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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Ung thư buồng trứng (UTBT) là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong 

ung thư phụ khoa và đứng thứ bảy trong ung thư nói chung ở phụ nữ.1 Theo 

Global cancer 2020, thế giới có 313.959 người mắc mới UTBT, tỷ lệ mắc 

bệnh 6,2/100.000 người, ước tính tử vong 161.996 người.1 Tại Mỹ, hàng năm 

có khoảng 21.400 trường hợp UTBT mắc mới và 13.800 trường hợp tử vong 

do UTBT.2 Tại Châu Âu, năm 2012, số bệnh nhân (BN) mới mắc là 65.538 

với 42.704 trường hợp tử vong. UTBT đứng thứ 5 về tỉ lệ mắc và thứ 4 về tỉ 

lệ tử vong do ung thư ở phụ nữ.3 Tại Việt Nam, năm 2020 số ca UTBT mắc 

mới là 1.404 trường hợp và 923 trường hợp tử vong.1 

UTBT là gánh nặng bệnh tật đối với từng cá nhân và xã hội vì UTBT là 

bệnh khó phòng ngừa, khó chẩn đoán ở giai đoạn sớm và khó theo dõi phát 

hiện sớm tái phát để quyết định điều trị sớm. Thách thức hiện nay là các 

phương pháp sàng lọc không làm giảm tỷ lệ tử vong do UTBT. Vì vậy việc 

quản lý UTBT là rất quan trọng.Việc quản lý tối ưu UTBT phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, bao gồm: tuổi, tình trạng sức khoẻ chung, giai đoạn bệnh, thể 

giải phẫu bệnh, khả năng tiếp cận với đội ngũ chuyên gia. Việc quản lý cụ thể 

một BN UTBT bao gồm chẩn đoán, theo dõi trước trong và sau điều trị bằng 

lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và chất chỉ điểm ung thư.4 

Chất chỉ điểm u CA125 (carcinoma antigen 125) và HE4 (human 

epididymal protein 4) được dùng trong UTBT giúp chẩn đoán, theo dõi điều 

trị và theo dõi tái phát. Chất chỉ điểm u CA125 có độ nhạy cao nhưng độ đặc 

hiệu không cao, HE4 thì ngược lại.5 Chất chỉ điểm u HE4 được áp dụng từ 

năm 2009, chất chỉ điểm này đã được chấp thuận ở châu Âu, các nước châu Á 

Thái Bình Dương và châu Mỹ La tinh. HE4 cũng đã được sử dụng ở Mỹ và 

được FDA chứng nhận.5 HE4 tăng ít trong u buồng trứng lành tính, độ đặc 



2 
 

 

 

hiệu cao trong UTBT. Trong thập kỷ qua, HE4 nổi lên như một chất chỉ điểm 

u bổ sung cho CA125, hứa hẹn giải quyết được những bất cập trong UTBT, 

chẩn đoán sớm và theo dõi tái phát sớm. Thuật toán hồi quy ROMA test là 

thuật toán kết hợp hai chất chỉ điểm CA125 và HE4 để tăng độ nhạy và độ 

đặc hiệu trong chẩn đoán và theo dõi điều trị UTBT. Tại Việt Nam và trên thế 

giới, xét nghiệm CA125, HE4, ROMA test được áp dụng trong chẩn đoán 

UTBT, nhưng chưa có nghiên cứu sử dụng CA125, HE4, ROMA test đánh 

giá, theo dõi đáp ứng trong điều trị UTBT, nhằm tăng hiệu quả trong chẩn 

đoán, theo dõi quản lý UTBT 

Xét nghiệm chất chỉ điểm u CA125 và HE4 đã được áp  dụng tại bệnh 

viện K trong chẩn đoán và theo dõi UTBT, vì vậy đề tài: " Nghiên cứu giá trị 

của chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong chẩn đoán giai đoạn và theo dõi 

điều trị bệnh ung thư buồng trứng " được tiến hành với 2 mục tiêu: 

 Tìm hiểu mối tương quan giữa chất chỉ điểm u CA125 và HE4 

trong chẩn đoán ung thư biểu mô buồng trứng. 

 Đánh giá vai trò của chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong theo dõi 

điều trị ung thư biểu mô buồng trứng.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Chất chỉ điểm u 

1.1.1. Chất chỉ điểm u nói chung 

Chất chỉ điểm u được xác định là những chất xuất hiện và thay đổi nồng 

độ trong cơ thể liên quan tới sự phát sinh và phát triển của ung thư. Chúng 

cho thấy khả năng có ung thư hoặc cung cấp thông tin về sự có mặt của ung 

thư. Chất chỉ điểm u được chia làm hai loại chính là chất chỉ điểm tế bào (các 

kháng nguyên tập trung trên bề mặt tế bào) và chất chỉ điểm dịch thể (những 

chất xuất hiện trong huyết thanh, nước tiểu hoặc các dịch khác trong cơ thể).6 

Chất chỉ điểm u có thể được sử dụng để phân tầng nguy cơ, sàng lọc, chẩn 

đoán, chẩn đoán phân biệt, tiên lượng, và theo dõi đáp ứng với điều trị và phát 

hiện tái phát. Hiệu suất của một chất chỉ điểm khối u phụ thuộc vào độ nhạy 

của nó (tỷ lệ phần trăm BN ung thư được xác định chính xác do kết quả xét 

nghiệm dương tính), độ đặc hiệu (tỷ lệ phần trăm không bị ung thư được xác 

định chính xác do kết quả xét nghiệm âm tính), và giá trị chẩn đoán dương 

tính (tỷ lệ phần trăm BN có xét nghiệm dương tính có ung thư, dương tính 

thực sự). 

Một chất chỉ điểm khối u lý tưởng phải có độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị 

chẩn đoán dương tính là 100%. Tuy nhiên, trên thực tế một chất chỉ điểm u 

như vậy không tồn tại. Phần lớn các dấu hiệu liên quan đến khối u nói chung 

nhưng không phải khối u cụ thể, và tăng cao trong nhiều bệnh ung thư, tình 

trạng lành tính và sinh lý, chúng thiếu tính chẩn đoán xác định. Ngoài ra, nếu 

độ nhạy thấp, chất chỉ điểm u bình thường có thể không loại trừ bệnh ác tính. 

Các chất chỉ điểm u được phát hiện cho đến nay góp phần chẩn đoán phân 

biệt nhưng bản thân chất chỉ điểm u không phải là yếu tố chẩn đoán xác định. 

Điều này hạn chế việc sử dụng chúng trong chẩn đoán xác định nhưng tùy 

chất chỉ điểm u sẽ dùng để:  
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1. Phân tầng rủi ro 

Điều chỉnh phân loại rủi ro cho một cá nhân không mắc bệnh. Sau đó, 

chất chỉ điểm u có thể được sử dụng để sàng lọc hoặc phòng ngừa nếu chúng 

được chứng minh là hiệu quả 

2. Sàng lọc 

Sàng lọc để phát hiện ung thư sớm hơn so với việc sử dụng dấu hiệu và 

triệu chứng lâm sàng 

3. Chẩn đoán phân biệt 

Sử dụng huyết thanh và chất chỉ điểm u từ mô để xác định mô gốc của 

ung thư mới được chẩn đoán bằng cách phân biệt giữa ung thư và tình trạng 

lành tính 

4. Tiên lượng 

Các chất chỉ điểm u được sử dụng để xác định tiên lượng ở BN, tức là 

nguy cơ xâm lấn và di căn trong trường hợp không điều trị 

5. Dự đoán 

Chất chỉ điểm u để xác định khả năng nhạy cảm hoặc kháng với liệu 

pháp điều trị cụ thể 

6. Theo dõi 

Theo dõi BN trong hoặc sau khi điều trị để xác định tình trạng đáp ứng 

với điều trị cũng như theo dõi bệnh tái phát.  

Bảng 1.1: Các chỉ số  

Kết quả thực sự 

Chất chỉ điểm u 
Dương tính Âm tính 

Dương tính A (Dương tính thực sự) B (Dương tính giả) 

Âm tính C (Âm tính giả) D ( Âm tính thật sự) 

Độ nhạy = Dương tính thực sự / Tất cả có khối u = A / A + C 

Độ đặc hiệu = Âm tính thực sự / Không có khối u = D / D + B 

Giá trị chẩn đoán dương tính (PPV) = Dương tính thực sự / Tất cả đều có dấu 

hiệu khối u dương tính = A / A + B 
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1.1.2. Chất chỉ điểm u CA125 

CA125 lần đầu tiên được mô tả bởi Bast và cộng sự vào năm 1981. 

CA125 là glycoprotein 200 kDa, được nhận biết bởi kháng thể đơn dòng OC-

125 của chuột. CA125 mang hai miền kháng nguyên chính: miền A (liên kết 

với kháng thể đơn dòng OC-125) và miền B (liên kết với kháng thể đơn dòng 

M11).7 Hiện nay, hai xét nghiệm xác địnhh CA125: Xét nghiệm ban đầu sử 

dụng OC-125 để phản ứng với CA 125. Xét nghiệm CA125-II dị hợp thế hệ 

thứ hai kết hợp kháng thể M11 và CA125. Mặc dù CA125 có độ đặc hiệu cao 

hơn nhưng không có sự khác biệt giữa hai chất chỉ điểm trên.  

CA125 bộc lộ trên tế bào màng ối và tế bào biểu mô thai nhi như biểu 

mô ống Müllerian, màng tim, màng phổi, phúc mạc. CA125 cũng phân bố 

rộng rãi trong các mô trưởng thành như tế bào trung biểu mô của màng phổi, 

màng tim và phúc mạc, ống dẫn trứng, buồng trứng, nội mạc tử cung và biểu 

mô nội mạc cổ tử cung. Ngoài ra CA125 cũng bộc lộ trên biểu mô của thận, 

đại tràng, bàng quang, dạ dày, thận, phổi. Bình thường, CA125 được giải 

phóng một mức độ nhất định vào tuần hoàn.8 Mức độ CA125 trong u hoặc u 

nang buồng trứng không tương quan tốt với nồng độ huyết thanh. Điều này có 

thể là do nồng độ huyết thanh không chỉ phản ánh sự sản xuất kháng nguyên 

của khối u mà còn do các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc giải phóng nó vào 

tuần hoàn. Mức giới hạn được chấp nhận rộng rãi ở 35 U/ml được sử dụng 

thường xuyên trong thực hành lâm sàng dựa trên sự phân bố các giá trị ở 99% 

trong số 888 đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh.9,10 Tuy nhiên, mức CA125 có xu 

hướng thấp hơn ở phụ nữ mãn kinh hoặc ở những BN đã trải qua phẫu thuật 

cắt bỏ tử cung; mức 20 U/ mL và 26 U / mL đã được đề xuất.  

Vai trò của CA125 trong chẩn đoán UTBT. CA125 có độ nhạy thấp 

đặc biệt với bệnh giai đoạn sớm. Độ đặc hiệu thấp hơn đối với phụ nữ chưa 

mãn kinh. Một nghiên cứu tổng hợp 77 nghiên cứu cho thấy độ nhạy của 
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CA125 là 78%, độ đặc hiệu là 78%.11 Một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 

85% BN UTBMBT có mức CA125 trên 35 U/mL. Nồng độ huyết thanh tăng 

được tìm thấy ở 50% giai đoạn I và hơn 90% ung thư giai đoạn II-IV.12 Mức 

độ CA125 thường tăng cao hơn trong thể thanh dịch so với các khối u thể 

nhầy, thể tế bào sáng và thể giáp biên. CA125 có thể tăng cao trong các khối 

u ác tính khác (ung thư tuyến tụy, vú, đại tràng và phổi) và trong các tình 

trạng lành tính, các trạng thái sinh lý như mang thai, lạc nội mạc tử cung và 

kinh nguyệt.13 CA125 tăng lên ở phụ nữ mãn kinh có độ chính xác về chẩn 

đoán hơn. Một phân tích tổng hợp so sánh giá trị chẩn đoán của CA125 giữa 

nhóm phụ nữ mãn kinh và chưa mãn kinh cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu 

của nhóm mãn kinh là 69-87% và 81-93%, nhóm chưa mãn kinh lần lượt là 

50-74% và 69-78%.14 

Bảng 1.2. CA125 tăng trong các bệnh lành tính và bệnh ác tính15 

  Cut-off 

Sức khỏe người 

phụ nữ 

Còn kinh 35 kU/L 

Mãn kinh 20 kU/L 

Các bệnh lành 

tính của buồng 

trứng 

Tình trạng ≥ 35 kU/L 

Nhìn chung (tất cả các khối u lành tính)  29% 

U nang buồng trứng  14% 

Khối u tế bào mầm (u quái trưởng thành)  21% 

Các khối u mô đệm dây sinh dục (thecoma, 

fibrothecoma)  

52% 

Khối u biểu mô thanh dịch  20% 

Khối u biểu mô nhầy  18% 

Lành tính, NOS  27% 

Lành tính, khác (buồng trứng bình thường) 22% 
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Các bệnh lành 

tính của vòi 

trứng, tử cung 

Áp xe / ứ nước vòi tử cung   37% 

U sợi (leiomyomas) 26% 

Viêm vòi trứng cấp tính  40,4% 

Viêm vòi trứng mãn tính  8,3% 

Bệnh lý vùng chậu  29,4% 

Lạc nội mạc tử cung / u lạc nội mạc tử cung  67% 

Các bệnh lành 

tính khác 

Xơ gan  67,1% 

Xơ gan + cổ trướng  100,0% 

Viêm tụy cấp  32,2% 

Viêm gan mãn tính hoạt động  9,1% 

Viêm tụy mãn tính  1,9% 

Suy thận  14,6% 

Suy tim  14,7% 

UTBT 

Theo mô bệnh học  

Thanh dịch 80,0% 

Chế nhầy 69,0% 

Nội mạc tử cung 75,0% 

Tế bào sáng 78,0% 

Không phân biệt 88,0% 

Theo giai đoạn FIGO   

Giai đoạn I 50.0% 

Giai đoạn II 90.0% 

Giai đoạn III 92.1% 

Giai đoạn IV 93.9% 

Tất cả các giai đoạn 85.1% 

Không phải Ung thư vú 17.6% 
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ung thư phụ 

khoa 

Ung thư đại trực tràng 15.1% 

Tuyến tụy 52,6% 52.6% 

Phổi 29.5% 

Dạ dày 30.9% 

Đường mật 45.8% 

Gan 49.0% 

Thực quản 10.5% 

Không phải 

UTBT 

Ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I 21% 

Ung thư nội mạc tử cung giai đoạn II 25% 

Ung thư nội mạc tử cung giai đoạn III 55% 

Ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IV 86% 

Ung thư cổ tử cung 30% 

Vai trò của chất chỉ điểm u CA125 trong sàng lọc ung thư buồng 

trứng. Tầm soát là xác định bệnh chưa được phát hiện ở dân số không có 

triệu chứng bằng cách sử dụng các xét nghiệm, kiểm tra hoặc các thủ tục khác 

cho phép chẩn đoán bệnh sớm hơn so với khi bệnh đã biểu hiện trên lâm 

sàng.16  Việc tầm soát UTBT tiếp tục được nghiên cứu với chất chỉ điểm u 

CA125, chất chỉ điểm khối u duy nhất hiện đang được nghiên cứu trong các 

thử nghiệm lớn. Khi lấy mức giới hạn là 35 U/ml, có 1% phụ nữ khỏe mạnh 

sau mãn kinh sẽ có mức CA125 tăng cao, vì thế cần sử dụng với các xét 

nghiệm khác để tăng độ đặc hiệu trong chẩn đoán.17 

Trong chiến lược sàng lọc đa phương thức, điều này được khắc phục 

bằng cách sử dụng siêu âm qua đường âm đạo (Transvaginal ultrasound - 

TVUS) như một xét nghiệm bậc hai ở phụ nữ có nồng độ CA125 cao để có 

thể có độ đặc hiệu cao (99,8%). Việc đánh giá nồng độ CA125 sử dụng trong 

nghiên cứu trên dựa vào thuật toán với sự kết hợp giữa tuổi, nồng độ CA125 

và sự biến thiên nồng độ CA125 theo thời gian.18 Trong thập kỷ qua, việc tiếp 
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cận kết hợp tuổi, tình trạng mãn kinh và tốc độ thay đổi của các giá trị CA125 

theo thời gian đã cải thiện độ nhạy và độ đặc hiệu của việc CA125. Đánh giá 

tiền cứu thuật toán ROC (risk of ovarian cancer or ROC algorithm) trong một 

thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) với 13.582 phụ nữ sau mãn kinh 

trên 50 tuổi cho thấy độ đặc hiệu cao (99,8%; 95% CI, 99,7–99,9) và PPV 

(19%; 95% CI, 4,1–45,6) đối với UTBT xâm lấn nguyên phát.18 Các thuật 

toán, chẳng hạn như ROC, dựa trên biến đổi của chất chỉ điểm ung thư từ khi 

bệnh khởi phát đến biểu hiện lâm sàng và sử dụng dữ liệu đó cần nhiều năm 

để tích lũy. 

Bốn thử nghiệm lớn về sàng lọc UTBT đã được báo cáo trong thập kỷ 

qua. Nghiên cứu của Kentucky, một nghiên cứu sàng lọc bằng siêu âm hàng 

năm trên 37 293 phụ nữ, đưa ra độ nhạy đối với UTBMBT nguyên phát là 

86,4%, độ đặc hiệu là 98,8% với trung bình 5,5 lần siêu âm được thực hiện 

cho mỗi trường hợp tham gia. Đối với UTBT xâm lấn nguyên phát, độ nhạy 

giảm xuống còn 76,3%, điều quan trọng là phần lớn các ca UTBT nguyên 

phát được phát hiện ở giai đoạn sớm: 47% giai đoạn I, 23% giai đoạn II so với 

nhóm không được tầm soát tỉ lệ ung thư giai đoạn I, II là 27% (p<0,01). Giai 

đoạn III ở nhóm được tầm soát là 30% so với nhóm không được tầm soát là 

46% (p=0,028). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, những phụ nữ trong thử 

nghiệm (UTBT xâm lấn nguyên phát, sàng lọc dương tính và ung thư) có thời 

gian sống thêm 5 năm ở tất cả các giai đoạn là 84,6% ± 5,6% so với phụ nữ từ 

cùng một cơ sở được điều trị bằng cùng một phác đồ phẫu thuật và hóa trị liệu 

mà không được sàng lọc là 53,7% ± 2,3% (p <0,001).19 Nhưng đây có thể có 

một số các yếu tố gây ra tác động rõ ràng của việc sàng lọc.20 

Nghiên cứu tiến cứu được thực hiện tại Shizuoka Nhật Bản về tầm soát 

UTBT trên 82.487 phụ nữ mãn kinh được sàng lọc bằng việc hàng năm có 

siêu âm và làm xét nghiệm CA125. Độ nhạy 77,1% và độ đặc hiệu là 99,9% 

đã được báo cáo trong thử nghiệm này với tỷ lệ phát hiện UTBT là 0,31 trên 
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1000 phụ nữ sàng lọc phổ biến và 0,38–0,74 trên 1000 phụ nữ ở các lần sàng 

lọc tiếp theo. Tỷ lệ UTBT giai đoạn I ở nhóm được sàng lọc (63%) cao hơn so 

với nhóm chứng (38%) nhưng không đạt được ý nghĩa thống kê (p=0,2285). 

Ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong chưa được báo cáo.21 

Thử nghiệm Tầm soát Ung thư Tuyến tiền liệt, Phổi, Đại trực tràng và 

Buồng trứng (PLCO) của Hoa Kỳ đã thu nhận 78.237 phụ nữ từ 55 đến 74 

tuổi, với 34.202 phụ nữ được chọn ngẫu nhiên vào sàng lọc UTBT. Phụ nữ 

được sàng lọc bằng cách sử dụng CA125 huyết thanh, sử dụng mức ngưỡng là 

35 U/mL, và siêu âm qua âm đạo trong 3 năm, sau đó là CA125 một mình 

trong 2 năm nữa. Các bác sĩ lâm sàng của người tham gia quyết định đánh giá 

và quản lý các xét nghiệm sàng lọc dương tính. Phụ nữ được theo dõi trong 

thời gian trung bình là 12,4 năm (10,9–13,0). Nghiên cứu cho kết quả không 

có sự khác biết về tỉ lệ sống thêm giữa nhóm sàng lọc và không tiến hành 

sàng lọc.22 Trong quá trình sàng lọc số lượng mắc ở 28.816 phụ nữ là 29 ca 

UTBT, ống dẫn trứng và ung thư phúc mạc đã được phát hiện, trong đó 20 ca 

xâm lấn và 9 ca ung thư giáp biên. Tổng cộng 4,7% phụ nữ có kết quả siêu 

âm bất thường và 1,4% có CA125 bất thường. PPV đối với ung thư xâm lấn là 

3,7% đối với CA125 bất thường, 1% đối với siêm âm đường âm đạo bất 

thường và 23,5% nếu cả hai xét nghiệm đều bất thường.23 

Trong thử nghiệm hợp tác tầm soát UTBT của Vương quốc Anh, 

202.638 phụ nữ sau mãn kinh từ 50 đến 74 tuổi được chọn ngẫu nhiên vào ba 

nhóm: nhóm chứng hoặc nhóm tầm soát hàng năm bằng siêu âm hoặc nhóm 

tầm soát bằng chiến lược đa phương thức theo kiểu 2: 1: 1.24 Trong nhóm đa 

phương thức, CA125 được diễn giải bằng cách sử dụng thuật toán Risk of 

Ovarian Cancer Algorithm (ROCA) (có tính đến giá trị tuyệt đối của CA125 

và các mức nối tiếp theo thời gian) để phân loại phụ nữ có nguy cơ thấp, trung 

bình và cao. Những người có nguy cơ trung bình có CA125 lặp lại sau 12 

tuần, trong khi những người có nguy cơ cao sẽ được chuyển qua siêu âm qua 
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đường âm đạo và lặp lại CA125 trong 6 tuần. Ngoài việc đánh giá ảnh hưởng 

của UTBT đối với tỷ lệ tử vong, thử nghiệm cũng đề cập đến khả năng chấp 

nhận, tuân thủ, chi phí, đặc điểm hoạt động của hai chiến lược sàng lọc, và 

bệnh tật thể chất và tâm lý của việc sàng lọc. Kết quả cho thấy rằng chiến 

lược đa phương thức có độ nhạy cao (89,4%) và độ đặc hiệu (99,8%), đối với 

sàng lọc siêu âm đơn thuần (độ nhạy 84,9%; độ nhạy 98,2%) đối với UTBT 

nguyên phát. Đối với UTBT xâm lấn nguyên phát, độ nhạy của sàng lọc đa 

phương thức vẫn ở mức 89,5%, trong khi độ nhạy của chiến lược dựa trên 

siêu âm giảm xuống 75,0%. Và độ đặc hiệu cũng cao hơn ở nhóm được thực 

hiện sàng lọc đa phương thức (p<0,001).24 

Vai trò của CA 125 trong tiên lượng và theo dõi đáp ứng điều trị 

Nồng độ CA125 huyết thanh trước phẫu thuật liên quan đến giai đoạn 

khối u, thể tích khối u và mức độ mô học của UTBT. Trong một nghiên cứu 

trên 118 BN có UTBMBT FIGO giai đoạn I, thời gian sống thêm của nhóm 

BN có mức CA125 huyết thanh trước phẫu thuật < 65 U/ mL cao hơn đáng kể 

so với nhóm bệnh nhận có nồng độ CA 125 trong huyết thanh ≥ 65 U/mL 

(p=0,01).25 Các thông số bổ sung như biểu hiện quá mức của cyclooxygenase-

2 kết hợp với mức CA125 trước phẫu thuật dưới 30 U/mL gần đây đã được 

phát hiện là những yếu tố dự báo độc lập về tỷ lệ sống sót trong các phân tích 

đơn biến và đa biến.26 Nồng độ CA125 sau phẫu thuật được coi là yếu tố tiên 

lượng quan trọng. Những BN có nồng độ CA125 thấp bao gồm hai giá trị, 

một được thực hiện trước phẫu thuật và một được thực hiện 1 tháng sau phẫu 

thuật, có tiên lượng tốt hơn đáng kể so với những BN có nồng độ cao. Trong 

giai đoạn ngay sau phẫu phẫu, nồng độ CA125 có thể tăng cao do phẫu thuật 

vùng bụng và kích thích khoang phúc mạc; do đó, các phép đo tốt nhất nên 

được hoãn lại ít nhất 4 tuần. 

Trong quá trình hóa trị, thời gian bán hủy CA125 huyết thanh là một yếu 

tố tiên lượng độc lập ở những BN UTBMBT tiến triển, cho cả việc thuyên 
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giảm hoàn toàn và thời gian sống thêm. Mức cut off thường được sử dụng 

nhất là thời gian bán hủy CA125 là 20 ngày.27 Ở những BN có nồng độ 

CA125 cao, các chỉ số tiên lượng hữu ích khác về khả năng sống sót là nồng 

độ CA125 huyết thanh trước đợt hóa trị thứ ba.27 Ở những BN được điều trị 

bằng hóa trị mức CA125 ≤35 U/mL sau chu kì hóa trị đầu tiên cho thấy cải 

thiện đáng kể về thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm bệnh 

không tiến triển. Nồng độ CA125 sau hóa trị là một yếu tố tiên lượng, đặc biệt 

giảm nồng độ xuống dưới 50% sau hai chu kì hóa chất đầu liên quan tới cải 

thiện đáng kể thời gian sống thêm toàn bộ.28 CA125 huyết thanh tiếp tục có 

dấu hiệu tiên lượng khi UTBT tái phát, với những BN có nồng độ CA125 

huyết thanh bình thường (≤35 U/mL) khi tái phát có tiên lượng tốt hơn những 

BN có nồng độ cao.27,28 

Các nghiên cứu cũng cho thấy mỗi quan hệ giữa nồng độ CA125 và thời 

gian sống thêm toàn bộ của BN ung thư buồng trứng. Một nghiên cứu được 

thực hiện ở đa trung tâm tại Pháp cho thấy nồng độ CA125, thế tích khối u 

còn lại sau điều trị, số chu kì hóa chất là những yếu tố tiên lượng độc lập của 

thời gian sống thêm toàn bộ và thời gian sống thêm bệnh không tiến triển.29 

Nghiên cứu đa trung tâm được thực hiện trên 631 BN ung thư buồng trứng 

cho thấy, nồng độ CA125 trước mổ, thời gian bán hủy của CA125 và nồng 

độc nadir là những yếu tố tiện lượng độc lập tới OS và DFS.30 

Vai trò của CA 125 trong theo dõi tái phát 

Trong số những BN có nồng độ CA125 tăng cao khi được chẩn đoán, 

việc theo dõi nối tiếp sau khi hóa trị ban đầu có thể giúp phát hiện sớm bệnh 

tái phát. Trong một nghiên cứu trên 39 BN có CA125 huyết thanh tăng cao tại 

thời điểm chẩn đoán và đáp ứng hoàn toàn về lâm sàng và X quang với điều 

trị ban đầu nồng độ huyết thanh trở về bình thường, Santillan và cộng sự đã 

báo cáo rằng mức tăng tương đối của CA125 là 100% (OR= 23,7; 95% CI, 

2,9–192,5) có ý nghĩa dự đoán tái phát. Từ mức CA125 ban đầu, sự gia tăng 
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tuyệt đối CA125 là 5 U/mL (OR = 8,4; 95% CI, 2,2–32,6, p=0,002) và 10 

U/mL (OR = 71,2; 95% CI, 4,8 đến> 999,9, p= 0,002) cũng có liên quan đáng 

kể với khả năng tái phát bệnh đồng thời.31 Những dữ liệu này gợi ý rằng đối 

với những BN đã thuyên giảm hoàn toàn về mặt lâm sàng, sự gia tăng nồng 

độ CA125 huyết thanh ở mức độ thấp đang tiến triển có thể dự đoán mạnh mẽ 

về sự tái phát của bệnh. Các phép đo CA125 cùng với chụp cắt lớp vi tính 

(CT) mặt cắt mỏng và xem xét cẩn thận tiền sử lâm sàng đã được khuyến cáo 

khi theo dõi BN UTBT. Tuy nhiên, một nghiên cứu trên 58 BN bị UTBT tái 

phát cho thấy 98% các trường hợp tái phát được xác định bằng khám sức 

khỏe và CA125, với siêu âm và CT không cung cấp thêm thông tin liên quan 

về mặt lâm sàng trong quá trình theo dõi.32 Trong một nghiên cứu dựa trên 

331 BN người Hà Lan, Van Altena cho thấy nồng độ CA125 ≤ 5 kU/L có liên 

quan một cách có ý nghĩa thống kê với tăng thời gian PFS và OS (lần lượt 

kiểm tra thứ hạng p <0,01 và p = 0,03). Nó cũng là một biến tiên lượng độc 

lập (HR = 1,51; KTC 95%, 1,04–2,31) cho PFS bên cạnh loại mô học, giai 

đoạn FIGO và khối u còn sót lại sau phẫu thuật.33 Tuy nhiên, thử nghiệm lâm 

sàng MRC OVO5 / EORTC55955 cho thấy không có giá trị trong việc theo 

dõi CA125 BN UTBT. Thử nghiệm bao gồm 1.442 BN có mức CA125 bình 

thường sau khi điều trị hóa chất bằng các phác đồ có nên tảng là platinum, 

được theo dõi định kì mỗi 3 tháng nồng độ CA125, lâm sàng. Nếu BN có 

nồng độ CA125 tăng lên gấp đôi so với giá trị bình thường trên được chia 

ngẫu nhiên làm hai nhóm. Một nhóm được điều trị ngay, một nhóm được theo 

dõi tiếp và điều trị khi có biểu hiện lâm sàng. Kết quả của nghiên cứu cho 

thấy không có sự khác biệt về thời gian sống thêm toàn bộ giữa hai nhóm 

(p=0,85) Nghiên cứu kết luận rằng không có bằng chứng về lợi ích trong việc 

điều trị sớm đối với những bệnh nhận tái phát chỉ có tăng nồng độ CA125 đơn 

thuần. Do đó, Rustin gợi ý rằng chỉ nên đo CA125 nếu có nghi ngờ tái phát 

hoặc theo yêu cầu của BN.34 
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1.1.3. Chất chỉ điểm u HE4 

Năm 1991, HE4 được tìm ra trong mào tinh hoàn. Năm 1999, chất chỉ 

điểm u HE4 đã được chứng minh là có trong mô của UTBT. Năm 2003, HE4 

được chứng minh có trong huyết tương BN UTBT. Năm 2007, Abbott cùng 

FDA thử nghiệm HE4 như là chất chỉ điểm u trong UTBT, nhằm tìm ra độ 

đặc hiệu của nó. Năm 2008, test ROMA, là thuật toán hồi quy kết hợp giữa 

nồng độ CA125 và nồng độ HE4 đã được dùng để tính nguy cơ ác tính của 

khối u vùng tiểu khung, u buồng trứng. Năm 2009, Abbott sản xuất kít xét 

nghiệm HE4 tự động đầu tiên. Chất chỉ điểm u HE4 đã được chấp thuận ở 

Châu Âu, các nước Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ La tinh. HE4 được 

dùng ở Mỹ và được FDA phê chuẩn.35 

HE4 thuộc về nhóm WFDC (whey acidic four – disulfide core). Nhiễm 

sắc thể 20q12 – q13.1 với nhiều thành viên gia đình WFDC, gen quy định ra 

HE4 được khuếch đại trong nhiều ung thư như UTBT, vú, đại trực tràng, tụy, 

phổi. Trong đó HE4 là WFDC2 (whey acidic four disulfide core protein 

2).36,37 

Biểu hiện của gen HE4 ở mô người bình thường: HE4 từng được mô tả 

là một gen đặc hiệu của mào tinh hoàn. Nhằm đánh giá biểu hiện của HE4 ở 

mô bình thường và ác tính, sử dụng kháng thể kháng HE4 và đánh giá phản 

ứng miễn dịch trên mào tinh hoàn, đánh giá mức độ phân bố của HE4 trong 

các mẫu mô. HE4 biểu hiện cao nhất ở mào tinh hoàn và cơ quan sinh sản nữ 

như vòi trứng, nội mạc tử cung, trong cổ tử cung. HE4 cũng có mặt trong biểu 

mô đường hô hấp, nhất là khí quản, ngoài ra cũng có ở biểu mô của các ống 

xoắn thận và tuyến nước bọt. Không hề có dấu tích HE4 ở biểu mô đường tiêu 

hóa, gan, lách, tụy, hạch bạch huyết, tim, cơ, xương, vú, não.38 

HE4 được sản sinh nhiểu trong UTBT ở các mức độ khác nhau. Bởi vì, 

HE4 được sản sinh và tiết dưới dạng một glycoprotein bởi tế bào UTBT. Sự 

sản sinh HE4 trong mào tinh hoàn cho thấy HE4 được tiết ở màng và phía 
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trong các ống túi. Ở các ống túi, chất này tiếp xúc với các tinh trùng. Kiểu 

biểu hiện này thống nhất với thực tế cDNA mã hóa cho HE4 tổng hợp ra một 

protein dạng tiết nhỏ có đầu NH2 là acid amin thân nước, tương ứng với một 

peptide tín hiệu. Việc tách peptide này sẽ tạo ra một polypeptide có thể 

glycosylate hóa ở â vị trí 15 (N-C-T).38 

Gen mã hóa cho HE4 là một trong những gen phổ biến nhất được xác 

định trong các gen biểu hiện trong UTBT dạng biểu mô. Đánh giá nồng độ 

của HE4 trong các bệnh lý như u buồng trứng lành tính, UTBT, bệnh lý tại 

các mô khác của cơ thể bằng các phương pháp miễn dịch. Trong khi biểu mô 

bình thường ở bề mặt buồng trứng không sản sinh HE4, thì nang vùi vùng vỏ 

buồng trứng được lát bởi lớp biểu mô Mullerian đã chuyển sản tạo ra nhiều 

protein này. Sự bộc lộ khác nhau ở các mô: 93% carcinoma nang tuyến thanh 

dịch và 100% carcinom tuyến dạng nội mạc tử cung có sản sinh HE4, trong 

khi đó chỉ có 50% carcinom tế bào sáng và 0% dạng nhầy kết quả dương tính 

với HE4. Sử dụng kỹ thuật tissue microarray cho thấy hầu hết các ung thư 

phổ biến khác không phải UTBT không có phản ứng miễn dịch HE4, trong đó 

bao gồm ung thư đại tràng, vú, ung thư phối không tế bào nhỏ, bàng quang, 

thận, tuyến giáp, tuyến tiền liệt.38 

HE4 là một protein tiết. Sử dụng phương pháp khuếch đại PCR sao chép 

ngược, xác định HE4 được sản sinh nhiều ở nội bào tế bào UTBT nuôi cấy. 

Tại môi trường nuôi cấy, các tế bào này chứa một dạng tiết của HE4 được 

glycosylat hóa ở đầu N và tiết vào môi trường ngoại bào, biểu hiện của 

protein này trong nang vùi vùng vỏ trứng gợi ý sự hình thành của lớp biểu mô 

Mullerian là bước tiên quyết trong quá trình phát triển UTBMBT.38 

Độ nhạy và độ đặc hiệu của HE4 tương đương CA125 và HE4 ít khi 

dương tính ở BN không ung thư, tiềm năng sàng lọc hơn CA125.39,40 Sự phát 

triển xét nghiệm định lượng HE4 trong huyết thanh sẽ cung cấp công cụ đánh 

giá HE4 trước mổ, sau mổ, trong điều trị hóa trị, ngoài ra sử dụng chẩn đoán 
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sớm UTBT. Sự kết hợp HE4 và CA125 rất tiềm năng giúp phát hiện sớm 

UTBT. Kết hợp giữa CA125 và HE4 đạt được độ nhạy và độ đặc hiệu cao 

hơn so với việc sử dựng một chất chỉ điểm u thông thường.41 

HE4 huyết thanh trung bình ở BN có tổn thương buồng trứng ác tính 

(248,7 pmol/L) cao hơn nhiều so với nhóm chứng (34,1 pmol/L) hoặc phụ nữ có 

tổn thương lành tính (39,1 pmol/L). Mức HE4 giảm trong thai kỳ (mức trung 

bình là 30,5 pmol/L) và mức khoảng 50 và 60 đã được chứng minh ở phụ nữ 

trước và sau mãn kinh, tương ứng, tăng theo tuổi (trung bình 109,5 pmol/L trong 

phụ nữ trên 80 tuổi). Mức HE4 thấp hơn trong nhiều tình trạng lành tính thường 

làm tăng mức CA125, đặc biệt ở phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung.42 

Mặc dù HE4 gần đây đã được chứng minh là cải thiện hiệu suất của 

CA125, trong một nghiên cứu của Thụy Điển trên 114 UTBT, 45 u giáp biên 

và 215 BN có khối u buồng trứng lành tính, Partheen và cộng sự cho thấy 

HE4 không hoạt động ngoài CA125 (AUC lành tính so với ác tính 86,8% đối 

với CA125 và 84,4% đối với HE4; lành tính so với giai đoạn I UTBT 72% 

đối với HE4 và 76% đối với CA125.43 

Gần đây, Schummer và cộng sự đã chứng minh rằng ở những BN đang 

phát triển tái phát, HE4 tăng sớm hơn CA125 với thời gian dẫn đầu lên đến 

4,5 tháng. Nó cũng có thể tăng lên ở những BN không biểu hiện CA125 ở 

mức đủ để đưa ra quyết định lâm sàng. Giới hạn bình thường của HE4 gần 

đây đã được thiết lập trong các mẫu huyết thanh từ 1.101 phụ nữ khỏe mạnh 

và 67 phụ nữ mang thai. Nồng độ HE4 tăng lên khi tuổi cao (> 40 tuổi). Mức 

HE4 huyết thanh trung bình ở phụ nữ tiền mãn kinh (46,6 pmol/L) thấp hơn 

đáng kể so với phụ nữ sau mãn kinh (57,6 pmol/L; p <0,001). Phân vị thứ 95 

trên cho mức HE4 là 89 pmol/L cho phụ nữ tiền mãn kinh, 128 pmol/L cho 

phụ nữ sau mãn kinh và 115 pmol/L cho tất cả phụ nữ. Ở phụ nữ mang thai, 

nồng độ HE4 trung bình thấp hơn đáng kể so với phụ nữ tiền mãn kinh (p 

<0,001). Mức HE4 dường như thấp hơn ở dân số Châu Á (HE4 là 33,2 
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pmol/L). Điều này có nghĩa là cần nghiên cứu thêm về ứng dụng lâm sàng, 

thử nghiệm ở các quần thể khác nhau. 

Bảng 1.3. Giá trị HE4 và CA125 ở phụ nữ mắc bệnh lành tính 

và UT buồng trứng15 

  HE 4 > 89,1 

pmol/l 

CA125 >35 

U/mL 

Bệnh 

lành 

tính 

Nhìn chung (tất cả các khối u 

lành tính)  

8% 29% 

U nang buồng trứng 8% 14% 

Khối u tế bào mầm (u quái 

trưởng thành)  

1% 21% 

Các khối u mô đệm ở dây sinh 

dục (u, bong bóng nước)  

24% 52% 

U nang tuyến, u tuyến, u nang   20% 20% 

Khối u biểu mô thanh dịch   8% 20% 

U chế nhầy 13% 18% 

Lành tính, NOS   9% 27% 

Lạc nội mạc tử cung / u nội mạc 

tử cung   

3% 67% 

Áp xe / ứ nước vòi tử cung    13% 37% 

U sợi (leiomyomas)  8% 26% 

Lành tính, khác (Buồng trứng 

bình thường)  

5% 22% 

UTBT 

Tổng cộng tất cả các giai đoạn   75.2% 80% 

Giai đoạn I-II 58.3% 54.2% 

Giai đoạn III 78.8% 86.5% 

Giai đoạn IV 79.6% 85.7% 

Thanh dịch vòi trứng 84.4% 84.4% 

Dạng nhầy 43.8% 68.8% 

Các loại GPB khác 57.9% 68.5% 
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Bảng 1.4. Giá trị của HE4 ở phụ nữ có ung thư khác ngoài buồng trứng 

 Loại ung thư HE4 > 140 

pmol/L 

Không 

phải 

ung 

thư 

phụ 

khoa 

Vú 5,6% 

Bệnh ác tính đường tiêu hóa  11,3% 

Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) 26,9% 

Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) 29,3% 

Gan 16,3% 

U hắc tố 11,1% 

U ác tính tiết niệu 21,5% 

Khối u ác tính huyết học 10,0% 

Khối u trung mô 0,0% 

Không phải UTBMBT / nội mạc tử cung 

/NSCLC khối u ác tính (không có tràn dịch hoặc 

di căn gan) 

6,5% 

Không phải UTBMBT/ nội mạc tử cung /Khối u 

ác tính NSCLC (với tràn dịch hoặc di căn gan) 
18,5% 

Không  

UTBT 

Ung thư nội mạc tử cung 28% 

Ung thư cổ tử cung 0% 

1.1.4. ROMA test 

ROMA test (Risk of ovarian malignancy algorithm: chỉ số nguy cơ ác 

tính của u buồng trứng) là kết quả kết hợp 2 nồng độ xét nghiệm chỉ điểm u là 

CA125 và HE4, một thuật toán hồi quy. ROMA test được FDA chấp thuận 

năm 2011. 
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Cách tính chỉ số ROMA44 

* Phụ nữ trước mãn kinh:  

PI= -12.0 + 2.38*[HE4] + 0.0626[CA125]    

PI: chỉ số dự đoán 

ROMA = exp(PI) / [1 + exp(PI)] * 100 

Nếu ROMA ≥ 7,4%, nguy cơ ác tính cao;  

Nếu ROMA < 7,4%, nguy cơ ác tính thấp 

* Phụ nữ sau mãn kinh: 

PI= -8.09 + 1.04*[HE4] + 0.732[CA125] 

PI: chỉ số dự đoán 

ROMA = exp(PI) / [1 + exp(PI)] * 100 

Nếu ROMA ≥ 25,3%, nguy cơ ác tính cao 

Nếu ROMA < 25,3%, nguy cơ ác tính thấp 

Nghiên cứu phân tích tổng hợp trên 11 nghiên cứu cho thấy độ nhạy của 

ROMA test với ung thư buồng trứng là 89% và độ đặc hiệu là 83%. Với giai 

đoạn sớm, độ nhạy là 81% và độ đặc hiệu là 76%, với BN chưa mãn kinh độ 

nhạy và độ đặc hiệu là 82% và 82%, với BN đã mãn kinh độ nhạy là 93% và 

độ đặc hiệu là 79%.45 Huhtinen và cộng sự đã công bố kết quả nghiên cứu cho 

thấy, sự kết hợp giữa HE4 và CA125 giúp tăng độ nhạy đạt 92,9-95,0% trong 

khi độ nhạy với HE4 là 78,6% và CA125 là 78,6%.36 

1.1.5. Các chất chỉ điểm u khác 

Các chất chỉ điểm u khác vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. 

- CEA: có thể tăng trong các bệnh ác tính của đường tiêu hóa và buồng 

trứng, vú, tụy, tuyết giáp, phổi. Ngoài ra CEA cũng có thể tăng trong các bệnh 

lí lành tính khác như u nhày buồng trứng, viêm túi mật, xơ gan, viêm đại 

tràng, viêm tụy, viêm phổi… Tỉ số CA125/CEA có thể có ý nghĩa trong chẩn 

đoán ung thư buồng trứng. Theo Sorensen SS cho thấy, tỉ số CA125/CEA >25 
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có độ đặc hiệu chẩn đoán úng thư buồng trứng là 82% và độ đặc hiệu sẽ tăng 

lên 85% khi tỉ số > 100.46 

- Một số chất chỉ điểm ung thư khác vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu 

như: osteopontin, mesothelin, lysophosphatidic acid (LPA), haptoglobin, 

transthyretin, apolipoprotein A1, serum C-reactive protein, và OVX1. 

1.2. Chẩn đoán ung thư buồng trứng 

1.2.1. Chẩn đoán lâm sàng 

1.2.1.1.Triệu chứng cơ năng:  

a. Giai đoạn sớm: Do đặc điểm giải phẫu, buồng trứng nằm sâu trong tiểu 

khung, nên ở giai đoạn sớm các triệu chứng thường mơ hồ, không đặc hiệu 

dẫn đến rất dễ bị bỏ qua, khó khăn trong việc chẩn đoán sớm, khi các triệu 

chứng rõ ràng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các biểu hiện: đau bụng hạ vị; 

đầy tức, bụng to lên; chảy máu âm đạo bất thường; các triệu chứng về tiêu 

hoá và tiết niệu. Việc chẩn đoán UTBT ở giai đoạn sớm (khi khối u còn khu 

trú ở vùng tiểu khung) có thể gặp ở những BN tự sờ thấy u hoặc được phát 

hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ. 

b. Giai đoạn muộn, tiến triển, tái phát: Biểu hiện lâm sàng của UTBT tiến 

triển, giai đoạn muộn, tái phát rất khác nhau và đa dạng, ước tính có khoảng 

2/3 ung thư biểu mô buồng trứng được chẩn đoán ở giai đoạn III và IV, khi 

bệnh đã lan tràn ổ phúc mạc.4 Triệu chứng phụ thuộc vào kích thước và vị trí 

lan tràn và tái phát của ung thư buồng trứng trong ổ bụng:  

- Đau bụng chướng bụng và đau âm ỉ, đau lan, đau bụng liên tục do xâm 

nhập phúc mạc và thanh mạc ruột, hoặc do cổ trướng chèn ép. Sự xâm lấn của 

ruột non có thể làm thay đổi tần suất đại tiện, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn, 

nôn, chán ăn, mệt mỏi. 

- BN có thể tự sờ thấy khối u vùng hạ vị, tăng chu vi vòng bụng dẫn đến 

chán ăn, ăn nhanh no, khó tiêu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, gầy sút cân. BN có 

thể tự sờ thấy hạch bẹn, hạch nách và hạch thượng đòn. 
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- BN có thể xuất hiện các triệu chứng hô hấp nếu di căn phổi gây tràn 

dịch màng phổi. Ngoài ra, cổ trướng có thể gây khó thở. Dấu hiệu tắc ruột, 

triệu chứng tiết niệu nghiêm trọng. 

- BN UTBT tiến triển đôi khi có huyết khối tĩnh mạch sâu nên có thể có 

phù chân, chân sưng to một bên hoặc hai bên. 

1.2.1.2. Triệu chứng thực thể 

- Khám lâm sàng toàn thân: khám hạch lympho ngoại vi, khám vú, và 

nghe phổi để phát hiện có tràn dịch màng phổi không. Thăm khám toàn diện 

đánh giá gan, thận, tình trạng thiếu máu, suy kiệt, nhiễm trùng. 

- Khám bụng: kiểm tra sự có mặt của cổ trướng, kích cỡ và tính di động 

của khối u vùng chậu, có đau khi khám không. Với BN có cổ trướng, nên 

khám vùng ruột thừa, khám các khối u sờ thấy qua thành bụng: mạc nối lớn 

đóng bánh, di căn rốn, u tiểu khung... Bụng cũng cần được kiểm tra các vết 

sẹo phẫu thuật và các giãn tĩnh mạch thành bụng. 

- Khám âm đạo, trực tràng: Buồng trứng to lên, sờ thấy được. Khối u 

vùng chậu: thường chắc, có thể cố định, có thể nhiều khối nhỏ kèm theo. Khi 

khám phụ khoa, sa sinh dục, thoát vị là dấu hiệu của cổ trướng đè ép xuống. 

Khám qua đường âm đạo và trực tràng nên cố gắng đánh giá và mô tả khối u 

tiểu khung: kích thước, ranh giới (trơn láng/ gồ ghề), mức độ di động (cố 

định/ di động) và vị trí. UTBT xâm lấn, tái phát thường có các ranh giới 

không đều. Khám khung chậu cũng có thể đánh giá tính chất khối u, hoặc nốt 

sần của vách âm đạo trực tràng.  

1.2.2. Chẩn đoán hình ảnh UTBT 

1.2.2.1. Siêu âm 

Siêu âm có thể phát hiện và mô tả đặc trưng kích thước và hình thái 

buồng trứng. Các khối u lành tính thường xuất hiện trên siêu âmvới thành 

vách trơn, với một vài u nang, không có các thành phần đặc và không có cổ 
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trướng. Ngược lại, khối u ác tính là một phần đặc và nang hỗn hợp, thường cả 

hai bên không đồng đều, có vách, có nang nhú bên trong, cố định, và thường 

kèm theo cổ trướng. 

Năm 2018, Hệ thống dữ liệu và báo cáo buồng trứng, phần phụ 

(Ovarian-Adnexal Reporting and Data System ORADS) được xuất bản đã 

cung cấp các thuật ngữ chuẩn trong đánh giá khối u buồng trứng. Đây là một 

hệ thống quản lý và phân loại nguy cơ bằng siêu âmđể đánh giá tính chất 

buồng trứng và các phần phụ khác. Phân loại ORADS giúp chẩn đoán hình 

ảnh phân loại các khối u buồng trứng theo các thang điểm nguy cơ, trong đó 

có các khuyến nghị hướng dẫn khi dùng thang điểm ORADS:47 

Hệ thống ORADS chia làm 6 loại (ORADS 0-5):47 

ORADS 0: không đủ cơ sở phân loại 

ORADS 1: Nang sinh lý (buồng trứng bình thường ở thời kỳ chưa mãn kinh) 

- Nang noãn (<3 cm) 

- Nang hoàng thể (<3 cm) 

ORADS 2: gần như chắc chắn lành tính (<1% nguy cơ ác tính) 

Nang đơn thuần 3-5 cm 

- Chưa mãn kinh: không theo dõi 

- Sau mãn kinh: theo dõi 1 năm 

Nang đơn thuần 5-10 cm 

- Chưa mãn kinh: theo dõi 8-12 tuần 

- Sau mãn kinh: theo dõi 1 năm 

Nang không không đơn thuần đường kính <3cm thành nhẵn và dày 

<3mm. 

- Chưa mãn kinh: không theo dõi 

- Sau mãn kinh: Theo dõi 1 năm bằng siêu âm chuyên sâu hoặc MRI nếu 

được sự yêu cầu của bác sỹ phụ khoa. 
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Nang không đơn thuần đường kính 3-10cm thành nhẵn và dày <3mm. 

- Chưa mãn kinh: theo dõi 8-12 tuần 

- Sau mãn kinh: được quản lý bởi bác sĩ phụ khoa. Được siêu âm bởi bác 

sĩ chuyên khoa hoặc MRI;  

- Một số nang thuộc loại này trên siêu âm: 

1. Nang xuất huyết điển hình 

2. U tế bào mầm (nang bì) 

3. Nang lạc nội mạc tử cung 

4. Nang cạnh nang buồng trứng 

5. Nang vùi phúc mạc 

6. Ứ dịch vòi trứng 

ORADS 3: Nguy cơ ác tính thấp (1% đến <10%) – cần được siêu âm và đánh 

giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa 

- Nang không chia vách > 10 cm (đơn thuần hoặc không đơn thuần) 

- Các nangđiển hình của nang bì, nang lạc nội mạc tử cung hoặc nang xuất 

huyết > 10 cm 

- Tổn thương đặc nhẵn với điểm màu 1 

- Nang nhiều <10 cm thành trong nhẵn với điểm màu 1-3 

ORADS 4: Các tổn thương có nguy cơ ác tính trung bình (10% đến <50%) – 

cần được siêu âm và đánh giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa cũng như 

quản lý và theo dõi của bác sĩ phụ khoa chuyên về ung thư hoặc bác sĩ ung 

thư phụ khoa. 

- Nang mọi kích thước, không chia vách, có1-3 nhú, điểm màu bất kỳ. 

- Nang mọi kích thước, nhiều vách, có thành phần đặc bên trong, điểm 

màu 1-3 

-   Nang nhiều vách, không có thành phần đặc bên trong. 

 > 10 cm, thành trong nhẵn với điểm màu 1-3 
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 Bất kỳ kích thước nào thành trong nhẵn với điểm màu là 4 

 Bất kỳ kích thước nào với thành trong không đều hoặc các vách ngăn 

dày không đều, bất kỳ điểm màu nào 

- Tổn thương đặc bờ đều với điểm màu 2-3 

ORADS 5: tổn thương có nguy cơ ác tính cao (≥50%) - cần đến khám bác sĩ 

ung thư phụ khoa 

- Xuất hiện dịch ổ bụng/ nốt phúc mạc 

- Nang không chia vách có các nhú bên trong 

- Nang có nhiều vách với 1 thành phần đặc 

- Tổn thương rắn có điểm màu 4 

- Khối đặc bất thường với kích thước bất kỳ 

1.2.2.2. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng (CT) 

Chụp cắt lớp vi tính cho phép phát hiện và mô tả đặc tính của khối u 

phần phụ nhưng thực hiện kém hơn MRI.48 Ngay cả khi có tiêm cản quang 

tĩnh mạch, CT có độ tương phản mô mềm thấp hơn MRI. Tuy MRI có thể 

đánh giá tốt hơn so với CT, các nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê về độ nhạy, độ đặc hiệu giữa MRI và CT.48 Do chi phí hợp 

lý và mức độ phổ biến hơn, CT scan hiện đang là phương tiện chẩn đoán hình 

ảnh trước phẫu thuật thường được sử dụng ở những BN nghi ngờ cao về 

UTBT. Ngoài ra, CT giúp đánh giá khoang phúc mạc, giúp đánh giá khả năng 

phục hồi của bệnh và khả năng tiến hành lấy u tối đa.  

1.2.2.3. Chụp cộng hưởng từ (MRI) 

MRI là một phương tiện chẩn đoán hình ảnh có ích cho bệnh lý khung 

chậu ổ bụng dưới và đặc trưng hơn nữa mức độ bệnh của khối u ở buồng 

trứng. Các hình ảnh MRI T1 sau khi tiêm thuốc đối quang từ (gadolinium) 

cho phép phát hiện các di căn phúc mạc, mạc treo ruột non, tổn thương di căn 

nằm trên bề mặt gan hoặc trong gan, và di căn phúc mạc vòm hoành. MRI tốt 
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hơn so với CT hoặc siêu âm trong chẩn đoán di căn phúc mạc nhỏ, nhưng 

chụp CT là tốt hơn trong việc xác định tổn thương di căn mạc nối lớn, thành 

ruột.49 Trong bệnh ung thư tái phát, MRI đặc biệt hữu ích cho việc phân biệt 

giữa các thay đổi sau phẫu thuật và tái phát mỏm cụt âm đạo, mạc nối nhỏ, 

hạch lách, bề mặt gan, hoặc cơ hoành. Độ nhạy của MRI báo cáo đối với 

UTBT tái phát dao động từ 62% đến 91% và đặc hiệu là từ 40% đến 93% và 

phụ thuộc phần lớn vào khối u.49 

1.2.3. Chẩn đoán mô bệnh học UTBT 

Trong những năm gần đây, nhờ những tiến bộ mới về sinh bệnh học, gen 

học, mà bảng phân loại MBH của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật và xuất 

bản năm 2014. 

Phân loại u buồng trứng của Tổ chức y tế thế giới năm 2014.50 

a. Ung thư biểu mô buồng trứng, có nguồn gốc từ biểu mô bề mặt của 

buồng trứng, những thể vùi của biểu mô hoặc lạc nội mạc tử cung. Các nghiên 

cứu gần đây về giải phẫu bệnh lâm sàng và sinh học phân tử chỉ ra rằng 

UTBM thanh dịch độ thấp và UTBM thanh dịch độ cao không cùng biểu hiện 

một hình thái MBH từ mức độ biệt hóa cao đến trung bình và kém biệt hóa. 

Hơn thế nữa, các nghiên cứu cho thấy các khối u độ thấp và độ cao phát triển 

theo hai con đường khác hoàn toàn nhau.3 Bởi vậy, hệ thống phân chia 3 mức 

độ biệt hóa: cao, vừa và kém biệt hóa được thay thế bằng hai loại riêng biệt là 

“UTBM thanh dịch độ thấp” và “UTBM thanh dịch độ cao”. Tuy nhiên cũng 

có một số rất hiếm các trường hợp u thanh dịch giáp biên và UTBM thanh 

dịch độ thấp có thể tiến triển thành UTBM thanh dịch độ cao. Trong phân loại 

mới này không còn thứ týp UTBM tế bào chuyển tiếp, các týp của nhóm u 

biểu mô ác tính được rút gọn hơn so với phân loại năm 2003. Mặt khác, các 

UTBM được trình bày chi tiết hơn về sinh bệnh học, tạo mô học và đặc biệt là 

các biến đổi về sinh học phân tử. 
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- U thanh dịch: Ác tính;  UTBM thanh dịch độ thấp (8460/3); UTBM 

thanh dịch độ cao (8461/3) 

- U chế nhầy: Ác tính: UTBM nhầy (8480/3) 

- U dạng nội mạc: Ác tính: UTBM dạng nội mạc (8380/3) 

- U tế bào sáng: Ác tính: UTBM tế bào sáng (8310/3) 

- U Brenner: Ác tính: U Brenner ác tính (9000/3) 

- U nhầy thanh dịch: Ác tính: UTBM nhầy thanh dịch (8474/3) 

- UTBM không biệt hóa: (8020/3) 

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng mỗi một typ mô bệnh học có liên 

quan tới hình thái tế bào u riêng biệt và có các biến đổi gen ở cấp độ phân tử 

khác nhau: UTBM thanh dịch có độ ác tính cao và có thể là cả UTBM dạng 

nội mạc tử cung có nhiều khả năng phát sinh từ các tuyến vùi trong biểu mô 

bề mặt với đột biến gen P53 và sự mất chức năng của gen BRCA1 và/hoặc 

BRCA2. Các UTBM thanh dịch độ ác tính thấp có khả năng phát sinh theo dạng 

bậc thang trong chuỗi u tuyến - u biểu mô thanh dịch giáp biên - UTBM từ dạng 

điển hình đến UTBM thanh dịch xâm lấn thông qua sự hoạt hóa tín hiệu RAS - 

RAF thứ phát đến các đột biến KRAS và BRAF. Các UTBM chế nhầy phát sinh 

thông qua chuỗi u tuyến - u chế nhầy giáp biên - UTBM với các đột biến KRAS. 

UTBM dạng nội mạc tử cung mức độ ác tính thấp phát sinh từ bệnh lạc nội mạc 

tử cung thông qua các đột biến ở gen mã hóa beta - catein và PTEN. Mặc dù các 

nghiên cứu hình thái học đã đưa ra được những bằng chứng rằng nguồn gốc của 

UTBM tế bào sáng là từ bệnh lạc nội mạc tử cung, nhưng vẫn còn ít bằng chứng 

về những biến đổi gen ở các khối u ít phổ biến này. 

b. UTBT có nguồn gốc từ tế bào mầm: Bao gồm: u nghịch mầm, u xoang 

nội bì (u túi noãn hoàng), u nguyên bào nuôi, u quái không thuần thục (ác tính 

không trưởng thành), u tế bào mầm hỗn hợp. 
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c. UTBT có nguồn gốc từ dây sinh dục: u tế bào hạt ác tính, u tế bào vỏ ác 

tính; U tế bào đệm sertoid ác tính. 

d. UTBT do di căn, u krukenberg 

1.2.4. Chẩn đoán giai đoạn UTBT 

Bảng 1.5. Phân loại giai đoạn các u BT theoTNM và Liên đoàn sản phụ 

khoa quốc tế (FIGO-2014)4,51 

 

TNM FIGO Mô tả 

Tx  U nguyên phát không thể đánh giá được 

T0  Không có bằng chứng u nguyên phát 

T1 I U giới hạn ở BT 

T1a IA 

U giới hạn ở một bên BT (vỏ nguyên vẹn) hoặc 

bề mặt vòi trứng; không có tế bào u trong dịch 

cổ chướng hoặc dịch rửa phúc mạc. 

T1b IB 

U giới hạn ở một hoặc hai bên BT (vỏ nguyên 

vẹn) hoặc các vòi trứng; không có u trên bề mặt 

BT hoặc vòi trứng; không có tế bào u trong dịch 

cổ chướng hoặc dịch rửa phúc mạc. 

T1c 

T1c IC 
U giới hạn một hoặc hai bên BT hoặc vòi trứng 

với một trong các dấu hiệu: 

T1c1 IC1 Phẫu thuật làm vỡ vỏ 

T1c2 IC2 
Vỡ vỏ trước phẫu thuật hoặc u trên bề mặt BT 

hoặc bề mặt vòi trứng. 

T1c3 IC3 
Thấy tế bào u trong dịch cổ chướng hoặc dịch 

rửa màng bụng. 

T2 II 
U ở một hoặc cả hai bên BT hoặc vòi trứng với 

sự lan tràn vào khung chậu. 

T2a IIA 
Lan tràn và/hoặc cấy ghép trên tử cung và/hoặc 

vòi trứng và/ hoặc BT. 
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TNM FIGO Mô tả 

T2b IIB 
Lan tràn vào các cấu trúc khác trong khung 

chậu, trong màng bụng. 

T3 và/hoặc 

N1 
III 

U gây tổn thương ở một hoặc hai bên BT hoặc 

vòi trứng, hoặc UTBM tiên phát ở màng bụng, 

với đặc điểm tế bào, mô học khẳng định lan tới 

màng bụng phía ngoài khung chậu và/ hoặc di 

căn hạch mạc treo. 

N1 IIIA1 Chỉ di căn hạch mạc nối 

N1a IIIA1i Hạch di căn có đường kính lớn nhất ≤ 10mm. 

N1b IIIA1ii Hạch di căn có đường kính lớn nhất > 10mm 

T3a IIIA2 
Di căn phúc mạc vi thể ngoài khung chậu phối 

hợp hoặc không phối hợp với hạch mạc treo. 

T3b IIIB 

Di căn phúc mạc đại thể ngoài khung chậu với 

kích thước lớn nhất ≤ 2cm kết hợp với hoặc 

không di căn hạch mạc nối. 

T3c IIIC 

Di căn phúc mạc ngoài khung chậu với kích thước 

lớn nhất trên 2cm kết hợp với hoặc không di căn 

hạch mạc nối (ngoại trừ sự lan rộng của u vào vỏ 

bao gan hoặc lách mà không vào nhu mô kết hợp 

với các cơ quan khác) 

M1 IV Di căn xa (trừ di căn phúc mạc) 

M1a IVA Lan tràn ở màng phổi có tế bào dương tính 

M1b IVB 
Di căn mô liên kết và di căn các cơ quan ngoài ổ 

bụng (bao gồm hạch vùng SD và hạch ngoài ổ bụng) 

 

Phân loại sau phẫu thuật (pTNM) 

Phân loại pT và pN tương ứng với phân loại T và N; pM1: di căn xa được xác 

định trên vi thể. Chú ý: pM0 và pMx không có giá trị phân loại; pN0: đánh giá mô 
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học của các mẫu hạch vét khung chậu thường bao gồm ≥ 10 hạch. Nếu các hạch âm 

tính, nhưng số lượng hạch thông thường không đủ, xếp loại pN0. 

Bảng 1.6. Xếp loại giai đoạn 

Giai đoạn I 

IA T1a N0 M0 

IB T1b N0 M0 

IC1 T1c1N0M0 

IC2 T1c2N0M0 

IC3 T1c3 N0 M0 

Giai đoạn II 

IIA T2a N0 M0 

IIB T2b N0 M0 

IIC T2c N0 M0 

Giai đoạn III 

IIIA1 T1/T2N1 M0 

IIIA2 T3aN0/N1M0 

IIIB T3b N0/N1 M0 

IIIC T3c N0/N1 M0 

Giai đoạn IV  Bất kỳ T- bất kỳ N- M1 

1.2.5. Chẩn đoán tái phát UTBT 

Tương tự như chẩn đoán UTBT ban đầu, chẩn đoán UTBT tái phát cần 

dựa vào  

- Lâm sàng như chướng bụng, dịch ổ bụng, đau bụng… (Giống lâm sàng 

chẩn đoán UTBT ban đầu) 

- Cận lâm sàng bao gồm: các phương tiện chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, 

cắt lớp vi tinh, cộng hưởng tử), chất chỉ điểm u (Giống cận lâm sàng của 

chẩn đoán UTBT ban đầu).  

Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất để phát hiện sớm bệnh 

tái phát đó là khám định kỳ, vì cũng như chẩn đoán ban đầu ung thư buồng 

trứng, hầu hết các trường hợp bệnh tiến triển âm thầm, thường không có triệu 
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chứng. Chính vì vậy vài trò quả khám định kỳ bằng thăm khám lâm sàng và 

các phương tiện cận lâm sàng là quan trọng, trong đó có chất chỉ điểm u.  

1.3. Điều trị 

1.3.1. Điều trị phẫu thuật trong UTBT 

Phẫu thuật là nền tảng điều trị cho phụ nữ bị UTBT và đóng vai trò quan 

trọng ở mọi giai đoạn điều trị. Phẫu thuật được thực hiện trong thời gian điều 

trị ban đầu của BN mới được chẩn đoán UTBT với mục đích chẩn đoán mô 

bênh học, đánh giá chính xác giai đoạn bệnh. Trong trường hợp bệnh tái phát, 

phẫu thuật giúp chẩn đoán xác định và cắt bỏ khối u tái phát. Ở BN nghi ngờ, 

phẫu thuật giúp sinh thiết tức thì (phương pháp cắt lạnh) để chẩn đoán BN có 

ung thư hay không để xây dựng chiến lược điều trị đúng.  

a. Đối với bệnh giai đoạn sớm, nếu BN có nhu cầu sinh con có thể xem 

xét bảo tồn buồng trứng.  

* Theo nguyên tắc và thực hành ung thư phụ khoa năm 2018 của Mỹ thì: 

FIGO IA, Grade I + II, thanh dịch, thể nhầy, thể nội mạc tử cung: bảo 

tồn 

FIGO IA, thể tế bào sáng: Cân nhắc  

FIGO IC, Grade I + II, thanh dịch, thể nhầy, thể nội mạc tử cung: Cân 

nhắc 

FIGO IC, thể tế bào sáng: không bảo tồn 

FIGO IA + IC, Grade III: không bảo tồn. 

* Theo ESMO 2013: 

 Điều trị bảo tồn khi phụ nữ muốn sinh con, <40t và 

 + IA, IC 

 + Grade 1,2 

 + Mô học thuận lợi 

 + Xếp giai đoạn đầy đủ 

Trong đó mô học thuận lợi bao gồm thể thanh dịch grade 1, thể nhầy 
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grade 1; thể nội mạc tử cung grade 1. Mô học không thuận lợi bao gồm thể 

thanh dịch grade 2,3; tế bào sáng; carcinomsarcom; nội mạc tử cung grade 

2,3. 

Phẫu thuật giai đoạn sớm tiến hành cho những bệnh nhân trẻ tuổi muốn 

sinh con và giai đoạn bệnh còn sớm. Phẫu thuật ung thư buồng trứng giai 

đoạn sớm theo đúng 8 bước Quốc tế hóa:  

+ Đường mổ thích hợp 

+ Xử lý u nguyên vẹn +/-  Sinh thiết tức thì 

+ Rửa tế bào học: lấy dịch rửa vùng chậu và dịch rửa ổ bụng tầng trên 

+ Đánh giá giai đoạn: chẩn đoán chính xác giai đoạn sớm trong ung thư 

buồng trứng sớm bao gồm kiểm tra cẩn thận bẳng nhìn và sờ, khám toàn bộ ổ 

bụng theo từng ¼ của ổ bụng theo chiều kim đồng hồ. 

+ Phẫu thuật với giai đoạn sớm muốn bảo tồn: cắt trọn khối u ác tính, 

bảo tồn buồng trứng bên đối diện và tử cung, vét hạch hệ thống  

+ Đánh giá hạch 

+ Sinh thiết bề mặt phúc mạc (phúc mạc vòm hoành, rãnh cạnh trực 

tràng đại tràng, bàng quang và hố chậu, túi cùng trước và sau, mạc treo) 

+ Dựa trên kết quả giải phẫu bệnh đánh giá chính xác giai đoạn bệnh. 

b. Đối với bệnh giai đoạn muộn, giai đoạn tiến xa (FIGO II, III, IV) 

phẫu thuật giảm tổng thiểu khối u (debulking), phẫu thuật giảm tổng khối u 

bao gồm cắt tử cung toàn bộ, cắt u và 2 phần phụ, cắt mạc nối lớn đồng thời 

lấy bỏ các tổn thương còn lại tốt nhất là phẫu thuật lấy sạch sẽ u trên đại thể. 

Phẫu thuật giúp giảm triệu chứng do khối u bên ngoài ép vào các cơ quan 

trong khung chậu hoặc tầng bụng trên, lồng ngực, phẫu thuật giúp điều trị triệt 

để các tổn thương khu trú, giảm nguy cơ gieo rắc hoặc gây di căn xa; giảm thể 

tích, số lượng tế bào ung thư khi bệnh ở giai đoạn muộn, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc điều trị tiếp bằng hóa trị; giải quyết các biến chứng của bệnh như tắc 

ruột, thủng tạng, vỡ u, chảy máu.  
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Yếu tố tiên lượng quan trọng nhất trong UTBT là: giai đoạn FIGO; độ 

mô học; thể tích khối u còn sót lại; điều trị bổ trợ và sự đáp ứng. BN UTBT 

nên được điều trị đúng phác đồ thì có thể giúp tác động vào yếu tố tiên lượng. 

c. Phẫu thuật Second look 

   Phẫu thuật second look là phương pháp phẫu thuật được thực hiện 

trong những năm 1980, mở bụng nhằm mục đích đánh giá đáp ứng của các 

tổn thương trong ổ bụng sau một số đợt hóa chất. Các tổn thương này không 

thể phát hiện trên lâm sàng và cận lâm sàng. Phẫu thuật second look không 

còn được thực hiện bởi vì không có nghiên cứu nào chứng minh tác dụng của 

phẫu thuật này làm thay đổi tiên lượng. Phẫu thuật lại ngay sau khi hóa trị 

cũng có thể tạo các biến chứng không cần thiết. Khoảng một phần ba số bệnh 

nhân ung thư buồng trứng tiến xa không bị bệnh ở phẫu thuật lần thứ hai, tuy 

nhiên ngay cả sau lần nhìn thứ hai âm tính, hơn một nửa số bệnh nhân sẽ tái 

phát. 

d. Phẫu thuật điều trị u tái phát  

Phẫu thuật giảm tổng khối u lần hai được chỉ định trong các trường hợp 

khối u còn tồn tại sau điều trị hóa chất hoặc bệnh tái phát tại ổ bụng hay tiểu 

khung. Đối với các trường hợp này thì phẫu thuật mang  ý nghĩa giải quyết 
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triệu chứng cho bệnh nhân và trong một số trường hợp phẫu thuật này có thể 

kéo dài thời gian sống thêm. Các bệnh nhân có thể trạng tốt, tái phát sau 12 

tháng có thể có hiệu quả nhất định sau phẫu thuật lại lần 2, tuy nhiên cần phải 

xác định rõ bệnh chỉ tái phát khu trú 1-2 vị trí bằng các phương pháp chẩn 

đoán hình ảnh. Mục tiêu của phẫu thuật lần 2 là cố gắng lấy hết các tổn 

thương để lại tối thiểu tổn thương vì những bệnh nhân được lấy tối đa tổn 

thương sẽ có thời gian sống thêm dài hơn so với bệnh nhân không lấy được 

tổn thương tối ưu. 

1.3.2. Điều trị hóa chất UTBT 

Điều trị hóa chất bổ trợ cho BN UTBT được áp dụng cho hầu hết các BN 

ở giai đoạn từ IC trở đi, BN có thể mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào 

sáng hoặc có độ mô học cao (độ 3) ở tất cả các giai đoạn. BN giai đoạn IA, IB 

có độ mô học 1 phẫu thuật là đủ. Việc áp dụng hóa chất bổ trợ cho BN giai 

đoạn IA, IB có độ mô học 2 còn là vấn đề đang tranh cãi. Thời gian bắt đầu 

điều trị hóa chất: nói chung nên bắt đầu điều trị bổ trợ càng sớm càng tốt, 

thông thường từ 2-4 tuần sau phẫu thuật 

Các phác đồ có chứa platinum được cho là có hiệu quả cao nhất trong 

điều trị UTBMBT và là thuốc cơ bản trong đa hóa trị. Những tiến bộ trong y 

học cho ra đời một loạt những thuốc mới được xác nhận là có hiệu quả trong 

điều trị UTBMBT. Paclitaxel là thuốc đầu tiên trong nhóm taxan, được lựa 

chọn cho những BN UTBMBT giai đoạn muộn, tiến xa. Carboplatin là hóa 

chất chứa platinum thứ hai được sử dụng. Carboplatin được chứng minh là ít 

độc tính trên thần kinh, đường tiết niệu, và ít gây nôn hơn cisplatin.52 Phối 

hợp paclitaxel và carboplatin như là phương pháp điều trị đầu tiên. 

1.4. Đánh giá đáp ứng điều trị: cần dựa vào  

- Khám lâm sàng 

- Chất chỉ điểm u: CA125, HE4 
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- Các phương tiện CĐHA để so sánh đối chiếu giữa các đợt điều trị. Dựa 

theo thang điểm RECIST (còn được gọi là Tiêu chí Đánh giá Đáp ứng 

Trong Khối u Đặc), một tiêu chuẩn để đo lường mức độ phản ứng của 

BN ung thư với điều trị.53 Nó dựa trên việc các khối u co lại, giữ nguyên 

hay lớn hơn.  

Phân loại đáp ứng điều trị bao gồm: đáp ứng hoàn toàn (ĐƯHT), đáp ứng một 

phần (ĐƯMP), bệnh tiến triển (BTT) và bệnh giữ nguyên (BGN).  
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Bảng 1.7. Đánh giá đáp ứng và các tổn thương đích 

Đáp ứng hoàn toàn 

(ĐƯHT) 

- Lâm sàng: không còn u 

- CĐHA:Biến mất hoàn toàn các tổn thương đích ít 

nhất kéo dài trong 4 tuần, không xuất hiện tổn 

thương mới. 

- CA125, HE4 về bình thường 

Đáp ứng một phần 

(ĐƯMP) 

- Lâm sàng u giảm một phần 

- CĐHA: Giảm ít nhất 30% tổng ĐKLN các tổn 

thương đích so với tổng ĐKLN ban đầu trong thời gian 

ít nhất 4 tuần, không xuất hiện tổn thương di căn mới, 

không có tổn thương tiến triển ở bất kỳ vị trí nào. 

- CA125, HE4 có giảm so với đợt điều trị trước 

Bệnh tiến triển  

(BTT) 

- Lâm sàng: u còn nguyên và tăng kích thước, vị trí 

- CĐHA:Tăng ít nhất 20% và 5mm tổng ĐKLN các 

tổn thương đích so với tổng ĐKLN lúc nhỏ nhất kể 

từ lúc bắt đầu điều trị hoặc xuất hiện một hoặc nhiều 

tổn thương mới. 

- CA125, HE4 tăng so với đợt điều trị truóc 

Bệnh giữ nguyên (BGN) 

- Lâm sàng: u còn nguyên, không thay đổi 

- CĐHATổng ĐKLN các tổn thương đích không 

giảm đủ để đánh giá ĐƯMP và cũng không tăng đủ 

để đánh giá BTT so với tổng ĐKLN lúc nhỏ nhất kể 

từ lúc bắt đầu điều trị trong thời gian ít nhất 4 tuần, 

và không xuất hiện tổn thương mới. 

- CA125, HE4 không thay đổi 

1.5. Tiên Lượng 

- Tuổi: Một nghiên cứu tổng hợp trên hơn 5000 BN cho thấy thời gian 

sống thêm toàn bộ của nhóm BN dưới 40 tuổi trung bình là 75 tháng cao hơn 

so với nhóm trên 40 tuổi là 46 tháng.53 

- Giai đoạn bệnh: Tỷ lệ sống thêm 5 năm tương quan với giai đoạn 

bệnh. Giai đoạn I sống thêm 5 năm từ 83,4% - 89,6%. Giai đoạn II sống thêm 
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5 năm khoảng 65,5-71,4%. Giai đoạn III sống thêm 5 năm từ 32,5% - 46,7% 

và giai đoạn IV tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ còn 18,6%.54 

- Thể tích u tồn dư sau mổ: Thể tích u tồn dư sau phẫu thuật công phá 

u liên quan trực tiếp tới thời gian sống thêm.55,56 Nghiên cứu trên 226 BN ung 

thư buồng trứng cho thấy tỉ lệ sống thêm 3 năm ở nhóm không còn u, còn u 

<1cm và còn u > 1cm lần lượt là 72,4%, 65,8%, 45,2%. Nghiên cứu chỉ ra thể 

tích u còn lại sau phẫu thuật là yếu tố quan trọng trong tiên lượng thời gian 

sống thêm của BN.55 

- Mô bệnh học: Các thể mô bệnh học khác nhau có tiên lượng khác 

nhau. Một cách tổng quát ung thư biểu mô có tiên lượng xấu hơn so với ung 

thư tế bào mầm và ung thư đệm dây thần kinh sinh dục.3,57 Trong ung thư 

biểu mô, ung thư buồng trứng thanh dịch độ thấp có thời gian sống thêm toàn 

bộ lớn hơn so với thanh dịch độ cao. Ung thư biểu mô tế bào sáng nếu giai 

đoạn sớm có tiên lượng tốt, tuy nhiên ở giai đoạn tiến triển lại có tiên lượng 

xấu hơn so với ung thư biểu mô thanh dịch.3 

- Hàm lượng CA12.5: Hàm lượng CA12.5 có thể phản ánh thể tích u, 

mức độ lan tràn của bệnh, có giá trị trong chẩn đoán, đặc biệt trong đánh giá 

tình trạng đáp ứng điều trị, theo dõi tái phát, di căn sau điều trị. Ngoài ra, hàm 

lượng CA12.5 còn được xem xét dưới góc độ như là một yếu tố tiên lượng 

bệnh. Trong nghiên cứu vai trò của CA12.5 trước điều trị có ảnh hưởng đến 

kết quả điều trị UTBMBT, chỉ ra rằng hàm lượng CA12.5 trước điều trị như 

là yếu tố tiên lượng trong nghiên cứu đơn biến, nhưng không có ý nghĩa tiên 

lượng độc lập trong phân tích đa biến. Makar AP và cộng sự nghiên cứu trên 

487 BN ung thư biểu mô buồng trứng thấy rằng hàm lượng CA12.5 trung 

bình là 429U/ml, hàm lượng CA12.5 có ý nghĩa tiên lượng trong phân tích 

đơn biến nhưng không có ý nghĩa khi phân tích đa biến.58 
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- Các yếu tố khác: Bộc lộ cao thụ thể PR liên quan tới tiên lượng tốt, 

trong khi bộc lộ ER không có vai trò tiên lượng. Bộc lộ cao thụ thể HER có 

tiên lượng xấu hơn.59 

1.6. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước 

Nghiên cứu của tác giả Vũ Bá Quyết trên 146 BN được thực hiện tại 

Bệnh viện Sản trung ương cho thấy tỷ lệ BN UTBM buồng trứng có nồng độ 

CA125 trong khoảng 125-392 U/ml chiếm 24%, 395-594 U/ml chiếm 13%. 

Nồng độ CA 125 cũng tỷ lệ thuận với giai đoạn bệnh, kích thước u, thời gian 

mắc bệnh và vị trí của u. Nồng độ CA 125 sau phẫu thuật thấp hơn hẳn so với 

trước phẫu thuật (409 U/ml so với 150U/ml). Nồng độ CA 125 cũng là yếu tố 

tốt trong theo dõi đáp ứng của khối u với điều trị hóa chất.60 

Nghiên cứu của tác giả Võ Văn Khoa thực hiện tại Bệnh viện trung 

ương Huế trên đối tượng 277 BN được chẩn đoán là khối u buồng trứng. 

Trong đó có 30 BN ung thư buồng trứng cho kết quả: giá trị trung vị của CA 

125, HE4, ROMA test của nhóm ung thư buồng trứng và nhóm không ung 

thư lần lượt là: 214,20 U/ml và 17,45 U/ml; 90,00 pM và 38,50 pM; 55,20% 

và 4,47. Độ nhạy và độ đặc hiệu của CA 125, HE4, ROMA test trong chẩn 

đoán ung thư buồng trứng lần lượt là: 83,33% và 78,14%; 50% và 98,38%; 

80% và 84,62%.61 

Nghiên cứu đươc thực hiện tại Hàn Quốc của tác giả Boyeon Kim và 

cộng sự trên 832 BN (trong đó 762 trường hợp là lành tính và 70 trường hợp 

ung thư buồng trứng. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá giá trị chẩn đoán 

ung thư buồng trứng của các chất chỉ điểm u CA 125, HE4 và ROMA test. 

Nghiên cứu cho thấy, trên đối tượng BN chưa mãn kinh độ nhạy của CA 125, 

HE4, ROMA test tương đương nhau (71,4%) trong độ đặc hiệu lần lượt là 

84,1%, 97,4%, 97,2%. Đối với nhóm phụ nữ đã mãn kinh độ nhạy của 

CA125, HE4, ROMA test lần lượt là 85,7%, 80,4%, 92,9% và độ đặc hiệu 
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tương ứng là 83,6%, 88,7%, 80,0%.62 Nghiên cứu cũng chỉ ra nồng độ CA 

125 tăng cao tương ứng với giai đoạn bệnh. Giá trị trung bình của CA125 

tương ứng với giai đoạn I, II, III, IV lần lượt là 28,1 (17,1-54,9) U/ml, 72,2 

(50,4-94,0) U/ml, 237,9 (53,9-429,3) U/ml. Nồng độ HE4 cũng tương tự 

CA125 tăng dần theo giai đoạn I, II, III, IV lần lượt là 84,6 (45,6-108,1) 

pmol/l, 127.0 (41.2-212.8) pmol/l, 213.5 (105.0‐933.0) pmol/l, 285.9 (99.7-

620.6) pmol/l. 

Tác giả cũng đánh giá từng chất chỉ điểm ung thư cũng như kết hợp các 

phương tiện chẩn đoán. Đối với nhóm BN chưa mãn kinh, kết hợp CA125, 

HE4 và tuổi cho thấy giá trị cao nhất của diện tích dưới đường cong (AUC) 

0,892 không có sự khác biệt so với CA125 đơn thuần (0,831). Đối với nhóm 

phụ nữ đã mãn kinh ROMA test có giá trị AUC là 0,935 cao hơn có ý nghĩa 

thống kê đối với CA125 đơn thuần (p=0,0231) nhưng không có sự khác biệt 

so với HE4 (0,882). Trên nhóm tổng không phân mãn kinh hay chưa mãn 

kinh, sự kết hợp CA125+ HE4 hoặc CA125 + HE4 + tuổi, hoặc CA125 + 

HE4 + tình trạng mãn kinh, CA125 + HE4 + tình trạng mãn kinh, tuổi cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với CA125 đơn thuần. 

Nghiên cứu phân tích gộp được thực hiện bởi tác giả Vincent Dochez 

cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của CA125 lần lượt dao động trong khoảng 

63-93%, 53-92%, độ nhạy, độ đặc hiệu của HE4 lần lượt là 58-83%, 86-99%, 

độ nhạy, độ đặc hiệu của ROMA test lần lượt là 75-97%, và 69-93%.63 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Gồm các BN được chẩn đoán là UTBMBT nguyên phát điều trị tại bệnh 

viện K từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 9 năm 2019. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn BN 

- Bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn I-IV được phẫu thuật và hóa 

chất tại Bệnh viện K có kết quả mô bệnh học xác định là ung thư biểu mô 

buồng trứng nguyên phát  

- Bệnh  nhân có xét nghiệm HE4, CA125 trước mổ (trong đó CA125 >35  

U/ml, HE4 >70 pmol/l với phụ nữ còn kinh, HE4 > 140 pmol/l với phụ nữ đã 

mãn kinh và ROMA > 7,4% với phụ nữ còn kinh và >25,3% với phụ nữ đã 

mạn kinh), sau mổ, sau 3 đợt điều trị hóa chất, kết thúc đợt điều trị hóa chất.  

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Bệnh nhân có bất kỳ bệnh ung thư nào kèm theo hoặc UTBT thứ phát. 

Kết quả mô bệnh học không phải là UTBMBT 

- Bệnh nhân đang mang thai  

- Bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối hoặc trải qua cấy ghép cơ thể 

- Bệnh nhân không đồng ý hợp tác nghiên cứu. 

- Bệnh nhân UTBMBT có CA125 < 35 U/ml; HE4<70 pmol/l với phụ 

nữ còn kinh và HE4 < 140pmol/l với phụ nữ mãn kinh; ROMA < 7,4% với 

phụ nữ còn kinh và ROMA < 25,3% với phụ nữ mãn kinh 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu: mô tả có theo dõi dọc.  

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

Cỡ mẫu áp dụng cho nghiên cứu mô tả  

 

Trong đó:  

p: độ nhạy của CA125 là 85% và HE4 là 92% (nghiên cứu của Vincent 

Dochez63). 

Ɛ: khoảng sai lệch mong muốn: 0,05; α: mức ý nghĩa thống kê = 0.05. 

Z: giá trị thu được từ bảng Z ứng với giá trị α = 0.05 là 1,96. 

n: Số BN UTBT tối thiểu cần được nghiên cứu 

 

 

 Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu là 133 BN. Nghiên 

cứu của chúng tôi có 151 BN UTBT có đủ tiêu chuẩn lựa chọn trong giai 

đoạn 5 năm. 

2.2.3. Quy trình tiến hành thu thập thông tin 

- Kiểm tra các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ 

- Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án nghiên cứu 

o Thu thập thông tin về hành chính 

o Thu thập thông tin về tình trạng bệnh: khám lâm sàng, xét 

nghiệm cận lâm sàng trước điều trị: ORADS của chẩn đoán hình 

ảnh; CA125; HE4; ROMA 
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o BN phẫu thuật: loại phẫu thuật 

o Giai đoạn bệnh FIGO trong quá trình mổ; 

o Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ. 

o BN điều trị hóa chất sau mổ: loại hóa chất 

o Xét nghiệm nồng độ CA125; HE4; ROMA tại các thời điểm: sau 

mổ 3-4 tuần, sau 03 đợt hóa chất, kết thúc hóa chất. 

o Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh tại các thời điểm: sau mổ 3-4 

tuần, sau 3 đợt hóa chất, kết thúc hóa chất 

- Các kết quả được lưu trong mẫu bệnh án nghiên cứu của từng BN. 

- Kỹ thuật: 

o Lấy 2ml máu tĩnh mạch BN, cho vào ống xét nghiệm vô khuẩn 

có chất có chống đông heparin, không vỡ hồng cầu, luôn giữ ống 

nghiệm ở tư thế thẳng đứng, quay ly tâm lấy huyết tương, giữ 

nhiệt độ với thời gian 

o Thu thập thông tin về CA125, HE4 của khoa Hóa sinh Bệnh viện 

K, kỹ thuật hóa phát quang và trên máy miễn dịch tự động 

ARCHITECT I2000 của ABBOTT Hoa Kỳ.  

o Thu thập thông tin về phẩm không có fibrin hoặc tế bào máu 

(hồng cầu, bạch cầu). Bệnh phẩm không có bọt. 

- Đánh giá tình trạng đáp ứng với điều trị (mô tả chi tiết trong chỉ tiêu 

nghiên cứu): 

o Thu thập thông tin về với điều trị (ĐƯHT) 

o Thu thập thông tin về trị (ĐƯK) 
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2.2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu 

 Tuổi: được chia làm 5 nhóm  

 * < 30 tuổi   * 30 - 39 tuổi * 40 - 49 tuổi 

 * 50 - 49 tuổi   * ≥ 60 tuổi   

 Tình trạng kinh nguyệt:  

 * Còn kinh nguyệt     

 * Mãn kinh 

 Khám lâm sàng, cận lâm sàng: 

o Triệu chứng lâm sàng:  

* Đau bụng    * Rối loạn tiêu hóa, tiết niệu 

* Bụng to lên    * Khó thở 

* Sờ thấy u    * Khám định kỳ, kiểm tra tình cờ 

o Cận lâm sàng: theo thang điểm ORADS của chẩn đoán hình ảnh: 

Hệ thống ORADSchia làm 6 loại (ORADS 0-5):47 

ORADS 0: không đủ cơ sở phân loại 

ORADS 1: Nang sinh lý  

ORADS 2: Gần như chắc chắn lành tính  

ORADS 3: Nguy cơ ác tính thấp (1% đến <10%), cần được siêu âm và đánh 

giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa 

ORADS 4: Các tổn thương có nguy cơ ác tính trung bình (10% đến <50%) – 

cần được siêu âm và đánh giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa cũng như 

quản lý và theo dõi của bác sĩ phụ khoa chuyên về ung thư hoặc bác sĩ ung 

thư phụ khoa. 
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ORADS 5: tổn thương có nguy cơ ác tính cao (≥50%), cần đến khám bác sĩ 

ung thư phụ khoa 

 Thời gian tái phát:  

* < 6 tháng      * 6 tháng – 12tháng 

* >12 – 24 tháng     * > 24 tháng 

 Phân loại giai đoạn bệnh theo FIGO 2014.64 

- Giai đoạn I: U còn giới hạn ở một hoặc hai buồng trứng. 

- Giai đoạn II: U xâm lấn một hoặc hai bên buồng trứng với sự xâm lấn 

đến chậu hông. 

- Giai đoạn III: U xâm lấn một hoặc cả hai bên buồng trứng kèm theo tổn 

thương di căn ổ bụng ngoài chậu hông và/hoặc di căn hạch vùng. 

- Giai đoạn IV: Có tổn thương di căn xa ngoài ổ phúc mạc và/ hoặc di 

căn nhu mô gan. 

 Phân loại mô bệnh học UTBT.  

- UTBMBT có nguồn gốc từ biểu mô bề mặt của buồng trứng, những thể 

vùi của biểu mô hoặc lạc nội mạc tử cung: UTBMBT hay gặp nhất, gồm các 

typ phổ biến sau:  

 * Ung thư biểu mô tuyến thanh dịch độ thấp 

               * Ung thư biểu mô tuyến thanh dịch độ cao 

* Ung thư biểu mô tuyến nang nhầy 

* Ung thư biểu mô dạng nội mạc 

* Ung thư biểu mô tế bào sáng 

* Ung thư biểu mô không biệt hóa 

* Ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp... 
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 Các phương pháp phẫu thuật: 

 * Phẫu thuật bảo tồn: cắt 1 bên phần phụ có u buồng trứng, cắt mạc 

nối lớn, vét hạch chậu và ổ bụng, bảo tồn tử cung và bên buồng trứng còn lại. 

 * Phẫu thuật triệt căn: cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ và mạc nối 

lớn, lấy u tối đa. 

 Các phác đồ hóa chất điều trị:  

 * Paclitaxel và Cacboplatin 

 * Cacboplatin - Cyclophosphamid 

 * Gemcitabin, … 

 Lập phiếu nghiên cứu có các chỉ số CA125 và HE4, ROMA tại các thời 

điểm: trước mổ/ sau mổ 3-4 tuần, trước khi hóa chất/ sau 3 đợt điều trị 

hóa chất/ kết thúc đợt hóa chất. 

* CA125 là 

- Dương tính khi [CA125] > 35U/ml;  - Âm tính khi [CA125] ≤ 35U/ml 

* HE4 là  

- Dương tính khi [HE4] > 70pmol/l với phụ nữ còn kinh;  

- Âm tính khi [HE4] ≤ 70pmol/l với phụ nữ còn kinh.  

- Dương tính khi [HE4] > 140 pmol/l với phụ nữ mãn kinh 

- Âm tính khi [HE4] ≤ 140pmol/l với phụ nữ mãn kinh.  

* Kết hợp 2 nồng độ xét nghiệm chỉ điểm u là CA125 và HE4 gọi là ROMA 

test, một thuật toán hồi quy.  

Cách tính chỉ số ROMA (Rist of ovarian malignancy algorithm: chỉ số nguy 

cơ ác tính của u buồng trứng).65 

 Phụ nữ trước mãn kinh:  
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PI= -12.0 + 2.38*[HE4] + 0.0626[CA125];  PI: chỉ số dự đoán 

ROMA = exp(PI) / [1 + exp(PI)] * 100 

Nếu ROMA ≥ 7.4%, nguy cơ ác tính cao 

Nếu ROMA < 7.4%, nguy cơ ác tính thấp 

 Phụ nữ sau mãn kinh: 

PI= -8.09 + 1.04*[HE4] + 0.732[CA125] 

ROMA = exp(PI) / [1 + exp(PI)] * 100 

Nếu ROMA ≥ 25.3%, nguy cơ ác tính cao 

Nếu ROMA < 25.3%, nguy cơ ác tính thấp 

 Đánh giá kết quả điều trị: 

* Đáp ứng điều trị: Theo RECIST66 

- Đáp ứng hoàn toàn với điều trị (ĐƯHT): Lâm sàng không còn u; Chẩn 

đoán hình ảnh không có u; Nồng độ CA125≤ 35U/ml; HE4 ≤ 70 pmol/l  

- Đáp ứng kém với điều trị (ĐƯK): bao gồm đáp ứng một phần, bệnh 

tiến triển, bệnh giữ nguyên. Lâm sàng không còn u hoặc còn ít u hoặc còn 

nguyên u: chẩn đoán hình ảnh không có u hoặc giảm u hoặc còn nguyên u; 

Nồng độ CA125và/hoặc HE4 có giảm, song vẫn lớn hơn chỉ số bình thường 

(HE4>70pmol/l) (CA125>35U/ml) hoặc giữ nguyên hoặc tăng cao hơn 

2.2.5. Đối chứng mù 

Các chất chỉ điểm u CA125 và HE4 tiến hành tại phòng xét nghiệm hóa 

sinh, không biết các kết quả của lâm sàng và giải phẫu bệnh. Xét nghiệm Giải 

phẫu bệnh được làm và lấy kết quả tại khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện K. Các 

chuyên gia giải phẫu bệnh Bệnh viện K tiếp nhận mẫu bệnh phẩm, biết về 
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đánh giá bệnh phẩm ban đầu, nhưng không biết các kết quả CA125 và HE4, 

xét nghiệm khác. 

2.2.6. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện K giai đoạn từ tháng 9 năm 

2014 đến tháng 9 năm 2019 

2.2.7. Hạn chế sai số 

Số liệu thu thập được, kiểm tra cẩn thận trước khi nhập, xử lý. Số liệu 

nhập và phân tích bởi phần mềm SPSS 20.0. Các biến độc lập và phụ thuộc 

được phân tích và trình bày dưới dạng tần số, tỷ lệ %, nồng độ trung bình, 

trung vị, độ lệch chuẩn, giá trị thấp nhất, giá trị cao nhất trên các bảng đơn và 

biểu đồ. Mối liên quan của CA125, HE4, ROMA test, kết quả điều trị được 

phân tích và xem xét mối liên quan theo thuyết kiểm định giả thuyết 2 ( cho 

các biến số định danh), test T student ( cho các biến số liên tục). Giá trị p (xác 

suất xuất hiện) được sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa các nhóm biến số. 

Khi giá trị p < 0,05 là có khác biệt mang ý nghĩa thống kê. Test 2 cũng được 

tính trong phương trình hồi quy đa biến để loại trừ các yếu tố nhiễu.  

2.3. Phương pháp phân tích và xứ lý số liệu 

- Các BN được đăng ký thông tin theo mẫu bệnh án nghiên cứu 

- Số liệu được nhập, xử lý và phân tích trên phần mềm SPSS 20.0. Các 

thuật toán sử dụng tần suất, tỷ lệ, số trung bình, số trung vị, phân tích đa biến. 

- Thước ROMA, khi cho các chỉ số của CA125, HE4. 

2.4. Khía cạnh đạo đức nghiên cứu 

- Đề tài nghiên cứu được sự đồng ý tự nguyện hợp tác của các BN trong 

diện nghiên cứu. Đây là nghiên cứu mô tả, không có can thiệp do đó không 
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ảnh hưởng đến tiến độ điều trị của BN. 

- Nghiên cứu thực hiện tại bệnh viện K với sự đồng ý Hội đồng Đạo đức 

Bệnh viện K, sự đồng ý của Lãnh đạo bệnh viện K. Chúng tôi cam kết tiến 

hành nghiên cứu với tinh thần trung thực, giữ bí mật thông tin về BN. 
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2.5. Sơ đồ nghiên cứu 

Sơ đồ nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư 

buồng trứng được phẫu thuật tại bệnh 

viện K 

Tiểu chuẩn lựa 

chọn 

Tiểu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân đạt tiêu chuẩn 

nghiên cứu 

Hồi cứu thông tin hồ sơ bệnh 

án 

Tiến cứu (trực tiếp khám, theo 

dõi bệnh nhân) 
 

Mối liên quan giữa CA125, 

HE4, ROMA test với chẩn 

đoán bệnh 
 

 

 

Mối liên quan giữa CA125, 

HE4, ROMA test với đáp ứng 

điều trị và theo dõi tái phát 

Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đặc điểm bệnh nhân  

3.1.1. Phân bố BN theo nhóm tuổi mắc bệnh, tuổi trung bình 

Bảng 3.1. Phân bố BN theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ (%) 

< 30 tuổi 5 3,3 

30 – 39 tuổi 10 6,6 

40 - 49 tuổi 36 23,8 

50 – 59 tuổi 62 41,1 

≥ 60 tuổi 38 25,2 

Tổng 151 100,0 

Nhận xét: Trong tổng số 151 BN UTBT nghiên cứu, độ tuổi 50 – 59 

tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (41,1%), tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 52,7 ± 

10,37 thấp nhất là 19 tuổi, cao nhất là 74 tuổi. 
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3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo tình trạng kinh nguyệt 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố CA125 theo tình trạng kinh nguyệt 

Nhận xét: Nhóm BN nghiên cứu đa số là mãn kinh (78,8% với n = 119), 

BN còn kinh chiếm ít hơn (21,2% với n = 32) 

3.1.3. Phân bố bệnh nhân theo triệu chứng lâm sàng 

Bảng 3.2. Phân bố theo triệu chứng lâm sàng 

Triệu chứng lâm sàng Số lượng  Tần số (%) 

Đau bụng 123 81,5 

Rối loạn TH-TN 98 64,9 

Bụng to lên 92 60,9 

Khó thở 39 25,8 

Khám định kì 7 4,6 

Sờ thấy u 2 1,3 

Nhận xét: BN ung thư buồng trứng thường có nhiều triệu chứng đa 

dạng, chủ yếu là đau bụng (81,5%), rối loạn tiêu hóa và tiết niệu (64,9%) và 

bụng chướng to (60,9%). Ngoài ra BN có thể xuất hiện khó thở, sờ thấy u 

21.2

78.8

Tình trạng kinh nguyệt

Còn kinh Mãn kinh
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hoặc đi khám tình cờ phát hiện u buồng trứng. Một BN có thể có một hoặc 

nhiều triệu chứng lâm sàng 

3.1.4. Phân bố bệnh nhân theo cận lâm sàng 

Bảng 3.3. Phân bố theo CĐHA (siêu âm) 

ORADS Số lượng  Tỷ lệ (%) 

3 27 17,9 

4 38 25,2 

5 86 57,0 

Tổng 151 100,0 

Nhận xét: Đặc điểm chuẩn đoán hình ảnh theo phân loại ORADs, trong 

nhóm chẩn đoán ban đầu có 57,0% BN có ORADs 5, 25,2% trường hợp 

ORADs 4 và 17,9% trường hợp ORADs 3. 

3.1.5. Phân bố BN theo giai đoạn bệnh 

Bảng 3.4. Tỷ lệ các BN theo giai đoạn bệnh 

Giai đoạn bệnh Số lượng  Tỷ lệ  (%) 

Giai đoạn I 14 9,3 

Giai đoạn II 31 20,5 

Giai đoạn III 100 66,2 

Giai đoạn IV 6 4,0 

Tổng 151 100 

 Nhận xét: Trong tổng số 151 BN, giai đoạn III chiếm đa số 66,2%, sau 

đó là giai đoạn II 20,5%, giai đoạn I 9,3% và giai đoạn IV là 4,0%.  
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3.1.6. Phân bố BN theo typ mô bệnh học. 

 

Biểu đồ 3.2. Phân typ mô bệnh học 

Nhận xét: Đa số BN trong nhóm nghiên cứu là ung thư biểu mô thanh 

dịch độ cao (n=88 chiếm 58,3%) và ung thư biểu mô thanh dịch độ thấp (n= 

39 chiếm 25,8%), tiếp đến là ung thư biểu mô dạng nội mạc tử cung (n=16, 

chiếm 10,6%), ung thư biểu mô nhày và ung thư biểu mô tế bào sáng. 
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3.2. Giá trị chẩn đoán của chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong UTBT 

trước điều trị 

3.2.1. Chất chỉ điểm u CA125 

Bảng 3.5. Giá trị của CA125 trước điều trị và giai đoạn bệnh 

CA125 U/ml n  X ± SD M  

 

p<0,01 

FIGO I 14 305,8±284,61 221,0 (50,0-1000,0) 

FIGO II 31 544,7±473,61 289 (106,4-1764,0) 

FIGO III 100 1472,2±14,48,06 976,4 (52,9-5172,0) 

FIGO IV 6 3642,4±3880,53 2608,9 (339,0-10673,0) 

Tổng 151 1259,9±1551,96 796,1 (50,0-10673,0)  

Nhận xét: Nồng độ CA125 tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (p< 0,01) 

Bảng 3.6. Giá trị chẩn đoán của CA125 trước điều trị 

Ngưỡng CA125 n  (%) X  ± SD M 

35 - 199 U/ml 21 13,9 141,3±48,58 161,3 

200 - 399 U/ml 28 18,5 273,7±49,54 264,0 

400 - 599 U/ml 13 8,6 491,6±59,94 495,0 

600 -1000 U/ml 43 28,5 867,2±133,65 891,1 

> 1000 U/ml 46 30,5 2954,6±1555,96 2506,7 

Tổng 151 100,0 1259,9±1551,96 796,1 

Nhận xét: Trong tổng số 151 BN nghiên cứu, phần lớn BN có nồng độ 

CA125 ở ngưỡng cao hơn 600 U/ml, chiếm 59,0%. Nồng độ CA125 trung 

bình của BN nghiên cứu là 1259,9±1551,96 U/ml.  
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Bảng 3.7. Giá trị trung bình CA125 và mô bệnh học 

Giải phẫu bệnh n % X  ± SD M p 

UTBM tuyến 

thanh dịch độ thấp 

39 25,8 537,6±480,28 384,2 

<0.01 

UTBM tuyến 

thanh dịch độ cao 

88 58,3 1733,2±1841,92 1000,0 

UTBM nhầy 5 3,3 648,1±679,35 388,1 

UTBM dạng nội 

mạc 

16 10,6 697,8±695,28 323,9 

UTBM tế bào sáng 3 2,0 780,8±543,18 731,5 

Tổng 151 100,0 1259,9±1551,96 796,1 

Nhận xét: Nồng độ CA125 khác nhau giữa các thể mô bệnh học, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,01). Nồng độ CA 125 trung bình cao nhất ở thể 

ung thư biểu mô thanh dịch độ cao 1733,2±1841,92 U/ml, thấp nhất ở ung thư 

biểu mô thanh dịch độ thấp (537,6±480,28 U/ml). 

Bảng 3.8. Giá trị CA125 và nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n X  ± SD M p 

< 30 tuổi 5 420,5±338,95 315,0 

0,243 

30 – 39 tuổi 10 726,7±483,58 561,7 

40 - 49 tuổi 36 975,8±919,21 890,8 

50 – 59 tuổi 62 1454,7±1869,38 10673,0 

≥ 60 tuổi 38 1461,7±1666,91 757,2 

Tổng 151 1259,9±1551,96 796,1 

Nhận xét: Nồng độ CA125 giữa các nhóm tuổi khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê, p > 0,05.  
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Bảng 3.9. Giá trị CA125 và tình trạng kinh nguyệt 

Kinh nguyệt n X ± SD M P 

Còn kinh 32 701,4±697,57 464,5  

<0,01 Mãn kinh 119 1410,0±1681,25 890,5 

Tổng 151 1259,9±1551,96 796,1 

Nhận xét: Nồng độ CA125 cao hơn ở nhóm BN mãn kinh khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,01) 

3.2.2. Chất chỉ điểm u HE4 

Bảng 3.10. Giá trị chẩn đoán của HE4 

 Nồng độ HE4 N (%) X ± SD M 

Còn kinh  

70 - 500 pmol/l 22 68,8 234,1±117,23 182,5 

500- 1000 pmol/l 8 25,0 735,7±199,10 704,3 

>1000 pmol/l 2 6,2 1350,5±211,4 1350,5 

Tổng 32 100,0 429,3±354,58 310,9 

Mãn kinh  

140-500 pmol/l 62 52,1 285,0±102,96 268,4 

500-1000 pmol/l 31 26,1 708,7±133,38 684,9 

>1000 pmol/l 26 21,8 1629,6±641,07 1500,0 

Tổng 119 100,0 689,2±614,71 469,00 

Tổng 151 100,0 634,1±578,45 449,2 

Nhận xét: Nhóm BN còn kinh, nồng độ HE4 ở ngưỡng 70-500 pmol/l là 

nhiều nhất (68,8%); Nhóm BN mãn kinh, HE4 ở ngưỡng 140-500 pmol/l là 

nhiều nhất (52,1%). 

Bảng 3.11. Giá trị trị của HE4 và giai đoạn bệnh 

HE4 U/ml N X ± SD M p 

FIGO I 14 217,0±196,67 168,0  

 

<0,01 
FIGO II 31 308,2±152,47 261,0 

FIGO III 100 769,7±608,36 595,7 

FIGO IV 6 1031,9±875,60 785,5 

Tổng 151 634,1±578,45 449,2  
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Nhận xét: Nồng độ HE4 tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p< 0,01) 

Bảng 3.12. Gía trị trung bình HE4 và mô bệnh học 

Giải phẫu bệnh n X ± SD M P 

UTBM tuyến thanh dịch độ 

thấp 

39 370,6±272,18 300,0 

<0,01 

UTBM tuyến thanh dịch độ 

cao 

88 833,2±656,16 621,7 

UTBM tuyến nang nhầy 5 262,0±142,33 220,0 

UTBM dạng nội mạc 16 378,7±298,39 278,4 

UTBM tế bào sáng 3 202,2±56,96 70,3 

Tổng 151 634,1±578,45 449,2 

Nhận xét: Nồng độ HE4 khác nhau giữa các thể mô bệnh học, khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p< 0,01). 

Bảng 3.13. Giá trị HE4 và tình trạng kinh nguyệt 

Kinh nguyệt n X ± SD M p 

Còn kinh 32 429,3±354,58 310,9  

0,03 Mãn kinh 119 689,2±614,71 469,0 

Tổng 151 634,1±578,45 449,2  

Nhận xét: Nồng độ HE4 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm 

mãn kinh và chưa mãn kinh (p<0,05). 

Bảng 3.14. Giá trị HE4 và nhóm tuổi 

Nhóm tuổi n X ± SD M p 

< 30  5 299,9±131,71 261,8 

0,75 

 

30 – 39  10 718,8±1206,68 350,0 

40 - 49 36 610,8±509,30 435,6 

50 – 59  62 649,8±500,13 521,8 

≥ 60  38 652,5±569,54 473,9 

Tổng 151 634,1±578,45 449,2 
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Nhận xét: Nồng độ HE4 không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi 

(p=0,75) 

3.2.3. ROMA test 

Bảng 3.15. Giá trị chẩn đoán của ROMA 

Tình trạng kinh nguyệt n (%) X ± SD M p 

Còn kinh 32 21,2 78,3±22,92 88,1 
<0,01 

Mãn kinh 119 78,8 92,8±8,12 96,5 

Tổng 151 100,0 89,7±14,0 95,8  

Nhận xét: ROMA test khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm mãn 

kinh và chưa mãn kinh (p<0,01). 

Bảng 3.16. Giá trị  của ROMA test và giai đoạn bệnh 

ROMAtest N X ± SD M p 

FIGO I 14 68,8±22,75 73,3 

<0,01 
FIGO II 31 83,4±14,84 87,2 

FIGO III 100 94,2±7,95 97,4 

FIGO IV 6 96,9±4,66 98,9 

Tổng 151 89,7±14,0 95,8  

Nhận xét: ROMA test tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p< 0,01) 

Bảng 3.17. Giá trị ROMA test và mô bệnh học 

Giải phẫu bệnh n X ± SD M p 

UTBM tuyến TD độ thấp 39 82,4±19,47 90,1  

 

<0,01 

UTBM tuyến TD độ cao 88 94,3±8,64 97,9 

UTBM tuyến nang nhầy 5 85,5±87,74 85,5 

UTBM dạng nội mạc 16 83,4±15,36 87,9 

UTBM tế bào sáng 3 89,1±3,37 88,8 

Tổng 151 89,7±14,0 95,8 
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Nhận xét:  ROMA test khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,01) giữa các 

thể mô bệnh học và cao nhất ở thể giải phẫu bệnh UTBM thanh dịch độ cao 

(93,3±11,00%). 

3.3. Giá trị của chất chỉ điểm u CA125 và HE4 trong theo dõi điều trị 

UTBT 

3.3.1. Phương pháp điều trị phẫu thuật  

Bảng 3.18. Phương pháp phẫu thuật 

Cách thức phẫu thuật Số lượng Tỷ lệ (%) 

Phẫu thuật bảo tồn 2 1,3  

Phẫu thuật cắt TCTB, 2PP, MNL 149 98,7 

Thể tích u sau mổ 

0cm 55 36,4 

<0,5cm 66 43,7 

<1cm 23 15,2 

>1cm 7 4,6 

Tổng 151 100,0 

Nhận xét:  Trong tổng số BN nghiên cứu, đa phần BN được phẫu thuật 

cắt tử cung toàn bộ, hai phần phụ, mạc nối lớn, lấy u tối đa, chỉ có 2 BN phẫu 

thuật bảo tổn. Có 95,4% đạt được phẫu thuật tối u (kích thước u còn lại sau 

mổ < 1cm), chỉ có 4,6% BN phẫu thuật còn u >1cm trên đại thể. 
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3.3.2. Phương pháp điều trị hóa chất. 

Bảng 3.19. Phác đồ hóa chất 

Phác đồ hóa chất Số lượng Tỷ lệ 

Paclitaxel-Carboplatin 151 100,0 

Tổng 151 100,0 

Nhận xét:  Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị bổ trợ sau mổ với 

phác đồ có nền tảng là platinum trong đó phác đồ Paclitaxel-Carboplatin là 

lựa chọn đầu tay 

3.3.3. Thay đổi chỉ điểm u theo đáp ứng với điều trị 

Bảng 3.20. Nồng độ CA125, HE4, ROMA với đáp ứng điều trị 

Hiệu quả 

với điều trị 
N X ± SD M p 

CA125 ĐƯHT 128 1057,3±1183,81 745,6 (50,0-5172,0) <0,01 

ĐƯK 23 2387,3±2600,84 1000,0 (52,9-10673,0) 

HE4 ĐƯHT 128 642,4±588,13 436,9 (75,0-4091,7) 0,303 

ĐƯK 23 588,1±530,99 465,0 (149,9-2548,0) 

ROMA ĐƯHT 128 89,3±14,47 95,4 (16,2-99,8) 0,374 

ĐƯK 23 92,1±10,92 97,7 (58,0-99,9) 

 

Nhận xét: Nồng độ của CA125 giữa hai nhóm đáp ứng hoàn toàn và đáp 

ứng kém khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=<0,01), trong khi HE4, ROMA 

trong hai nhóm đáp ứng hoàn toàn và đáp ứng kém là khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê.  
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3.3.4. Giá trị của CA125 và HE4 sau các đợt điều trị 

Bảng 3.21. Thay đổi CA125 sau các đợt điều trị 

Chất chỉ điểm M X ± SD p 

 

 

 

ĐƯHT 

(n=128) 

CA125 

TM 

745,9 

(50,0-

5172,0) 

1057,3±55

1,09 
p1<0,01 

  

p4<0,01 

CA125 

SM 

125,5 

(4,0-2771,6) 

338,4±55,

09 
p2<0,01 

 

CA125 

3HC 

12,2 

(2,6-332,1) 
21,9±34,4  

p3<0,01 
CA125 

6HC 

9,5 

(2,5-61,3) 

11,8± 

8,51 
  

 

 

ĐƯK 

(n=23) 

CA125 

TM 

1000,0 

(52,9-

10673,0) 

2387,3± 

2600,84 
p1=0,01 

  

 

 

p4<0,01 

CA125 

SM 

300,0 

(7,1-3782,0) 

847,0± 

1053,57 
p2=0,04 

 

CA125 

3HC 

47,3 

(5,5-3075,3) 

251,0± 

646,73 
 

p3=0,99 
CA125 

6HC 

118,9 

(9,7-1321,0) 

252,4± 

348,34 
  

Nhận xét: BN có đáp ứng hoàn toàn với điều trị, CA125 sau điều trị  

giảm mạnh so với trước điều trị và giữa các đợt hóa trị, sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê. BN đáp ứng kém với điều trị nồng độ CA125 cũng giảm sau 

điều trị và sau các đợt điều trị hóa chất tuy nhiên mức độ giảm không nhiều 

như so với đáp ứng hoàn toàn và có xu hướng tăng sau khi kết thúc điều trị hóa 

chất 
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Bảng 3.22. Thay đổi nồng độ CA125 sau các đợt điều trị và giai đoạn 

CA125 

U/ml 
Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

FIGO I 

(n =14) 

 

X ± 

SD 
305,8±284,61 48,6±47,40 14,0±9,38 9,5±5,22 

M 
221,0 

(50,0-1000,0) 

38,2 

(7,1-200,0) 

9,8 

(4,6-30,0) 

8,0  

(4,4-21,9) 

p1 0,003   

p2  0,009  

p3   0,021 

p4 0,002 

FIGO 

II 

(n=31) 

X ± 

SD 
544,7±473,61 117,0±104,05 13,7±11,19 10,6±5,81 

M 
289,0 

(106,4-1764,0) 

79,7 

(14,41-473,0) 

10,9 

(3,6-50,0) 

8,9 

(3,8-27,0) 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3   0,062 

p4 <0,01 

FIGO 

III 

(n=100) 

X ± 

SD 
1472,2±1460,06 526,9±724,23 46,3±107,55 58,6±183,52 

M 
976,4 

(52,9-5172,0) 

204,2 

(7,1-3782,0) 

16,3 

(2,6-897,0) 

12,1 

(2,5-1321,0) 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3   0,29 

p4 <0,01 

FIGO 

IV 

(n=6) 

X ± 

SD 
3642,4±3880,53 967,6±1267,82 555,8±1235,79 167,8±248,54 

M 
2680,9 

(399,0-10673,0) 

581,3 

(4,0-3296,1) 

41,6 

(4,5-3075,3) 

17,8 

(2,8-558,3) 

p1 0,056   

p2  0,108  

p3   0,406 

p4 0,067 
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Biểu đồ 3.3. CA125 sau các đợt điều trị và giai đoạn 

Nhận xét: Nồng độ CA125 giảm sau các lần điều trị ở tất các các giai 

đoạn, đặc biệt giảm mạnh sau khi phẫu thuật 

Bảng  3.23. Thay đổi CA125 giữa các giai đoạn với đáp ứng điều trị 

Hiệu quả với điều 

trị 

n X ± SD M p 

 

Đáp ứng 

hoàn toàn 

I 14 305,8±284,61 221,0 (50,0-1000,0)  

 

<0,01 
II 31 544,7±473,61 289,0 (106,4-1764,0) 

III 80 1357,6±1329,97 971,9 (139,4-5172,0) 

IV 3 1852,3±1627,54 1643,9 (339,0-3574,0) 

 

Đáp ứng 

kém, tiến 

triển 

I 0 0 0  

0,026 II 0 0 0 

III 20 1930,5±1864,58 984,3 (52,9-535,0) 

IV 3 5432,4±5038,29 5000,0 (624,3-

10673,0) 

Nhận xét: Nồng độ CA125 ở nhóm ĐUHT thấp hơn nhóm ĐUK. Và 

trong các nhóm giai đoạn càng cao thì nồng độ CA125 càng cao, sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê 
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Bảng 3.24. So sánh CA125 với thể tích khối (ngay sau phẫu thuật) 

Hiệu quả điều trị  N X ± SD M p 

 

 

Đáp ứng hoàn 

toàn 

0cm 53 167,3±300,93 79,3 

(7,1-2042,0) 

 

 

 

0,01

5 

<0,5cm 60 488,6±699,65 185,9 

(4,0-2771,6) 

<1cm 12 403,9±409,71) 225,3 

(56,0-1314,0) 

>1cm 3 98,1±47,71 122,4 

(43,1-128,7) 

 

 

 

Đáp ứng kém 

0cm 2 400,1±483,89 400,0 

(57,9-742,3) 

 

 

0,66

7 

<0,5cm 6 481,4±786,36 116,4 

(7,1-2047,0) 

<1cm 11 1087,7±1089,7

4 

1000,0 

(20,8-3782,0) 

>1cm 4 957,2±1563,29 251,9 (7,1-

3782,0) 

 

Nhận xét: Nhóm đáp ứng hoàn toàn có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

p=0,015. Các nhóm đáp ứng kém của khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.25. So sánh CA125 sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Thể giải phẫu 

bệnh 
Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

UTBM thanh 

dịch độ thấp 

(n=39) 

537,6±480,28 

384,2 

(50,0-2645,5) 

180,5±270,66 

77,2 

(4,0-1382,0) 

17,9±20,99 

9,6 

(4,0-98,0) 

21,2±57,67 

8,6 

(3,3-366,0) 

UTBM thanh 

dịch độ cao 

(n=88) 

1733,2±1841,92 

1000,0 

(52,9-10673,0) 

603,9±811,99 

236,4 

(7,1-3782,0) 

86,0±341,97 

21,2 

(3,3-3075,3) 

64,4±199,65 

11,5 

(2,7-1321,0) 

UTBM tuyến 

nang nhầy 

(n=5) 

648,1±679,35 

388,1 

(189,0-1823,00 

82,8±65,29 

53,0 

(28,9-188,5) 

9,3±3,04 

8,5 

(6,1-12,8) 

8,6±3,67 

7,5 

(4,5-12,8) 

UTBM dạng nội 

mạc 

(n=16) 

697,8±695,28 

323,9 

(150,0-2740,0) 

126,1±146,89 

96,7 

(14,4-635,1) 

14,8±14,69 

10,6 

(2,6-63,2) 

24,3±41,94 

10,8 

(2,5-170,0) 

UTBM tế bào 

sáng 

(n=3) 

780,8±543,18 

731,5 

(264,0-1347,0) 

62,6±41,51 

79,3 

(15,3-93,1) 

10,6±3,36 

12,2 

(6,7-12,8) 

133,1±218,44 

10,2 

(3,8-385,3) 

Tổng (n=151) 

1259,9±1551,96 

796,1 

(50,0-10673,0) 

415,9±673,47 

150,0 

(4,0-3782,0) 

56,9±262,98 

13,4 

(2,6-3075,3) 

48,5±159,29 

10,8 

(2,5-1321,0) 
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Biểu đồ 3.4. So sánh CA125 sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Nhận xét: Nồng độ CA125 giảm sau các lần điều trị ở tất các các thể 

giải phẫu bệnh, đặc biệt giảm mạnh sau khi phẫu thuật 
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Bảng 3.26. So sánh HE4 sau các đợt điều trị 

Hiệu quả 

điều trị 
 X ± SD M p 

ĐƯHT 

(n=128) 

HE4 

TM 
642,4±588,13 

436,9 

(75,0-4091,7) <0,0

1 

  

<0,01 

HE4 

SM 
135,8±171,90 

83,1 

(19,3-1489,0) <0,0

1 

 

HE4 

3HC 
64,3±29,30 

59,5 

(23,9-232,6) 
 

<0,0

1 HE4 

6HC 
53,6±18,85 

51,9 

(20,0-161,7) 
  

ĐƯK 

(n=31) 

HE4 

TM 
588,1±530,99 

465,0 

(149,9-2548,0) 0,00

1 

  

0,01 

HE4 

SM 
213,6±145,91 

150,0 

(60,0-508,1) <0,0

1 

 

HE4 

3HC 
93,7±44,71 

90,0 

(30,0-232,1) 
 

0,01

5 HE4 

6HC 
132,2±54,79 

139,1 

(45,3-250,0) 
  

 

Nhận xét: HE4 phản ánh hiệu quả của điều trị, nồng độ HE4 giảm có ý 

nghĩ thống kê sau các đợt điều trị. Tuy nhiên, ở nhóm đáp ứng kém với điều trị, 

nồng độ HE4 lại có xu hướng tăng sau khi kết thúc điều trị hóa chất 
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Bảng 3.27. So sánh HE4 sau các đợt điều trị và giai đoạn 

HE4 U/ml Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

FIGO I 

(n=14) 
X ± SD 

M 

217,0±196,97 

168,0 

(75,0-885,5) 

63,3±21,02 

62,5 

(41,24-120,0) 

53,1±23,12 

47,8 

(26,0-121,4) 

42,7±14,30 

37,6 

(20,0-69,8) 

p1 0,011   

p2  0,218  

p3   0,071 

p4 0,04 

FIGO II 

(n=40) 

X ± SD 

M 

308,2±152,47 

261,0 

(108,9-607,8) 

78,5±34,62 

69,8 

(34,8-171,4) 

63,1±21,39 

60,0 

(32,6-127,7) 

56,1±14,52 

58.0 

(34,8-94,5) 

p1 <0,01   

p2  0,04  

p3   0,018 

p4 <0,01 

FIGO 

III 

(n=100) 

X ± SD 

M 

769,7±608,36 

595,7 

(148,4-4091,7) 

174,5±194,95 

98,6 

(19,3-1489,0) 

70,7±34,38 

61,2 

(23,9-232,6) 

69,7±42,03 

57,3 

(24,8-201,0) 

 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3   0,791 

p4 <0,01 

FIGO 

IV 

(n=6) 

X ± SD 

M 

1031,9±875,60 

785,5 

(170,9-2548,0) 

253,5±172,07 

211,6 

(66,1-508,1) 

102,4±64,19 

79,2 

(63,6-232,1) 

99,1±76,17 

75,2 

(48,8-250,0) 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3    

p4 <0,01 
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Biểu đồ 3.5. So sánh HE4 sau các đợt điều trị và giai đoạn 

Nhận xét: Nồng độ HE 4 giảm sau các lần điều trị ở tất các các giai 

đoạn, đặc biệt giảm mạnh sau khi phẫu thuật 
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Bảng 3.28. So sánh HE4 với thể tích khối u (ngay sau phẫu thuật) 

Hiệu quả 

điều trị 

 n X ± SD M p 

 

 

Đáp ứng 

hoàn toàn 

0cm 53 93,4±78,55 69,8 

(34,8-558,0) 

 

 

 

0,109 
<0,5cm 60 172,3±230,59 90,0 

(36,1-1489,0) 

<1cm 12 146,8±91,13 119,4 

(19,3-350,0) 

>1cm 3 110,4±112,33 46,2 

(44,9-240,1) 

 

Đáp ứng 

kém 

0cm 2 90,0 90,0  

 

 

0,056 

<0,5cm 6 109,1±30,05 94,5 

(80,0-153,7) 

<1cm 11 281,3±142,07 271,0 

(60,0-476,7) 

>1cm 4 245,9±192,76 205,9 

(63,5-508,1) 

Nhận xét: Nồng độ HE4 ngay sau phẫu thuật thấp nhất ở BN không còn 

tổn thương trên đại thể ở cả hai nhóm. Tuy nhiên, sự khác biệt về nồng độ 

HE4 ở các nhóm còn tổn thương với kích thước u khác nhau (<0,5 cm, <1 cm, 

>1 cm) là khác biệt không nhiều và không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.29. So sánh HE4 sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Giải phẫu bệnh Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

UTBM thanh 

dịch độ thấp 

(n=39) 

370,6±272,18 

300,0 

(75,0-1500,0) 

86,1±74,52 

67,1 

(19,3-457,1) 

56,5±22,04 

50,1 

(24,4-127,7) 

50,2±16,90 

45,0 

(20,0-94,5) 

UTBM thanh 

dịch độ cao 

(n=88) 

833,2±656,16 

621,7 

(148,4-4091,7) 

191,8±204,64 

123,1 

(36,1-1489,0) 

75,8±38,28 

65,1 

(23,9-232,6) 

73,1±46,37 

58,3 

(24,8-250,0) 

UTBM tuyến 

nang nhầy 

(n=5) 

262,0±142,33 

220,0 

(164,0-509,2) 

116,5±88,50 

110,0 

(43,0-261,8) 

85,8±32,64 

90,4 

(38,7-121,4) 

66,2±20,12 

60,0 

(47,1-90,4) 

UTBM dạng 

nội mạc 

(n=16) 

378,6±298,39 

278,4 

(135,7-1123,0) 

81,4±46,98 

69,9 

(36,6-198,0) 

59,9±17,09 

59,1 

(32,6-94,1) 

62,1±31,42 

53,5 

(32,0-150,0) 

UTBM tế bào 

sáng 

(n=3) 

202,2±56,96 

170,3 

(168,4-268,0) 

56,8±20,54 

60,0 

(34,8-75,5) 

40,5±5,85 

40,7 

(34,6-46,3) 

61,3±35,83 

47,1 

(34,8-102,1) 

Tổng  

(n=151) 

634,1±578,45 

449,2 

(75,0-4091,7) 

147,6±170,08 

90,0 

(19,3-1489,0) 

68,7±33,65 

60,0 

(23,9-232,6) 

65,6±39,28 

56,2 

(20,0-250,0) 
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Biểu đồ 3.6. So sánh HE4 sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Nhận xét: Nồng độ HE4 trung bình các thể GPB đều giảm theo các đợt 

điều trị, đặc biệt giảm mạnh sau phẫu thuật. 
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Bảng 3.30. So sánh ROMA sau các đợt điều trị 

 
X ± SD M p 

ĐƯHT 

(n=128) 

ROMA TM 89,3±14,47 
95,4 

(16,2-99,9) 
<0,01 

  

<0,01 

ROMA SM 52,2±26,57 
49,9 

(6,2-99,4) 
<0,01 

 

ROMA 3HC 15,6±12,58 
11,7 

(2,4-76,3) 
 

<0,01 

ROMA 6HC 9,9±5,91 
8,8 

(2,2-41,9) 
  

ĐƯK 

(n=23) 

ROMA TM 92,1±10,91 
97,7 

(58,2-99,9) 
<0,01 

  

<0,01 

ROMA SM 71,5±26,04 
80,7 

(12,4-98,7) 
<0,01 

 

ROMA 3HC 39,1±27,61 
31,1 

(6,1-96,6) 
 

0,004 

ROMA 6HC 54,4±27,28 
52,4 

(7,9-91,5) 
  

Nhận xét: ROMA giảm có ý nghĩa thống kế sau các lần điều trị ở cả 

nhóm đáp ứng hoàn toàn với điều trị và đáp ứng kém với điều trị. Tuy nhiên, ở 

nhóm đáp ứng kém với điều trị, ROMA test lại có xu hướng tăng sau khi kết thúc 

điều trị hóa chất. 
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Bảng 3.31 So sánh ROMA sau các đợt điều trị và giai đoạn 

ROMA(%) Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

FIGO I 

(n=14) 

X ± SD 

M 

68,8±22,75 

73,3 

(16,2-98,1) 

24,7±12,66 

21,5 

(7,1-55,2) 

10,5±5,25 

9,3 

(4,2-21,9) 

6,8±2,66 

6,3 

(3,5-13,1) 

p1 <0,01   

p2  0,01  

p3 
 

 0,022 

p4 <0,01 

FIGO II 

(n=31) 

X ± SD 

M 

83,4±14,84 

87,2 

(37,1-97,5) 

41,9±16,5 

43,9 

(8,3-69,1) 

12,4±6,28 

11,1 

(2,9-29,2) 

9,7±4,05 

9,5 

(3,2-23,4) 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3 
 

 0,014 

p4 <0,01 

FIGO III 

(n=100) 

X ± SD 

M 

94,2±7,95 

97,4 

(58,0-99,9) 

62,7±26,6 

64,8 

(8,2-99,4) 

21,4±18,87 

14,1 

(2,4-88,7) 

19,2±21,58 

10,5 

(2,2-91,5) 

p1 <0,01   

p2  <0,01  

p3 
 

 0,163 

p4 <0,01 

FIGO IV 

(n=6) 

X ± SD 

M 

96,9±4,66 

98,9 

(87,7-99,9) 

68,3±35,65 

77,5 

(6,2-98,7) 

37,3±33,94 

28,8 

(7,8-96,9) 

34,5±38,11 

16,2 

(4,4-88,6) 

p1 0,095   

p2  <0,028  

p3   0,769 

p4 0,009 
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Biểu đồ 3.7. So sánh ROMA test sau các đợt điều trị và giai đoạn 

Nhận xét: ROMA test giảm sau điều trị ở tất cả các giai đoạn, và giai 

đoạn càng muộn thì ROMA càng cao. 

Bảng 3.32. So sánh ROMA với thể tích khối u (ngay sau phẫu thuật) 

Hiệu quả điều trị  N X ± SD  M p 

Đáp ứng hoàn 

toàn (128) 

0cm 53 42,6±21,72 44,0 (7,1-98,3) 

0,003 
<0,5cm 60 58,1±28,60 59,6 (6,2-99,4) 

<1cm 12 66,5±22,50 63,0 (21,9-95,0) 

>1cm 3 44,0±28,86 35,1 (20,6-76,2) 

Đáp ứng kém 

(23) 

0cm 2 59,9±29,31 59,9 (39,2-80,7) 

0,275 
<0,5cm 6 56,9±29,12 53,0 (12,4-93,3) 

<1cm 11 81,7±23,86 94,2 (34,1-98,5) 

>1cm 4 71,1±21,88 66,3 (52,9-98,7) 

Nhận xét: ROMA test ở nhóm đáp ứng hoàn toàn có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê, p<0,01. Nhóm đáp ứng kém của không có sự khác biệt, 

p=0,275  

  

0

20

40

60

80

100

120

Trước mổ Sau mổ Sau 3 chu kì HC Sau 6 chu kì HC

ROMA test sau các đợt điều trị và giai đoạn

FIGO I FIGO II FIGO III FIGO IV



75 
 

 

 

Bảng 3.33. So sánh ROMA sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Giải phẫu bệnh Trước mổ Sau mổ Sau 3HC Sau 6HC 

UTBM thanh dịch 

độ thấp (n=39) 

82,4±19,47 

90,1 

(16,2-99,1) 

40,9±23,89 

41,3 

(6,2-97,3) 

12,9±10,96 

9,1 

(2,9-52,5) 

10,7±11,36 

7,8 

(3,3-68,2) 

UTBM thanh dịch 

độ cao (n=88) 

94,3±8,64 

97,9 

(58,0-99,9) 

65,5±25,87 

68,5 

(12,4-99,4) 

23,9±20,65 

14,9 

(3,8-96,9) 

19,5±22,36 

10,5 

(3,7-91,5) 

UTBM tuyến nang 

nhầy (n=5) 

85,5±8,39 

87,7 

(74,1-96,5) 

43,3±14,48 

44,9 

(18,9-54,6) 

13,9±6,47 

14,0 

(4,9-21,9) 

10,7±5,83 

8,6 

(4,8-17,6) 

UTBM dạng nội 

mạc (n=16) 

83,4±15,36 

87,9 

(50,7-99,0) 

41,2±22,16 

43,0 

(8,4-89,4) 

12,6±7,97 

11,1 

(2,4-31,1) 

15,3±18,05 

9,9 

(2,2-70,7) 

UTBM tế bào sáng 

(n=3) 

89,1±3,37 

88,8 

(85,9-92,6) 

28,7±17,72 

37,4 

(8,3-40,3) 

7,5±2,50 

8,6 

(4,7-9,4) 

28,7±39,83 

8,4 

(3,2-74,6) 

Tổng (n=151) 89,7±13,99 

95,8 

(16,2-99,9) 

55,1±27,31 

52,0 

(6,2-99,4) 

19,2±17,81 

13,2 

(2,4-96,9) 

16,7±19,89 

9,5 

(2,2-91,5) 
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Biểu đồ 3.8. So sánh ROMA sau các đợt điều trị và giải phẫu bệnh 

Nhận xét: ROMA giảm sau các đợt điều trị ở các thể giải phẫu bệnh, đặc 

biệt giảm mạnh sau phẫu thuật.  
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

4.1.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi mắc bệnh 

Trong tổng số 151 BN UTBT nghiên cứu, độ tuổi 50 – 59 tuổi chiếm tỷ 

lệ cao nhất (41,1%), độ tuổi ≥ 60 tuổi (25,2%) và độ tuổi 40 – 49 tuổi 

(23,8%). Tuổi trung bình nhóm nghiên cứu là 52,7 ± 10,37 thấp nhất là 19 

tuổi, cao nhất là 76 tuổi.  

 Theo SEER (Chương trình Giám sát, Dịch tễ học và Kết quả Cuối 

cùng) của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, nguy cơ phát triển ung thư buồng 

trứng trong đời của một phụ nữ là 1 trên 78. Nguy cơ tử vong cả đời của phụ 

nữ do ung thư buồng trứng xâm lấn là 1 trên 108. Tỷ lệ ung thư buồng trứng 

cao nhất ở phụ nữ từ 55-64 tuổi. Độ tuổi trung bình mà phụ nữ được chẩn 

đoán là 63. Tuổi tử vong trung bình do ung thư buồng trứng là 70. Tỷ lệ sống 

sót của ung thư buồng trứng thấp hơn nhiều so với các bệnh ung thư khác ảnh 

hưởng đến phụ nữ.67 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự so với kết 

quả của SEER báo cáo. 

4.1.2. Phân bố bệnh nhân theo tình trạng kinh nguyệt và triệu chứng lâm 

sàng. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 78,8% BN đã mãn kinh và 21,2 BN 

chưa mãn kinh, tương ứng với độ tuổi trung bình của BN trong nghiên cứu là 

52,7 ± 10,37. 

Biểu hiện lâm sàng của UTBT thường đa dạng, phụ thuộc vào kích 

thước, vị trí, và mức độ chèn ép của khối u vào các tạng xung quanh. Trong 

đó, triệu chứng chủ yếu là đau bụng (81,5%), rối loạn tiêu hóa và tiết niệu 

(64,9%) và bụng chướng to (60,9%). Các triệu chứng khác ít hơn như khó 
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thở, do u và dịch chèn ép vào cơ hoành, chiếm 25,8%, BN tự sờ thấy u là 

1,3% do u to và di động khi BN thay đổi tư thế. Đặc biệt chỉ có 4,6% BN phát 

hiện được do tình cờ đi khám kiểm tra sức khỏe.  

Theo nghiên cứu của tác giả Vũ Bá Quyết, với n=146, triệu chứng đau 

bụng chiếm 30,1%, bụng chướng to chiếm 28,8%.60 Theo Bankhead và cs, 

đau bụng chiếm 64%, bụng chướng to chiếm 68% trong các triệu chứng của 

UTBT.68 

Nguyên nhân của đau bụng là do u phát triển tăng dần, làm căng giãn 

hoặc xoắn dây chằng, mạch máu buồng trứng hoặc do u, dịch chèn ép các 

tạng xung quanh. Triệu chứng cơ năng này khá chung chung và dễ nhầm với 

các triệu chứng đau bụng của các tạng khác xung quanh vùng tiều khung như 

bệnh lý tiêu hóa, tiết niệu. Triệu chứng bụng chướng to thường có khi bệnh ở 

giai đoạn muộn, các tế bào ung thư tăng tiết dịch khiến dịch ổ bụng rất nhiều, 

bụng giãn và chướng căng. Các triệu chứng cơ năng và thực thể khác của 

UTBT đều do xâm lấn và chèn ép của khối u gây ra: khó thở là do dịch và 

khối u chèn ép vào cơ hoành hoặc do di căn gây tràn dịch màng phổi, u to lên 

BN và bác sỹ có thể sờ rõ từ ngoài thành bụng; rối loạn tiêu hóa hay tiết niệu 

do khối u xâm lấn hoặc chèn ép vào các tạng của tiếu niệu và tiêu hóa... 

4.1.3. Phân bố bệnh nhân theo đặc điểm cận lâm sàng 

Chẩn đoán trước mổ tính chất lành tính hay ác tính của u buồng trứng là 

một câu hỏi khó và quan trọng đối với các bác sỹ điều trị để có chiến lược 

theo dõi và điều trị một cách hợp lý nhất cho BN. Tuy nhiên, các khái niệm 

và thuật ngữ dùng trong mô tả tổn thương còn chưa được thống nhất, đặc biệt 

việc đánh giá tổn thương trên siêm âm mang tính chủ quan và phụ thuộc vào 

kinh nghiệm của bác sỹ chẩn đoán hình ảnh. Hiện có nhiều hệ thông phân loại 

nhằm đánh giá mức độ ác tính. Hệ thống phân loại ORADs ra đời năm 2018 

đã đưa ra hệ thống thuật ngữ mô tả thống nhất và phân tầng mức độ ác tính để 
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có chiến lược theo dõi và điều trị. Trong nghiên cứu, chúng tôi dựa vào thang 

điểm ORADS trên siêu âm, để đánh giá mức độ nghi ngờ ác tính của khối u 

buồng trứng. Kết quả có 86/151 BN có ORADS 5 chiếm 57,0%, 38/151 BN 

(25,2%) ORADS 4, 27/151 BN (17,9%). Theo mức độ ác tính, những khối u 

có ORADS 3 có nguy cơ ác tính thấp (1-10%), ORADS 4 nguy cơ ác tính 

trung bình (10-50%),  ORADS 5 có nguy cơ ác tính cao (>50%), vì vậy đối 

với những trường hợp này cần đánh giá kĩ dựa trên kết hợp thăm khám lâm 

sàng và các xét nghiệm khác như chất chỉ điểm u ... để không bỏ sót tổn 

thương.  

4.1.4. Phân bố bệnh nhân theo giai đoạn bệnh 

Trong tổng số 151 BN nghiên cứu, chiếm đa số là BN UTBT giai đoạn III 

66,2%, tiếp đến là giai đoạn II (20,5%), giai đoạn I (9,3%) và giai đoạn IV là 

4,0%. Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự với các nghiên cứu 

của các tác giả khác khi phần lớn BN được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển.69 

Điều này phù hợp với đặc điểm và tính chất của UTBT, tiến triển âm thầm và 

lặng lẽ, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn. 

4.1.5. Phân bố bệnh nhân theo typ mô bệnh học 

 Trong nhóm BN nghiên cứu, chiếm đa số là nhóm UTBM thanh dịch 

độ cao 58,3% tiếp đó là 25,8% là UTBM thanh dịch độ thấp. Còn lại là các 

nhóm khác: 10,6% UTBM dạng NMTC; 3,3% UTBM nhầy; 2,0% UTBM tế 

bào sáng. Kết quả này cũng tương tự nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước khác: Theo Vũ Bá Quyết, 2011, n=146, UTBM thanh dịch 37%, 

UTBM NMTC 19,9%, UTBM nang nhầy 13%, UTBM tế bào sáng 9,6%...60 

Theo M Köbel UTBM thanh dịch 68%, UTBM NMTC 11,3%, UTBM nang 

nhầy 3,4%, UTBM tế bào sáng 12,2%.70 

UTBMBT là u xuất phát từ lớp tế bào trung mô phủ trên bề mặt buồng 

trứng có khả năng chuyển sản và tăng sinh thành nhiều loại u biểu mô bề mặt 
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khác nhau, có thể giống biểu mô cổ trong cổ tử cung (u chế nhầy), biểu mô 

nội mạc tử cung (u dạng nội mạc), biểu mô vòi trứng (u thanh dịch), biểu mô 

nội mạc thời kỳ có thai (u tế bào sáng), biểu mô đường niệu (u Brenner).Với 

những hiểu biết mới của chúng ta trong những năm gần đây về bệnh sinh và 

sinh học phân tử, các u thanh dịch ác tính được chia thành hai nhóm riêng biệt 

là UTBM thanh dịch độ thấp và UTBM thanh dịch độ cao. Việc phân chia 

này dựa trên mô hình đối ngẫu của UTBM buồng trứng, chia UTBM buồng 

trứng thành típ I và típ II. Mẫu cấu trúc đầu tiên trong típ I là UTBM thanh 

dịch độ thấp với với tỷ lệ cao của đột biến KRAS và BRAF nhưng không đột 

biến TP53. Mẫu cấu trúc đầu tiên trong típ II là UTBM thanh dịch độ cao, đặc 

trưng bởi sự không ổn định cấu trúc gen ở mức độ cao và gần như tất cả các 

trường hợp có đột biến TP53. Hai nhóm UTBM thanh dịch này phát triển theo 

hai con đường hoàn toàn khác nhau: UTBM thanh dịch độ thấp: có tổn 

thương tiên phát là u thanh dịch giáp biên/ u thanh dịch tăng sinh không điển 

hình và cùng có đột biến BRAF và KRAS. UTBM thanh dịch độ cao: nhiều 

nghiên cứu cho thấy rằng UTBM thanh dịch nội biểu mô vòi trứng (Serous 

tubal intraepithelial carcinoma - STIC) là tổn thương tiên phát. STIC cũng 

mang đột biến TP53. STIC biểu hiện ở vòi trứng của khoảng 60% các trường 

hợp có UTBM thanh dịch độ cao. UTBM nhầy xuất phát từ u nhầy giáp biên/ 

u nhầy có tăng sinh tế bào không điển hình, mặc dù một số ca có thể xuất phát 

từ u quái và một số từ u Brenner. UTBM dạng nội mạc là do sự có mặt biến 

đổi phân tử của bệnh lạc nội mạc, u dạng nội mạc giáp biên/ u dạng nội mạc 

tăng sinh không điển hình và UTBM dạng nội mạc độ ác tính thấp có tổn 

thương tiền thân là bệnh lạc nội mạc. Tạo mô học của UTBM dạng nội mạc 

độ ác tính cao chưa được sáng tỏ. UTBM tế bào sáng xảy ra phối hợp với 

bệnh lạc nội mạc tử cung. Một số ít phát triển từ u tế bào sáng giáp biên/ u tế 
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bào sáng tăng sinh tế bào không điển hình kết hợp với bệnh lạc nội mạc 

không điển hình, do đó bệnh lạc nội mạc là tổn thương tiên phát.71,72,73 

4.2. Giá trị chẩn đoán của chất chỉ điểm u CA125, HE4, ROMA trong 

UTBMBT trước điều trị 

4.2.1. Chất chỉ điểm CA125 

- Phân bố nồng độ CA125 trước điều trị và giai đoạn bệnh: Nồng độ 

trung bình CA125 của nhóm giai đoạn I là 305,8±284,61 U/ml (n=14; 

M=221,0 U/ml); nhóm giai đoạn II là 544,7±473,61 U/ml (n= 31, M= 289,0 

U/ml); nhóm giai đoạn III là 1472,2±14,48,06 U/ml (n=100; M= 976,4 U/ml); 

nhóm giai đoạn IV là 3642,4±3880,53U/ml (n=6; M=2608,9 U/ml). Nồng độ 

CA125 tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

Giai đoạn bệnh càng muộn, nồng độ CA125 càng cao. Nồng độ CA125 khác 

biệt hẳn giữa nhóm giai đoạn sớm (FIGO I) so với nhóm giai đoạn tiến xa 

(FIGO II, III, IV). Dù ở giai đoạn sớm (FIGO I), nồng độ CA125 cũng tăng cao 

gấp 7-8 lần điểm cut-off (35UI/ml).  

- Giá trị chẩn đoán của CA125 trước điều trị (Bảng 3.6): Giá trị trung 

bình của CA125 trong nghiên cứu 1259,9±1551,96 U/ml (M: 796,1U/ml). 

CA125 chủ yếu ở ngưỡng >1000U/ml chiếm 30,5% (nồng độ trung bình 

ngưỡng >1000U/ml: 2954,6±1555,96 U/ml; M: 2506,7 U/ml). Cũng trong 

bảng 3.6, ta có thể thấy 59,0% BN có nồng độ CA125 ở ngưỡng là 600 U/ml 

điều này cũng tương đồng với giai đoạn bệnh khi có tới 70,2% BN được chẩn 

đoán ở giai đoạn III, IV. 

Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thu Trang, CA125 chẩn đoán đúng 

56,76% các trường hợp ung thư buồng trứng (độ nhạy 88,1%, độ đặc hiệu 

81,2%), OR=15,36 (95%CI=7,93-90,10).74 Theo Phạm Thị Diệu Hà, độ nhạy 

của CA125 trong chẩn đoán UTBT: độ nhạy 92,5%; độ đặc hiệu 64,3%;  
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Nhóm còn kinh: độ nhạy 91,7%; độ đặc hiệu 65,2%; Nhóm mãn kinh: độ 

nhạy 92,9%; độ đặc hiệu 62,5%.75 

Chia độ nhạy cụ thể theo từng giai đoạn bệnh với một số tác giả khác:76 

Tác giả Năm N 
FIGO 

I II III IV 

Sevelda và cs 1989 163 15/27 2/3 106/112 21/21 

Suzuki và cs 1990 34 2/9 3/4 12/13 8/8 

P.T.D.H 2011 224 17/22 34/40 154/155 7/7 

CA125, một epitope trên phân tử MUC16, có nhiều chức năng sinh lý. 

MUC16 là một glycoprotein lớn với 22.152 axit amin lõi và khối lượng phân 

tử ~ 2,5 MDa. MUC16 chứa một phần đáng kể được glycosyl hóa liên kết O 

và N với khối lượng là ~ 20 MDa. Nó có các miền riêng biệt bao gồm, đầu tận 

cùng amin, 60 lần lặp lại song song của 156 axit amin, miền xuyên màng và 

đuôi tế bào chất của 32 axit amin giàu tyrosine, threonine và gốc serine được 

sử dụng để có thể có quá trình phosphoryl hóa. Kháng nguyên CA125 thường 

được tìm thấy ở nhiều vị trí trong cơ thể. CA125 có trong chất nhầy cổ tử 

cung của phụ nữ khỏe mạnh và có thể được sản xuất và giải phóng từ các tế 

bào nội mạc cổ tử cung. CA125 cũng được tìm thấy trong nước ối và màng 

đệm của thai nhi đang phát triển. Nó cũng xuất hiện trong sữa mẹ, tế bào biểu 

mô của đường thở, tuyến hô hấp và chất nhầy phế quản. Kabawat và cộng sự 

đã thử nghiệm khả năng phản ứng của kháng thể đơn dòng CA125 với các mô 

khác nhau của bào thai và người lớn. CA125 xuất hiện trong nước ối của thai 

nhi, biểu mô coelomic và các mô trưởng thành có nguồn gốc từ biểu mô 

coelomic và Mullerian. Kết quả là, CA125 cũng được biểu hiện trong các mô 

khác nhau như nội tiết, nội mạc tử cung, màng phổi, màng tim, màng bụng, 

tuyến vú bài tiết, tuyến mồ hôi apocrine, ruột, phổi và thận. Ngoài ra, CA125 
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tăng với ung thư biểu mô tuyến của ống cổ tử cung, nội mạc tử cung, u trung 

biểu mô và ống dẫn trứng. CA125 hiện diện trong quá trình phát triển phôi 

của buồng trứng nhưng biến mất trong quá trình phát triển và sau đó được 

biểu hiện lại trong khối u buồng trứng. Vì CA125 được sản xuất bởi các mô 

có nguồn gốc từ biểu mô coelomic, nên có thể thấy sự tăng cao trong chất 

lỏng biểu mô màng bụng và màng phổi và dịch cổ trướng. Quan trọng hơn, 

thành phần ngoại bào của glycoprotein này bị tế bào ung thư buồng trứng 

phân cắt và thải ra và do đó có thể phát hiện được trong dịch cơ thể như huyết 

thanh và dịch màng bụng và nước ối.77 

Qua các nghiên cứu và dữ liệu thì thấy CA125 có độ nhạy rất cao trong 

chẩn đoán ung thư buồng trứng, nhưng CA125 cũng tăng trong một số bệnh 

khác, không chỉ mỗi ung thư buồng trứng. Nên độ nhạy có thể cao nhưng độ 

đặc hiệu sẽ không hoàn toàn cao. CA125 cũng tăng độ nhạy theo giai đoạn 

bệnh, giai đoạn càng muộn thì độ nhạy của CA125 tăng càng cao, tỷ lệ thuận 

với số lượng u và sự lan tràn của ung thư buồng trứng.  

- Phân bố nồng độ CA125 trước điều trị và mô bệnh học: Trong 151 BN 

UTBT, chủ yếu là nhóm UTBM tuyến thanh dịch chiếm 84,1% (127/151). 

Nồng độ CA125 của nhóm UTBM tuyến thanh dịch độ cao là cao nhất, cao 

hơn ngưỡng cut-off 30-40 lần (1733,2±1841,92 U/ml; M 1000,0 U/ml), sau 

đó đến nồng độ CA125 của nhóm UTBM tế bào sáng 780,8±543,18 U/ml, M 

731,5 U/ml, nồng độ CA125 của nhóm UTBM dạng NMTC 697,8±695,28 

U/ml, M 323,9 U/ml, nồng độ CA125 của nhóm UTBM tuyến nhày 

648,1±679,35 U/ml; M 388,1 U/ml. Nồng độ CA125 của nhóm UTBM thanh 

dịch độ thấp là thấp nhất nhưng vẫn cao hơn ngưỡng cut-off khoảng 15 lần 

(537,6±480,28 U/ml; M 384,2 U/ml). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi so 

sánh nồng độ CA125 của các thể giải phẫu bệnh với p<0,01. Qua số liệu này, 

chúng ta thấy CA125 rất nhạy ở nhóm ung thư biểu mô, và nhạy giảm dần 
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theo các thể giải phẫu bệnh sau: UTBM tuyến thanh dịch độ cao, tế bào sáng, 

UTBM tuyến dạng NMTC, UTBM tuyến nhầy, UTBM tuyến thanh dịch độ 

thấp. 

- Phân bố nồng độ CA125 trước điều trị và nhóm tuổi: Nồng độ CA125 

tăng dần so với độ tuổi, tuổi càng cao thì nồng độ CA125 càng cao, nhưng sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,243). Nhóm < 30 tuổi là 

420,5±338,95 U/ml (n: 5; M: 315,0 U/ml); nhóm 30 – 39 tuổi: 726,7±483,58 

U/ml (n: 100; M: 561,7 U/ml); nhóm 40 – 49 tuổi: 975,8±919,21 U/ml (n: 36; 

M: 890,8 U/ml); nhóm tuổi 50 – 59 tuổi: 1454,7±1869,38 U/ml (n: 62; M: 

10673,0 U/ml); nhóm ≥ 60 tuổi: 1461,7±1666,91 U/ml (n: 38; M: 757,2 

U/ml). Với số liệu này, liệu có thể có giả thiết tuổi càng cao, miễn dịch và thể 

trạng chung càng giảm, nên u tiến triển nhanh và nhiều, khiến nồng độ 

CA125 càng cao?  

Phân bố nồng độ CA125 trước điều trị và tình trạng kinh nguyệt: Phân 

tích nhóm BN nghiên cứu, với n=32 BN còn kinh, nồng độ trung bình là 

701,4±697,57 U/ml (M: 464,5 U/ml) và n=119 BN mãn kinh, nồng độ trung 

bình là 1410,0±1681,25 U/ml (M: 890,5 U/ml). Nhóm mãn kinh có nồng độ 

CA125 cao hơn nhóm còn kinh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). So 

sánh CA125 giữa nhóm tuổi và tình trạng kinh nguyệt, có thể thấy với những 

BN mãn kinh và nhiều tuổi, nhìn chung là nồng độ CA125 cao hơn  

Một số nghiên cứu đủ lớn, tìm hiểu mối liên quan CA125 tăng ở phụ nữ 

sau mãn kinh không có triệu chứng có phải là một yếu tố tiên đoán của ung 

thư không. Thử nghiệm RCT78 của 22.000 phụ nữ sau mãn kinh báo cáo rằng 

CA125 tăng cao không phải là yếu tố dự báo bệnh ác tính khi theo dõi trung 

bình 2.269 ngày. Tuy nhiên, nó có liên quan đến việc tăng đáng kể nguy cơ tử 

vong do mọi nguyên nhân trong 5 năm tới. Thử nghiệm OCS79 của Na Uy 

trên 5.500 phụ nữ cho thấy ung thư vú và ung thư phổi chiếm tỷ lệ cao hơn ở 
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những phụ nữ có CA125 cao. Cả hai thử nghiệm đều chỉ ra rằng CA125 tăng 

cao là một yếu tố nguy cơ gây tử vong do bệnh ác tính. Những dữ liệu này chỉ 

ra rằng cần thực hiện các bước để loại trừ các khối u ác tính khác như vú, 

phổi và tuyến tụy ở phụ nữ mãn kinh không có triệu chứng với mức CA125 

tăng cao mà không có bằng chứng về bệnh ác tính phụ khoa.  

Một trong những hạn chế của CA125 là 15% đến 20% ung thư buồng 

trứng không tăng CA12580. Điều này một phần có thể là do CA125 hình thành 

các kháng thể miễn dịch tuần hoàn chứa các phức hợp liên kết với kháng 

nguyên tự do. Rosen và cộng sự81 đã khám phá 10 dấu hiệu huyết thanh tiềm 

năng có thể bổ sung cho CA125 trong các trường hợp ung thư buồng trứng có 

biểu hiện mô CA125 yếu hoặc không có. Tất cả các mẫu bệnh phẩm thiếu 

CA125 đều biểu hiện kallikrein 10 (HK10), kallikrein 6 (HK6), osteopontin 

và claudin của người. Một tỷ lệ nhỏ ung thư buồng trứng âm tính CA125 biểu 

hiện DF3 (95%), yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF ) (81%), 

MUC1 (62%), mesothelin (MES) (34%), HE4 (32%) và CA-19-9 (29%). 

MES và HE4 cho thấy độ đặc hiệu cao nhất khi xem xét phản ứng với các mô 

bình thường. Biểu hiện khác biệt cũng được tìm thấy đối với HK10, 

osteopontin, DF3 và MUC1. Một số dấu hiệu trong số này hiện đang được 

đánh giá trong các nghiên cứu bệnh chứng lồng ghép bằng cách sử dụng các 

mẫu huyết thanh từ các thử nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng. 

Các thử nghiệm sàng lọc trong dân số nói chung tập trung vào phụ nữ 

sau mãn kinh vì khoảng 90% trường hợp ung thư buồng trứng là lẻ tẻ và xảy 

ra ở phụ nữ từ dân số nói chung trên 50 tuổi. Một số yếu tố nguy cơ ảnh 

hưởng đến nguy cơ ung thư buồng trứng trong dân số nói chung, như như sử 

dụng thuốc tránh thai, sinh đẻ và cắt tử cung, có thể được sử dụng để xác định 

nguy cơ của một cá nhân. Những nghiên cứu gần đây tập trung vào việc xác 

định các gen nguy cơ thấp và trung bình khiến phụ nữ bị ung thư buồng trứng. 
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Do đó, rất có thể các chiến lược sàng lọc dân số trong tương lai sẽ sử dụng 

công cụ phân tầng rủi ro kết hợp các yếu tố này. 

4.2.2. Chất chỉ điểm u HE4 

- Giá trị chẩn đoán của HE4 trước điều trị (Bảng 3.10): Giá trị trung bình 

của HE4 trong nghiên cứu là 634,1±578,45 pmol/l (M: 449,2 pmol/l). Trong 

đó nồng độ trung bình ở nhóm BN còn kinh là 429,3±354,58 pmol/l và nhóm 

mãn kinh là 689,2±614,71 pmol/l. HE4 chủ yếu ở ngưỡng điểm cut-off 70 – 

500 pmol/l 55,6% (84/151) (Nhóm còn kinh, n = 22, 234,1±117,23 pmol/l; M: 

182,5 pmol/l; Nhóm mãn kinh, n = 62, 285,0±102,96 pmol/l, M: 268,4 

pmol/l).  

- Phân bố nồng độ trung bình HE4 trước điều trị và giai đoạn bệnh: 

Nồng độ trung bình HE4 của nhóm giai đoạn I là 217,0±196,67 pmol/l (n=14; 

M=168,0 pmol/l); nhóm giai đoạn II là 308,2±152,47 pmol/l (n=31, M=261,0 

pmol/l); nhóm giai đoạn III là 769,7±608,36 pmol/l (n=100; M=595,7 

pmol/l); nhóm giai đoạn IV là 1031,9±875,60 pmol/l (n=6; M= 785,5 pmol/l). 

Nồng độ HE4 tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

p<0,01. Giai đoạn bệnh càng muộn, nồng độ HE4 càng cao.  

Bên cạnh CA125, protein 4 (HE4) của mào tinh hoàn là dấu ấn sinh học 

khối u hứa hẹn nhất đối với ung thư buồng trứng. HE4 (WFDC2) được tạo 

thành từ hai nhánh protein whey axit (WAP) và 4 nhân lõi và đã được chứng 

minh là chỉ bộc lộ ở các khối ung thư buồng trứng biểu mô. Gen HE4 là một 

phần của nhóm các chất ức chế protease có chức năng trong miễn dịch bảo vệ 

và biểu hiện chủ yếu ở đường sinh sản và đường hô hấp trên và có thể được 

phát hiện ở huyết thanh của BN. Ngoài ra, HE4 không tăng cao trong các 

bệnh phụ khoa lành tính mà có CA125 tăng cao.82 Ở phụ nữ tiền mãn kinh 

CA125 ít đặc hiệu vì CA125 có xu hướng được tăng cao ở những bệnh phụ 

khoa lành tính và những bệnh không phụ khoa. Trong khi đó, HE4 không tăng 
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lên như CA125, giúp bổ sung cho CA125. Hai dấu ấn sinh học có độ nhạy 

tương tự nhau. Tuy nhiên, Ferraro và cộng sự. cho thấy các phép đo HE4 có 

độ đặc hiệu cao hơn đáng kể so với CA-125 (93% so với 78%).83 Nhiều 

nghiên cứu khác đã cho thấy cải thiện độ nhạy, độ đặc hiệu và tỷ lệ khả năng 

xảy ra đối với HE4 so với CA125.84 Andersen và cộng sự đã phát triển một 

chỉ số triệu chứng (SI) dựa trên một số chỉ số, bao gồm tăng kích thước bụng, 

đau, no sớm, ăn ít hơn và đầy bụng hơn 12 lần một tháng. Họ đã nghiên cứu 

sự kết hợp của SI với HE4 và CA125. Một thử nghiệm dương tính ở bất kỳ 

hai trong ba chỉ số tạo ra độ nhạy là 84% cùng với độ đặc hiệu là 98,5%. Việc 

bổ sung các nghiên cứu kết hợp chẩn đoán hình ảnh như một sàng lọc thứ hai 

sẽ có khả năng cung cấp một PPV tốt để tầm soát ung thư buồng trứng.85 

Trong một số trường hợp, sự kết hợp của HE4 và CA125 có thể có nhiều lợi 

thế. Ví dụ, giá trị HE4 khác nhau ở người hút thuốc và người sử dụng biện 

pháp tránh thai, trong khi giá trị CA125 ít bị ảnh hưởng hơn. Ngược lại, mức 

HE4 không thay đổi đáng kể trong u nội mạc tử cung, không giống như 

CA125.86 Điều thú vị là mức HE4 tăng lên theo độ tuổi. Do đó, phụ nữ sau 

mãn kinh có xu hướng có mức HE4 cao hơn. Điều ngược lại là đúng đối với 

CA125, nó thể hiện mức độ cao hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh với các tình trạng 

lành tính. Sự khác biệt này giữa các kiểu biểu hiện của HE4 và CA125 có thể 

giải thích cho hiệu quả vượt trội của HE4 ở BN tiền mãn kinh, trong khi 

CA125 hoạt động tốt hơn ở BN sau mãn kinh.63 

Moore và cộng sự đã kiểm tra một bảng các dấu ấn sinh học và tìm thấy 

sự kết hợp dấu hiệu kép của HE4 và CA125 tạo ra độ nhạy cao nhất trong số 

các kết hợp dấu hiệu khối u khác nhau và tăng độ nhạy của một mình 

CA125.87 Maggino và cộng sự kiểm tra độ nhạy và tính đặc hiệu của CA125 ở 

các ngưỡng khác nhau.88 Ở ngưỡng giới hạn trên bình thường là 35U / ml, 

CA125 đạt độ nhạy 78,3% và độ đặc hiệu 82%. Tăng giới hạn trên đến 65 
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U/ml, độ nhạy giảm xuống 71,7% và độ đặc hiệu được tăng lên 92,5%. Sử 

dụng ngưỡng giới hạn 65U/ml ở phụ nữ sau mãn kinh mang lại một độ đặc 

hiệu hữu ích cho việc dự đoán sự hiện diện của khối u ác tính cho lứa tuổi 

này. Do đó, việc bổ sung HE4 cho phép phát hiện khối u ác tính ở những BN 

có khối u không biểu hiện CA125 và sẽ bị bỏ sót bởi các thuật toán chỉ sử 

dụng CA125. Quan trọng không kém, sự kết hợp của HE4 và CA125 hoặc 

HE4 đơn lẻ đã được chứng minh là có độ nhạy cao hơn trong BN mắc bệnh ở 

giai đoạn đầu so với CA125.87 

Theo nghiên cứu của Karorina Partheen, n=374, HE4 không hoạt động 

tốt hơn CA125 trong tổng số nghiên cứu, nhưng có thể hữu ích hơn ở phụ nữ 

tiền mãn kinh.89 Giá trị dự đoán âm tính cao (92%) nếu CA125, HE4 hoặc cả 

hai đều âm tính. Phát hiện này cho thấy HE4 bổ sung thêm thông tin trong 

quá trình làm việc trước phẫu thuật. Việc thiếu các phương thức sàng lọc 

trước phẫu thuật để dự đoán kết quả chẩn đoán sẽ làm tăng các tăng thì phẫu 

thuật buồng trứng rộng rãi trong ổ bụng không cần thiết. Thuật toán ROMA, 

dựa trên HE4, CA125 và tình trạng mãn kinh, đã được hiển thị để phân tầng 

BN thành các nhóm có nguy cơ cao và thấp, cho phép phân loại chính xác 

hơn BN UTBT, chứng tỏ rằng việc thêm các xét nghiệm HE4 và CA125 trong 

đánh giá trước phẫu thuật của một khối u nang buồng trứng hoặc u nang vùng 

chậu đáng ngờ có thể giúp chọn đúng loại và thiết lập cho cuộc phẫu thuật, 

BN có thể được phẫu thuật nội soi bảo tồn, mà ít có nguy cơ chẩn đoán sai. 

Với việc áp dụng biện pháp này trước phẫu thuật, BN không chỉ có ít biến 

chứng trước phẫu thuật và ít mắc bệnh hơn do các thủ thuật ổ bụng không cần 

thiết, mà còn có thời gian nằm viện ngắn hơn, trở lại cuộc sống bình thường 

nhanh chóng hơn, và được để lại với một bên buồng trứng nguyên vẹn. 

HE4 là một chất chỉ điểm ung thư tăng dần theo bệnh và thấp hơn rõ rệt 

ở phụ nữ khỏe mạnh.90 Ở phụ nữ tiền mãn kinh khỏe mạnh CA-125 thường 
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tăng cao hơn HE4 trong các tình trạng phụ khoa lành tính khác nhau, HE4 là 

một chất bổ sung tốt để phân biệt dương tính giả CA-125 với dương tính thật, 

đặc biệt là ở phụ nữ còn khả năng sinh sản. Nghiên cứu khi lấy huyết thanh 

của phụ nữ khỏe mạnh và phụ nữ bị ung thư buồng trứng cho thấy CA-125 là 

chất chỉ điểm tốt hơn HE4 đối với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên và HE4 có độ đặc 

hiệu tốt hơn ở phụ nữ dưới 50 tuổi.85 Hơn nữa, Richard G Moore, so sánh các 

khối u lành tính và ác tính cho thấy HE4 có độ nhạy cao hơn CA-125 ở phụ 

nữ tiền mãn kinh, và CA-125 và HE4 hoạt động ở cùng mức độ ở phụ nữ sau 

mãn kinh.87 

- Phân bố nồng độ trung bình HE4 trước điều trị và mô bệnh học: Trong 

151 BN UTBT, chủ yếu là nhóm UTBM tuyến thanh dịch chiếm 84,1%. 

Nồng độ HE4 của nhóm UTBM tuyến thanh dịch độ cao là cao nhất, cao hơn 

ngưỡng cut-off 6-10 lần (833,2±656,16 pmol/l; M: 621,7 pmol/l), sau đó đến 

nồng độ HE4 của nhóm UTBM dạng NMTC (378,7±298,39 pmol/l; 278,4 

pmol/l), nồng độ HE4 của nhóm UTBM thanh dịch độ thấp (370,6±272,18 

pmol/l; 300,0 pmol/l), nồng độ HE4 của nhóm UTBM  nhày (262,0±142,33 

pmol/l; 220,0 pmol/l), và nồng độ HE4 của nhóm UTBM tế bào sáng 

(202,2±56,96 pmol/l; M: 70,3 pmol/l). Nồng độ HE4 của nhóm UTBM  tế 

bào sáng là thấp nhưng vẫn cao hơn ngưỡng cut-off . Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê khi so sánh nồng độ HE4 của các thể giải phẫu bệnh. Qua số liệu 

này, chúng ta thấy HE4 rất nhạy ở nhóm ung thư biểu mô, và nhạy giảm dần 

theo các thể giải phẫu bệnh sau: UTBM tuyến thanh dịch độ cao, UTBM 

tuyến dạng NMTC; UTBM tuyến thanh dịch độ thấp, UTBM tuyến nhầy và 

UTBM tế bào sáng. Mức độ tăng của HE4 giống mức độ tăng của CA125 

trong các thể giải phẫu bệnh. 

- Phân bố nồng độ trung bình HE4 trước điều trị và nhóm tuổi: Nồng độ 

HE4 tăng dần so với độ tuổi, tuổi càng cao thì nồng độ HE4 càng cao, nhưng 
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sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,75). Nhóm < 30 tuổi là 

299,9±131,71 pmol/l (n: 5; M: 261,8 pmol/l); nhóm 30 – 39 tuổi: 

718,8±1206,68 pmol/l (n: 10; M: 350,0 pmol/l); nhóm 40 – 49 tuổi: 

610,8±509,30 pmol/l (n: 36; M: 435,6 pmol/l); nhóm tuổi 50 – 59 tuổi: 

649,8±500,13 pmol/l (n: 62; M: 521,8 pmol/l); nhóm ≥ 60 tuổi: 652,5±569,54 

pmol/l (n: 38; M: 473,9 pmol/l). Với số liệu này, liệu có thể có giả thiết tuổi 

càng cao, miễn dịch và thể trạng chung càng giảm, nên u tiến triển nhanh và 

nhiều, khiến nồng độ HE4 càng cao?  

Phân bố nồng độ trung bình HE4 trước điều trị và tình trạng kinh nguyệt: 

Trong 151 BN có 32 BN còn kinh, nồng độ trung bình là 429,3±354,58 

pmol/l (M: 310,9 pmol/l) và n=119 BN mãn kinh, nồng độ trung bình là 

689,2±614,71 pmol/l (M: 469,0 pmol/l). Nhóm mãn kinh có nồng độ HE4 cao 

hơn nhóm còn kinh, sự khác biệt có ý nghĩa thông kê (p=0,03). 

4.2.3. ROMA 

- Giá trị chẩn đoán của ROMA trước điều trị (Bảng 3.15): Giá trị trung 

bình của ROMA trong nghiên cứu là: 89,7±14,0% (M: 95,8%). Giá trị ROMA 

test của nhóm mãn kinh (92,8±8,12%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 

chưa mãn kinh (78,3±22,92) với p<0,001.  

Việc tìm kiếm các chất chỉ điểm UTBT chính xác là một quá trình liên 

tục. Nên việc tìm ra HE4 và tạo ra thuật toán ROMA test kết hợp giữa CA125 

và HE4 là bước mới nhằm phát hiện sớm về UTBT, và khắc phục các hạn chế 

của CA125. ROMA được sử dụng để phân loại BN thành nguy cơ cao và thấp 

đối với ung thư buồng trứng. Trong nghiên cứu Richrd G Moore, 531 BN, 

ROMA đạt độ nhạy 92,3% và độ đặc hiệu là 75% ở phụ nữ sau mãn kinh. 

CA125 có tỷ lệ dương tính giả 38% ở phụ nữ tiền mãn kinh cao hơn HE4 

(10%).90 Các khối u phụ khoa lành tính, chẳng hạn như lạc nội mạc tử cung, 

đi kèm với sự gia tăng giá trị CA125 và RMI. Trong những trường hợp như 
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vậy, sự kết hợp giữa HE4 và CA125 (ROMA) là một lựa chọn có giá trị 

hơn.91 Một nghiên cứu khác đánh giá HE4, CA125 và ROMA ở người Thổ 

Nhĩ Kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số ROMA vượt trội hơn CA125 về 

độ nhạy (88% so với 63%) với độ đặc hiệu 95%.84 Chan và cộng sự đã đánh 

giá CA125, HE4 và ROMA trong việc phân biệt giữa các khối lành tính và 

ung thư buồng trứng biểu mô ở dân số Châu Á. HE4 có độ nhạy và giá trị dự 

báo âm tính thấp hơn so với CA125 nhưng độ đặc hiệu và giá trị dự báo 

dương tính cao hơn. ROMA cho thấy độ nhạy tương tự như CA125 với độ 

đặc hiệu được cải thiện một chút. ROMA hoạt động tốt hơn ở phụ nữ tiền 

mãn kinh, điều này có thể do thiếu sự gia tăng HE4 ở phụ nữ tiền mãn kinh 

với các tình trạng lành tính so với CA125.92 Trong một nghiên cứu khác, 

Moore và cộng sự đã chứng minh mối quan hệ bổ sung giữa HE4 và CA125. 

ROMA và RMI, bao gồm sự kết hợp của siêu âm, CT scan và MRI, đã được 

so sánh. Trong nghiên cứu của họ, ROMA cho thấy nhiều hứa hẹn hơn RMI 

trong việc dự đoán nguy cơ ung thư buồng trứng giai đoạn sớm.93  

Theo Fake Li, nghiên cứu từ 7 792 mẫu được lấy từ 11 nghiên cứu. 

ROMA để chẩn đoán UTBT có độ nhạy: ROMA (0,86, 95%CI 0,81-0,91) lớn 

hơn HE4 (0,80, 95%CI 0,73-0,85); độ đặc hiệu: HE4 (0,94, 95%CI 0,90-0,96) 

lớn hơn ROMA (0,84, 95%CI 0,79-0,88) lớn hơn CA125 (0,78, 95%CI 0,73-

0,83).94 ROMA rất tốt để phân biệt ung thư buồng trứng biểu mô với khối 

lành tính vùng chậu. HE4 không tốt hơn CA125 trong chẩn đoán UTBT. 

ROMA hứa hẹn là chất dự báo ung thư buồng trứng biểu mô để thay thế 

CA125, nhưng việc sử dụng nó đòi hỏi phải khám phá thêm. 

Nghiên cứu khác cho thấy độ nhạy của ROMA test là 93,9%. Hay nói 

cách khác, cứ 100 BN trong nghiên cứu đã được mổ ra, có kết quả giải phẫu 

bệnh chứng minh là BN đó bị UTBT, thì trong đó có 94 BN có ROMA test 

trước mổ được cảnh báo đúng là BN đó có nguy cơ UTBT. Độ nhạy CA125: 
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95,5%; HE4: 84,4%. Thuật toán ROMA test hoàn toàn phụ thuộc vào nồng độ 

CA125, HE4, nhưng đó chính là cái hay thuật toán đã được các nhà khoa học 

sáng tạo ra. Không phải chỉ có nồng độ CA125 và HE4 cao là có yếu tố nguy 

cơ, mà chỉ cần ngưỡng CA125 và HE4 nhất định, mà làm cho ROMA test 

cao, thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ, là BN đó cần được theo dõi và kiểm tra 

chặt chẽ hơn, nhằm phát hiện sớm UTBT. Độ nhạy chẩn đoán cao, giúp ích 

phát hiện sớm BN UTBT. Trong UTBT, BN càng được phát hiện sớm, càng 

được điều trị sớm, nâng cao hiệu quả, chất lượng điều trị, giảm thiệt hại kinh 

tế và sức khỏe BN được nâng cao.  

- Phân bố trung bình ROMA trước điều trị và giai đoạn bệnh: Giá trị 

trung bình ROMA của nhóm giai đoạn I là 68,8±22,75 % (n=14; M=73,3%); 

nhóm giai đoạn II là 83,4±14,84% (n=31, M=87,2%); nhóm giai đoạn III là 

94,2±7,95% (n=100; M=97,4%); nhóm giai đoạn IV là 96,9±4,66% (n=6; 

M=98,9). ROMA tăng dần theo giai đoạn bệnh, sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê, p<0,01. Giai đoạn bệnh càng muộn, ROMA càng cao. ROMA khác biệt 

hẳn giữa nhóm giai đoạn sớm (FIGO I) so với nhóm giai đoạn tiến xa (FIGO 

II, III, IV). Dù ở giai đoạn sớm (FIGO I), ROMA cũng tăng cao gấp 2-3 lần 

điểm cut-off có nguy cơ.  

Tác giả Richard G Moore, so sánh chỉ số nguy cơ Bệnh ác tính (RMI) 

với thuật toán ác tính (ROMA) để dự đoán UTBT ở phụ nữ có khối u vùng 

chậu, n=457, phụ nữ có kết quả siêu âm, CT và MRI, và HE4 huyết thanh và 

CA 125 trước khi phẫu thuật.93 Giá trị RMI được xác định bằng cách sử dụng 

CA 125, thang điểm chẩn đoán hình ảnh và tình trạng mãn kinh. Giá trị 

ROMA đã được xác định sử dụng HE4, CA 125, và tình trạng mãn kinh. Kết 

quả: FIFO I: ROMA có độ đặc hiệu là 75%, độ nhạy là 94,3% và RMI có độ 

nhạy 84,6% . Ở BN giai đoạn  II: ROMA có độ nhạy 85,3% so với 64,7% đối 

với RMI (p <0,0001). Richard G Moore kết luận thuật toán hồi quy HE4 và 
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CA125 để tính giá trị ROMA đạt được độ nhạy cao hơn đáng kể để xác định 

phụ nữ bị UTBT so với RMI. 

- Phân bố trung bình ROMA trước điều trị và mô bệnh học: Trong 151 

BN, ROMA của nhóm UTBM tuyến thanh dịch độ cao là cao nhất 

(94,3±8,64%; M: 97,9%), sau đó đến ROMA của nhóm UTBM tế bào sáng 

(89,7±14,0%; M: 88,8%), ROMA của nhóm UTBM nhầy (85,5±87,74%; M: 

85,5%), ROMA của nhóm UTBM dạng nội mạc tử cung (83,4±15,36%; M: 

87,9%). ROMA của nhóm UTBM thanh dịch độ thấp là thấp nhất nhưng vẫn 

cao hơn cut-off khoảng 3-8 lần (82,4±19,47%; M: 90,1%). Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê khi so sánh ROMA của các thể giải phẫu bệnh p< 0,01. Qua 

số liệu này, chúng ta thấy ROMA rất nhạy ở nhóm ung thư biểu mô, và nhạy 

giảm dần theo các thể giải phẫu bệnh sau: UTBM tuyến thanh dịch độ cao, tế 

bào sáng, UTBM tuyến nhầy, UTBM tuyến dạng NMTC, UTBM tuyến thanh 

dịch độ thấp.  

Sự kết hợp của HE4 và CA125 trong các thuật toán nguy cơ bệnh ác tính 

trình bày trong nghiên cứu này có thể được sử dụng để phân loại phụ nữ thành 

các nhóm nguy cơ cao và thấp cho phép phân nhóm phụ nữ hiệu quả đến các 

trung tâm phẫu thuật thích hợp để được chăm sóc. 

4.3. Giá trị của chất chỉ điểm u CA125 Và HE4 trong theo dõi điều trị 

UTBT 

4.3.1. Phương pháp điều trị. 

Trong tổng số 151 BN có 1,3% BN được điều trị phẫu thuật bảo tồn, có 

98,7% BN được phẫu thuật giảm tổng thiểu khối u, cắt tử cung toàn bộ, hai 

phần phụ, mạc nối lớn, lấy u tối đa và điều trị hóa chất phác đồ nền tảng là 

platinum, trong đó phác đồ đầu tay là Paclitaxel-carboplatin. Trong đó có 

36,4% BN được phẫu thuật không còn u trên đại thể; 43,7% BN được phẫu 
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thuật còn u dưới 0,5cm; 15,2% BN được phẫu thuật u còn dưới 1 cm; 4,6% 

BN được phẫu thuật u còn trên 1 cm (Bảng 3.18). 

Trong UTBT, ngoài chẩn đoán và phân giai đoạn, phẫu thuật có vai trò 

chính là lấy bỏ tế bào UTBT tối ưu (các nỗ lực phẫu thuật nhằm loại bỏ phần 

lớn khối u) vì lượng khối u còn sót lại là một trong những yếu tố tiên lượng 

quan trọng nhất đối với sự sống còn của phụ nữ bị ung thư buồng trứng biểu mô. 

Một kết quả tối ưu của phẫu thuật không còn tế bào UTBT vẫn còn là một chủ 

đề tranh cãi của nhiều bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa. Năm 2011, nhóm 

Ung thư Phụ khoa (GOG) hiện định nghĩa 'tối ưu' là có các nốt khối u còn sót lại, 

mỗi nốt có đường kính tối đa từ 1 cm trở xuống và tốt nhất là kết quả phẫu thuật 

lý tưởng (UTBT còn vi mô hay không nhìn thấy ung thư trên đại thể) là kết quả 

phẫu thuật lý tưởng.95,96 

4.3.2. Giá trị của CA125, HE4 trong theo dõi điều trị 

Tiến hành theo dõi trong quá trình nghiên cứu, BN được chia thành hai 

nhóm kết quả: đáp ứng hoàn toàn (lâm sàng không còn u; chẩn đoán hình ảnh 

không có u; nồng độ CA125< 35U/ml; HE4 < 70 pmol/l; ROMA không có 

nguy cơ); và đáp ứng kém, tiến triển trong điều trị (đáp ứng kém với điều trị: 

lâm sàng không còn u hoặc còn ít u; chẩn đoán hình ảnh không có u hoặc 

giảm u; nồng độ CA125 và/hoặc HE4 có giảm, song vẫn lớn hơn chỉ số bình 

thường; Không đáp ứng với điều trị, bệnh tiến triển trong điều trị: lâm sàng có 

u tái phát; chẩn đoán hình ảnh có u tái phát hay thể tích của u không thay đổi; 

nồng độ CA125, HE4 không giảm hoặc tăng lên).  

Bảng 3.20, nghiên cứu đánh giá nồng độ trước điều trị của các chất giữa 

nhóm đáp ứng hoàn toàn với điều trị và nhóm đáp ứng kém, tiến triển trong 

điều trị. Nồng độ CA125 của nhóm đáp ứng hoàn toàn 1057,3±1183,81 U/ml 

(n: 128; M: 745,6 U/ml) và nhóm đáp ứng kém 2387,3±2600,84 U/ml (n: 23; 

M: 1000,0  U/ml) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. HE4 của nhóm đáp ứng 
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hoàn toàn 642,4±588,13 pmol/l (n: 128; M: 436,9 pmol/l) và HE4 của nhóm 

đáp ứng kém 588,1±530,99 pmol/l (n: 23; M: 465,0 pmol/l) sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p=0,303). ROMA của nhóm đáp ứng hoàn toàn 

89,3±14,47% (n: 128; M: 95,4) thấp hơn nhóm đáp ứng kém là 92,1±10,92 % 

( n: 23; M: 97,7) tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Vậy là có 

sự khác biệt về nồng độ CA125 của 2 nhóm đáp ứng và không đáp ứng ngay 

từ trước điều trị. Nồng độ càng cao dự đoán khả năng đáp ứng với điều trị 

càng thấp. Nồng độ chất chỉ điểm ung thư càng cao, cũng dự đoán khả năng 

tổn thương ung thư càng nhiều, nên có thể đó là lý do khả năng đáp ứng với 

điều trị càng thấp. 

4.3.3. Giá trị của CA125 sau các đợt điều trị. 

Ở các nước Phương Tây, ung thư phụ khoa chiếm 15% trong các ung thư 

ở nữ giới và là nguyên nhân của khoảng 10% các ca tử vong vì ung thư. Ung 

thư buồng trứng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Vì vậy, Viện Hàn Lâm Hóa sinh 

lâm sàng Hoa kỳ (NACB, USA) và nhóm chuyên gia Châu Âu về các chất chỉ 

điểm ung thư (EGTM) khuyến nghị cách sử dụng các chất chỉ điểm ung thư 

trong ung thư buồng trứng.97 

- Nồng độ CA125 huyết thanh không nên sử dụng để sàng lọc người 

không có triệu chứng nhằm phát hiện ung thư buồng trứng trong cộng đồng 

- Nồng độ CA125 nên được đo 6 tháng/lần cùng với siêu âm đầu dò âm 

đạo, giúp phát hiện sớm ung thư buồng trứng ở những người có hay không có 

tiền sử gia đình mắc các bệnh: ung thư vú; ung thư buồng trứng; có biểu hiện 

đột biến BRCA1, BRCA2 hoặc gen sửa lỗi bắt cặp nhiễm sắc thể. 

- Nồng độ CA125 nên được làm ở những phụ nữ có khối u vùng chậu để 

phân biệt bệnh lành tính hay ác tính. 

- Nồng độ CA125 nên được theo dõi trong quá trình điều trị ban đầu để 

dự đoán tiên lượng bệnh. 
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- Nồng độ CA125 có thể được sử dụng để chứng minh BN không đáp 

ứng với điều trị. 

Trong nghiên cứu, chúng tôi theo dõi nồng độ CA125 qua các thời 

điểm: trước điều trị phẫu thuật; sau điều trị phẫu thuật khoảng 2-3 tuần (trước 

đợt hóa chất đầu tiên); sau hóa chất 3 đợt; sau hóa chất 6 đợt. 

Nhóm có đáp ứng hoàn toàn, CA125 lần lượt tại các nhóm trước mổ: 

1057,3±551,09 UI/ml, M: 745,9 (50,0-5172,0) UI/ml. Nhóm sau mổ: 

338,4±55,09 UI/ml, M: 125,5 (4,0-2771,6). Nhóm sau 3 đợt hóa chất: 

21,9±34,4 UI/ml M: 12,2 (2,6-322,1) UI/ml. Nhóm sau 6 đợt hóa chất: 

11,8±8,51 UI/ml, M: 9,5 UI/ml (2,5-61,3). So sánh trước mổ và sau mổ, sự 

khác biệt có ý  nghĩa thống kê, p<0,01. So sánh sau mổ với sau 3 đợt hóa 

chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Đặc biệt so sánh trước mổ và 

kết thúc điều trị hóa chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Nhóm đáp 

ứng kém với điều trị, cũng có có giảm CA125 tương tự giữa các đợt điều trị 

tuy nhiên mức độ giảm không nhiều như so với đáp ứng hoàn toàn và có xu 

hướng tăng nhẹ sau khi kết thúc 6 chu kỳ hóa trị. Thời điểm sau khi phẫu 

thuật, nồng độ CA125 giảm nhanh trong vòng 1 tuần và về bình thường 

khoảng 3-6 tuần sau mổ. Nhiều ý kiến còn cho rằng CA125 có thể thay phẫu 

thuật second look, nếu nồng độ CA125 vẫn cao hoặc tăng trở lại, chứng tỏ 

còn u và cần có điều trị thích hợp, không cần mổ lại. Tuy nhiên với trường 

hợp CA125 không cao, vẫn có thể vẫn còn u, cần phẫu thuật second look. 

Trong ung thư buồng trứng, CA125 phản ánh chính xác tình trạng khối u 

trước và sau hóa chất.  

Thực tế lâm sàng khi chúng tôi mổ rất nhiều BN ung thư buồng trứng, 

những BN đáp ứng với hóa chất, sau khi được mổ lại với chẩn đoán vì tắc 

ruột, ổ bụng hoàn toàn không có tổn thương ung thư, sinh thiết các vị trí nghi 

ngờ luôn có giải phẫu bệnh âm tính. Nhưng những BN đáp ứng kém với điều 
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trị hoặc tiến triển ngay trong điều trị, nếu có chỉ định mổ lại, thì tổn thương 

ung thư khá khó lấy, có xu hướng co cụm lại thành một khối cứng, có những 

trường hợp tạo các lớp màng phủ thành ruột. 

Bảng 3.22, so sánh CA125 sau các đợt điều trị với giai đoạn bệnh, tại các 

giai đoạn bệnh I, II, III, IV đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

CA125 trước mổ với sau mổ, sau mổ với hóa chất 3 đợt và trước mổ với kết 

thúc điều trị. Giai đoạn I, trước mổ là 305,8±284,61 UI/ml và sau 6 đợt hóa 

chất là 9,5±5,22 UI/ml; Giai đoạn II, trước mổ là 544,7±473,61 UI/ml và sau 

6 đợt hóa chất là 10,6±5,81 UI/ml; Giai đoạn III, trước mổ là 1472,2±1460,06 

UI/ml và sau 6 đợt hóa chất là 58,6±183,52 UI/ml; Giai đoạn IV, trước mổ là 

3642,4±3880,53 UI/ml và sau 6 đợt hóa chất là 167,8±248,54 UI/ml. Sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê càng khẳng định vai trò quan trọng của CA125 trong 

theo dõi điều trị của ung thư buồng trứng. BN đáp ứng và tiến triển tốt trong 

điều trị, tương đương với nồng độ CA125 giảm nhiều và có ý nghĩa thống kê 

Bảng 3.25, so sánh CA125 của các đợt điều trị với các nhóm giải phẫu 

bệnh, tất cả các nhóm của ung thư biểu mô buồng trứng đều có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê giữa trước điều trị và kết thúc điều trị, đặc biệt giảm 

mạnh từ trước phẫu thuật xuống sau phẫu thuật và sau 3 đợt hóa chất, giảm ít 

hơn sau 6 đợt hóa chất. Nhóm UTBM thanh dịch độ thấp 537,6±480,28 UI/ml  

trước mổ, giảm xuống 21,2±57,67 UI/ml khi kết thúc điều trị; Nhóm UTBM 

thanh dịch độ cao 1733,2±1841,92 UI/ml xuống 64,4±199,65 UI/ml; Nhóm 

UTBM tuyến nhầy 648,1±679,35 UI/ml giảm xuống 8,6±3,67 UI/ml; UTBM 

dạng nội mạc 697,8±695,28 UI/ml giảm xuống 24,3±41,94 UI/ml; UTBM tế 

bào sáng 780,8±543,18 UI/ml giảm xuống 133,1±218,44 UI/ml. 

Theo Robert C. Bast, 83 trong số 101 BN (82%) bị ung thư biểu mô 

buồng trứng đã được phẫu thuật có mức kháng nguyên tăng cao.98 Ở 38 BN bị 

ung thư biểu mô buồng trứng được theo dõi từ 2 đến 18 lần trong vòng từ 2 
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đến 60 tháng, mức độ kháng nguyên dao động từ dưới 1 đến hơn 8000 UI trên 

mỗi mililit. Nồng độ CA 125 tăng hoặc giảm tương quan với sự tiến triển 

hoặc thoái lui của bệnh ở 42 trong số 45 trường hợp (93%). Xác định mức CA 

125 có thể hỗ trợ trong việc theo dõi đáp ứng với điều trị ở BN ung thư buồng 

trứng biểu mô. 

Tác giả Anne M.Van Altena nghiên cứu giá trị tiên lượng của nồng độ 

CA125 huyết thanh sau khi điều trị kết thúc ở nhóm BN ung thư buồng trứng 

được lựa chọn.99 Các BN được chọn từ một nghiên cứu dựa trên dân số trên 

các BN UT BMBT được chẩn đoán từ năm 1996 đến 2006 tại 11 bệnh viện 

Hà Lan. Tất cả 331 BN đạt đáp ứng hoàn toàn (nghĩa là không có dấu hiệu 

thực thể hoặc X quang của bệnh còn sót lại và giá trị CA125 ≤ 35 kUI/ l) sau 

khi điều trị ban đầu đều được đưa vào. Kết quả cho thấy CA125 ≤ 5 kUI/l (n 

= 69) có liên quan đáng kể với cả PFS dài hơn và OS dài hơn (lần lượt kiểm 

tra thứ hạng p <0,01 và p = 0,03). CA125 là một biến số tiên lượng độc lập 

(HR = 1,51, 95%CI: 1,04–2,31) đối với PFS bên cạnh loại mô học, giai đoạn 

FIGO và khối u còn sót lại sau phẫu thuật. BN UTBMBT  đạt được đáp ứng 

hoàn toàn sau điều trị chính tiêu chuẩn và đạt giá trị CA125 ≤ 5 kUI/l có PFS 

và OS dài hơn đáng kể. Hơn nữa, CA125 ≤ 5 kUI/l là một yếu tố dự báo độc 

lập về sự tái phát của khối u. 

Ung thư buồng trứng là bệnh có tỷ lệ tái phát cao, đặc biệt là khi bệnh đã 

ở giai đoạn muộn. Nghiên cứu cho thấy ung thư buồng trứng tái phát ở 25% 

BN giai đoạn sớm và hơn 80% BN giai đoạn cuối.100 Những tiến bộ trong 

điều trị (tức là hóa trị) ung thư buồng trứng dường như có ảnh hưởng tối thiểu 

đến tỷ lệ tử vong, vì tỷ lệ sống sót sau 12 năm đã được cải thiện một cách 

khiêm tốn kể từ khi áp dụng hóa trị liệu.101 Ung thư buồng trứng tái phát có 

liên quan đến việc giảm tỷ lệ sống sót đáng kể và thường được đặc trưng là rất 

khó chữa khỏi. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm và 12 năm đối với ung thư buồng 
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trứng tái phát lần lượt là dưới 30% và 5%.102 Tầm soát tái phát ung thư buồng 

trứng bao gồm khám sức khỏe, chẩn đoán hình ảnh và theo dõi CA125 huyết 

thanh. Khoảng 80–90% tất cả các trường hợp tái phát có thể được chẩn đoán 

bằng khám sức khỏe và kiểm tra nồng độ CA125 huyết thanh. Ngoài ra, các 

kỹ thuật hình ảnh khác nhau có thể được sử dụng đi kèm với các chất chỉ 

điểm ung thư để phát hiện tái phát ung thư buồng trứng. Trong một nghiên 

cứu của Salani và cộng sự, những BN không còn tổn thương sau phẫu thuật 

sống sót lâu hơn so với những BN mắc bệnh tồn dư đại thể (50 tháng so với 

7,2 tháng, p <0,01).103 Vì ngăn ngừa tái phát tương đương với ngăn ngừa tử 

vong, các kỹ thuật sàng lọc hiệu quả bao gồm CA125 có thể giúp chẩn đoán 

nhanh chóng tái phát, dẫn đến khả năng giảm tế bào ung thư sót lại. CA125 là 

dấu ấn sinh học hữu ích nhất về mặt lâm sàng để dự đoán và quản lý bệnh tái 

phát ở BN ung thư buồng trứng. Giá trị tăng và giảm của CA125 là yếu tố dự 

báo sự tiến triển và thoái triển của bệnh trong 90% trường hợp. Hơn nữa, sự 

gia tăng hơn gấp đôi nồng độ ngưỡng CA125 bình thường là 35 U/mL là một 

yếu tố dự báo hợp lệ về tái phát khối u sau hóa trị liệu đầu tay.104 CA125 có 

thể phát hiện tái phát ung thư buồng trứng với độ nhạy 62–94% và độ đặc 

hiệu 91–100%.105 

Tác giả Jame L Wilder, nghiên cứu những BN bị ung thư buồng trứng 

biểu mô sản xuất CA-125 có mức kháng nguyên tăng dần, mặc dù BN vẫn 

trong phạm vi bình thường (<35 U / ml) sau khi hoàn thành điều trị.106 Tất cả 

BN đều có lâm sàng hoàn toàn không có triệu chứng và được xác định bởi 

chẩn đoán hình ảnh âm tính và giá trị CA-125 huyết thanh bình thường (<35 

U / ml). Tất cả các BN được xác định CA-125 huyết thanh trong khoảng thời 

gian từ 1 đến 3 tháng sau khi điều trị. Mức CA-125 huyết thanh tăng được 

định nghĩa là sự gia tăng dần dần của ít nhất ba giá trị CA-125 trên hệ số biến 

thiên đối với xét nghiệm. Không có BN nào có một đợt bệnh viêm vùng chậu 
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hoặc đường tiêu hóa đã biết trong thời gian CA-125 huyết thanh tăng dần. Kết 

quả những BN có tăng dần đều nồng độ CA125, mặc dù vẫn dưới ngưỡng 

35U/ml, tất cả đều phát triển thành ung thư buồng trứng tái phát. Sự tái phát 

của khối u được ghi nhận bởi các tổn thương mới xuất hiện trên các nghiên 

cứu hình ảnh hoặc bằng xác nhận mô học. Thời gian trung bình đến tái phát là 

21 tháng (trung vị là 22, khoảng 12–33). Thời gian trung bình từ giá trị CA 

125 huyết thanh tăng sớm thứ ba đến khi xác nhận tái phát trên lâm sàng hoặc 

X quang là 189 ngày (khoảng = 84–518). Tất cả các lần tái phát là trong ổ 

bụng, Jame L Wilder kết luận, những BN có tiền sử ung thư buồng trứng, ba 

giá trị CA-125 huyết thanh tăng dần trong phạm vi bình thường (<35 U/ml) 

trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng có liên quan đến khả năng tái phát 

khối u cao. Những BN có mô hình như vậy nên được điều tra ngay lập tức để 

loại trừ, xác định ung thư tái phát 

Tác giả G.J.S.Rustin, nghiên cứu rằng mức CA 125 thường xuyên tăng 

trước khi có bằng chứng lâm sàng về sự tiến triển của bệnh ung thư buồng 

trứng.104 Đối với các thử nghiệm lâm sàng, một định nghĩa được chấp nhận về 

sự tiến triển theo CA 125 là bắt buộc. Do đó chúng tôi xác định mức độ CA 

125 thay đổi là yếu tố dự đoán chính xác nhất về tái phát ở những BN được 

theo dõi sau khi điều trị ung thư buồng trứng, CA 125 tăng gấp đôi từ giới hạn 

trên của mức bình thường được xác định là tái phát.  

Theo tác giả Tanja Fehm, phần lớn BN ung thư buồng trứng sẽ bị tái 

phát trong ổ bụng trong vòng 5 năm đầu sau phẫu thuật, nhiều công cụ chẩn 

đoán khác nhau như siêu âm hoặc CT, X-quang định kỳ để phát hiện sự tái 

phát ung thư buồng trứng, tuy nhiên, các xét nghiệm này có độ nhạy và độ 

đặc hiệu hạn chế.107 Hơn nữa, các  chẩn đoán hình ảnh rất tốn kém. CA125 là 



101 
 

 

 

một chất chỉ điểm khối u có độ nhạy cao ở BN ung thư buồng trứng, hữu ích 

trong việc theo dõi định kỳ ở BN ung thư buồng trứng, bổ sung cho các xét 

nghiệm chẩn đoán hình ảnh. 

Tóm lại, ung thư buồng trứng là một bệnh tiên lượng kém và giảm dần 

theo giai đoạn bệnh, giai đoạn càng muộn thì tiên lượng càng kém hơn. 

CA125 là một glycoprotein trọng lượng phân tử cao đã đóng vai trò là dấu ấn 

sinh học chính của bệnh ung thư buồng trứng trong gần 4 thập kỷ. CA125 đã 

đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn sàng lọc, điều trị và theo dõi quản 

lý ung thư buồng trứng. Việc phát hiện sớm ung thư buồng trứng có thể có tác 

động đáng kể đến việc cải thiện tỷ lệ sống sót cho UTBT. Chẩn đoán sớm ung 

thư buồng trứng ở giai đoạn I và II thông qua tầm soát với CA125 cho thấy 

rất ít hứa hẹn. Tuy nhiên, sự thay đổi mô hình gần đây đối với chẩn đoán ung 

thư buồng trứng có thể dẫn đến kết quả thú vị hơn. Việc chẩn đoán sớm các 

khối u UTBT trong quá trình phát triển của chúng đòi hỏi sự sẵn có của các 

kỹ thuật sàng lọc dễ dàng tiếp cận và tiết kiệm chi phí. Xét nghiệm với giá trị 

ngưỡng giới hạn tăng và khả năng theo dõi CA125 theo chiều dọc có thể là 

những lựa chọn hiệu quả so với việc sàng lọc những phụ nữ có nguy cơ trung 

bình với các phép đo CA125 ở ngưỡng duy nhất. Các phép đo UTBT, CA125 

cũng có thể có khả năng phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn tiến triển ở như 

giai đoạn IIIA/ B, nơi có nhiều khả năng bị kiểm duyệt tế bào u tối ưu hơn. 

Ngoài ra, sự kết hợp của các dấu ấn sinh học khác với CA125 có thể làm tăng độ 

nhạy của dấu ấn sinh học này trong các quần thể đa dạng. Do đó, chúng tôi tin 

rằng các kỹ thuật sàng lọc dựa trên CA125 hiện tại sẽ phải được xem xét lại nếu 

chúng ta muốn giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do ung thư buồng trứng.77 
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4.3.4. Giá trị của HE4 sau các đợt điều trị 

Trong nghiên cứu, chúng tôi theo dõi nồng độ HE4 qua các thời điểm: 

trước điều trị phẫu thuật; sau điều trị phẫu thuật khoảng 2-3 tuần (trước đợt 

hóa chất đầu tiên); sau hóa chất 3 đợt; sau hóa chất 6 đợt.  

Nhóm có đáp ứng hoàn toàn với điều trị, HE4 lần lượt tại thời điểm 

trước mổ: 642,4±588,13 pmol/l; M: 436,9 (75,0-4091,7) pmol/l, sau mổ: 

135,8±171,90 pmol/l; M 83,1 (19,3-1489,0) pmol/l. Nhóm sau 3 đợt hóa chất: 

64,3±29,30 pmol/l; M 59,5 (23,9-232,6) pmol/l. Nhóm sau 6 đợt hóa chất: 

53,6±18,85 pmol/l; M 51,9 (20,0-161,7) pmol/l. So sánh trước mổ và sau mổ, 

sự khác biệt có ý  nghĩa thống kê, p<0,01. So sánh sau mổ với sau 3 đợt hóa 

chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Đặc biệt so sánh trước mổ và 

kết thúc điều trị hóa chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Khi phân 

tích nhóm đáp ứng kém hay tiến triển trong điều trị, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các thời điểm điều trị tương tự với nhóm đáp ứng hoàn toàn với 

điều trị. Nhóm đáp ứng kém với điều trị, vì là lần điều trị đầu tiên, vẫn có sự 

đáp ứng với điều trị, nên sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, mức độ 

giảm của HE4 giữa các đợt điều trị thấp hơn nhóm đáp ứng hoàn toàn và có 

xu hướng tăng sau khi kết thúc quá trình điều trị 

Bảng 3.27, so sánh HE4 sau các đợt điều trị với giai đoạn bệnh, tại các 

giai đoạn bệnh I, II, III, IV đa phần đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) của HE4 trước mổ với sau mổ, sau mổ với hóa chất 3 đợt, sau 3 chu 

kì hóa chất với sau 6 chu kì hóa chất và trước mổ với kết thúc điều trị. Giai 

đoạn I, trước mổ là 217,0±196,97 pmol/l (n=14) và sau 6 đợt hóa chất là 

42,7±14,3 pmol/l; Giai đoạn II, trước mổ là 308,2±152,47 pmol/l (n=40) và 

sau 6 đợt hóa chất là 56,1±14,52 pmol/l; Giai đoạn III, trước mổ là 
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769,7±608,36 pmol/l (n=100) và sau 6 đợt hóa chất là 69,7±42,03 pmol/l; 

Giai đoạn IV, trước mổ là 1031,9±875,60 pmol/l (n=6) và sau 6 đợt hóa chất 

là 99,1±76,17 pmol/l; Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê càng khẳng định vai 

trò quan trọng của HE4 trong theo dõi điều trị của ung thư buồng trứng. BN 

đáp ứng và tiến triển tốt trong điều trị, tương đương với nồng độ HE4 giảm 

nhiều và có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3.29, so sánh HE4 của các đợt điều trị với các nhóm giải phẫu 

bệnh, tất cả các nhóm của ung thư biểu mô buồng trứng đều có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê giữa trước điều trị và kết thúc điều trị, đặc biệt giảm 

mạnh từ trước phẫu thuật xuống sau phẫu thuật và sau 3 đợt hóa chất, giảm ít 

hơn sau 6 đợt hóa chất. Nhóm UTBM thanh dịch độ thấp 370,6±272,18 

pmol/l giảm xuống 50,2±16,90 pmol/l; Nhóm UTBM thanh dịch độ cao 

833,2±656,16 pmol/l xuống 73,1±46,37 pmol/l; Nhóm UTBM tuyến  nhầy 

262,0±142,33 pmol/l giảm xuống 66,2±20,12 pmol/l; UTBM dạng nội mạc 

378,6±298,39 pmol/l giảm xuống 62,1±31,42 pmol/l; UTBM tế bào sáng 

202,2±56,96 pmol/l giảm xuống 61,3±35,83 pmol/l. 

4.3.5. Giá trị của ROMA sau các đợt điều trị 

ROMA có ý nghĩa hơn CA125 hay HE4 đơn độc trong phân biệt u 

buồng trứng lành tính và ung thư buồng trứng. Đặc biệt ROMA có ý nghĩa, 

khi phối hợp HE4 và CA125 trong theo dõi điều trị và giám sát tái phát. HE4 

có thể phát hiện ung thư tiến triển hay tái phát trong trường hợp CA125 đơn 

độc bỏ sót hoặc ngược lại. Trong ung thư buồng trứng tiến triển không đáp 

ứng điều trị hoặc tái phát, BN có thể tăng CA125 hoặc HE4, hoặc cả hai. Một 

mình CA125 hoặc HE4 có thể bỏ sót BN khi bệnh tiến triển hoặc tái phát, BN 

có thể tăng CA125 hoặc HE4 hoặc cả hai khi ung thư buồng trứng tái phát. 
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BN tăng CA125 lúc chẩn đoán ban đầu có thể chuyển thành tăng HE4 lúc 

chẩn đoán tái phát hoặc ngược lại. CA125 và HE4 có thể có tương quan giống 

nhau: đều tăng khi bệnh tiến triển hoặc đều giảm khi đáp ứng điều trị, nhưng 

cũng có thể ngược lại có tương quan khác nhau, CA125 và HE4 tăng với mức 

độ khác nhau hoặc CA125 (nhưng HE4 không) tăng khi bệnh tiến triển.108 

Trong nghiên cứu, chúng tôi theo dõi nồng độ ROMA qua các thời điểm: 

trước điều trị phẫu thuật; sau điều trị phẫu thuật khoảng 2-3 tuần (trước đợt 

hóa chất đầu tiên); sau hóa chất 3 đợt; sau hóa chất 6 đợt (Bảng 3.30). Nhóm  

đáp ứng hoàn toàn với điều trị, ROMA lần lượt tại các nhóm trước mổ: 

89,3±14,47%; M 95,4% (16,2-99,9). Nhóm sau mổ: 52,2±26,57%; M 44,9% 

(6,2-99,4). Nhóm sau 3 đợt hóa chất: 15,6±12,58%; M 11,7% (1,2-76,3). 

Nhóm sau 6 đợt hóa chất: 9,9±5,91%; M 8,8% (2,2-41,9). So sánh trước mổ 

và sau mổ, sự khác biệt có ý  nghĩa thống kê, p<0,01. So sánh sau mổ với sau 

3 đợt hóa chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p<0,01. Đặc biệt so sánh 

trước mổ và kết thúc điều trị hóa chất, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

p<0,01. Khi phân tích nhóm đáp ứng kém hay tiến triển trong điều trị cũng 

cho kết quả tương tự. Tuy nhiên mức độ giảm ROMA test của nhóm đáp ứng 

kém hoặc tiến triển với điều trị không giảm mạnh như nhóm đáp ứng hoàn 

toàn với điều trị và còn có xu hướng tăng sau khi kết thúc 6 chu kỳ điều trị 

hóa chất. Điều này phản ánh sự tương quan với đáp ứng điều trị. 

Bảng 3.31, so sánh ROMA sau các đợt điều trị với giai đoạn bệnh, tại 

các giai đoạn bệnh I, II, III, IV đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,01) của ROMA trước mổ với sau mổ, sau mổ với hóa chất 3 đợt và trước 

mổ với kết thúc điều trị. Giai đoạn I, trước mổ là 68,8±22,75% và sau 6 đợt 

hóa chất là 6,8±2,66%, giai đoạn II, trước mổ là 83,4±14,84% và sau 6 đợt 
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hóa chất là 9,7±4,05%, giai đoạn III, trước mổ là 94,2±7,95% và sau 6 đợt 

hóa chất là 19,2±21,58%, giai đoạn IV, trước mổ là 96,9±4,66% và sau 6 đợt 

hóa chất là 34,5±38,11%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê càng khẳng định 

vai trò quan trọng của ROMA trong theo dõi điều trị của ung thư buồng trứng. 

BN đáp ứng và tiến triển tốt trong điều trị, tương đương với nồng độ ROMA 

giảm nhiều và có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3.33, so sánh ROMA của các đợt điều trị với các nhóm giải phẫu 

bệnh, tất cả các nhóm của ung thư biểu mô buồng trứng đều có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê giữa trước điều trị và kết thúc điều trị, đặc biệt giảm 

mạnh từ trước phẫu thuật xuống sau phẫu thuật và sau 3 đợt hóa chất, giảm ít 

hơn sau 6 đợt hóa chất. Nhóm UTBM thanh dịch độ thấp 82,4±19,47% giảm 

xuống 10,7±11,36%; Nhóm UTBM thanh dịch độ cao 94,3±8,64% xuống 

19,5±22,36%; Nhóm UTBM tuyến nang nhầy 85,5±8,39% giảm xuống 

10,7±5,83%; UTBM dạng nội mạc 83,4±15,36% giảm xuống 15,3±18,05%; 

UTBM tế bào sáng 89,1±3,37% giảm xuống 28,7±39,83%. 

Một mô hình lịch sử tự nhiên của UTBT do Brown và Palmer phát hiện 

các mô hình tiến triển và phát hiện ung thư buồng trứng thanh dịch trên cơ sở 

phân tích toàn diện dữ liệu đã công bố về ung thư huyết thanh do PBSO phát 

hiện ở người mang đột biến BRCA-1.109 Phân tích đã mang lại một số hiểu 

biết quan trọng về lịch sử tự nhiên ban đầu của ung thư buồng trứng thể thanh 

dịch. Đầu tiên, UTBT này trung bình diễn biến âm thầm hơn 4 năm tại giai 

đoạn I hoặc giai đoạn II và khoảng 1 năm như ung thư giai đoạn III hoặc IV 

trước khi chúng biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng. Thứ hai, trong hầu hết thời 

gian diễn biến âm thầm, UTBT thể thanh dịch có đường kính dưới 1 cm và 

không thể nhìn thấy khi kiểm tra tổng thể buồng trứng và ống dẫn trứng. Thứ 
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ba, đường kính trung bình của UTBT thể thanh dịch khi chuyển sang giai 

đoạn cuối (giai đoạn III hoặc IV) là khoảng 3 cm. Thứ tư, để đạt được độ 

nhạy 50% trong việc phát hiện các khối u trước khi chúng chuyển sang giai 

đoạn III, cần phải sàng lọc hàng năm để phát hiện các khối u có đường kính 

1,3 cm. Độ nhạy phát hiện 80% sẽ yêu cầu phát hiện các khối u có đường 

kính nhỏ hơn 0,4 cm. Thứ năm, để đạt được mức giảm 50% tỷ lệ tử vong do 

UTBT thể thanh dịch bằng sàng lọc, sẽ cần một xét nghiệm có thể phát hiện 

các khối u có đường kính 0,5 cm. 

Chúng ta hiểu được mô hình lịch sử tự nhiên của UTBT, việc phát hiện 

sớm UTBT trong những năm đầu tiên khi chưa biểu hiện triệu chứng lâm 

sàng sẽ giúp cơ hội phát hiện sớm UTBT, kéo dài thời gian bệnh ổn định 

trong vài năm. Nghiên cứu giá trị của chất chỉ điểm ung thư CA125, HE4, 

ROMA test nhằm hiểu hơn giá trị và thời điểm ứng dụng của chất chỉ điểm u 

trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu 151 BN UTBMBT nguyên phát được điều trị phẫu thuật và 

hóa trị bổ trợ tại bệnh viện K, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

1. Mối tương quan CA125, HE4, ROMA trong chẩn đoán giai đoạn 

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA tăng dần theo giai đoạn bệnh. Giai 

đoạn bệnh càng muộn, nồng độ CA125, HE4, ROMA càng cao (p<0,01). 

Nồng độ CA125 trung bình của nhóm BN nghiên cứu là 1259,9±1551,96 

U/ml, HE4 là 634,1±578,45 pmo/l, ROMA test là 89,7±14,0%. 

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA  đều cao nhất ở nhóm UTBMBT thanh 

dịch độ cao. Giá trị trung bình của CA125 là 1733,2±1841,92 UI/ml, HE4 là  

833,2±656,16 pmol/l, ROMA test là  94,3±8,64%. Có sự khác biệt có ý nghĩa 

thông kê nồng độ CA125, HE4, ROMA giữa các thể giải phẫu bệnh với p 

<0,01. 

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA và độ tuổi không có sự khác biệt trong 

nghiên cứu này. 

+ Nồng độ CA125, HE4 mãn kinh cao hơn nhóm còn kinh (p<0,05) 

2. Vai trò của chất chỉ điểm u CA125, HE4, ROMA trong theo dõi điều 

trị UTBMBT 

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA có sự khác biệt giữa các nhóm trước 

mổ, sau mổ, sau 3 đợt hóa chất và kết thúc hóa chất. Sự khác biệt rõ rệt ở 

nhóm bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn (p<0,01). 

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA được sử dụng như một chỉ điểm để dự 

đoán đáp ứng kém với điều trị hoặc tiến triển trong điều trị khi xuất hiện xu 

hướng tăng trở lại.  

+ Nồng độ CA125, HE4, ROMA giảm sau quá trình điều trị ở tất cả các 

thể giải phẫu bệnh và tất cả các giai đoạn, đặc biệt giảm mạnh sau khi phẫu 

thuật.  
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KIẾN NGHỊ 

 

Ứng dụng sử dụng các chất chỉ điểm CA125, HE4, ROMA test trong 

lâm sàng chẩn đoán và theo dõi điều trị, theo dõi khám định kỳ bệnh nhân 

UTBMBT, giúp quản lý tốt BN UTBMBT. 
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Kết quả sau các đợt điều trị:lâm sàng; cận lâm sàng 

 Trước mổ: …………    Sau mổ: ………….. 

 Sau 3HC:…………..    Sau HC6:…………. 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

HỆTHỐNGORADS 

ORADS 0: không đủ cơ sở phân loại 

ORADS 1: Nang sinh lý (buồng trứng bình thường ở thời kỳ chưa mãn kinh) 

- Nang noãn (<3 cm) 

- Nang hoàng thể (<3 cm) 

ORADS 2: gần như chắc chắn lành tính (<1% nguy cơ ác tính) 

Nang đơn thuần 3-5 cm 

- Chưa mãn kinh: không theo dõi 

- Sau mãn kinh: theo dõi 1 năm 

Nang đơn thuần 5-10 cm 

- Chưa mãn kinh: theo dõi 8-12 tuần 

- Sau mãn kinh: theo dõi 1 năm 

Nang không không đơn thuần đường kính <3cmthành nhẵn và 

dày<3mm. 

- Chưa mãn kinh: không theo dõi 

- Sau mãn kinh: Theo dõi 1 năm bằng siêu âm chuyên sâu hoặc MRI nếu 

được sự yêu cầu của bác sỹ phụ khoa. 

Nang không đơn thuần đường kính 3-10cm thành nhẵn và dày <3mm. 

- Chưa mãn kinh: theo dõi 8-12 tuần 

- Sau mãn kinh: được quản lý bởi bác sĩ phụ khoa. Được siêu âm bởi bác 

sĩ chuyên khoa hoặc MRI;  

- Một số nang thuộc loại này trên siêu âm: 

7. Nang xuất huyết điển hình 

8. U tế bào mầm (nang bì) 

9. Nang lạc nội mạc tử cung 

10. Nang cạnh nang buồng trứng 



 

 

 

11. Nang vùi phúc mạc 

12. Ứ dịch vòi trứng 

ORADS 3: Nguy cơ ác tính thấp (1% đến <10%) – cần được siêu âm và đánh 

giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa 

- Nang không chia vách > 10 cm (đơn thuần hoặc không đơn thuần) 

- Các nangđiển hình của nang bì, nang lạc nội mạc tử cung hoặc nang 

xuất huyết> 10 cm 

- Tổn thương đặc nhẵnvới điểm màu 1 

- Nang nhiều<10 cm thành trong nhẵn với điểm màu 1-3 

ORADS 4: Các tổn thương có nguy cơ ác tính trung bình (10% đến <50%) – 

cần được siêu âm và đánh giá hình ảnh MRI bởi bác sĩ chuyên khoa cũng như 

quản lý và theo dõi của bác sĩ phụ khoa chuyên về ung thư hoặc bác sĩ ung 

thư phụ khoa. 

- Nang mọi kích thước, không chia vách, có1-3 nhú, điểm màu bất kỳ. 

- Nang mọi kích thước, nhiều vách, có thành phần đặc bên trong, điểm 

màu 1-3 

     -      Nang nhiều vách, không có thành phần đặc bên trong. 

 > 10 cm, thành trong nhẵn với điểm màu 1-3 

 Bất kỳ kích thước nào thành trong nhẵn với điểm màu là 4 

 Bất kỳ kích thước nào với thành trong không đều hoặc các vách ngăn 

dày không đều, bất kỳ điểm màu nào 

- Tổn thương đặc bờ đều với điểm màu 2-3 

ORADS 5: tổn thương có nguy cơ ác tính cao (≥50%) - cần đến khám bác sĩ 

ung thư phụ khoa 

- Xuất hiện dịch ổ bụng/ nốt phúc mạc; Nang không chia vách có cácnhú 

bên trong 

- Nang có nhiều vách với 1 thành phần đặc; Tổn thương rắn có điểm màu 

4; Khối đặc bất thường với kích thước bất kỳ 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

PHÂN LOẠI UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TCYTTG NĂM 2014. 

a. Ung thư biểu mô buồng trứng 

- U thanh dịch: Ác tính;  UTBM thanh dịch độ thấp (8460/3); UTBM thanh 

dịch độ cao (8461/3) 

- U chế nhầy: Ác tính: UTBM nhầy (8480/3) 

- U dạng nội mạc: Ác tính: UTBM dạng nội mạc (8380/3) 

- U tế bào sáng: Ác tính: UTBM tế bào sáng (8310/3) 

- U Brenner: Ác tính: U Brenner ác tính (9000/3) 

- U nhầy thanh dịch: Ác tính: UTBM nhầy thanh dịch (8474/3) 

- UTBM không biệt hóa: (8020/3)  

b. UTBT có nguồn gốc từ tế bào mầm:Bao gồm: u nghịch mầm, u xoang 

nội bì (u túi noãn hoàng), u nguyên bào nuôi, u quái không thuần thục (ác tính 

không trưởng thành), u tế bào mầm hỗn hợp. 

c. UTBT có nguồn gốc từ dây sinh dục:u tế bào hạt ác tính, u tế bào vỏ ác 

tính; U tế bào đệm sertoid ác tính. 

d. UTBT do di căn, u krukenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 4 

RECIST. Đánh giá các tổn thươngđích 

Đáp ứng hoàn toàn 

(ĐƯHT) 

Biến mất hoàn toàn các tổn thương đích ít nhất kéo 

dài trong 4 tuần, không xuất hiện tổn thương mới. 

Đáp ứng một phần 

(ĐƯMP) 

Giảm ít nhất 30% tổng ĐKLN các tổn thương đích so 

với tổng ĐKLN ban đầu trong thời gian ít nhất 4 tuần, 

không xuất hiện tổn thương di căn mới, không có tổn 

thương tiến triển ở bất kỳ vị trí nào. 

Bệnh tiến triển  

(BTT) 

Tăng ít nhất 20% và 5mm tổng ĐKLN các tổn 

thương đích so với tổng ĐKLN lúc nhỏ nhất kể từ 

lúc bắt đầu điều trị hoặc xuất hiện một hoặc nhiều 

tổn thương mới. 

Bệnh giữ nguyên (BGN) 

Tổng ĐKLN các tổn thương đích không giảm đủ để 

đánh giá ĐƯMP và cũng không tăng đủ để đánh giá 

BTT so với tổng ĐKLN lúc nhỏ nhất kể từ lúc bắt 

đầu điều trị trong thời gian ít nhất 4 tuần, và không 

xuất hiện tổn thương mới. 

 


