng tôi dựa vào phim chụp cộng hƣởng từ để phát hiện sớm vùng phát 

triển u, cắt bỏ nguồn mạch máu nuôi dƣỡng khối u từ động mạch mạch mạc 

sau trong. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có 02 bệnh nhân chỉ lấy đƣợc một phần u 

do u tăng sinh mạch máu chảy máu nhiều, do biến chứng trong mổ máu tụ 
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ngoài màng cứng, dƣới màng cứng. 3 bệnh nhân lấy gần hết u do khối u xâm 

lấn não thất III (Hình 4.9). 

  

Hình 4.9. Phim CHT trƣớc, sau mổ u tế bào thần kinh trung ƣơng 

(BA: BN Nguyễn Văn Q., 24T, SBA 44393D33) 

- U màng não thất (08 bệnh nhân): đƣợc mổ qua đƣờng nhu mô. Khi 

mổ, chúng tôi nhận thấy khối u loại này khó kiểm soát đƣợc nguồn cấp máu 

trƣớc khi phẫu tích lấy u, u chảy máu nhiều khó cầm. U có kích thƣớc lớn, 

khó tiếp cận đƣợc phần diện xuất phát u. Độ ác tính khối u cũng ảnh hƣởng 

tới kết quả phẫu thuật. Chúng tôi mổ lấy đƣợc toàn bộ u ở 04 bệnh nhân, lấy 

gần hết u ở 03 bệnh nhân, 01 bệnh nhân lấy một phần u kết quả mô bệnh học 

độ III, khi mổ trong u có nhiều mạch máu tăng sinh bất thƣờng xuyên qua 

lòng khối u ( Hình 4.10). 

  

Hình 4.10. Phim CHT trƣớc, CLVT sau mổ u màng não thất 

(BA: BN Đỗ Quốc L., 34T, SBA 5650D33) 
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- U tế bào thần kinh đệm ít nhánh (05 bệnh nhân): khi mổ cũng gặp khó 

khăn nhƣ mổ lấy u loại u tế bào thần kinh trung ƣơng, u màng não thất, ngoài 

ra với đặc điểm u có vôi hóa cũng gây khó khi lấy u, dẫn đến hạn chế kết quả 

lấy toàn bộ u so với các loại khác (Hình 4.11). 

  

Hình 4.11. Phim CLVT: vôi hóa trong u tế bào thần kinh đệm ít nhánh 

(BA: BN Nguyễn Kim B., 34T, SBA 38249D33). 

- Các loại u còn lại nằm trong não thất (7 loại): do ít gặp nên chúng tôi 

không có nhiều kinh nghiệm nhƣng có thể nhận thấy, khả năng lấy toàn bộ u 

cũng phụ thuộc vào mức độ ác tính của u: với u lành tính (độ I), việc lấy toàn 

bộ u không khó (8/9 bệnh nhân), với u độ ác tính cao thì cả 04 bệnh nhân đều 

không lấy đƣợc toàn bộ u. 

Về tính chất mô bệnh học u não thất bên trong nghiên cứu của chúng 

tôi: tỉ lệ u lành tính (độ 1) hoặc có độ ác tính thấp (độ II) lần lƣợt là 42,1% và 

43,8%, u ác tính cao (độ III, IV) chiếm 14,0%. Tỉ lệ u ác tính của chúng tôi 

khác biệt không nhiều so với kết quả nghiên cứu của: D’Angelo (trong số 72 

khối u não thất bên, 65% là các khối u lành tính hay ác tính thấp, và 35% là u 

ác tính cao [24]); Pendl: 56% khối u lành tính hoặc có độ ác tính thấp, 31% 

khối u độ trung bình, 13% khối u có độ ác tính cao [6]; Jelinek cũng quan sát 

đƣợc kết quả tƣơng tự với 64% khối u lành tính hoặc có độ ác tính thấp, 15% 

khối u độ trung bình, 21% khối u có độ ác tính cao [11]; Danaila: 87,62% u 

lành tính và 12,37% ác tính [24]. 
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4.4.5. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật 

4.4.5.1. Kết quả lúc ra viện (trong vòng 2 tuần sau phẫu thuật)  

Tính đến thời điểm ra viện, có 07 bệnh nhân (12,3%) tử vong do các 

diễn biến nặng của chảy máu trong mổ, sau mổ, hôn mê sâu, giãn não thất, 

phù não, viêm màng não (Bảng 3.18). Tỉ lệ biến chứng bao gồm: 10 bệnh 

nhân (17,5%) chảy máu ổ mổ, não thất; 16 bệnh nhân (28%) liệt, yếu nửa 

ngƣời; 07 bệnh nhân (12,3%) động kinh; 04 bệnh nhân viêm màng não 

(7%),…Về kết quả phục hồi thần kinh theo Karnofski (Bảng 3.19), có 37 

bệnh nhân (65%) đƣợc xếp vào nhóm có kết quả tốt (nhóm I và nhóm II),  

20 bệnh nhân (35%) có kết quả kém. So sánh điểm Karnofski giữa trƣớc và 

sau mổ (Bảng 3.20) cho thấy, có 22 bệnh nhân (38,6%) có điểm Karnofski 

tăng lên sau mổ, 07 bệnh nhân (12,3%) có điểm Karnofski giảm đi sau mổ. 

Trong 08 bệnh nhân có điểm Karnofski ở nhóm IV thì 07 bệnh nhân tử vong, 

chiếm 12,3%. 

Trong nghiên cứu của Danaila, kết quả tốt lúc ra viện 81,8%, kết quả 

kém 2,47%; tỉ lệ tử vong sau mổ là 1,48% [24]. Theo Alam và cộng sự [143]: 

không có bệnh nhân tử vong, liệt nửa ngƣời xảy ra ở 2 bệnh nhân (11,11%), 

động kinh hậu phẫu 11,11%, viêm màng não 16,7%. Theo Sherif Elwatidy, tử 

vong gặp ở 02/42 bệnh nhân (4,7%), động kinh 05 bệnh nhân (12%), chảy 

máu trong não thất ở 3 bệnh nhân (7%), viêm não và áp xe ở 01 bệnh nhân 

(2,3%) và liệt vận động ở 01 bệnh nhân [144].  

Nhƣ vậy, kết quả lúc ra viện trong nghiên cứu của chúng tôi kém hơn; 

tỉ lệ tử vong, tỉ lệ chảy máu ổ mổ cao hơn. Biến chứng yếu, liệt nửa ngƣời của 

chúng tôi là khá cao (28%), tuy nhiên, theo y văn thì tỉ lệ liệt vận động vĩnh 

viễn cũng chiếm tới 30% trong một số nghiên cứu [141],[143],[144]. Các biến 

chứng khác nhƣ động kinh, viêm não cũng tƣơng đƣơng với các tác giả khác 

[1],[12],[24],[40]. Tỉ lệ tử vong cao hơn có thể là do tỉ lệ lấy toàn bộ u của 

chúng tôi (63,1%) thấp hơn so với các tác giả khác nhƣ Ellenbogen 79,3% 
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[1]; D’Angelo 82% [24]; Ahmed Zaher 73,1% [131], Alam 72,23% [143]. 

Trong khi đó, mức độ lấy u đƣợc chứng minh là liên quan có ý nghĩa thống kê 

với biến chứng (Bảng 3.31) và tỉ lệ tử vong (Bảng 3.34). Hơn nữa, kích thƣớc 

u lớn hơn 4 cm ở đa số bệnh nhân trong nghiên cứu (77,2 %) cũng là một lý 

do giải thích vì sao tỉ lệ biến chứng của chúng tôi cao hơn, đồng thời dẫn đến 

kết quả phục hồi chức năng kém hơn.  

4.4.5.2. Kết quả trong vòng 6 tháng sau mổ 

Theo dõi 50 bệnh nhân còn lại từ lúc ra viện đến 6 tháng sau phẫu 

thuật, có 09 bệnh nhân đƣợc điều trị tiếp sau mổ bằng xạ trị gia tốc, hóa trị 

(05 bệnh nhân) hoặc đƣợc tia xạ bằng dao Gamma (04 bệnh nhân).  

Tỉ lệ tử vong là 10% (05/50 bệnh nhân) trong đó, 04 bệnh nhân tử vong 

chủ yếu vẫn do biến chứng sau mổ, 01 bệnh nhân do độ ác tính khối u. Tỉ lệ 

sống 6 tháng sau phẫu thuật cao nhất ở nhóm bệnh nhân đƣợc lấy toàn bộ u và 

nhóm có kết quả mô bệnh học là u độ I (88,9% và 95,8%, tƣơng ứng) (Biểu 

đồ 3.5, Bảng 3.36). Kết quả này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của các 

tác giả khác cho rằng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỉ lệ sống 

thêm với mức độ lấy u và độ ác tính khối u [125],[130],[144]. 

Kết quả phim chụp CLVT hoặc CHT ở thời điểm này cho thấy, đa số 

bệnh nhân khỏi bệnh (không có u): 32 bệnh nhân (64%). Vẫn còn 09 trƣờng 

hợp u tái phát (18%) và 09 bệnh nhân còn sót một phần u (18%) (Bảng 3.21). 

Về biến chứng, ở thời điểm ngay sau phẫu thuật, có 16 bệnh nhân có 

yếu/liệt nửa ngƣời, trong đó 12 bệnh nhân gặp trƣớc mổ và 04 bệnh nhân xuất 

hiện sau mổ do biến chứng phẫu thuật. Nhƣng ở thời điểm 6 tháng sau mổ, 

12/16 bệnh nhân này (75%) đã hồi phục, cho thấy đây là một biến chứng cần 

thời gian hồi phục khá dài, riêng 04 bệnh nhân không hồi phục đều do triệu 

chứng có trƣớc khi phẫu thuật. Tăng áp lực nội sọ gặp ở 06 bệnh nhân, còn 

26/32 bệnh nhân (75%) đã đƣợc cải thiện. Các dấu hiệu rối loạn ngôn ngữ, rối 

loạn nội tiết, run chân tay, rối loạn tri giác cũng đƣợc phục hồi. Có 10 bệnh 
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nhân có cơn động kinh (20%) đều là do đã có triệu chứng trƣớc phẫu thuật. Tỉ 

lệ động kinh sau mổ trong nghiên cứu của Radoi là 19,23% [12]. Các kết quả 

về tỉ lệ biến chứng ở thời điểm này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

nhiều tác giả khác [50],[110],[144].  

Chúng tôi nhận thấy 26 bệnh nhân (52%) có sự cải thiện chức năng 

thần kinh với điểm Karnofski tăng lên sau mổ; nhƣ vậy, số bệnh nhân trở lại 

sinh hoạt bình thƣờng không cần trợ giúp là 34/50 ngƣời (68%) (Bảng 3.23). 

Sự hồi phục chức năng thần kinh phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng, mức độ 

tổn thƣơng cấu trúc thần kinh trƣớc mổ và ít phụ thuộc mức độ ác tính của 

khối u, đƣờng mổ, kết quả lấy u (lấy toàn bộ hay lấy phần lớn).  

Tỉ lệ tử vong trong 6 tháng sau phẫu thuật của chúng tôi tƣơng đƣơng 

với kết quả trong nghiên cứu của các tác giả khác: Delfini 10,6% [130], 

Gokalp 7,1% [2], Majchrzac 10% [39], các tác giả này cũng cho biết nguyên 

nhân tử vong chủ yếu ở bệnh nhân là do biến chứng ngay sau phẫu thuật 

(chảy máu, phù não). 

4.4.5.3. Kết quả sau mổ 6 tháng 

* Tại thời điểm trước 12 tháng: 

Tử vong 01 bệnh nhân do u tái phát; khi mổ lấy một phần u, kết quả mô 

bệnh học u tế bào thần kinh đệm ít nhánh độ III, không điều trị tia xạ hóa 

chất. Bảng 3.24 cho thấy có 29 bệnh nhân (64,4%) khỏi bệnh hoàn toàn 

(không có u); 08 bệnh nhân bị (17,8%) tái phát u (01 bệnh nhân đƣợc mổ lại 

lấy u, 07 bệnh nhân theo dõi). Động kinh gặp ở 08/45 (17,8%) bệnh nhân 

trong đó 03 xảy ra sau phẫu thuật; tƣơng đƣơng với kết quả các nghiên cứu 

khác cho rằng tỉ lệ động kinh có sự dao động lớn từ 19-75% và phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khác. Trong nghiên cứu theo dõi một năm của Alam, tỉ lệ động 

kinh kéo dài phải dùng thuốc là 22,22% [143]. 

Kết quả theo dõi của Danaila tại thời điểm 1 năm sau mổ: tử vong là 02 

bệnh nhân (1,15%), tỉ lệ tái phát là 21/173 (12,13%) đều gặp ở bệnh nhân 
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đƣợc lấy một phần u. Tỉ lệ tử vong và biến chứng của chúng tôi cao hơn ngoài 

một số nguyên nhân về kích thƣớc u lớn hơn (Bảng 3.11), tỉ lệ mổ lấy toàn bộ 

u thấp hơn (Biểu đồ 3.4), còn nghĩ đến một nguyên nhân nữa là do tỉ lệ tái 

khám của chúng tôi cao hơn so với tác giả này (100% so với 86,93%) 

[24],[41].  

Đánh giá chức năng thần kinh của bệnh nhân theo thang điểm 

Karnofski (Bảng 3.25): có 40/45 bệnh nhân (88,9%) thuộc nhóm có kết quả 

tốt (nhóm I, II) có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt tƣơng đối bình thƣờng; 04 

bệnh nhân thuộc nhóm III (8,9%); và 01 bệnh nhân tử vong (2,2%). Sự phục 

hồi chức năng thần kinh quan sát thấy ở Bảng 3.26: 27 bệnh nhân có điểm 

Karnofski cải thiện rõ, đặc biệt 20 bệnh nhân trƣớc phẫu thuật điểm Karnofski 

thuộc nhóm kém đã phục hồi trở về sinh hoạt bình thƣờng không cần trợ giúp. 

Theo nghiên cứu của Alam và cộng sự trên 18 bệnh nhân, một năm sau mổ, 

77,78% số bệnh nhân có kết quả tốt về chức năng thần kinh, các hoạt động trở 

lại bình thƣờng với di chứng ở mức thấp nhất [143]. 

* Tại thời điểm sau 12 tháng: chúng tôi tái khám cho 32 bệnh nhân (12 

bệnh nhân chƣa tới thời gian tái khám).  

Có 03 bệnh nhân tử vong: 01 bệnh nhân có kết quả mô bệnh học là u 

nguyên bào thần kinh đệm, không điều trị tia xạ hóa chất, sống sau mổ 31 

tháng; 01 bệnh nhân kết quả mô bệnh học u dƣới màng não thất độ I, không 

điều trị tia xạ hóa chất, sống sau mổ 24 tháng; 01 bệnh nhân tử vong do tai 

biến mạch máu não, sống sau mổ 21 tháng. Còn 03 bệnh nhân (9,37%) liệt 

nửa ngƣời có từ lúc trƣớc mổ, 06 bệnh nhân bị động kinh (18,7%). 

Ibrahim Seçer đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả phẫu 

thuật u não thất bên ở 46 bệnh nhân với thời gian theo dõi trung bình là 38,37 

tháng [53]. Kết quả cho thấy: lấy toàn bộ u 31 bệnh nhân (67,4%), 01 bệnh 

nhân (2,17%) u nguyên bào thần kinh đệm tử vong do bệnh não-gan và xuất 
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huyết não thất sau mổ, rối loạn thần kinh khác gặp ở 04 bệnh nhân (8,69%), 

động kinh sau phẫu thuật thêm 01 bệnh nhân (2,17%).  

Tính chung toàn bộ thời gian nghiên cứu, có thể thấy tỉ lệ tử vong 

(28,1%) và biến chứng trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với các tác 

giả khác [1],[6],[8],[24]. Về tỉ lệ động kinh cao, theo y văn, nguy cơ động 

kinh sau phẫu thuật khi mổ qua đƣờng vỏ não là từ 19-75% [8],[13],[21]. 

Trong khi đó, bệnh nhân của chúng tôi chủ yếu đƣợc mổ qua đƣờng vỏ não 

(55/57 bệnh nhân - 96,5%) nên đây cũng có thể là một lý do giải thích cho kết 

quả này. Ngoài ra, tỉ lệ chính xác của động kinh sau mổ liên quan với đƣờng 

mổ qua vỏ não cũng rất khó xác định vì có rất nhiều yếu tố góp phần gây 

động kinh, bao gồm loại mô học của u, tình trạng động kinh có sẵn trƣớc phẫu 

thuật, phần u tồn dƣ, tràn dịch dƣới màng cứng, và sự mất cân bằng điện 

giải,...[53]. Hơn nữa, vì vẫn còn tới 12 bệnh nhân chƣa tới thời gian tái khám 

nên cần thêm thời gian theo dõi để đƣa ra những kết quả cụ thể hơn. 

4.5. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI KẾT QUẢ PHẪU THUẬT 

4.5.1. Các yếu tố liên quan đến kết quả lấy u 

* Vị trí u:  

U nằm ở một bên não thất hay cả hai bên não thất là yếu tố liên quan 

đến khả năng lấy đƣợc nhiều u hay không (Bảng 3.27). Tỉ lệ lấy đƣợc toàn bộ 

u chỉ chiếm 42,1% (08 bệnh nhân), trong khi tỉ lệ này là 74,6% (29 bệnh 

nhân) nếu u chỉ nằm ở một bên não thất phải hoặc não thất trái. Sự khác biệt 

này có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher Exact test, p = 0,017. Các vị trí 

u ở sừng trán, lỗ Monro, thân não thất, ngã ba não thất, sừng chẩm hay sừng 

thái dƣơng đều không có ảnh hƣởng đến mức độ lấy u, kiểm định Fisher exact 

test đều không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Nghiên cứu của Simpson cho 

thấy bệnh nhân u sừng trán có tiên lƣợng tốt hơn u sừng chẩm hay sừng thái 

dƣơng [145]. Trong nghiên cứu, chúng tôi chƣa thấy mối liên quan giữa các 
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vị trí cụ thể của u với kết quả lấy u. Điều này có thể là do số bệnh nhân u 

trong từng nhóm chƣa đủ lớn để thấy sự khác biệt.  

* Kích thước u: 

Bảng 3.28 cho thấy, với các khối u dƣới 4 cm, thì tỉ lệ lấy đƣợc hết u và 

gần hết u lần lƣợt là 92,3% (12 bệnh nhân) và 7,7% (01 bệnh nhân). Ngƣợc 

lại, trong số 44 bệnh nhân có u lớn hơn 4 cm thì chỉ có 24 bệnh nhân (54,5%) 

có thể lấy đƣợc toàn bộ u. Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,013 theo 

kiểm định Fisher exact test [12],[74]. 

* Độ ác tính của u:  

Có liên quan với khả năng lấy đƣợc u nhiều hay ít (Bảng 3.29). Tỉ lệ 

lấy đƣợc toàn bộ u là 79,2% với các khối u độ I (19 bệnh nhân), và 51,5% (17 

bệnh nhân) với các khối u có độ II, III, IV. Sự khác biệt về độ u với mức độ 

lấy u là có ý nghĩa thống kê với kiểm định Chi bình phƣơng (p = 0,033). 

Alam và cộng sự cũng cho rằng mục tiêu của vi phẫu thuật là lấy toàn bộ u 

nhƣng nếu u là ác tính hoặc dính với vỏ não hùng biện thì chỉ thực hiện đƣợc 

lấy một phần [143]. Trong số 26 bệnh nhân đƣợc phẫu thuật của tác giả này, 

lấy toàn bộ u đƣợc thực hiện ở 73% (19 bệnh nhân), lấy gần hết u ở 06 bệnh 

nhân: 03 u nguyên bào thần kinh đệm, 02 u màng não thất và 01 u thần kinh 

đệm ít nhánh. Dữ liệu từ một nghiên cứu về kết quả điều trị glioma cũng cho 

thấy độ ác tính và mức độ lấy u là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê 

đến tiên lƣợng bệnh nhƣ tỉ lệ sống thêm, biến chứng [88]. 

4.5.2. Các yếu tố liên quan đến biến chứng phẫu thuật 

* Mức độ lấy u:  

Đối với các bệnh nhân có u không quá phức tạp, có thể lấy đƣợc hết u 

thì tỉ lệ biến chứng gặp ít hơn so với nhóm không thể lấy hết đƣợc toàn bộ u 

(19,4% so với 47,6%). Sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với p=0,025 

(Bảng 3.31). Trong nghiên cứu của Danaila, ở thời điểm một năm sau phẫu 

thuật, 173/202 bệnh nhân đƣợc tái khám ghi nhận tái phát ở 21 trƣờng hợp 
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(12,13%), đáng chú ý là tất cả 21 bệnh nhân này đều thuộc nhóm không lấy 

đƣợc toàn bộ u [24]. 

* Kích thước u:  

Quan sát sơ bộ có thể thấy, biến chứng sau mổ gặp nhiều hơn ở trƣờng 

hợp u > 4 cm (15 bệnh nhân - 34,1%) so với tỉ lệ này ở nhóm có u  4 cm (2 

bệnh nhân - 15,4%). Tuy nhiên, khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với 

kiểm định Fisher exact test (p=0,195) (Bảng 3.32). Do vậy, cần nghiên cứu 

thêm với số lƣợng bệnh nhân lớn hơn để khẳng định mối liên quan này. 

* Đường mổ:  

Mặc dù y văn có báo cáo về các biến chứng hay gặp với từng đƣờng 

mổ [22],[63],[84] nhƣng trong nghiên cứu của chúng tôi, việc sử dụng đƣờng 

mổ nào không có liên quan với tỉ lệ biến chứng sau mổ (Bảng 3.33). Kết quả 

này cũng phù hợp với một số nghiên cứu cho rằng không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê về các biến chứng gặp phải giữa đƣờng mổ qua vỏ não và 

đƣờng mổ qua thể chai. Theo các tác giả, phẫu thuật viên nên dùng đƣờng mổ 

nào mà họ thấy là ngắn nhất, quen thuộc nhất và an toàn nhất để lấy u, tính 

đến các yếu tố vị trí, kích thƣớc của u, u nằm ở bán cầu ƣu thế hay không ƣu 

thế [12],[41]. 

4.5.3. Các yếu tố liên quan đến tỉ lệ sống/ tử vong sau phẫu thuật 

* Mức độ lấy u:  

Tại thời điểm ra viện, tỉ lệ tử vong đối với trƣờng hợp lấy toàn bộ u 

thấp hơn 14 lần so với tỉ lệ tử vong ở nhóm không lấy đƣợc hết u (28,6% so 

với 2,8%) với OR=14,0 và 95% CI=1,55-126,57 (Bảng 3.34). Liên quan này 

có ý nghĩa thống kê với p=0,008 (Kiểm định Fisher exact test).  

Trong vòng 6 tháng sau phẫu thuật: tỉ lệ sống thêm của nhóm lấy đƣợc 

toàn bộ là 88,9% (32/36), trong khi ở nhóm lấy đƣợc gần hết là 78,6% 

(11/14), và ở nhóm lấy đƣợc một phần là 28,6% (02/07) bệnh nhân. 
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Tại thời điểm trên 6 tháng sau phẫu thuật, nhóm lấy đƣợc toàn bộu có tỉ 

lệ sống thêm là 88,9% (32/36 bệnh nhân), trong khi ở nhóm lấy đƣợc gần hết 

là 64,3% (09/14 bệnh nhân), và ở nhóm lấy đƣợc một phần là 14,3% (01/07 

bệnh nhân). (Biểu đồ 3.5). 

Có thể thấy mức độ lấy u trong phẫu thuật là một dấu hiệu cảnh báo 

cho thời gian sống thêm của bệnh nhân, kiểm định Log Rank phát hiện mức ý 

nghĩa thống kê p <0,001 (Biểu đồ 3.5). Đối với các bệnh nhân có thể lấy đƣợc 

hết u trong phẫu thuật thì tỉ lệ sống thêm tính cho toàn bộ thời gian nghiên 

cứu là lớn (84,2%), với tổng ngƣời/tháng theo dõi lớn (770 ngƣời/tháng) và 

trung bình là 21,4 tháng/ngƣời, đây là một kết quả rất đáng tin cậy.  

Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu khác cho rằng mức độ lấy u 

có ảnh hƣởng đến thời gian sống thêm của bệnh nhân, lấy gần hết u có thời 

gian sống thêm cao hơn. Một nguyên nhân nữa góp phần giải thích cho kết 

quả này là những bệnh nhân lấy đƣợc hết u thƣờng là có u lành tính, ngƣợc lại 

khó có thể lấy toàn bộ u đối với các trƣờng hợp u ác tính do tính chất về 

nguồn mạch nuôi, sự xâm lấn mạnh của u ác tính vào các tổ chức xung quanh 

u [88],[102],[128]. 

* Kích thước u: 

Trong 6 tháng theo dõi đầu tiên, tỉ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân có 

kích thƣớc u < 4 cm là 2/13 bệnh nhân (15,4%), thấp hơn so với nhóm u > 4 

cm (14/44 bệnh nhân - 31,8%). Thời gian sống trung bình của nhóm u < 4 cm 

cũng cao hơn so với nhóm u > 4 cm, (21 tháng so với 4,4 tháng) (Biểu đồ 

3.6). Trong nghiên cứu của Radoil [12], đƣờng mổ qua thể chai đã đƣợc sử 

dụng trong 7 trƣờng hợp các khối u nằm ở thân não thất. Lấy hoàn toàn u ở cả 

06 trƣờng hợp, trừ một bệnh nhân bị u nguyên bào thần kinh đệm đa hình 

thái, tất cả u có kích thƣớc  3,5 cm. Đƣờng qua thể chai phía sau đƣợc dùng 

để lấy u nang màng nhện từ ngã ba não thất và u màng não thất nhỏ ở vách 

trong suốt.  
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Tại thời điểm 24 tháng, sau khi có thêm 01 bệnh nhân tử vong ở mỗi 

nhóm thì nhóm có khối u < 4 cm có tỉ lệ sống là 87,5%; trong khi nhóm có 

khối u > 4cm có tỉ lệ sống là 70,0%. Nhƣ vậy, mặc dù kiểm định Log Rank 

test không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,221) nhƣng bƣớc 

đầu đã thấy kích thƣớc u có ảnh hƣởng nhất định đến thời gian sống thêm của 

bệnh nhân. Cụ thể, ngay trong 6 tháng đầu, khi nhóm có kích thƣớc u dƣới 4 

cm đều sống thì nhóm có kích thƣớc u trên 4 cm đã có 12/44 bệnh nhân tử 

vong (27,3%). Tƣơng tự, tại thời điểm 24 tháng, sau khi có thêm 01 bệnh 

nhân tử vong ở mỗi nhóm thì nhóm có khối u nhỏ hơn 4 cm có tỉ lệ còn sống 

là 87,5% trong khi nhóm có khối u lớn hơn 4cm có tỉ lệ còn sống là 70,0%.  

* Độ ác tính của u: 

Trong vòng 2 tuần sau phẫu thuật, những bệnh nhân có kết quả là u độ I 

có tỉ lệ sống thêm là 100%; bệnh nhân có u độ II, III, IV thì tỉ lệ này là 78,8%. 

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với kiểm định Fisher exact test (p=0,004) 

(Bảng 3.35). Đánh giá ở thời điểm 6 tháng sau mổ, thì liên quan này vẫn có ý 

nghĩa thông kê với tỉ lệ sống thêm là 95,8% ở bệnh nhân có kết quả mô bệnh 

học khối u là độ I, và 68,8% ở bệnh nhân có u là độ II, III, IV (Fisher exact 

test p=0,004) (Bảng 3.36).  

Với toàn bộ thời gian nghiên cứu: u lành tính hoặc có độ ác tính thấp 

(độ I và II) có tỉ lệ sống tƣơng ứng là 87,1% và 69,7%. Đây là hai loại u có số 

bệnh nhân và thời gian theo dõi trung bình cũng khá lớn (26 tháng/ngƣời và 

20 tháng/ngƣời). Điều cần lƣu ý là hầu hết các trƣờng hợp tử vong nếu xảy ra 

ở nhóm bệnh nhân này đều diễn ra trong vài tháng đầu, thậm chí trong 1-2 

tháng đầu bởi các biến chứng nặng sau mổ. Nếu vƣợt qua đƣợc mức 6 tháng 

thì hầu hết bệnh nhân đƣợc theo dõi đều còn sống. Với u độ III và IV, tuy 

bƣớc đầu thấy tỉ lệ sống trong 6 tháng của cả hai nhóm là tƣơng đối thấp 

02/08 bệnh nhân (25%) nhƣng còn cần theo dõi thêm do số bệnh nhân còn ít 

(Biểu đồ 3.7). Với độ u III và IV, dù còn cần theo dõi thêm song có thể thấy tỉ 
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lệ tử vong trong 6 tháng của cả hai nhóm u là cao 06/08 bệnh nhân (75%), có 

01 bệnh nhân (12,5%) mới theo dõi đƣợc 10 tháng, 01 bệnh nhân (12,5%) 

chết ở thời điểm 30 tháng.  

* Mô bệnh học:  

 Biểu đồ 3.8 cho thấy tỉ lệ tử vong của một số loại u. Căn cứ vào số 

tháng sống trung bình sau mổ của các bệnh nhân đã tử vong, ta thấy: 

U màng não là loại u có tỉ lệ gặp nhiều (20/57), thời gian theo dõi trung 

bình cho từng bệnh nhân lớn (24,4 tháng/ngƣời), tỉ lệ sống thêm lớn (95%). U 

tế bào thần kinh trung ƣơng và u màng não thất là hai loại tƣơng đối hay gặp, 

có tỉ lệ tử vong ngay trong 6 tháng đầu cao (gần 40%). U đám rối mạch mạc, 

u tế bào hình sao khổng lồ có thời gian theo dõi trung bình dài và tỉ lệ sống là 

100%. Ngƣợc lại, u tế bào thần kinh đệm ít nhánh khá phổ biến (05/57 bệnh 

nhân), có thời gian theo dõi trung bình là 11 tháng/ngƣời, với tỉ lệ sống thêm 

là 40% (02/05 bệnh nhân), không có bệnh nhân nào có thời gian sống sau mổ 

vƣợt qua mức 17 tháng. U dƣới màng não thất, có 01/02 bệnh nhân (50%) 

tử vong tại thời điểm 25 tháng, bệnh nhân còn lại hiện vẫn đang sống sau 

37 tháng kể từ lần phẫu thuật đầu tiên.  

Theo Golkap (1998) [2], tỉ lệ sống thêm nói chung sau 4 năm là 58,3% 

đối với u tế bào hình sao, là 50% sau 8 năm đối với u màng não thất, 80% 

trong u dƣới màng não thất và 83,3% trong u tế bào hình sao khổng lồ dƣới 

màng não thất; tỉ lệ sống thêm sau 8 năm là 100% đối với 06 bệnh nhân u 

màng não; sau 5 năm ở u tế bào thần kinh đệm ít nhánh là 87,5% và trong u 

nhú đám rối mạch mạc là 85,7%. Tuy nhiên, để phân tích khả năng sống thêm 

của ngƣời bệnh dựa vào kết quả mô bệnh học có lẽ còn cần thêm dữ liệu về số 

lƣợng bệnh nhân và thời gian theo dõi. Vì có một số loại u chỉ gặp với số 

lƣợng ít nhƣ: u sao bào lông (01 bệnh nhân), u tế bào hạch thần kinh (01 bệnh 

nhân); hay nhƣ các loại u chỉ có 02 trƣờng hợp nhƣ: u dƣới màng não thất, u 

tế bào hình sao khổng lồ, u di căn, u nguyên bào thần kinh đệm. 
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BỆNH ÁN MINH HỌA 

Bệnh án 01: Nguyễn Lệ Q., 28 tuổi. SBA 2586 D33. 

Vào viện ngày 22/01/2015, ngày mổ 26/01/2015, ngày ra 02/02/2015. 

Tiền sử khoẻ mạnh. Diễn biến bệnh ba tháng, với triệu chứng đầu tiên 

nhức đầu từng đợt, có cơn nhức đầu dữ dội, nôn nhiều, mờ mắt tăng dần. 

Khám bệnh: hội chứng tăng áp lực trong sọ rõ. Chụp cắt lớp vi tính, cộng 

hƣởng từ (Hình 4.12) u hai bên não thất, thân não thất, cấu trúc hỗn hợp, 

ranh giới rõ, ngấm thuốc cản quang vừa. Chẩn đoán: u não thất bên nghi u tế 

bào thần kinh trung ƣơng. Mổ lấy toàn bộ u. Sau mổ diễn biến thuận lợi, 

không biến chứng, chụp CHT hết u (Hình 4.13). Kết quả mô bệnh học: u tế 

bào thần kinh trung ƣơng.  

Khám lại sau mổ 2 tháng, 6 tháng, 12 tháng: không mờ mắt, sinh hoạt, 

làm việc bình thƣờng, chụp cộng hƣởng từ kiểm tra hết u (Hình 4.13). 

    

Hình 4.12. Phim CHT, CLVT trƣớc mổ 

   

Hình 4.13. Phim chụp CHT kiểm tra sau 2 tháng, 6 tháng, 12 tháng 
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Bệnh án 02: Lê Thị Phương Ng., 25 tuổi. SBA 953 D33. 

Vào viện ngày 09/01/2015, ngày mổ 11/01/2015, ngày ra 17/01/2015. 

Tiền sử khoẻ mạnh. Diễn biến bệnh ba năm, với triệu chứng đầu tiên là 

nhức đầu từng đợt, nôn nhiều, mờ mắt tăng dần. Khám bệnh: hội chứng tăng 

áp lực trong sọ rõ, hội chứng mất tập trung, rối loạn tâm thần. Chụp cắt lớp vi 

tính, cộng hƣởng từ (Hình 4.14) cho hình ảnh u ngã ba não thất bên trái, ổ 

đặc, ngấm thuốc cản quang mạnh. Chẩn đoán: u não thất bên nghi u màng 

não. Mổ lấy toàn bộ u. Sau mổ diễn biến thuận lợi, không biến chứng, chụp 

cắt lớp vi tính hết u (Hình 4.15). Kết quả mô bệnh học: u màng não.  

Khám lại sau mổ 12 tháng: sinh hoạt bình thƣờng, hết rối loạn tâm 

thần, thị lực khá hơn, chụp cộng hƣởng từ kiểm tra hết u (Hình 4.16).  

 

 

 

 

 

 

Hình 4.14. Phim CLVT, CHT trƣớc mổ 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15. Phim 

CLVT sau mổ 2 ngày 

Hình 4.16. Phim CHT  

sau mổ 12 tháng 
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KẾT LUẬN 

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, cộng 

hƣởng từ, điều trị vi phẫu thuật và theo dõi sau mổ 57 bệnh nhân u não thất 

bên, chúng tôi rút ra kết luận: 

1. Đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh  

U não thất bên không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu: u gặp ở mọi 

lứa tuổi, bệnh nhân dƣới 40 tuổi có tỉ lệ cao nhất (66,7%). Bệnh thƣờng diễn 

biến kéo dài, đa số bệnh nhân đƣợc phát hiện bệnh sau 12 tháng: 19/57 trƣờng 

hợp (33,3%). Hội chứng tăng áp lực trong sọ điển hình (nhức đầu, nôn, phù 

gai thị) là các triệu chứng chính trong bệnh cảnh lâm sàng u não thất bên với 

tỉ lệ cao (63,3%).  

Chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hƣởng từ trƣớc và sau tiêm chất tƣơng 

phản có thể dễ dàng xác định đƣợc u não thất bên. U kích thƣớc lớn hơn 4 cm 

là phổ biến nhất (77,2%) với đặc điểm chẩn đoán hình ảnh đa dạng. Tỉ lệ u 

ngấm chất tƣơng phản rất cao (98,2%), tùy mức độ từ ít đến vừa và mạnh. 

Phần lớn khu trú trong khoang não thất bên (86%), là những u lành tính độ 

mô học thấp, có ranh giới rõ (84,2%).  

2. Kết quả vi phẫu thuật 

Đƣờng mổ: tới 96,5% số bệnh nhân đƣợc mổ qua đƣờng vỏ não vì lâm 

sàng bệnh nhân biểu hiện hội chứng tăng áp lực trong sọ rõ (32 bệnh nhân), u 

thƣờng có kích thƣớc lớn (>4 cm), qua đƣờng mổ này có thể mở rộng phẫu 

trƣờng, dễ lấy u và khi xử trí biến chứng (phù não, chảy máu) trong mổ hơn 

so với đƣờng qua thể chai.  

Kết quả lấy u: tỉ lệ lấy toàn bộ u khá cao (63,1%), nhƣng vẫn còn 21 

bệnh nhân (36,9%) chỉ lấy đƣợc gần hết u do khối u lớn, nhiều u nằm ở cả hai 

bên não thất; không có bệnh nhân nào chỉ sinh thiết, không lấy u.  
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Biến chứng và tử vong sau mổ 2 tuần tƣơng đối cao: lần lƣợt là 29,8% 

và 12,3%. Tỉ lệ động kinh là 12,3%; yếu/liệt nửa ngƣời 28%.  

Kết quả mô bệnh học: phần lớn bệnh nhân có u lành tính hoặc độ ác 

tính thấp (85,6%), chỉ 14,4% bệnh nhân u loại có độ ác tính cao; 70,2% khối u 

phát triển ở thành và tổ chức trong não thất. 

Đánh giá kết quả sau phẫu thuật: 

+ Kết quả lúc ra viện (2 tuần sau mổ): tử vong 07 bệnh nhân (12,3%), 

kết quả tốt tƣơng đối cao (65%), có 35% kết quả kém. 

+ Kết quả trong 6 tháng: tỉ lệ tử vong không cao (10%) với 05 bệnh 

nhân. Trong 50 bệnh nhân khám lại: 38 bệnh nhân (76%) có sự cải thiện chức 

năng thần kinh với điểm Karnofski tăng lên sau mổ, 26/32 bệnh nhân 

(81,25%) tăng áp lực nội sọ đã đƣợc cải thiện. Tỉ lệ bệnh nhân bị động kinh 

trƣớc phẫu thuật không đƣợc cải thiện nhiều sau phẫu thuật. 

+ Kết quả sau 6 tháng: 

Từ 6 đến 12 tháng còn lại 45 bệnh nhân. Tỉ lệ tử vong không cao (01 

bệnh nhân). Các biến chứng khác ở mức chấp nhận đƣợc: tái phát u ở 08 

bệnh nhân; động kinh 08 bệnh nhân. Theo thang điểm Karnofski, nhóm có 

kết quả tốt chiếm tỉ lệ cao (88,9%). Sau 12 tháng 32 bệnh nhân: tỉ lệ bệnh 

nhân khỏi bệnh hoàn toàn cao (22 bệnh nhân). 

Tính chung toàn bộ thời gian nghiên cứu, có thể thấy tỉ lệ tử vong 

(28,1%) trong nghiên cứu của chúng tôi cao. 

3. Một số yếu tố có liên quan đến phẫu thuật 

Vị trí, kích thƣớc, độ mô học của u là các yếu tố liên quan với kết 

quả phẫu thuật u não thất bên. U lớn, vị trí u hai bên não thất làm giảm 

mức độ lấy toàn bộ u. U độ I, khả năng lấy đƣợc toàn bộ u cao hơn so với u 

độ II, III, IV (79,2% so với ở 51,5%). Các liên quan này đều có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05. 
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KIẾN NGHỊ 

 

U não thất bên phần lớn là lành tính trong bệnh lý u của hệ thần kinh 

trung ƣơng. U không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu, bệnh nhân thƣờng đến 

viện muộn khi biểu hiện lâm sàng đã rõ ràng, khối u đã lớn gây ra hội chứng 

tăng áp lực nội sọ điển hình với nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, để phát 

hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, nâng cao tỉ lệ phục hồi sau mổ; nghiên cứu 

sinh có một số kiến nghị sau:  

- Trên lâm sàng, cần nghĩ đến bệnh cảnh u não thất bên khi thấy bệnh 

nhân trẻ < 40 tuổi; vào viện vì nhức đầu, nôn, buồn nôn, nhìn mờ; khám thấy 

có phù gai thị (hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình). Đây là các triệu chứng 

và dấu hiệu chính trong bệnh cảnh lâm sàng u não thất bên.  

- Khi nghi ngờ, cần cho bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng 

hƣởng từ một cách hệ thống để có thể dễ dàng chẩn đoán xác định. Trên phim 

chụp, cần xác định chính xác vị trí, ranh giới u, mối liên quan của u với các 

cấu trúc xung quanh.  

- Nếu đã xác định chẩn đoán thì vi phẫu thuật đƣợc coi là lựa chọn 

hàng đầu trong điều trị u não thất bên vì những ƣu điểm vƣợt trội của phƣơng 

pháp này. Cần nghiên cứu kỹ các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, lên kế 

hoạch mổ dựa vào vị trí, tính chất u để đạt hiệu quả lấy u cao nhất và giảm 

thiểu biến chứng sau mổ. 

- Áp dụng Bảng phân loại mô học u não thất bên mới nhất của Tổ chức 

Y tế thế giới năm 2016 để có chiến lƣợc điều trị bổ trợ và theo dõi lâu dài.  
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BÖnh ¸n u n·o thÊt bÊN 

I. Hµnh chÝnh:  

Hä vµ tªn:      Tuæi:   Giíi: Nam - N÷ 

§Þa chØ: Th«n ( xãm, sè nhµ):    X· ( 

phêng):  

 HuyÖn ( quËn):       TØnh ( thµnh 

phè):    

 Ngƣời liên hệ: Điện thoại: 

Nghề nghiệp: 

Ngµy vµo viÖn: 

Ngày phẫu thuật: 

Ngµy ra viÖn: 

Sè hå s¬: 

II. TiÒn sö: 

1. Bản thân: 

2. Gia đình: 

III.  BÖnh sö:  

 Thời gian khi có triệu chứng đầu tiên đến khi vào viện:.......tháng;……..năm 

 Các triệu chứng (xếp theo thứ tự xuất hiện): 

1...............................................3........................................... 

2...............................................4........................................... 

Các phương pháp điều trị đã dùng: 

Xạ trị    Dẫn lƣu não thất ổ bụng     Mở thông não thất  

Mổ lấy u (số lần mổ, thời gian)  

Kết quả sau điều trị (tiền sử): Tốt hơn    Không thay đổi  

      Xấu đi    Không rõ     

Lý do vµo viÖn: 

IV. Triệu chứng lâm sàng: 

1.  Tri giác: Tỉnh  Lơ mơ  Hôn mê  

2. HC TALNS:  Có   Không   



 

Đau đầu: Có   Không   

Nôn: Có     Không    

Phù gai thị: Có    Không    

Teo gai thị: Có   Không    

3. Rối loạn tâm thần:  Có   Không   

  

Sa sút trí tuệ:  Có   Không    

Rối loạn tính cách:  Có   Không   

  

Rối loạn trí nhớ:  Có   Không    

Ảo giác:  Có   Không    

Hƣng phấn: Có   Không    

Ức chế (trầm cảm): Có   Không    

4. Triệu chứng thần kinh: Có  Không    

 Liệt nửa ngƣời trái  Liệt nửa ngƣời phải  Liệt chi  

 Rối loạn ngôn ngữ: Có   Không   

 Rối loạn thăng bằng: Có   Không  

 Rối loạn khác:  

 5. Động kinh: Có   Không  

 6. §¸nh gi¸ chøc n¨ng thÇn kinh theo thang ®iÓm 

Karnofski: 

V. Cận lâm sàng: 

1. Chụp cắt lớp vi tính: 

  

Chụp CLVT lần 1 Ngày chụp………….. 

Vị trí u:  

 N·o thÊt bªn P   N·o thÊt bªn T   Hai 

bªn n·o thÊt   

 Sừng trán  Thân não thất  Ngã ba não thất   

 Sừng thái dƣơng  Sừng chẩm   

Kích thƣớc u:  < 2cm  2-4cm  4-6cm  > 6cm  (……………) 

Ranh giới: Rõ  Không rõ  

Tính chất u:  Nang  Đặc    Hỗn hợp  Vôi hóa   

Tỉ trọng: Tăng  Đồng   Giảm   Hỗn hợp  



 

Bắt thuốc cản quang: M¹nh   Võa  Ýt  Kh«ng  

Kh«ng ®Òu  

Tình trạng não thất: Giãn toµn bé  Giãn mét bªn  Không giãn  

Xâm lấn: 

DÊu hiÖu kh¸c: 

Chụp CLVT sau mổ Ngày chụp: ……………… 

U đã lấy hết:  Còn tồn dƣ   

 U tồn dƣ : ……………………………………………………….  

Tình trạng não thất Giãn   Không giãn   

Chảy máu Có   Không    

Thiếu máu não Có  Không    

 Phù não Có  Không    

 Tæn th¬ng kh¸c:  

2.  Chụp céng hưởng từ 

Chụp CHT lần 1 Ngày chụp:……………… 

Vị trí u:  

 N·o thÊt bªn P   N·o thÊt bªn T   Hai 

bªn n·o thÊt   

 Sừng trán  Thân não thất  Ngã ba não thất   

 Sừng thái dƣơng  Sừng chẩm   

Kích thƣớc u: < 2cm  2-4cm  4-6cm  > 6cm  (……………) 

Ranh giới: Rõ  Không rõ  

 Tính chất u:  Nang    Đặc   Hỗn hợp   Vôi hóa  

Tín hiệu:  

T1:  T¨ng tÝn hiÖu ®ång ®Òu  T¨ng tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu    

§ång tÝn hiÖu ®ång ®Òu  §ång tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu   



 

Gi¶m tÝn hiÖu ®ång ®Òu  Gi¶m tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu   

T2: T¨ng tÝn hiÖu ®ång ®Òu  T¨ng tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu   

§ång tÝn hiÖu ®ång ®Òu  §ång tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu   

Gi¶m tÝn hiÖu ®ång ®Òu  Gi¶m tÝn hiÖu 

kh«ng ®Òu    

 B¾t thuèc gado: M¹nh  Võa  Ýt  Hỗn hợp    

Kh«ng   

Tình trạng não thất: Giãn toµn bé  Giãn mét bªn  Không giãn  

Xâm lấn: 

DÊu hiÖu kh¸c: 

  

Chụp CHT sau mổ Ngày chụp:………………….. 

U đã lấy hết  Còn tồn dƣ  

U tồn dƣ (vị trí, kích thƣớc):  

Tình trạng não thất  Giãn      Không giãn   

Chảy máu:    Có     Không   

Thiếu máu não:   Có     Không   

 Phù não: Có     Không   

Các dấu hiệu khác:…………………………………………………………… 

VI. Điều trị phẫu thuật 

Giãn não thất   

 Dẫn lưu não thất ổ bụng  Có      Không   

Không giãn não thất:  

 Kỹ thuật mổ 

 Tư thế: Nằm nghiêng  Nằm ngửa  Nằm ngửa nghiªng ®Çu  

 Đường mổ:  Đƣờng qua thể chai    Đƣờng qua nhu mô   

Thêi gian mæ: 



 

Mổ lấy u: Toàn bộ  Gần hết  Một phần   Sinh thiết  

Các ghi nhận đặc biệt trong mổ: ........................................................................ 

Biến chứng trong mổ: Phù não    Không tiếp cận đƣợc u  

 Chảy máu    Tổn thƣơng khác    

 Xử trí và diễn biến: .......................................................................................... 

 Biến chứng sau mổ: Hôn mê    Giãn não thất    

 Rối loạn nội tiết   Rò dịch não tủy    

 Máu tụ:  Ngoài MC  Dƣới MC   Trong não  

 Chảy máu não thất  Chảy máu tại ổ mổ      

Nhiễm trùng vết mổ  Viêm màng não  

Xử trí và diễn biến: .............................................................................................. 

VII. Các phƣơng pháp điều trị phối hợp khác 

Hóa chất:  Có  Không     

Tổng liều:   

Thời gian: 

Loại hóa chất: .......................................................................................... 

Tia xạ:    Có      Không     

Loại xạ:  Gammaknife     Gia tốc     

Tổng liều: ........................................................................................  

  

Thời gian:.......................................................................................... 

VIII. Kết quả giải phẫu bệnh 

 U mµng não thất  U díi mµng não thất   

 U tÕ bµo h×nh sao   U tÕ bµo h×nh sao khæng 

lå   

 U ®¸m rèi m¹ch m¹c   U tÕ bµo thÇn kinh ®Öm Ýt 

nh¸nh   

U mµng n·o   Nang s¸n   

U qu¸i   U di c¨n     



 

U tÕ bµo thÇn kinh trung ¬ng   Kh¸c   KX§ 

  

Ghi chú:………………………………………………………………… 

 

IX. Kết quả điều trị 

Điểm Karnofski khi ra viện: 50  ,60  ,70  ,80  ,90  ,100 , Khác  

Tử vong trong mổ       

Tử vong sau mổ   

Thời gian tử vong giờ..........phút........ngày......./......./....... 

Nguyên nhân tử vong:  .........................................................................................  

  

Hà nội ngày.........tháng.......năm........... 

Ngƣời thực hiện 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



 

BỆNH ÁN KHÁM LẠI 

 

I. Hành chính: 

Họ tên bệnh nhân:.................................................Tuổi................Nam/Nữ 

Ngày mổ......../........./........Ngƣời mổ:…………...Ngày khám:………… 

Kết quả giải phẫu bệnh:................................................................... 

II. Khám bệnh 

- Các phương pháp điều trị sau mổ: 

Thuốc: Có □ (………………………………………) 

Điều trị: - Xạ trị □ Thời gian sau mổ, số lần……………….. 

- Hóa chất □ Thời gian sau mổ, số lần……………….. 

Điều trị khác (mổ lần ….)…………………………… 

- Kết quả sau điều trị: Tốt hơn □ Không thay đổi □ Xấu đi □ 

- Lâm sàng: 

 

- Điểm Karnofski:  

III. Chẩn đoán hình ảnh 

1. Chụp CLVT sau tháng, ngày chụp: 

 U tái phát □  Không tái phát □  Tồn dƣ □ 
 §Æc ®iÓm: 

 

 Tình trạng não thất: Giãn toµn bé  Giãn mét bªn  Không giãn   

 DÊu hiÖu kh¸c: 

 

2. Chụp công hưởng từ sau tháng, ngày chụp: 

U tái phát □   Không tái phát □  Tồn dƣ □ 

Đặc điểm:…………………………………………………………… 

 

Tổn thƣơng khối choán chỗ khác:…………………………………………. 

IV. Tử vong Có □ Không □ 

Thời gian tử vong giờ..........phút........ngày......./......./....... 

Nguyên nhân tử vong: .................................................................................... 

V. Hẹn khám lần tiếp 

Sau….. tháng  

 

Hà nội, ngày.........tháng.......năm........... 

Ngƣời thực hiện 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC 

KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm…….. 

 

GIẤY MỜI 

 Kính gửi Ông (Bà) :………………………………………………………… 

 Chúng tôi là các bác sỹ khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức, 

nơi đã phẫu thuật và điều trị u não cho Ông (Bà) 

 Ông (Bà) đã đƣợc mổ ngày….tháng ….. năm …..vì u não của Ông (Bà) 

là loại u có thể tái phát, cần phải khám định kỳ và theo dõi sự tái phát của u. 

Chúng tôi kính mời Ông (Bà) đến khám lại tại khu khám bệnh Bệnh viện Việt 

Đức, tầng 2, phòng khám số 50 (Phòng khám thần kinh) vào sáng thứ hai 

hàng tuần. Khi đến khám, hãy mang theo giấy mời này, Ông (Bà) sẽ đƣợc 

khám bệnh và tƣ vấn miễn phí do PGS.TS. Đồng Văn Hệ phụ trách. 

Chúng tôi rất mong sự hợp tác của Ông (Bà). 

 

 

 

PGS.TS. Đồng Văn Hệ 

 

 



 

 

PHIẾU THEO DÕI, KIỂM TRA BỆNH NHÂN  

(SAU MỔ U NÃO VÙNG NÃO THẤT BÊN)  

 

Để thuận tiện cho việc theo dõi và điều trị lâu dài, tránh các biến chứng của bệnh.  

Xin Ông (Bà) hoặc người thân vui lòng cho biết: (trả lời và đánh dấu X vào các ô vuông phù hợp) 

Họ, tên của Ông (Bà)……………………………………………………Tuổi………. 

1. Sau khi điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, Ông(Bà) có điều trị tiếp ở bệnh viện khác không?  

  Có  Không, Bệnh viện nào: …………….. 

Nằm ở đó bao lâu?:  Dƣới 1 tháng  1 đến 3 tháng  3 đến 6 tháng  Trên 6 tháng 

Điều trị gì?  Mổ v Xạ trị não  Truyền Hóa Chất 

2. Sau khi ra viện đƣợc …tháng đến ... Tháng, Ông (Bà) có thấy biểu hiện gì sau đây không? 

2.1. Sinh hoạt, làm việc hoàn toàn bình thường nhƣ trƣớc khi phát hiện u não, và không có bất cứ biểu 

hiện bất thƣờng gì về sức khỏe?   Đúng   Sai 

2.2. Sinh hoạt và làm việc đƣợc bình thƣờng nhƣng có một hoặc một số các biểu hiện sau: đau đầu, 

chóng mặt, mất ngủ nhiều (xuất hiện thỉnh thoảng hay thƣờng xuyên)?  

    thỉnh thoảng (không quá 1 lần/tuần)  

  thường xuyên (nhiều hơn 2 lần/tuần) 

2.3. Thay đổi tính tình?   Có   Không 

2.4. Ông(Bà) có phải chuyển công việc sang làm công việc khác đơn giản hơn không?   

  Có chuyển   Không chuyển 

-Ông(Bà) chuyển công việc vì lý do là: 

  Không thể làm được  Vì lý do khác 

2.5. Vẫn có thể tự đi mua sắm, đi du lịch, hoặc sử dụng các phƣơng tiện công cộng (xe buýt, taxi, sử 

dụng điện thoại...) không cần người khác trợ giúp?   

  Đúng, có thể tự làm đƣợc các công việc trên 

  Không thể tự làm đƣợc 

2.6. Cần ngƣời khác trợ giúp phần lớn sinh hoạt ở nhà, Ông (Bà) chỉ có thể tự làm đƣợc một số ít sinh 

hoạt cần thiết (tắm rửa, tự ăn, trải tóc,…)?  

      Đúng  Sai 

2.7. Phải có ngƣời khác trợ giúp toàn bộ sinh hoạt hằng ngày (cho ăn, giúp tắm rửa,…) 

 Đúng  Sai 

2.8. Chỉ nói đƣợc một số từ đơn giản? Ví dụ: chỉ nói đƣợc từ “không”, “có”,…  

 Đúng  Sai 

 



 

2.9. Không nói đƣợc bất kỳ từ nào, không đáp ứng với bất kỳ tác động nào từ ngƣời khác : 

 Đúng  Sai. 

 

1. Có các biểu hiện gì sau đây không? 

 Đau tại vết mổ  Vết mổ chảy dịch  Đi loạng choạng   Chóng mặt 

 Liệt (yếu) tay  Liệt (yếu) chân  Co giật    Phát âm khó 

 Nhìn đôi, mắt mờ   Méo mồm, lệch mặt  Không viết đƣợc chữ 

2. Ngoài ra còn có các biểu hiện gì bất thƣờng không? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Từ khi ra viện đến nay Ông (Bà) thấy mức độ hồi phục đƣợc mấy phần trên 10 phần: 

3 tháng phục hồi đƣợc ……../10  

6 tháng phục hồi đƣợc…….../10 

1 năm phục hồi đƣợc………./10 

  

  

 (Nếu là người khác trả lời thay, xin ghi rõ họ, tên, mối quan hệ như thế nào với Ông/Bà) 

 Ngày……….,tháng………..,năm....  

 Người trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

Xin Ông (Bà) cho biết số điện thoại (nếu có) và địa chỉ để chúng tôi liên lạc 

…………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………..…………………………… 

*Đề nghị Ông (Bà) đến khám lại vào sáng thứ hai,tại: Phòng khám số 50, Khu khám bệnh, 

Bệnh viện Việt Đức, Ông (Bà) sẽ được khám và tư vấn miễn phí. 

*Xin Ông (Bà) gửi lại phiếu này và 1 hình chân dung(nếu có) cho chúng tôi theo địa chi 

dưới đây: 

 PGS.TS.Bác sỹ Đồng Văn Hệ (Phó Chủ nhiệm khoa) 

 Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 ĐT: 090 325 6868 

 Email: dongvanhe2010@gmail.com. Hoặc bscuong.ngoai@gmail.com 

mailto:dongvanhe2010@gmail.com
mailto:hungpttk103vn@gmail.com


 

C¸c ch÷ viÕt t¾t 

 

ALTS ....... ̧ p lùc trong sä 

BN ........... BÖnh nh©n 

CHT................. Céng hëng tõ 

CLVT ................... C¾t líp vi tÝnh 

§M............... §éng m¹ch 

§RMM ....... §¸m rèi m¹ch m¹c 

KPS................ Thang điểm Karnofski 

(Karnofski performance status) 

NTB ........ N·o thÊt bªn 

TCYTTG........... Tổ chức Y tế thế giới 

TM................... TÜnh m¹ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

phiªn ©m tiÕng ViÖt 

A typical choroid plexus papilloma...  U nhú đám rối mạch mạc thể không  

 điển hình 

Astrocytoma.............................................  U tế bào hình sao 

Central neurocytoma  ..............................  U tế bào thần kinh trung ƣơng 

Choroid plexus tumors.............................  U đám rối mạch mạc 

Choroid plexus papilloma........................  U nhú đám rối mạch mạc 

Choroid plexus carcinoma.................... ..  Carcinoma đám rối mạch mạc 

Ependymoma....................................... U màng não thất 

Ganglioglioma...............................  U hạch thần kinh 

Glioblastoma.......................................... U nguyên bào thần kinh đệm  

Malignant meningioma……………… U màng não ác tính 

Meningioma......................................... U màng não 

Oligodendroglioma................................. U tế bào thần kinh đệm ít nhánh 

Subependymal giant cell astrocytoma.. U tế bào hình sao khổng lồ dƣới  

 màng não thất 

Subependymoma.................................... U dƣới màng não thất 
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