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ĐẶT VẤN ĐỀ
U màng não (meningioma) là khối u nguyên phát của hệ thần kinh
trung ương, xuất phát từ tế bào nhung mao của màng nhện. Các khối u này có
thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở thập niên 40, 50 của cuộc sống
[1],[2],[3],[4],[5] và gặp ở nữ nhiều hơn ở nam, với tỉ lệ nữ/nam là 3/1 [6],[7].
Hầu hết các u màng não là lành tính Grade I (90%) và 10% là u màng não
không điển hình Grade II và u màng não ác tính Grade III theo phân loại của
Tổ chức y tế thế giới WHO 2007 [8],[9]. U màng não lành tính phát triển
chậm, trung bình 1 năm u phát triển < 1cm³ [10]. Tỷ lệ tái phát 5 năm là 4%
cho bệnh nhân sau phẫu thuật với Sympson II và 25 – 45% cho bệnh nhân sau
phẫu thuật với Sympson II và III.
U màng não chiếm 14% - 18% tổng số u nội sọ [2], [11],[12],[13],[14].
Ở Mỹ trung bình có 8 ca u màng não / 100.000 dân và u màng não trên yên
chiếm 2% - 10% u màng não nội sọ [15],[16],[17],[18],[19]. Thống kê gần
đây của Rachneewan năm 2013 tại Mỹ u màng não trên yên chiếm 18% u
màng não quanh yên [20] và theo Dương Đại Hà năm 2010 tại bệnh viện Việt
Đức tần suất u màng não trên yên chiếm 33,78% u màng não nền sọ [21].Báo
cáo đầu tiên trong nước của Võ văn Nho năm 2003 tại bệnh viện Chợ rẫy ,tác
giả mổ 35 trường hợp với tỉ lệ lấy hết u lên tới 97,14 %,tỷ lệ tử vong 0%. Tác
giả đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu sự liên quan giữa sự mất mát của gen trên
nhiễm sắc thể 22 liên quan u màng não là Zarkl & Zang vào năm 1972. Từ lâu
các tác giả đã mặc nhiên công nhận vai trò của hormon Progesteron và
Estrogen đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của u màng não, 61% u
màng não có Progesteron [6].
U màng não trên yên (suprasella meningioma) là chỉ những khối u xuất
phát từ màng cứng trên tuyến yên gồm có 3 vị trí mà u xuất phát: thứ nhất u xuất
phát từ củ yên (tuberculumn sellae), thứ hai từ đoạn hoành yên (mặt trên tuyến
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yên - diaphragma sellae) và thứ 3 là mái của xoang bướm (planum sphenoid)
[22], [23],[24],[25],[26].
Theo thứ tự quan trọng, các cấu trúc giải phẫu xung quanh tuyến yên
như một hàng rào ngăn cản sự phát triển của khối u màng não trên yên [7]:
- Hai cạnh bên là động mạch cảnh và xoang hang.
- Phía trước là dây thần kinh thị giác và màng nhện, động mạch thông trước.
- Phía sau là cuống tuyến yên, phễu tuyến yên và giao thoa thị giác,
đoạn A1 của động mạch não trước.
- Phía dưới là tuyến yên.
Vì vậy con đường duy nhất để u phát triển là phía trước trong,về phía mái
xoang bướm (planum). Chiều dài của màng cứng đoạn này khoảng 5 - 13 mm,
trung bình là 8 mm, chiều rộng từ 6 - 15 mm, trung bình là 11 mm. Điều này giải
thích tại sao các khối u có kích thước nhỏ hơn 15 mm không gây ra các triệu
chứng lâm sàng [7].
Triệu chứng lâm sàng chính là mờ mắt. Dấu hiệu lâm sàng giai đoạn sớm
chủ yếu là giảm thị lực một mắt nên dễ nhầm với bệnh lý mắt, ở giai đoạn muộn
hơn là giảm thị lực của mắt bên đối diện.
Ngày nay nhờ có chụp cắt lớp và cộng hưởng từ nên việc chẩn đoán
được sớm, chính xác và dễ dàng hơn, có thể chẩn đoán xác định là u màng
não trên yên chính xác đến 100% trên phim chụp cộng hưởng từ.
Trên phim MRI và CT scaner khó có thể phân biệt vị trí xuất phát của
khối u, vì khối u xuất phát từ củ yên vẫn có thể phát triển ra trước vào mái
xoang bướm hoặc ra sau vào hoành yên và ngược lại. Nhưng việc xác định vị
trí có vai trò quan trọng trong phẫu thuật và tiên lượng phục hồi thị lực sau
mổ vì màng não của nền sọ rất khó cắt bỏ do liên quan đến tuyến yên, mạch
máu và thần kinh xung quanh. Cho nên việc lấy bỏ u theo phân loại của
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Simpson, Simpson I là lấy hết u và cắt bỏ màng cứng mà u dính vào hầu như
không được tiến hành ở u màng não trên yên.
Việc phẫu thuật u màng não trên yên đã có rất nhiều tiến bộ nhờ kính
hiển vi phẫu thuật, máy hút siêu âm, hệ thống định vị thần kinh (Navigation)
nên làm tăng khả năng lấy bỏ triệt để khối u và giảm các tai biến do phẫu
thuật gây nên. Gần đây đã có một số tác giả trên thế giới đã sử dụng nội soi
nền sọ để lấy các khối u này đã mở ra một hướng mới cho trị loại bệnh lý này
[27],[28],[ 29],[30],[31].
Tuy nhiên kết quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc chẩn đoán sớm
hay muộn, nếu khối u lớn xâm lấn vào động mạch cảnh, thần kinh thị giác,
xoang hang hay thân não thì sẽ rất khó khăn cho việc điều trị, nhiều trường
hợp phải cắt bỏ thần kinh thị giác để lấy u. Trong trường hợp khối u xâm lấn
vào tổ chức xung quanh không những gây khó khăn cho phẫu thuật mà còn dễ
xảy ra tai biến trong và sau mổ làm tăng tỷ lệ tử vong và di chứng sau mổ. Chính
vì vậy để làm giảm tỷ lệ tử vong và di chứng sau mổ thì việc chẩn đoán sớm,
phẫu thuật kịp thời là hết sức qua trọng và cần thiết, làm thế nào để chẩn đoán
sớm khi khối u còn nhỏ chưa xâm lấn vào tổ chức xung quanh luôn là trăn trở và
mong muốn của của những nhà phẫu thuật Thần kinh. Với mong muốn góp phần
chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật và các yếu tố tiên
lượng, ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên
cứu đặc điểm lâm sàng, đặc điểm cộng hưởng từ và đánh giá kết quả điều
trị vi phẫu thuật u màng não trên yên” nhằm hai mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, đặc điểm cộng hưởng từ của u màng não trên yên.
2. Đánh giá kết quả điều trị vi phẫu thuật của u màng não trên yên.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình hình nghiên cứu u màng não trên yên.
1.1.1. Bệnh u màng nào trên yên theo y văn thế giới.
Felix Plater là người đầu tiên mô tả u
màng não trên xác (năm 1614). U màng
não củ yên được mổ ta bởi Stirling và
Edin năm 1897 [trích 3], hai năm sau
Steward [trích 7] mô tả kỹ hơn u màng
não củ yên khi khám nghiệm tử thi.
Năm 1916 Cushing là người đầu tiên mổ lấy bỏ u màng não củ yên, ông
mô tả u xuất phát từ củ yên và rãnh thị giác. Năm 1922, Harvey Cushing là người
đầu tiên chứng minh được u màng não xuất phát từ nhung mao của màng nhện.
Cũng trong năm 1922 Dandy báo cáo mổ 8 cả u màng não củ yên [trích 32].
Trong năm 1938 Cushing và Eisenhardt mổ 28 trường hợp u màng não
củ yên và đề xuất một phân loại bốn giai đoạn theo kích thước. Ông đã sử
dụng thuật ngữ Hội chứng “suprasella chiasmal” trên cơ sở biểu hiện lâm
sàng và cũng để phân biệt khối u này với các u tuyến yên, u sọ hầu, u thần
kinh đệm. Tuy nhiên thuật ngữ này không biểu thị được nguồn gốc khối u
xuất phát từ màng cứng của củ yên, hoành yên [trích 33]. Sau bài báo cáo của
Cushing có nhiều báo cáo được công bố liên quan đến u màng não trên yên và
chỉ rõ điểm xuất phát của khối u từ mái xoang bướm (planum), củ yên, hoành
yên, lỗ thị giác, rãnh khứu giác.
J.A. Jane báo cáo trong 25 năm, từ năm 1936 đến năm 1961 tại bệnh
viện Nữ Hoàng Anh có 858 trường hợp u màng não được mổ, có 50 ca u
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màng não trên yên và cánh yên, ông chia thành 2 nhóm: nhóm khối u rất nhỏ
(17 ca) và nhóm thứ hai u to hơn (33 ca).
Lindsay Symono London - Anh tổng kết trong 35 năm, từ năm 1947
đến năm 1983 mổ 101 ca u màng não trên yên, tác giả chỉ rõ u màng não trên
yên xuất phát từ củ yên, mái xoang bướm, hoành yên và mỏm yên trước [34].
Năm 1954 Busch và Mahneke báo cáo đầu tiên u màng não trên yên
xuất phát từ hoành yên và năm 1995 Kinjo và cộng sự mổ 12 ca u màng não
trên yên xuất phát từ hoành yên và tác giả phân loại u màng não trên yên xuất
phát từ hoành yên thành 3 nhóm:
- Nhóm A: U nguồn gốc từ lá trên của hoành yên chạy từ phía mỏm yên
trước đến cuống tuyến yên.
- Nhóm B: Nguồn gốc từ lá trên của hoành yên chạy từ mỏm yên sau
đến cuống tuyến yên.
- Nhóm C: U nguồn gốc từ lá dưới của hoành yên [trích 35].
Năm 1979 Kadis và cộng sự báo cáo 105 ca u màng não trên yên với
56% phục hồi thị lực tốt sau mổ.
Từ đầu thập kỉ 70 của thể kỉ trước, Wilson đã sử dụng đường mổ
Keyhole (lỗ khóa) để vào phẫu thuật vùng trên yên, ưu điểm của nó là đường
mổ nhỏ, kết hợp với nội soi làm cho việc lấy u dễ dàng hơn.
Tháng 1 năm 1983, Jallo phẫu thuật 23 bệnh nhân u màng não trên yên
bằng cách tiếp cận Pterion dưới kính hiển vi phẫu thuật.
Năm 1987, Weiss là người đầu tiên đã tiếp cận xoang bướm qua đường
mũi để phẫu thuật u màng não trên yên [trích 3].
Năm 1998 Puchner mổ 50 ca u màng não trên yên theo dõi trung bình
5,7 năm cho kết quả phục hồi thị lực tốt 67 %, không thay đổi 9 %, tồi tệ 24
% và tỉ lệ tái phát u là 8 %.
Từ năm 1983 đến 1998 Rudolf Fahlbusch mổ 47 trường hợp u màng
não trên yên và 80 % số ca phục hồi thị lực [16].
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Năm 2011 Ari J.Kane và cộng sự nhận xét sự lành tính u màng não trên
yên nguồn gốc từ mái của xoang bướm (planum sphenoid) Who Grade I
chiếm 92 % và u từ củ yên Who Grade I là 85% [36].
Năm 2005 Schick U báo cáo 53 bệnh nhân u màng não trên yên và tác
giả cho rằng kết quả phục hồi thị lực sau mổ không liên quan kích thước khối
u màng não trên yên và với tỉ lệ lấy hết u khá cao 90,5% nhưng kết quả phục
hồi thị lực sau mổ không khả quan, phục hồi thị lực tốt có 37,7%, không thay
đổi 49,1%, tồi tệ hơn là 13,2% và tác giả cho rằng mức độ lấy hết u nhiều hay
ít không liên quan đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ [37].
Theo một nghiên cứu của Cornelius IF năm 2013 [38] nghiên cứu hồi
cứu 1663 bệnh nhân u màng não kết luận rằng với bệnh nhân trên 65 tuổi và
mắc bệnh u màng não nền sọ (trong đó có u màng não trên yên) thì khả năng
ác tính là rất thấp.
Năm 2014 Liu Yi và cộng sự mổ 106 ca u màng não trên yên và tác giả
phân loại u màng não trên yên thành 4 nhóm:
- Nhóm A: U phát triển từ mái của xoang bướm (planum sphenoidale)
- Nhóm B: U phát triển từ củ yên (tuberculum sellae).
- Nhóm C: U phát triển từ hoành yên (diaphragm sellae) và lại chia
thành 2 nhóm C1 và C2.
+ C1: U từ hoành yên trước giao thoa.
+ C2: U từ hoành yên sau giao thoa.
Và đường mở trán thái dương cho kết quả phục hồi thị lực tốt và tác giả
cho rằng vị trí của khối u màng não trên yên là yếu tố tiên lượng đến kết quả
phục hồi thị lực sau mổ. Theo thứ tự lần lượt của vị trí u: Nhóm A > C2 > B >
C1, phục hồi tốt nhất khi u ở vị trí A và kết quả phục hồi thị lực kém nhất ở
nhóm C1 [5].
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1.1.2. Các nghiên cứu u màng não trên yên trong nước.
Năm 1996, Dương Chạm Uyên và Nguyễn Như Băng đưa ra phân loại
u não dựa trên Tổ Chức Y Tế Thế Giới 1979, trên 374 trường hợp được mổ
trong giai đoạn 5 năm từ khi có máy chụp cắt lớp, phân làm 8 loại, trong đó u
màng não chiếm 16,37 %.
Từ năm 1997 đến 2003, Võ Văn Nho tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ
Chí Minh đã mổ 35 ca u màng não trên yên với tỉ lệ lấy hết u lên tới 97,14 % [39]
Năm 2009 trong hội nghị khoa học phẫu thuật thần kinh toàn quốc Lý
Ngọc Liên có bài báo cáo kết quả điều trị vi phẫu thuật u màng não trên yên [40].
Năm 2010 Dương Đại Hà, bệnh viện Việt Đức báo cáo tổng kết giai
đoạn 2006 - 2008 có 204 bệnh nhân u màng nào thì u màng não củ yên chiếm
12,3 % [21].
Kiều Đình Hùng năm 2010 báo cáo 35 trường hợp u màng não trên yên
được mổ trong giai đoạn năm 2000 đến 2005 tại khoa Phẫu thuật Thần Kinh
bệnh viện Việt Đức ,thời kỳ này máy chụp cộng hưởng từ ở Hà nội chỉ có ở
178 Thái Hà cho nên chỉ có 18/35 ca được chụp cộng hưởng từ ,tỷ lệ lấy hết u
là 77,15% ,tỷ lệ tử vong sau mổ 13% , phục hồi thị lực tốt 77 % [41].
Năm 2015, Nguyễn Ngọc Khang báo cáo 107 trường hợp u màng não
củ yên được mổ tại bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2003 đến 2011 ,kích thước u
trung bình khá lớn 4,52cm, tỷ lệ lấy hết u 68,2 %,tỷ lệ tử vong 7,5%, kết quả
cải thiện thị lực so với trước mổ 58,9% [42].
1.2. Sự khác nhau giữa khái niệm u màng nào củ yên (TUBERCULUM
SELLA MENINGIOMA) và u màng não trên yên (SUPRASELLA
MENINGIOMA).
U màng não trên yên và u màng não củ yên về mặt thuật ngữ khác nhau
hoàn toàn về nguồn gốc, điểm xuất phát của khối u. Ngay từ thủa sơ khai,
cách đây hơn 100 năm từ khi Cushing và cộng sự mổ những ca đầu tiên u
màng não trên yên thì ông đã sử dụng thuật ngữ Hội chứng “suprasella
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chiasmal” trên cơ sở biểu hiện lâm sàng và cũng để phân biệt khối u này với
các u tuyến yên, u sọ hầu, u thần kinh đệm. Tuy nhiên thuật ngữ này không
biểu thị được nguồn gốc khối u xuất phát từ màng cứng của củ yên, hoành
yên. Sau bài báo cáo của Cushing có nhiều báo cáo được công bố liên quan
đến u màng não trên yên và chỉ rõ điểm xuất phát của khối u từ mái xoang
bướm (planum), lỗ thị giác, rãnh khứu giác. Một số tác giả còn phân biệt u
màng não củ yên và u màng não hoành yên.
Trong năm 1938 Cushing và Eisenhardt mổ 28 trường hợp u màng não
củ yên và đề xuất một phân loại bốn giai đoạn theo kích thước và mức độ
chèn ép giao thoa thị giác đó là:
- Giai đoạn 1: Tình trạng khởi phát
- Giai đoạn 2: Tình trạng tiền triệu chứng
- Giai đoạn 3: Tình trạng sớm và phẫu thuật cho kết quả tốt
- Giai đoạn 4: Tình trạng muộn và phẫu thuật cho kết quả kém [trích 7],
[trích 33].
Arun Palani [2], Seungjoo Lee [17] và một số tác giả định nghĩa u
màng não củ yên (Tuberculum sella meningioma) chỉ rõ khối u màng não
xuất phát từ màng cứng của củ yên (Tuberculum sella), rãnh thị giác
(Chiasma sulcus), một phần của xương bướm (Limbus sphenoidale).
Yasargil chia u màng não củ yên thành 3 loại dựa vào kích thước khối u
[trích 33]:
- Loại 1: Khối u nhỏ hơn 2 cm.
- Loại 2: Khối u từ 2 – 4 cm.
- Loại 3: Khối u lớn hơn 4 cm.
Nhưng tác giả không đề cập đến khối u có chèn ép giao thoa thị giác
hay không.
U màng não trên yên được đại đa số các tác giả cho rằng: Đó là những
khối u có nguồn gốc từ màng cứng của mái xoang bướm (planum sphenoidal),
củ yên (tuberculum sella), hoành yên (diaphragm sella)

9

Năm 1995 Kinjio và cộng sự [trích 35] phân loại u màng não xuất phát
từ hoành yên thành 3 nhóm:
- Nhóm A: U xuất phát từ lá trên của hoành yên, chạy từ mỏm yên
trước đến cuống tuyến yên.
- Nhóm B: U xuất phát từ lá trên của hoành yên, chạy từ mỏm yên sau
đến cuống tuyến yên.
- Nhóm C: U xuất phát từ lá dưới của hoành yên.
Loại A biểu hiện lâm sàng là giảm thị lực và khiếm khuyết thị lực.
Loại B ít khi giảm thị lực nhưng có thể gây suy yến vì chèn trực tiếp
vào cuống tuyến yên.
Loại C giống u tuyến yên và triệu chứng suy yên.
Liu Yi và cộng sự năm 2014 [5] phân loại u màng não trên yên
thành 3 nhóm:
- Nhóm A: U xuất phát từ màng cứng của mái xoang bướm (planum
sphenoidal).
- Nhóm B: U xuất phát từ màng cứng của củ yên (Tuberculum sella).
- Nhóm C: U xuất phát từ hoành yên, nhưng chia thành 2 nhóm C1 và C2.
+ C1: U màng não hoành yên trước giao thoa thị giác, ngay rãnh thị
giác và chèn trực tiếp giao thoa từ phía trước.
+ C2: U màng nào hoành yên ở phía sau dưới giao thoa thị giác và
chèn ép giao thoa thị giác từ phía sau.
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Hình 1.1: Vị trí u. Nguồn Liu Yi [5]
Việc phân loại của các tác giả cũng chỉ nhằm mục đích đánh giá khổi u
kích thước bao nhiêu? Nằm ở vị trí nào? Chèn ép các cơ quan xung quanh ra
sao? để tiên lượng mức độ lấy u và tiên lượng phục hồi thị lực sau mổ. Vì một
khối u màng não có nguồn gốc từ củ yên có thể mọc trên hoành yên và mái
xoang bướm và ngược lại khối u màng não có xuất xứ từ hoành yên vẫn có
thể phát triển ra trước bao trùm lên củ yên và mái xoang bướm.
Thực tế khu vực trên yên có kích thước rất nhỏ hẹp, chiều dài từ 5 – 13
mm, chiều rộng từ 6 – 15 mm [7], cho nên trên phim chụp cộng hưởng từ khó
có thể nhận biết được u màng não có nguồn gốc từ củ yên hay hoành yên, còn
u màng não có nguồn gốc từ mái xoang bướm có thể nhận biết dễ hơn. Nhưng
dựa vào vào hình dáng đặc trưng của khối u để phẫu thuật viên chọn đường
mổ thích hợp và tiên lượng được mức độ lấy u để giảm thiểu các biến chứng
có thể xảy ra trong lúc mổ.
Kết luận: Nếu tìm kiếm từ khóa “tuberculmn sella meningioma” trên
Google thì sau 0,30 giây có ngay 44.300 kết quả. Còn nếu tìm kiếm từ khóa
“suprasella meningioma” thì sau 0,27 giây có ngay 102.000 kết quả. Tác giả
có nhận xét như sau: Tùy theo từng tác giả, có những tác giả báo cáo trong 6
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năm thậm chí đến 10 năm mới chỉ mổ được khoảng 50 ca u màng não củ yên
và chỉ một mình tác giả đó mổ, ông cũng mô tả u màng não củ yên xuất phát
không chỉ củ yên mà còn rãnh thị giác, hoành yên.. Nhưng cũng có tác giả chỉ
trong 2 năm ông đã phẫu thuật gần 200 ca u màng não trên yên, vì số lượng
bệnh nhân nhiều như vậy cho nên tác giả mô tả đầy đủ các vị trí mà u xuất
phát như mái xoang bướm, củ yên, hoành yên. Thậm chí có tác giả trong báo
cáo của mình không có trường hợp nào ghi nhận u màng não của mái xoang
bướm.Trong nghiên cứu này, tác giả cũng chỉ ghi nhận có 4 ca u màng não
xuất phát từ mái xoang bướm. Cho nên theo tác giả, với khối u màng não trên
hố yên có thể sử dụng “u màng não củ yên” hay “u màng não trên yên” là
tương đương nhau.
1.3. Giải phẫu vùng trên yên
1.3.1. Đặc điểm vùng trên yên
Vùng trên yên nằm ở trung tâm của nền sọ, trên xương bướm, từ trước
ra sau lần lượt là: mái xoang bướm (planum sphenoidal) dài trung bình 16 –
20 mm [50], tiếp đến là củ yên dài khoảng 6 mm là một mẩu xương nhô lên
cao, tiếp đến là hoành yên dài trung bình khoảng 5 – 13 mm, dưới hoành yên
là tuyến yên và cuống tuyến yên chạy từ tuyến yên chui qua hoành yên lên
trên, cuối cùng là mỏm yên sau. Chiều rộng của hoành yên kích thước từ 6 –
15 mm. Điều này giải thích tại sao khối u nhỏ hơn 15 mm không gây triệu
chứng mờ mắt trừ trường hợp u phát triển trực tiếp vào lỗ thị giác [12].
Theo thứ tự quan trọng, các cấu trúc giải phẫu xung quanh tuyến yên
như một hàng rào ngăn cản sự phát triển của khối u vùng trên yên:
- Hai cạnh bên là động mạch cảnh và xoang hang.
- Phía trước là dây thần kinh thị giác và màng nhện, động mạch thông
trước và não trước.

12

- Phía sau là cuống tuyến yên, phễu tuyến yên và giao thoa thị giác,
đoạn A1 của động mạch não trước.
- Phía dưới là tuyến yên.
Vì vậy con đường duy nhất để u phát triển là phía trước trong mái của
xoang bướm (planum) [7].

Hình 1.2: Giải Phẫu nền sọ. Nguồn Matteo de Notaris [43]
Màng cứng vùng trên yên: do đặc điểm xương vùng trên yên gập ghềnh
và màng cứng vùng trên yên có lỗ để cuống tuyến yên đi qua, có động mạch
xuyên và dây thần kinh chạy qua, cho nên cắt bỏ màng cứng theo Simpson I
là rất khó khăn và hầu hết các phẫu thuật viên chỉ lấy hết u và đốt màng cứng
phần u dính vào (Simpson II).
1.3.2. Dây thần kinh thị giác và giao thoa thị giác
Dây thần kinh thị giác là tập hợp sợi trục của các tế bào nằm ở võng
mạc, các sợi này hội tụ ở đĩa thị giác (điểm mù) gần cực sau nhãn cầu. Từ đây
đi qua vỏ nhãn cầu, qua lỗ thị giác để vào hộp sọ giữa, ở đây hai dây thần
kinh bắt chéo nhau tạo thành giao thoa thị giác. Từ giao thoa thị cho hai đai
thị vòng quanh xuống đại não để tận cùng ở thể gối ngoài và lõi não trên
(trung khu thi giác dưới vỏ). Từ trung tâm thị dưới vỏ, đường dẫn truyền thị
giác được tiếp tục bởi các tế bào thần kinh khác tạo nên tia thị chạy trong chất
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trắng của vỏ não để tận cùng ở thủy châm của đoạn não (vùng trung khu thị
giác của vỏ não).
Dây thần kinh thị giác (dây thần kinh II) thật ra là sự phát triển dài ra
của não nên cũng có 3 lớp màng não bao bọc dây thần kinh đó là màng cứng,
màng nhện, màng não và cũng có khoảng dưới nhện chứa dịch nào tủy.

Hình 1.3: Thần kinh thị giác và giao thoa thị giác.
Nguồn Frank H.Netter [44]
Liên quan của dây thần kinh thị giác, giao thoa thị giác và u màng
não trên yên: khi màng não trên yên phát triển cạnh lỗ thị giác thì cho dù
khối u nhỏ nhưng chèn ép trực tiếp vào thần kinh thị giác chạy qua lỗ thị giác
cùng gây triệu chứng mờ mắt, thậm chí khối u chui vào lộ thị giác thì khi
phẫu thuật, một số phẫu thuật viên dùng mũi khoan kim cương để mài và mở
rộng lỗ thị giác. Khối u màng não trên yên xuất phát từ củ yên và hoành yên
sẽ chèn ép dây thần kinh thị và giao thoa thị ra sau làm căng và gập góc giao
thoa thị chèn ép gây ra triệu chứng giảm thị lực và bán manh 1 hoặc 2 mắt tùy
theo kích thước khối u. Khối u màng não trên yên xuất phát từ mái của xoang
bướm (planum) ít khi chèn ép vào dây thần kinh thị giác.

14

1.3.3. Dây thần kinh khứu giác
Dây thần kinh khứu giác (dây thần kinh I): gồm những sợi trục của tế
bào khứu giác nằm ở vùng khứu của niêm mạc mũi, các sợi đi qua lỗ sàng của
mảnh sàng và tận cùng ở hành khửu, chức năng của dây này là nhận biết mùi.

Hình 1.4: Dây thần kinh khứu giác
Nguồn Frank H.Netter [44]
Liên quan của dây thần kinh khứu giác và u màng nào trên yên:
Khi mổ lấy u theo đường trán, do phải vén não thùy trán cho nên dễ gây tổn
thương thần kính khứu giác và bệnh nhân mất ngửi mùi sau mổ.
1.3.4. Động mạch
1.3.4.1. Động mạch não trước.
Động mạch cảnh trong tách từ động mạch cảnh gốc ngoài sọ, chạy vào
trong sọ qua vòng màng cứng của trần xoang hang ở ngay dưới mỏm yên
trước rồi chia 2 nhánh tận là động mạch não trước và động mạch não giữa.
Động mạch não trước chạy ra trước vào trong tới khe liên bán cấu
(đoạn A1) đi ở phía trên dây thần kinh thị giác, rồi chạy cong lên trên (đoạn
A2) và ra sau quanh thể trai, 2 động mạch não trước nối với nhau qua nhánh
thông trước.
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Hình 1.5: Giải phẫu động mạch não trước
Nguồn Frank H.Netter [44]
Liên quan của động mạch não trước với u màng não trên yên: Khi
phẫu thuật tránh làm tổn thương động mạch này.
1.3.4.2. Động mạch quặt ngược Heubner.
Động mạch này xuất phát gần trên nhánh A1 của động mạch não trước
và đi đến chất thủng trước và cấp máu cho 1/3 trước nhân bèo, phần trước
nhân đuôi, bao trong. Cho nên khi phẫu thuật cần tranh làm tổn thương động
mạch này sẽ gây liệt nửa người, mất ngôn ngữ nếu là bán cầu trội.

Hình 1.6: Giải phẫu động mạch quặt ngược
Nguồn Frank H.Netter [44]
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1.3.4.3. Động mạch não giữa.
Cấp máu cho phần lớn thùy thái dương, nhân xám, một phần phía ngoài
của thùy trán và thùy đỉnh.
Đường đi của động mạch não giữa: động mạch này là nhánh tận lớn
nhất của động mạch cảnh trong, xuất phát từ bên dưới chất thủng trước, nằm
ngoài giao thoa thị giác, động mạch não giữa chạy song song với cánh nhỏ
xương bướm, sau đó chạy ra sau, lên trên và chia làm 4 đoạn dựa vào cấu trúc
giải phẫu khe Sylvian là M1, M2, M3, M4. Đoạn M1 nằm trong khoang
bướm của khe Sylvian, đoạn M2 ở thùy đảo của khe Sylvian, đoạn M3 bắt
đầu từ rãnh vòng của thùy đảo và kết thúc ở bên mặt của khe Sylvian, đoạn
M4 bắt đầu từ bề mặt khe Sylvian và trải rộng trên vỏ não.
Động mạch não giữa cho các nhánh tận.
+ Động mạch mắt và động mạch trên yên: tách ra ngay khi động mạch
cảnh trong chui qua vòng màng cứng.
+ Động mạch thông sau nối giữa động mạch cảnh trong và động mạch
não sau.
+ Động mạch mạch mạc trước.

Hình 1.7: Giải phẫu động mạch não giữa
Nguồn Frank H.Netter [44]
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Liên quan giữa động mạch não giữa và u màng não trên yên:
Đường mổ thái dương để vào lấy u phải đi qua khe Sylvian cho nên đễ động
chạm vào các nhánh M1, M2, M3 sẽ gây thiếu máu cục bộ não, cho nên phải
cố gắng giữ gìn tránh tổn thương động mạch đoạn này.
1.3.4.4. Động mạch mắt.
Là nhánh đầu tiên của động mạch cảnh trong ra ngoài xoang hang,
động mạch mắt chui vào lỗ thị giác và nằm dưới dây thần kinh thị giác.

Hình 1.8: Giải phẫu động mạch mắt
Nguồn Frank H.Netter [44]
Liên quan của động mạch mắt và u màng não trên yên: Động mạch
mắt cấp máu cho võng mạc và dây thần kinh thị giác cho nên nếu làm tổn
thương động mạch sẽ gây mù không hồi phục.
1.3.4.5. Động mạch cảnh trong.
Động mạch cảnh trong khi chui vào trong sọ, đi ở nền sọ, chạy sát và
ngay cạnh mỏm yên, động mạch cảnh trong vùng này nằm trong xoang hang
và liên quan với dây thần kinh III,IV,V1,V2,VI. Từ đây động mạch cảnh
trong cho các nhánh xuyên, trong đó có nhánh quan trọng nhất là động mạch
trên yên , 2 động mạch trên yên ở 2 bên nối với nhau qua sàn não thất ba để
hình thành vòng động mạch nối quanh phễu tuyến yên.
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Liên quan động mạch cảnh trong và u màng não trên yên
Chính vì có nhiều nhánh xuyên quanh tuyến yên cho nên khi phẫu thuật
tránh làm tổn thương các nhánh xuyên này. Cũng vì động mạch cảnh trong
nằm trong xoang hang cho nên vì thành xoang hang dày cho nên khối u ít khi
chèn ép vào động mạch cảnh trong.
1.3.5. Tuyến yên và cuống tuyến yên.
Tuyến yên và cuống tuyến yên:
Tuyến yên nằm trong hố yên và ngăn cách với vùng trên yên bởi hoành
yên, u màng não trên yên thường phát triển ra trước và vào trong, lên trên,
không bao giờ chèn ép tuyến yên cho nên tuyến yên không bị ảnh hưởng.

Hình 1.9: Giải phẫu tuyến yên và cuống tuyến yên.
Nguồn Frank H.Netter [44]
Cuống tuyến yên nối tuyến yên với vùng dưới đồi, cuống tuyến yên
chui qua hoành yên và dài trung bình 10 – 15 mm, cuống tuyến yên có 1 lớp
màng nhện bao bọc, khối u màng não trên yên đè đẩy và làm căng dãn cuống
tuyến yên, ít khi dính vào cuống tuyến yên, cho nên khi phẫu thuật tránh làm
tổn thương cuống tuyến yên sẽ gây rối loạn nội tiết sau mổ.
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1.4. Mô bệnh học của u màng não.
Harvey Cushing năm 1920 đã đưa ra bảng phân loại mô bệnh học u
màng não sơ khai đầu tiên, ông chia làm 5 loại: 1.u màng não thùy trán, 2.u
màng não cạnh rãnh trung tâm, 3. u màng não thùy đỉnh, 4.u màng não thùy
chẩm, 5.u màng não thùy thái dương.
Trước khi có phân loại mới nhất mô bệnh học của u màng não của Tổ
chức y tế thế giới (WHO) năm 2016 có 4 phân loại khác của u màng não vào
năm 1979, 1993, 2000, 2007 và bổ sung năm 2016.
Việc phân loại quốc tế của các khối u xuất bản bởi Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) đã được tiến hành thông qua một nghị quyết của Hội đồng Điều
hành của WHO năm 1956 và Đại hội đồng Y tế Thế giới vào năm 1957. Mục
tiêu của nó đã không thay đổi cho đến ngày hôm nay: để thiết lập một phân
loại và phân loại của các khối u của con người mà được chấp nhận và được sử
dụng trên toàn thế giới. Nếu không xác định rõ các tiêu chuẩn chẩn đoán mô
bệnh học và lâm sàng, các nghiên cứu dịch tễ học và các thử nghiệm lâm sàng
không thể được thực hiện bên ngoài biên giới quốc gia và thể chế.
Ấn bản đầu tiên phân loại mô học của các khối u của hệ thần kinh đã
được chỉnh sửa bởi Zülch và xuất bản vào năm 1979 [45]. Ấn bản thứ hai
phản ánh những tiến bộ mang lại bởi sự ra đời của mô miễn dịch vào bệnh
học chẩn đoán bệnh, nó đã được chỉnh sửa bởi Kleihues và cộng sự. Trong
năm 1993 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra phân loại các khối u của hệ thần
kinh trung ương. Khối u màng não được chia thành hai nhóm chính: nhóm 1 là
các khối u phát sinh từ lớp nhung mao của màng nhện đó là gọi là u màng não và
nhóm 2 là các khối u phát sinh từ trung mô tế bào( nonmeningothelial) được
phân loại theo tiêu chí cho các khối u mô mềm. Ấn bản thứ ba, biên tập bởi
Kleihues và Cavenee, xuất bản vào năm 2000, hồ sơ di truyền kết hợp bổ sung
cho các định nghĩa của các khối u não, phiên bản thứ ba bao gồm các phần ngắn
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gọn về dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và triệu chứng hình ảnh, tiên lượng và
các yếu tố tiên đoán. Trong quá trình tiếp theo, việc phân loại dựa trên sự đồng
thuận của một nhóm làm việc quốc tế. Điều này cũng áp dụng cho phiên bản thứ
tư; một nhóm các nhà bệnh lý học và di truyền học tại Trung tâm nghiên cứu ung
thư Đức ở Heidelberg trong tháng 11 năm 2006 và kết quả của các cuộc thảo
luận của họ và thêm 50 người đóng góp đưa ra bảng phân loại mới, phân loại của
các khối u của hệ thống thần kinh trung ương năm 2007 và vào năm 2016. Như
tiêu đề chỉ ra, tập trung vào khối u của hệ thống thần kinh trung ương, bao gồm
các khối u của dây thần kinh sọ và paraspinal. Các khối u của hệ thần kinh ngoại
vi, ví dụ như neuroblastomas của hệ thống thần kinh giao cảm [46].
1.4.1. Mức độ lành tính của u màng não trên yên
U màng não nền sọ bao gồm u màng não trên yên thường là lành tính
Grade I [36]. Theo một nghiên cứu của Cornelius IF năm 2013 nghiên cứu hồi
cứu 1663 bệnh nhân u màng não kết luận rằng với bệnh nhân trên 65 tuổi và
mắc bệnh u màng não nền sọ (bao gồm có u màng não trên yên) thì khả năng
ác tính là rất thấp [38]. Theo nghiên cứu Ari Jkane [36] thì u màng não củ yên
(Grade I: 85%, Grade II: 15%). U màng não mái xoang bướm Planum (Grade
I là 92%, Grade II là 8%). U màng não quanh yên (Grade I là 100%).
Đa số các tác giả đều thống nhất rằng: u màng não nền sọ thường lành
tính thuộc nhóm Who Grade I chiếm 96,5%, u màng nào nhóm Grade II và
Grade III chiếm 3,5% [36].
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Hình 1.10: Sự lành tính của u màng não trên yên so với các vị trí trong sọ
Nguồn Ari J.Kane [36]
1.4.2. Nghiên cứu phôi thai
Cho thấy màng não bao phủ não và tủy sống có nguồn gốc khác nhau ví
dụ như lớp trung bì không phân đoạn tham gia sự hình thành màng não của
não, trong khi đó lớp trung bì phân đoạn tham gia sự hình thành màng não của
tủy sống. Màng não quanh thân não được cho xuất phát từ trung bì ngôi đầu,
trong khi đó màng não của đoan não lại xuất phát từ tế bào mào thần kinh.
Chính sự khác biệt phôi màng não này dẫn đến sự chiếm ưu thế của một loại
tế bào màng nhện ở những vị trí nhất định. Điều này giải thích tại sao u màng
não ở vị trí nhất định sẽ có xu hướng ác tính hơn ở vị trí khác.
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Theo Burak Sade: u màng não ở nền sọ (bao gồm u màng não trên yên),
u màng não thể biểu mô có tỉ lệ cao hơn u màng não thể khác, mà ngày càng có
bằng chứng trong các tài liệu cho thấy mức độ lành tính hơn, chẳng hạn như
Progesteron cao hơn, một tỷ lệ thấp hơn của NF2 đột biến gen trên nhiễm sắc thể
22 được phát hiện trong u màng não thể biểu mô. Theo Murphy và cộng sự u
màng não ở vòm sọ có bất thường nhiễm sắc thể nhiều hơn ở nền sọ [36].
1.4.3. Bảng phân loại giải phẫu bệnh u màng não của tổ chức y tế thế giới
(WHO) năm 2016 [47].
1.4.3.1 U màng não lành tính, mức độ tái phát chậm WHO grade I
 U màng não
 U màng não dạng biểu mô (Meningothelial Menirgioma)
 U màng não dạng sợi (Fibrous)
 U màng não dạng chuyển tiếp (Transitional)
 U màng não thể cát (Psammomatous)
 U màng não tăng sinh mạch (Angiomatous)
 U màng não dạng thoái hóa vi nang (Microcystic)
 U màng não dạng chế tiết (Secretory)
 U màng não giàu tương bào lympho (Lymphoplasmacyte Rich)
 U màng não dạng chuyển sản (Metaplastic)
1.4.3.2. U màng não với mức độ tái phát cao hơn Who grade II
 U màng não không điển hình (Atypical)
 U màng não dạng tế bào sáng (Clear cell)
 U màng não dạng nguyên sống (Chordoid)
1.4.3.3. U màng não tái phát rất cao Who grade III
 U màng não dạng hình que (Rhabdoid)
 U màng não dạng nhú (Papillary)
 U màng não dạng thoái sản ác tính (Anaplastic)
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1.4.4. Bảng phân loại của WHO chi tiết
WHO
GRADE

I

LOẠI MÔ HỌC

ĐẶC ĐIỂM MÔ HỌC

U màng não dạng biểu
mô, U màng não dạng
sợi, U màng não dạng
chuyển tiếp U màng não
thể cát, U màng não tăng
Không có các tiêu chí của grade I &
sinh mạch, U màng não
grade II
dạng thoái hóa vi nang, U
màng não dạng chế tiết,
U màng não giàu tương
bào lympho, U màng não
dạng chuyển sản.
Hai tiêu chí:
+1:chỉ số phân bào > hoặc = 4 phân
bào mỗi 10 HDF hoặc > hoặc = 2,5

II

III

U màng não không điển Tế bào/mm vuông
hình, U màng não dạng tế +2: Có ít nhất 3 trong 5 thông số sau
bào sáng, U màng não Thông số 1: Kiến trúc hình tấm.
dạng nguyên sống
Thông sô 2: Hoại tử hoặc xâm lấn não.
Thông số 3: Hình thành tế bào nhỏ.
Thông số 4: Nhân to.
Thông số 5 : Tăng mật độ tế bào.
Chỉ số phân bào > hoặc = 20 phân
Dạng hình gậy, dạng hình
bào mỗi 10 HDF hoặc > hoặc = 12,5
nhú, dạng thoái sản ác
tế bào/mm3 hoặc có sarcoma,
tính
melanoma, ung thư.
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1.4.5. Giải phẫu bệnh u màng não
1.4.5.1. Đại thể
U màng não có hình bầu dục màu hồng, mật độ mềm, xuất phát từ
màng cứng cho nên có chân bám vào màng cứng, khu vực này giàu mạch
máu.Trong u có thể có chia thùy, màu sắc phụ thuộc vào mạch máu trong
u.Trong u có thể có vôi hóa biểu hiện u lành tính, phát triển chậm. U màng
não có ranh giới rõ ràng với tổ chức não xung quanh.

Hình 1.11: U màng não mặt nhẵn, mật độ mềm, ranh giới rõ ràng
Nguồn Davis N.Louis [46]

Hình 1.12: U màng não dính vào màng cứng, gây chèn ép não, không xâm lấn não.
Nguồn Davis N.Louis [46]
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1.4.5.2. Vi thể
* Hình ảnh vi thể của u màng não lành tính, WHO grade I
U màng não thể biểu mô (Meningothelial)
Các tế bào tương đối đều nhau, quy tụ lại với nhau trong các tiểu thùy
ngăn cách bởi vách Fibrovascular tạo thành cấu trúc hợp bào và sắp xếp thành
hình xoắn.
Tế bào hình dạng mảnh, nhân hình trứng rõ nét, bào tương phong phú
màu hồng, ranh giới không rõ ràng.
Có thể thấy lớp màu hồng là dấu hiệu xâm nhập của màng cứng.

Hình 1.13: Các tế bào xếp thành cấu trúc hợp bào và hình xoắn, bào tương
màu hồng, ranh giới không rõ ràng. Nhuộm H.E, độ phóng đại 100 lần (A),
400 lần (B).

Nguồn Davis N.Louis [46]

*U màng não với mức độ tái phát cao hơn (WHO Grade II)
U màng não không điển hình (Atypical)
Đây là u màng não ác tính với độ tái phát cao,xếp vào nhóm Grade II
(WHO 2007).
Dựa vào 2 tiêu chí:
* 1. Chỉ số phân bào > 4 tế bào trên 10 đơn vị HPF hoặc > 2,5 TB/mm2
* 2. Có ít nhất 3 trong 5 thông số sau:
+ Kiến trúc hình tấm
+ Hoại tử hoặc xâm lấn não
+ Hình thành tế bào nhỏ
+ Nhân tế bào to
+ Tăng mật độ tế bào
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Hình 1.14:
A. Cho thấy chỉ số phân bào tăng, kiến trúc tấm, hình thành tế bào
nhỏ, tập trung nhiều tế bào.
B. Tăng chỉ số phân bào, các tế bào đa hình dạng, xuất hiện sarcoma.
Nguồn Davis N.Louis [46]

Hình 1.15: A. Tăng chỉ số phân bào, tế bào nhân to, tăng sinh tế bào
B. Tăng hoạt động phân bào, cấu trúc tấm, có hoại tử
Nguồn Davis N.Louis [46]
* U màng não tái phát rất cao (WHO Grade III)
U màng não dạng hình que (Rhabdoid)
Đây là u màng não ác tính. Xếp vào nhóm Grade III (WHO 2007)
Tế bào hình que với nhân tế bào dị dạng, bào tương ưa Eosin nổi bật.
Các tế bào hình que sắp xếp nổi bật trên nền tế bào u màng não thể biểu mô.
Và để chẩn đoán xác định u màng não dạng que thì phải có ít nhất 50%
tế bào hình que trên tiêu bản.
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Đây là u màng não ác tính cao với nguy cơ tái phát cao, sau mổ tái phát
đến 87%.

Hình 1.16: U màng não hình que sắp xếp rời rạc nằm xen kẽ với u màng não thể
biểu mô. Trên tiêu bản có ít nhất 50% tế bào hình que mới chẩn đoán là u màng
não hình que. Nhuộm H.E độ phóng đại 100 lần (trái) và 400 lần (phải).
Nguồn Davis N.Louis [46]
1.4.5.3. Sự xâm nhập của u màng não vào màng cứng (phần đuôi màng cứng)
U màng não có nguồn gốc từ lớp nhung mao của màng nhện khi u phát
triển lên xâm nhập vào màng cứng và khu vực tiếp xúc của u với màng cứng
giàu mạch máu.

Hình 17
A. Trên tiêu bản nhìn thấy mạch máu của u màng não tiếp giáp với màng
cứng (mũi tên màu đen).
B. Hình ảnh phù não phần tiếp giáp giữa u màng não với màng cứng.
Nguồn Song-Tao Qi [48]
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Hình 18
C. Mũi tên đen chỉ phần gồ lên của màng cứng, nơi tiếp xúc xa với u
màng não.
D. Mũi tên đen chỉ phần chuyển giao giữa màng cứng lành và phần
màng cứng tiếp xúc u màng não
Nguồn Song-Tao Qi [48]
1.4.5.4. Sự xâm nhập của não lành vào u màng não.
U màng não phát triển lớn lên gây chèn ép não và rất hiếm gặp xâm lấn
não. Nhưng một số các trường hợp sự tiếp xúc giữa u và não lành trên diện
rộng và trong thời gian dài, có thể gây ra một “cú hích” và tế bào não lành
xâm nhập vào u màng não.

Hình 1.19 Nhuộm hóa mô miễn dịch. Độ phóng đại 200 lần cho thấy các vết
màu nâu trên nền tiêu bản là hình ảnh não xâm nhập vào u màng não.
Nguồn Donald Ming-Tak Ho [49]
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1.4.5.5. Phát triển tự nhiên của u màng não.
Từ năm 1956 Collins va cộng sự đã nghiên cứu và đưa ra ý kiến về sự
cần thiết nghiên cứu tốc độ tăng trưởng của u màng não, một số các tác giả đi
sâu vào phân tích các khía cạnh của mô bệnh học hoặc nghiên cứu kháng
nguyên Ki-67 và kháng thể MIB-1 có mặt trong tế bào của khối u màng não.
Yoneoka và cộng sự đo tốc độ tăng trưởng tuyệt đối hàng năm trên 37 bệnh
nhân u màng não không triệu chứng và đưa ra kết luận rằng: sự tăng trưởng
của khối u được kết hợp bởi độ tuổi và kích thước khối u ban đầu. Trong
nhiều năm sau này và tìm kiếm thông tin trên các trang web về u màng não,
đặc biệt là u màng não trên yên không triệu chứng, vẫn cho ra kết quả nhiều
nghiên cứu chỉ ra rằng vẫn có một số lượng bệnh nhân không nhỏ mắc bệnh u
màng não trên yên mà không có triệu chứng nào [10].
Trong một nghiên cứu của Nakamura theo dõi u màng não không triệu
chứng được phát hiện tình cờ qua chụp cắt lớp thì tốc độ tăng trưởng ít hơn 1
cm³/năm. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối trong khoảng 0,03-2,62 cm³/năm
(trung bình 0,796 cm³/năm). Tốc độ tăng trưởng tương đối hàng năm dao
động trong khoảng 0,48 - 72,8% (trung bình 14,6%). Thời gian tăng gấp đôi
khối u dao động 1,27 - 143,5 năm (có nghĩa là 21,6 năm) [10].
1.5. Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh U màng não.
1.5.1. Yếu tố gen và nhiễm sắc thể liên quan đến mắc bệnh u màng não.
Tác giả đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu sự liên quan giữa sự mất mát
của gen trên nhiễm sắc thể 22 liên quan u màng não là Zarkl & Zang vào năm
1972 từ đó đến nay nhiều tác giả nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này [50].
Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 50% u màng não lành tính Grade I có
liên quan đến tổn thất Alen q12 trên nhiễm sắc thể 22 [51] và mất Alen trong
1p, 10q, 14q trong u màng não không điển hình và u màng não ác tính [52].
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Tiến triển ác tính của u màng não có liên quan đến sự bất hoạt của gen
ức chế khối u trên nhiễm sắc thể 1p, 9p, 10q, 14q. Theo tác giả Cai và cộng sự
trong nghiên cứu 180 u màng não, mất đoạn nhiễm sắc thể 14q đã xác định
31% u màng não lành tính Who grade I, 57% u màng não không điển hình
Who grade II và 67% u màng não ác tính Who grade III [51],[52],[53].
Gen NF2 trong Neurofibrouse bị bất hoạt coi là bức khởi đầu của u
màng não [50]. Bất hoạt của gen NF2 trong ức chế khối u thường ít xảy ra
trong u màng não biểu mô hơn là nguyên bào sợi và chuyển tiếp, gen NF2 đột
biến có vai trò quan trọng hơn trong biến thể dạng trung mô hơn là dạng biểu
mô [51], [52].
1.5.2. Yếu tố Hormon liên quan đến mắc bệnh u màng não.
Từ lâu các tác giả đã mặc nhiên công nhận vai trò của hormon
Progesteron và Estrogen đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của u
màng não, 61% u màng não có Progesteron [6] u hay gặp ở phụ nữ, tốc độ
phát triển u nhanh và trầm trọng hơn khi quan sát thấy ở phụ nữ mang thai
[6], [51], [54],[55].
1.5.2.1. Hormone ngoại sinh.
Các nhà nghiên cứu đã đặt các câu hỏi liệu việc sử dụng kích thích tố
ngoại sinh (tức là việc sử dụng thuốc tránh thai [OC]) hoặc liệu pháp thay thế
hormone (HRT) có liên quan với tăng nguy cơ meningioma. Trong một
nghiên cứu bệnh Cohort Study của y tá trong đó có 125 trường
hợp meningioma, các nhà nghiên cứu tìm thấy một mối liên hệ thuận chung
giữa việc sử dụng HRT và nguy cơ meningioma. Nhóm này cho biết, sau khi
điều chỉnh theo tuổi và chỉ số khối cơ thể, RR của meningioma liên quan với
việc sử dụng hormone cho phụ nữ tiền mãn kinh là 2,48 khi so sánh với phụ
nữ sau mãn kinh, người đã không bao giờ sử dụng kích thích tố. Đối với phụ
nữ sau mãn kinh, các RR liên quan với việc sử dụng hormone là 1,86. Một
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nghiên cứu của Mayo Clinic Jacksonville giữa năm 1993 và 2003 đã khẳng
định có sự liên hệ giữa việc sử dụng HRT và nguy cơ mắc u màng não [6].
1.5.2.2. Progesterone
Phần lớn các u màng não (40 – 100%) có các thụ thể progesterone [56]
1.5.2.3. Androgen
Khoảng 50% các u màng não đã được ghi nhận với thụ thể androgen,
với những khối u màng não của phụ nữ tỉ lệ cao hơn so với những khối u
màng não đàn ông [56]
1.5.3. Liên quan của tia bức xạ ion hóa với nguy cơ mắc bệnh u màng não.
Bức xạ ion làm tăng nguy cơ u nội sọ và đặc biệt nguy cơ meningioma.
Dữ liệu từ những người sống sót quả bom nguyên tử tiếp xúc với liều cao sau
thảm họa Hiroshima và Nagasaki cho thấy một nguy cơ tăng lên rất nhiều
cho u màng não [57]. Bằng chứng cũng tồn tại cho các mức liều thấp hơn.
Trong một nghiên cứu nổi tiếng nhất về bức xạ ion hóa và nguy cơ rủi
ro mắc u màng não, những bệnh nhân đã được xạ trị cho nấm da đầu ở Israel
giữa năm 1948 và 1960 (Nấm capitis) đã có nguy cơ mắc u màng
não [57].Trong nước Mỹ,chụp X quang trong nha khoa đây là hình thức phổ
biến nhất của việc tiếp xúc với bức xạ ion hóa. Một số nghiên cứu dịch tễ
rộng trên hàng triệu người đã chứng minh X quang nha khoa có nguy cơ mắc
u màng não [56].
1.5.4. Chấn thương đầu và nguy cơ mắc bệnh u màng não.
Kể từ thời điểm Harvey Cushing, chấn thương đầu đã được đề xuất như
là một yếu tố nguy cơ cho u màng não. Mặc dù một số nghiên cứu từ đầu
những năm 1980 báo cáo tăng nguy cơ mắc u màng não liên quan đến chấn
thương đầu cho cả nam và nữ. Trong một nghiên cứu của Đan Mạch trên
228.055 người dân nhập viện vì chấn thương, vỡ xương hộp sọ hoặc chấn
thương đầu khác giữa năm 1977 và 1992 và theo dõi trung bình là 8 năm, tỷ lệ
mắc cho u màng não sau năm đầu tiên là 1,2 [56].
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1.6. Triệu chứng lâm sàng
U màng não trên yên thường biểu hiện lâm sàng nghèo nàn. Bệnh nhân
đến bệnh viện khám với phần về mắt, giảm thị lực, thậm chí mù. Ngoài ra bệnh
nhân kêu đau đầu là do khối u kích thích vào màng não chứ không phải do tăng
áp lực nội sọ. Các triệu chứng khác như động kinh, mất ngủ đôi khi gặp nhưng
không điển hình. Các rối loạn về nội tiết của tuyến yên hiếm khi gặp.
1.6.1. Giảm thị lực
Giảm thị lực là triệu chứng dầu tiên của bệnh, có thể bị giảm thị lực
một mắt hoặc cả hai mắt không kèm theo đau rát hoặc viêm tấy nhãn cầu
.Thậm chí bệnh nhân tới muộn có thể bị mù mắt. Đa số bệnh nhân đến chuyên
khoa mắt trước, chẩn đoán nhầm với các bệnh về mắt khác, sau một thời gian
không thuyên giảm, bệnh nhân được chụp cắt lớp rồi mới chuyển sang chuyên
khoa phẫu thuật thần kinh.
1.6.2. Hẹp thị trường
Khám thị trường để xác định vị trí bị chèn ép của giao thoa thị giác.
Nếu u chèn ép giao thoa thị giác ở sợi bắt chéo từ võng mạc phía mũi thì mất
nửa thị trường phía thái dương của mỗi mắt (bán manh hai thái dương). Nếu u
chèn ép phía trước với giao thoa thị giác thì một mắt mù, mắt còn lại bình
thường. Nếu u chèn ép phía sau giao thoa thị giác gây mất nửa thị trường
cùng bên của hai mắt (bán manh đồng danh). Nếu u chèn ép đường thị giác
phía sau thì khiếm khuyết thị trường hai mắt đồng danh.
1.6.3. Nhức đầu
Nhức đầu là triệu chứng thứ hai. Nhức đầu hay nhầm lẫn sang các bệnh
lý khác.
1.6.4. Rối loạn nội tiết
Rối loạn nội tiết hiếm khi gặp.
1.6.5. Triệu chứng khác
Có thể gặp là động kinh, mất ngửi, rối loạn tâm thần khi khối u lớn.
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1.7. Chẩn đoán hình ảnh u màng não trên yên
1.7.1. Hình ảnh Xquang qui ước

Hình 1.20: Hình ảnh dày xương sọ ở hố yên
Nguồn Mirza Pojskic [58]
Chủ yếu thấy hình ảnh dày xương nền sọ và hình ảnh hố yên bình
thường, không bị dãn rộng, có thể thấy hình ảnh vôi hóa trong u. Kỹ thuật
chụp XQ qui ước này bây giờ hầu như không được áp dụng vì ngày nay đã có
máy chụp cắt lớp và cộng hưởng từ
1.7.2. Hình ảnh u màng não trên yên trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Hình 1.21: Trên phim chụp không có thuốc cản quang theo ảnh axial: khối u
đồng tỉ trọng với mô não lành. Trên phim chụp có thuốc: tăng tỉ trọng so với
mô não lành,ngấm thuốc đồng nhất.
Nguồn Mardjono [59]
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Hình 1.22: Hình A: trên phim chụp cắt lớp vi tính ảnh coronal thấy hình ảnh
dày xương ở nền sọ (mũi tên)
Hình B: hình ảnh nền sọ bình thường, không có dày xương (mũi tên)
Nguồn AK Tan [60]
Chụp cắt lớp não không có thuốc cản quang: khối u ranh giới rõ so với
mô não xung quanh, đồng tỉ trọng hoặc tăng tỉ trọng nhẹ so với mô não. Trên
phim chụp có thuốc cản quang, u bắt thuốc mạnh và mật độ tương đối đồng
nhất. Có thể thấy vôi hóa trong u, dày xương ở nền sọ, chảy máu trong u.
Nhược điểm của chụp cắt lớp đối với U màng não trên yên là tia chụp
có độ phân giải mô mềm kém cho nên không đánh giá được sự liên quan với
cấu trúc xung quanh như vùng dưới đồi, mạch máu, thần kinh thị giác.v.v…
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1.7.3. Hình ảnh u màng não trên yên ở phim chụp cộng hưởng từ.

Hình 1.23:A-Trên phim chụp cộng hưởng từ đứng dọc (sagital)có tiêm thuốc
đối quang từ, khối u màng não trên yên nằm ngay trên mái xoang
bướm(planum) ,u ranh giới rõ ,tăng tín hiệu so với mô não lành,bắt thuốc cản
quang ro
B- Trên phim chụp cộng hưởng từ đứng dọc (sagital)có tiêm thuốc đối
quang từ ,khối u màng não trên yên phát triển từ củ yên(tuberculum),ranh giới u
rõ so với não lành, phát triển lên trên vào vùng dưới đồi,sàn não thất 3 và hơi
ngả sau đẩy cuống tuyến yên ra sau,có thể nhìn thấy rõ tuyến yên bình thường
Nguồn Liu Yi [5]
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Hinh 1.24: Hình ảnh U màng não hoành yên sau giao thoa (B)trên ảnh
sagital thấy khối u “nằm dài”trên hoành yên,ranh giới rõ so với cấu trúc
xung quanh.tín hiệu đồng nhất và tăng tín hiệu so với mô não lành,u đẩy
cuống tuyến yên ra sau(mũi tên).có dấu hiệu hoành yên (ngăn cách giữa u và
tuyến yên, có dấu hiệu đuôi màng cứng
Hình ảnh U màng não hoành yên trước giao thoa (C)trên ảnh sagital
thấy khối u”đứng”trên hoành yên do giao thoa thị cản trở ngay phía sau u,u
ranh giới rõ ,tín hiệu đồng nhất trong u,tăng tín hiệu so với mô não lành
Nguồn Liu Yi [5]
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B

A

Hình 1.25: A-Trên lớp cắt ngang (coronal) của T1W khối u màng não trên yên
ranh giới rõ,tín hiệu trong u đồng nhất,khối u đồng hoặc hơi giảm tín hiệu so với
chất xám ,khối u phát triển lên trên chèn ép nhẹ vào sàn não thất 3,thấy được rõ 2
động mạch cảnh trong ở 2 bên hố yên không bị u xâm lấn
B- Trên lớp cắt ngang (coronal) của T2W khối u đồng hoặc hơi
tăng tín hiệu so với chất xám và ranh giới rõ ràng hơn so với trên phim
T1W,tín hiệu trong u đồng nhất
Nguồn Kevin M. Pantalone [61]
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Hình 1.26: Dấu hiệu phù não quanh u ở thùy thái dương trái trên phim cộng
hưởng từ T2 (thường thấy hình ảnh phù não khi khối u màng não trên yên vị
trí mái xoang bướm). Nguồn Kevin M. Pantalone [61]

Hình 1.27: Hình ảnh đuôi màng cứng trên phim sagital có tiêm thuốc đối quang
từ (mũi tên). Khối u màng não trên yên ranh giới rõ, ngấm thuốc đối quang
từ,dấu hiệu đuôi màng cứng là đặc trưng của u màng não trên yên vì đó là phản
ứng dày lên của màng cứng khi có u,thấy rãnh dịch não tủy xung quanh khối u.
Nguồn AK Tan [60]
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Chụp cộng hưởng từ não cho chẩn đoán chính xác đến 100 %.
- Trên T1W: Hình ảnh u đồng hoặc hơi giảm tín hiệu so với chất xám.
- Trên T2W: Không đặc hiệu, có thể giảm, đồng hoặc hơi tăng tín hiệu
so với chất xám.
- Trên T1 có tiêm thuốc cản quang khối u bắt thuốc mạnh và tín hiệu
tương đối đồng nhất, và không đồng nhất nếu có hoại tử trong u, chảy máu
trong u hoặc vôi hóa trong u
Dấu hiệu đuôi màng cứng (dural tail). Đây là dấu hiệu đặc trưng của u
màng não trên yên.
Có thể thấy mạch máu trung tâm khối u
Có thể thấy dấu hiệu tăng sinh xương nền sọ
Hố yên bình thường, không bị dãn rộng (đây là dấu hiệu đặc trưng của
u màng não trên yên)
Có thể thấy rãnh dịch não tủy (ngăn cách u với não lành)
Có thể thấy đường ngăn cách giữa u màng não trên yên với tuyến yên
bình thường (dấu hiệu dấu hoành yên)
Có thể thấy phù não quanh u (thường gặp phù não đối với u màng não
trên yên xuất phát từ mái xoang bướm)
Có thể thấy u màng não trên yên xâm lấn vào vùng dưới đồi,sàn não
thất ba, đẩy cuống tuyến yên ra sau, chèn vào dây thị giác ,giao thoa thị giác
và u màng não trên yên đè đẩy tuyến yên rất hiếm gặp
So với phim chụp cắt lớp vi tính, chụp công hưởng từ do có sử dụng
nhiều chuỗi xung khác nhau cho nên phân giải mô mềm tốt hơn, thấy rõ khối
u, đánh giá sự biến đổi khối u và đánh giá sự chèn ép của u vào mạch máu,
thần kinh thị và tổ chức não xung quanh

40

1.7.4. Chẩn đoán phân biệt u màng não trên yên với các u vùng trên yên khác.
1.7.4.1. U thần kinh đệm vùng dưới đồi (Hypothalamic gliom)
Hình ảnh u có một phần là nang và hoại tử trong nang, một phần là đặc
và chèn ép giao thoa thị giác và vùng dưới đồi. Hiếm khi có canxi hóa.

Hình 1.28: Hình ảnh cộng hưởng từ khối u thần kinh đệm.
Nguồn William T. Couldwell [62].
1.7.4.2. Harmatoma (u mô thừa)
Trên T1 có thuốc cản quang thấy hình ảnh một Harmatoma vùng dưới
đồi như một khối cuống treo từ mặt dưới của vùng dưới đồi, tín hiệu giống
như chất xám.

Hình 1.29: Hình ảnh khối u Harmatoma trên phim cộng hưởng từ như một
khối treo từ mặt dưới của vùng dưới đồi tín hiệu giống như chất xám.
Nguồn Emery Derek [63]
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1.7.4.3. Germinoma (u tế bào mầm).
Tổn thương hay phối hợp vùng tuyến tùng, hạ đồi, tuyến yên. U tế bào
mầm vùng trên yên có đặc điểm trên cộng hưởng từ: hình ảnh T1 trước và sau khi
tiêm thuốc cản quang thấy một khối u ở giữa trên sàn não thất ba, tăng tín hiệu khi
có thuốc cản quang, trên T2 tăng tín hiệu. Khối u ranh giới rõ, u đặc, đồng nhất và
không có nang, không có vôi hóa trong u và ít khi có một u đơn độc.

Hình 1.30: Hình ảnh khối u tế bào mầm ở hai vị trí: trên yên và tuyến tùng
Nguồn Donovan Joseph .L [50].
1.7.4.4. Lipoma trên yên (u mỡ trên yên).
Là khối u lành tính dính vào sàn của não thất ba, thường phát hiện tình
cờ. Trên T1 hình ảnh của u mỡ trên yên có tăng tín hiệu, trên T2 là hình ảnh
tăng tín hiệu.

Hình 1.31: Hình ảnh khối u mỡ trên phim cộng hưởng từ tăng tín hiệu
Nguồn Donovan Joseph. L [50].
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1.7.4.5. U nang biểu bì (epidermoid cyst).
U nang bì trong sọ thường gặp ở trên tuyến yên và đường giữa gây nên
các triệu chứng về nội tiết như đái nhạt và gây triệu chứng về thị giác như
nhìn mờ. Trên phim chụp cộng hưởng từ: trên T1W và T2W u nang biểu bì
nằm trên yên, tăng nhẹ tín hiệu so với dịch não tủy và không đồng nhất trong
khối u, tăng tín hiệu trên Diffusion là hình ảnh đặc trưng phân biệt với các
nang khác

Hình 1.32: Hình ảnh u nang biểu bì trên phim chụp cộng hưởng
từ bên trong có nang. Nguồn Donovan Joseph. L [50].
1.7.4.6. U nang hở (Rathke).
Trên phim MRI là hình ảnh một nang mà thành rất mỏng, khối tròn
thường nằm trước cuống tuyến yên. Tín hiệu thấp trên T1 và tín hiệu tăng trên
T2 giống dịch nào tủy, tín hiệu không thay đổi sau khi tiêm thuốc cản quang.
Không bao giờ có vôi hóa (đây là dấu hiệu để phân biệt với craniopharyngioma).
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Hình 1.33: Hình ảnh nang Rathke trên phim chụp cộng hưởng từ
là một nang vỏ rất mỏng. Nguồn William T. Couldwell [62].
1.7.4.7. U sọ hầu (Craniopharyngioma)
U không đồng nhất, có nhiều thùy, có chất rắn và có nang.

Hình 1.34: Hình ảnh u sọ hầu trên phim chụp cộng hưởng từ có nhiều thùy
và nang, có vôi hóa trong u. Nguồn Emery Derek [63].
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1.7.4.8. U nang màng nhện trên yên (archnoid cyst).

Hình 1.35: Trên phim cộng hưởng từ hình ảnh nang lớn, tín hiệu tương tự
như dịch não tủy. Tín hiệu thấp trên T1 và cao trên T2.
Nguồn Emery Derek [63]
Do sự gần gũi của nang màng nhện trên yên với vùng dưới đồi - tuyến
yên cho nên có các triệu chứng liên quan đến tăng trưởng, dậy thì sớm.
1.7.4.9. U di căn.

Hình 1.36: Khối u di căn trên phim chụp cộng hưởng từ tăng tín hiệu và bắt
thuốc cản quang mạnh). Nguồn Emery Derek [63]
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1.7.4.10. Phình mạch não.

Hình 1.37: Hình ảnh túi phình trên phim chụp cộng hưởng từ và chụp mạch
não túi phình khá rõ. Nguồn Donovan Joseph. L [50].
1.7.4.11. U tuyến yên (Adenoma).
Khối u xuất phát từ tuyến yên cho nên biểu hiện chính là rối loạn nội
tiết và chèn ép thần kinh.
 Microadenoma.
Là khối u nằm trong tuyến yên, có kích thước dưới 10 mm. Trên phim
T1, khối u nằm trong tuyến yên, hơi giảm tín hiệu so với mô tuyến yên bình
thường. Trên phim T2 hơi tăng tín hiệu. Tiêm thuốc cản quang tăng tín hiệu
rõ, độ nhạy để phát hiện microadenoma là 70%.

Hình 1.38: Hình ảnh u tuyến yên microadenom nằm trọn trong hố yên trên
phim chụp cộng hưởng từ. Nguồn Emery Derek [63]
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 Macroadenoma.
Là khối u của tuyến yên có kích thước > 10 mm. U có xu hướng đồng
nhất bên trong có thể nhìn thấy xuất huyết hoặc hoại tử trong u.
Tổn thương đặc trưng là “hình người tuyết” là do co thắt của hoành
yên, khối u thụt vào hoành yên và hướng lên trên.

Hình 1.39: Hình ảnh “người tuyết” đặc trưng của macroadenom trên phim
chụp cộng hưởng từ. Nguồn Maartens Nicholas. F [64]
1.7.4.12. Chordoma (u nguyên sống).
Là tổn thương đường giữa, xương bị tiêu hủy rộng, vôi hóa trong u, u
phát triển lên trên và ra xung quanh. Trên T1 tăng tín hiệu, trên T2 tăng tín
hiệu mạnh.

Hình 1.40: U phát triển từ đường giữa phá hủy xương
Nguồn Couldwell William .T [62].
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1.8. Các phương pháp điều trị.
1.8.1. Điều trị phẫu thuật.
Phương pháp điều trị u màng não trên yên hiện nay chủ yếu là phẫu
thuật, điều trị bằng xạ phẫu như dao gamma được chọn những bệnh nhân
không đủ điều kiện để mổ ví dụ như tuổi quá cao hoặc có những bệnh toàn
thân kèm theo nặng nề không thể mổ được hoặc với những bệnh nhân không
chấp nhận mổ.
Trên thế giới hiện nay có nhiều đường mổ, tuy nhiên tùy theo từng
nước, tùy theo điều kiện trang thiết bị, tùy theo kinh nghiệm của phẫu thuật viên
hoặc là do thói quen, sở trường, sở đoản của mỗi phẫu thuật viên mà các tác giả
sẽ mổ theo đường mổ nào. Mục đích cuối cùng vẫn là cải thiện bằng được thị lực
cho bệnh nhân và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro do cuộc mổ gây ra.
6 đường mổ:
- Đường mổ trán - thái dương (Pterion)
- Đường mổ trán 1 bên (Unisubfrontal)
- Đường mổ trán 2 bên (Bisubfrontal)
- Đường mổ qua cung mày (Keyhole)
- Đường mổ qua rãnh liên bán cầu
- Đường mổ nội soi qua xoang bướm (Endonasal Transphenoidal)
1.8.1.1. Đường mổ trán - thái dương (PTERION).
* Chỉ định:
- Đối với u màng não trên yên kích thước lớn (lớn hơn 3cm)
- U màng não xâm lấn sang hai bên
- U màng não xâm lấn vào dây thần kinh thị giác
- U màng não bị các mạch máu lớn bao bọc
- U màng não bị vôi hóa
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* Ưu điểm:
- Không làm tổn thương thần kinh khứu giác.
- Ít có nguy cơ dò dịch não tủy và ít nhiễm trùng xoang trán.
* Nhược điểm:
- Không quan sát được mặt dưới của dây thần kinh thị giác, giao thoa
thị giác.
- Hạn chế tầm nhìn mặt bên kia của khối u.

Hình 1.41: Đường mở sọ. Nguồn Nakamura [65].
1.8.1.2. Đường mổ trán 2 bên.
* Chỉ định: được chỉ định với những khối u lớn > 4cm và xâm lấn xung
quanh nhiều, đặc biệt phát triển ra sau.
* Ưu điểm:
- Phẫu trường rộng rãi cho nên quan sát được khối u một cách tổng thể.
- Ít làm tổn thương thùy trán, ít tổn thương dây thần kinh khứu giác.
- Trực tiếp tiếp cận vùng trên yên, cho nên lấy u cũng dễ dàng hơn.
* Nhược điểm:
- Vì đường mổ dài cho nên bệnh nhân đau đầu nhiều sau mổ.
- Dễ nhiễm trùng xoang trán.
- Dễ rò dịch nào tủy sau mổ.
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Hinh 1.42: Đường mở sọ. Nguồn Nakamura [65].
1.8.1.3. Đường mổ trán một bên.
* Chỉ định:
Đối với những u phát triển lệch sang bên.
* Ưu điểm:
Tiếp cận vùng trên yên dễ dàng và dễ quan sát mặt trước của khối u phẫu trường đủ rộng để dễ quan sát khối u.
* Nhược điểm:
- Dễ gây nhiễm trùng xoang trán.
- Nguy cơ rò dịch não tủy qua mũi.
- Dễ gây tổn thương thần kinh khứu giác do vén não thùy trán.

Hinh 1.43: Đường mở sọ. Nguồn Nakamura [65]
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1.8.1.4. Đường mổ trên cung mày (KeyHole)
* Chỉ định:
- Đối với u màng não trên yên kích thước 2 – 3 cm.
- U màng não không xâm lấn.
* Ưu điểm:
- Đường rạch da đầu trên cung mày nhỏ.
- Da đầu và cơ bị bóc tách ít cho nên phục hồi nhanh và ít đau sau mổ.
- Phòng ngừa tổn thương não.
- Bộc lộ phẫu trường rõ ràng vùng xung quanh hố yên.
* Nhược điểm:
Vì lỗ mở xương sọ nhỏ (2,5 – 3 cm) cho nên hạn chế các động tác trong
lúc mổ do phẫu trường nhỏ hẹp, nguy cơ sụp mi sau mổ cao.

Hinh 1.44: Đường mở sọ. Nguồn Nakamura [65].
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1.8.1.5. Đường mổ qua rãnh liên bán cầu.

Hình 1.45: Nguồn Curey Sophie [66].
* Chỉ định:
- Với u màng não trên yên kích thước lớn trên 4 cm, phát triển ra sau.
- U màng não trên yên xâm lấn sang hai bên.
* Ưu điểm:
- Phẫu trường rộng rãi cho nên có thể quan sát tốt được khối u, cho
phép nhìn thấy toàn bộ giao thoa thị giác, dây thần kinh thị giác, xoang hang.
- Không làm tổn thương thùy trán.
* Nhược điểm:
- Thời gian mổ kéo dài.
- Dễ tổn thương xoang tĩnh mạch dọc.
- Đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm.
1.8.1.6. Đường mổ nội soi qua xoang bướm.
* Chỉ định:
- Đối với u màng não trên yên kích thước nhỏ (2,5 – 3 cm)
- U màng não trên yên không xâm lấn sang hai bên.
- U màng não trên yên dính ít vào màng cứng.
- U màng não trên yên không có mạch máu bao quanh.
- U màng não trên yên không vôi hóa.
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* Ưu điểm:
- Mổ u màng não trên yên kích thước nhỏ (2 – 3cm) qua xoang bướm
có thể lấy hết được khối u mà không ảnh hưởng tới giao thoa thị giác, thần
kinh thị giác.
- Cách tiếp cận nội soi qua xoang bướm phòng ngừa tổn thương não,
cho phép xác định nhanh tuyến yên và u màng não trên yên.
- Thời gian phẫu thuật không kéo dài.
- Khối u không xâm lấn sang 2 bên và không xâm lấn vào mạch máu
lớn, mổ nội soi là tuyệt vời.
* Nhược điểm:
- Vì đi đường dưới của khối u cho nên hạn chế tầm nhìn hai bên của khối u.
- Dễ tổn thương xoang hang.
- Nguy cơ dò dịch não tủy vì khó vá lại màng cứng, đây là nguy cơ lớn nhất.
- Thang chấm điểm Simpson không áp dụng được ở mổ nội soi qua
xoang bướm vì không đánh giá được độ bám của u vào màng cứng cho nên
không kiểm soát được là có cắt hết màng cứng hay không [96, 97, 98, 99].

Hình 1.46: Nguồn Couldwell William .T [62].
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1.8.1.7. Phân độ Simpson trong mổ u màng não trên yên
Độ I: Lấy toàn bộ u và cắt bỏ màng cứng nơi u bám vào.
Độ II: Lấy toàn bộ u và đốt diện màng cứng nơi u bám.
Độ III: Lấy toàn bộ u, nhưng không cắt, không đốt màng cứng nơi u bám vào.
Độ IV: Lấy không hoàn toàn u.
Độ V: Giải ép đơn giản (có sinh thiết hay không).
Hầu hết các phẫu thuật viên đều thống nhất rằng: việc mổ lấy u theo
Sympson I là không khả thi trong mổ u màng não trên yên vì nếu cắt bỏ màng
cứng trên tuyến yên sẽ ảnh hưởng tới tuyến yên và các mạch máu xung
quanh. Đại đa số các tác giả đều lấy được u theo Sympson II và III, tuy nhiên
tùy từng u, tùy kích thước u và mức độ xâm lấn và tùy từng trình độ của phẫu
thuật viên [67],[68],[69],[70].
1.8.2. Phương pháp xạ trị.
Phương pháp xạ trị là phương pháp sử dụng bức xạ ion hoá và tia X
mang năng lượng cao để phá vỡ các tế bào u. Tia X từ lâu đã được các bác sĩ
sử dụng để chụp bên trong cơ thể người. Mức năng lượng của bức xạ được sử
dụng để chữa bệnh ung thư là Mega Vôn, cao hơn nhiều so với mức Kilô Vôn
của tia X sử dụng trong chẩn đoán bệnh. Hơn nữa, lượng phóng xạ được sử
dụng trong điều trị ung thư cũng cao hơn nhiều lần so với mức phóng xạ dùng
trong chuẩn đoán. Sự ra đời của phương pháp xạ trị Mêga Vôn đã làm tăng cơ
hội cứu sống bệnh nhân một cách rõ rệt đồng thời làm giảm thiểu các tác
dụng phụ.
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Bảng 1.1: Kết quả điều trị của các tác giả. Nguồn [71]
Bệnh
nhân
(N)

S+
RT
(%)

RT
(%)

Âm
lượng
(Ml)

liều
lượng
(Gy)

Theo
sát
(tháng)

Carella et al., 1982

57

84

16

NA

55-60

NA

95

NA

Forbes et al., 1984

31

100

0

NA

53

45

72 4 năm

13

Barbaro et al., 1987

54

100

0

NA

52,5

78

68

0

Miralbell et al., 1992

36

100

0

NA

45-64

88

84% sống sau 8 năm

16

Goldsmith et al., 1994

117

100

0

NA

54

40

89% sống sau 5năm
và 77%sống sau 10 năm

3.6

Maire et al., 1995

91

52

48

NA

52

40

94

6.5

Peele et al., 1996

42

100

0

NA

55

48

100

5

Condra et al., 1997

28

75

25

NA

53.3

98

87% sống sau 5 năm

24

Connell et al., 1999

54

80

20

NA

54

55

76% sống sau 5 năm

19

Maguire et al., 1999

26

78

22

NA

53

41

88%sống sau 5 năm

8

Royal Marsden.1999

82

100

0

NA

55-60

41

92% sống sau 5năm và 83%
sống sau10 năm

Vendrely et al., 1999

156

51

49

NA

50

40

79%sống sau 5 năm

11.5

Dufour et al., 2001

31

55

45

NA

52

73

93%sống sau 5 năm và 10 năm

3.2

Pourel et al., 2001

28

80

20

NA

56

30

95%sống sau 5 năm

4

Mendenhall et al., 2003

101

35

65

NA

54

64

95%sống sau 5năm, 92%sống
sau 10năm và 15 năm

8

Tác giả

Kiểm soát địa phương
(%)

Độc tính
muộn
(%)

14
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Cho đến nay, trong hầu hết các trung tâm, liều tiêu chuẩn cho một
meningioma lành tính nền sọ là 55 Gy, trong khi liều thấp hơn 50 - 52 Gy
được dành riêng cho u màng não lớn liên quan đến giao thoa thị giác và dây
thần kinh thị giác [51], [52].
Tổn thương thần kinh thường lên đến 70% bệnh nhân bị u màng não
nền sọ do xạ trị và chủ yếu tổn thương dây II, III, IV, V và VI, suy tuyến yên
với tỉ lệ cao.
Chỉ định xạ trị trong U màng não trên yên : Các bệnh viện tại Việt Nam
trong hơn 15 năm nay ít chỉ định xạ trị vì độc tính quá cao ,nhất là từ khi có
máy điều trị Gamma Knife.
1.8.3. Gamma Knife.
Hơn 500.000 bệnh nhân trên toàn thế giới đã lựa chọn phương pháp
phẫu thuật bằng dao gama để điều trị các khối u lành tính như u dây VIII (u
dây thần kinh thính giác), u màng não, u tuyến yên hay điều trị các khối u ác
tính như: u di căn não, u tế bào sao (astrocytomas), glioblastoma. Gama Knife
cũng được sử dụng để điều trị bệnh lý dị dạng mạch máu não (AVM), đau dây
V hay bệnh Parkinson.
Bệnh nhân được chọn lựa điều trị dao Gama ngay cả khi trước đó đã
được điều trị phẫu thuật sọ não hở để lấy u, xạ trị, hóa trị hoặc AVM đã được
làm tắc mạch trước đó.
Kết quả của phẫu thuật Gamma Knife không thấy ngay mà trải qua
hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tùy thuộc vào loại tổn thương được điều trị.
Hầu hết thương tổn nhỏ lại hoặc xơ hóa hoặc biến mất hoặc cũng có thể chỉ
đơn giản là khối u không lớn thêm theo thời gian [72].
Liều tia xạ.
Liều cho u màng não trên yên là 8-15 Gy (trung bình 11 Gy), và giao
thoa đã được chiếu xạ với 2-12 Gy (trung bình 6.2 Gy) [74]. Như thế sẽ
không tổn thương dây thần kinh thị giác.
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Chỉ định Gamma Knife với U màng não trên yên:
- Với những bệnh nhân không thể mổ được do những bệnh lý toàn
thân như lao phổi, tim phổi mạn, bệnh COPD….
- Với những bệnh nhân khi phẫu thuật mà chỉ làm được sinh thiết
- Với những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật ,nhưng bệnh nhân tâm
lý lo lắng chưa dám mổ
- Với những bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng chụp lại u vẫn còn
tồn dư mặc dù thị lực của mắt vẫn bình thường
Bảng 1.2: Kết quả điều trị Gamma Knife của các tác giả. Nguồn [73].
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1.8.4. Xạ trị proton
Trong xạ trị proton, một chùm tia dạng hạt proton năng lượng cao
được sử dụng để phát tới khối u của bệnh nhân thay vì chùm tia X năng lượng
cao truyền thống. Dùng chùm hạt proton có năng lượng cao thông thường từ
160 tới 230 MeV khi đó nó có tốc độ bằng khoảng 70 – 80% tốc độ ánh sáng.
Chùm hạt proton được phát ra nhờ máy gia tốc hạt có thể là cyclotron hoặc
synchrotron.
Proton là thành phần cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử có khối lượng
khoảng 1.67x10^-27 kg và năng lượng nghỉ 938.27 MeV. Proton thông
thường được tạo ra từ nguyên tử H sau khi lấy đi hoàn toàn electron.
Với đặc tính riêng biệt này của proton, có thể kiểm soát liều lượng bức
xạ, để phân định các khu vực chiếu xạ, xác định và điều trị khối u với độ
chính xác chưa từng có, hiệu quả và an toàn. Việc sử dụng liệu pháp proton
trong xạ trị còn cho phép tăng liều tại khối u nhưng vẫn ít ảnh hưởng tới các
mô lành xung quanh. Điều này giúp hạn chế tác dụng phụ và phát sinh ung
thư mới do chiếu xạ gây nên, đồng thời giảm thời gian điều trị, tăng chất
lượng cuộc sống.
Hiện nay trên thế giới có nhiều trung tâm xạ trị proton đã được ra đời,
nhưng so với xạ trị bằng X - ray (từ máy gia tốc) thì số lượng máy gia tốc proton
vẫn còn khá ít một phần do việc đầu tư xây dựng trung tâm xạ trị proton rất tốn
kém (từ 20-200 triệu USD) và giá thành để điều trị ung thư bằng xạ trị proton
trung bình từ 30.000-40.000 Euro. Do đó tại khu vực Đông Nam Á tính đến năm
2015 vẫn chưa có nước nào xây dựng trung tâm xạ trị proton.
1.9. Tái phát của u màng não trên yên.
Mathiesen và cộng sự trình bày 315 u màng não trên yên với một theo
dõi thời gian trung bình 18 năm. Tỷ lệ tái phát 5 năm là 4% cho bệnh nhân
sau phẫu thuật với Sympson II và 25 – 45% cho bệnh nhân sau phẫu thuật với
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Sympson II và III [53]. Theo Fahlbusch và Schott là tỷ lệ tái phát rất thấp, ở
mức 2,1%, bằng cách cắt bỏ khối u hoàn toàn Sympson II [16].
Kết quả sau phẫu thuật vi phẫu được theo dõi sau 5 năm và 10 năm rất
khả quan với u màng não trên yên.
1.10. Di căn của u màng não trên yên.
Di căn của u màng não trên yên là rất hiếm gặp, lác đác trong y văn thế
giới có ghi nhận sự di căn theo dịch não tủy vào tủy sống hoặc di căn vào
xương, gan...
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CHƯƠNG 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 57 bệnh nhân được chẩn đoán, phẫu thuật và có kết quả mô bệnh
học là u màng não tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức trong
thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 5/2016.
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
- Bệnh nhân được chẩn đoán UMNTY có phim cộng hưởng từ và được
mổ vi phẫu tại Bệnh viện Việt Đức.
- Kết quả mô bệnh học sau mổ là u màng não.
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
- Loại trừ trường hợp chẩn đoán trước mổ là UMNTY, kết quả mô bệnh
học không phải là u màng não.
- Loại trừ trường hợp chẩn đoán trước mổ là u tuyến yên, kết quả mô
bệnh học là u màng não.
- Loại trừ trường hợp chẩn đoán trước mổ là UMNTY, trong mổ u ở vị
trí khác: u màng não xoang hang, u màng não cánh bướm, u dây I.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
- Nghiên cứu mô tả, tiến cứu, không đối chứng
- Số lượng bệnh nhân nghiên cứu là 57 bệnh nhân
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2.2.2. Cỡ mẫu
Dựa vào công thức tính cỡ mẫu Nghiên cứu cắt ngang

Trong đó:
n: số bệnh nhân cần nghiên cứu
Khoảng tin cậy 95% do đó Z2(1-α/2) = 1,96
Trong các nghiên cứu về phẫu thuật u màng não trên yên cho thấy tỉ lệ
bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật từ 0- 0.47% (dựa theo Galla và cộng sự 0.47%, Pamir – 0.2%; Mahmouh 0.17%, Gughrue 0%, Martin 0%) chúng tôi
dựa theo nghiên cứu của Mahmoud 0.17 %
d: Sai số ước tính tỉ lệ sống. Do p nằm trong khoảng 0,3 ≤ p ≤ 0,7 do đó
d= 0.10
từ đó tính ra
n= 1,962x 0,17x (1-0,17)/0,12 = 54 Bệnh nhân
Do đó cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là 54 Bệnh nhân
2.3. Nội dung nghiên cứu
Mục tiêu 1:
2.3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
- Tần suất UMNTY so với UMN nội sọ
- Nghiên cứu tuổi, giới; tỉ lệ nam/nữ
- Lý do vào viện: giảm thị lực, đau đầu, động kinh
- Thời gian từ khi mờ mắt đến khi nhập viện
2.3.2. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng
- Đánh giá tình trạng lâm sàng khi vào viện: giảm thị lực, đau đầu.
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- Đánh giá lâm sàng trước mổ theo thang điểm Glasgow
Kết quả điều trị sau mổ chia thành 3 nhóm:
Nhóm tốt: 80 – 100 điểm
Nhóm vừa: 50 – 70 điểm
Nhóm xấu: 0 – 40 điểm
2.3.3. Nghiên cứu hình ảnh trên phim chụp cộng hưởng từ
Đặc điểm của khối u màng não trên yên trên phim chụp cộng hưởng từ
trước và sau khi tiêm thuốc đối quang từ:
- Bắt thuốc đối quang từ: rõ ràng và không rõ
- Ranh giới rõ, đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1 và đồng và tăng tín hiệu
trên T2
- Mật độ tín hiệu có đồng nhất hay không
- Dấu hiệu đuôi màng cứng
- Phù quanh u
Vị trí khối u trên phim chụp cộng hưởng từ tham chiếu với lúc phẫu thuật
- Củ yên

- Củ yên + hoành yên

- Hoành yên

- Củ yên + mái xoang bướm

- Mái xoang mướm
Kích thước khối u
- Nhỏ hơn 2cm

- lớn hơn 3 cm đến 4 cm

- Từ 2 cm đến 3 cm

- lớn hơn 4 cm
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Sự chèn ép của u đối với tổ chức xung quanh trên phim MRI đánh giá:
Chèn ép khối u vào động mạch cảnh
Có □

Không □

Chèn ép của khối u vào cuống tuyến yên
Có □

Không □

Chèn ép của khối u vào hố yên
Có □

Không □

Sự chèn ép của u đối với tổ chức xung quanh quan sát khi phẫu thuật :
Chèn ép động mạch não trước và thông trước
Có □

Không □

Chèn ép vào thần kinh thị giác và giao thoa thị giác
Có □

Không □

Mục tiêu 2:
2.3.4. Đánh giá kết quả phẫu thuật
2.3.4.1. Chỉ định phẫu thuật
- Bệnh nhân chẩn đoán trước mổ là UMNTY
- Bệnh nhân không có bệnh lý kèm theo ví dụ: suy tim, xơ gan mất bù,
suy thận …
- Bệnh nhân không già yếu
- Bệnh nhân và người nhà đồng ý kí cam đoan mổ
2.3.4.2. Đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật
- Đánh giá trên phim cộng hưởng từ theo 2 bình diện đứng ngang và
đứng dọc: Xác định vị trí, kích thước, hình dáng và gốc bám của u.
- Đánh giá sự xâm lấn của u về phía trước, phía sau, 2 bên, lên trên.
- Đánh giá liên quan của u với dây thần kinh thị giác, giao thoa thị giác,
động mạch não trước, động mạch cảnh trong, sàn não thất III, cuống tuyến yên.
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- Đánh giá trong u có mạch máu hay không
- Đánh giá phù não quanh u
- Sử dụng kính vi phẫu NC4, Vario 700, pentaro 8, leika.
2.3.4.3. Các đường mổ được áp dụng trong đề tài
 Đường mổ trán – thái dương
* Kỹ thuật mổ.
- Bệnh nhân nằm ngửa, đầu nghiêng 30o sang bên đối diện bên định mở
sọ và hơi ngửa ra sau. Theo thói quen của các phẫu thuật viên thì vẫn mổ bên
phải vì thuận tay phải.
- Rạch da đường trán thái dương, lật da cùng cân cơ thái dương xuống
tới cung gò má, dùng khoan để mổ nắp sọ.
- Mờ màng cứng hình vòng cung, mở màng nhện hút bớt dịch nào tủy
cho não xẹp.
Những bước tiếp theo sẽ thực hiện dưới kinh vi phẫu thuật.
- Tiếp cận rãnh Sylvian, nhìn thấy đoạn M1 của động mạch nào giữa và
tiếp cận vùng trên yên thấy khối u nằm giữa động mạch cảnh trong và dây
thần kinh thị giác
- Dùng dụng cụ để tách u khỏi động mạch cảnh và dây II. Dùng dao điện
lưỡng cực để đốt điện u dính vào màng cứng, sau đó mổ u và lấy từng mảnh
nhỏ dần dần cho đến khi u xẹp chỉ còn vỏ bao của khối u,tách khối u ra ngoài
sẽ thấy giao thoa thị giác, động mạch não trước, động mạch thông trước. Giữ
động mạch nuôi dây thần kinh thị giác và giao thoa thị giác là cực kỳ quan
trọng để tránh bị mù sau mổ. Đặc biệt tránh động mạch mắt vì nếu làm tổn
thương động mạch mắt sẽ khó cầm máu và sẽ bị mù vĩnh viễn sau mổ.
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Cuối cùng là đốt màng cứng diện tiếp xúc với u.

Hình 2.1: Bộc lộ khối u Nguồn Ciric Ivan [74].
 Đường mổ trán 2 bên
* Kỹ thuật mổ:
- Bệnh nhân nằm ngửa, nâng đầu 30o, đầu hơi ngửa ra sau.
- Rạch da theo đường chân tóc đều hai bên từ thái dương trái sang thái
dương phải, vạt da đầu lật xuống dưới trán sao cho xuống gốc mũi và cung mày.
- Mở sọ và đốt niêm mạc xoang trán và bịt xoang trán bằng sáp và miếng
cầm máu (surgicell). Mở màng cứng hình vòng cung, thắt xoang tĩnh mạch
dọc và cắt đốt xoang để bộc lộ vùng trên yên.
Sử dụng kính vi phẫu thuật
- Vén thùy trán nhẹ nhàng và lưu ý giữ sự nguyên vẹn của dây thần kinh
khứu giác. Hút bớt dịch não tủy cho não xẹp bớt và mở khoang dịch não tủy
vùng trên yên, xác định khối u, mở màng nhện của dây thần kinh thị giác, giữ
gìn các mạch máu xuyên nhỏ nuôi dưỡng thần kinh, bóc tách dây thần kinh
thị giác ra khỏi khối u, đốt phần tiếp giáp khối u và màng cứng sau đó mở
khối u và lấy dần dần tổ chức u trong lòng khối u cho đến khi u xẹp hẳn chỉ
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còn lại vỏ bao u, tách dần dần khối u ra khỏi phần dính vào động mạch, cuống
tuyến yên. Cố gắng lấy nhẹ nhàng tránh tổn thường các cơ quan xung quanh,
nếu u quá cứng và khó gỡ thì có thể để lại phần u đó. Sau khi lấy u xong, đốt
kĩ diện u bám vào màng cứng.
 Đường mổ trán 1 bên
* Kỹ thuật mổ: Giống với đường mổ trán 2 bên
 Đường mổ lỗ khóa (Keyhole)
* Kỹ thuật mổ
Tư thế: Bệnh nhân được đặt nằm ngửa và đầu nghiêng góc 20ᵒ - 30ᵒ về
phía bên đối bên dựa trên vị trí và chiếu khối u bên phải hoặc trái. Đầu bệnh
nhân hơi mở rộng.
Đường rạch trong lông mày, có thể được mở rộng lên đến 1 cm ngoài
lông mày, vết rạch da nông để tránh tổn thương các dây thần kinh nông ở trán,
ở mặt. Vạt da được bộc lộ để cho lỗ trên ổ mắt. Dùng khoan một lỗ duy nhất
và khoan cắt hình vòng cung đường kính 2 – 2,5 cm, mở màng cứng hình chữ
C. Dưới kính hiển vi, đường khứu giác được xác định và theo sau lại đến dây
thần kinh thị giác và mạch cảnh trong cùng bên bể dịch não tủy. Dùng kéo mở
màng nhện và hút bớt dịch nào tủy cho não xẹp bớt. Dùng valve vén não thùy
trán. Bóc tách vi phẫu cắt bỏ khối u và lưu ý giữ gìn màng nhện. Sau khi loại
bỏ khối u, đóng kín lại màng cứng, miếng xốp cầm máu SPONGEL được đặt
trên các màng cứng và cố định xương bằng nẹp sọ (craniofix). Dùng mỡ bịt
lại xoang trán để tránh dò dịch não tủy. Khâu da đầu.
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Hinh 2.2: Mở sọ và màng cứng trong mổ lỗ khóa Nguồn Nakamura [65].
 Đường mổ thái dương
* Kỹ thuật mổ.
- Bệnh nhân nằm nghiêng 90o sang bên đối diện bên định mở sọ.
- Rạch da đường thái dương, lật da cùng cân cơ thái dương xuống tới
cung gò má, dùng khoan để mổ nắp sọ.
- Mờ màng cứng hình vòng cung, mở màng nhện hút bớt dịch nào tủy
cho não xẹp.
Những bước tiếp theo sẽ thực hiện dưới kinh vi phẫu thuật giống
đường mổ trán thái dương
2.3.4.4. Kết quả lấy u theo Simpson
- Mối liên quan giữa kích thước u và mức độ lấy u
- Mối liên quan giữa vị trí u và mức độ lấy u
- Mối liên quan giữa đường mổ và mức độ lấy u
2.3.4.5. Biến chứng sau mổ:
- Theo dõi tri giác sau mổ để phát hiện tình trạng chảy máu sau mổ,phù
não sau mổ
- Theo dõi động kinh sau mổ
- Theo dõi rò vết mổ, nhiễm trùng vết mổ
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Nếu tri giác suy đồi phải cho chụp lại cắt lớp não ngay để xử lý biến chứng
2.3.4.6. Tỷ lệ tử vong sau mổ
2.3.4.7. Kết quả mô bệnh học
2.3.4.8. Tình trạng bệnh nhân ngay khi ra viện: Đánh giá lâm sàng ngay khi
ra viện theo thang điểm Karnofsky
2.3.4.9. Kết quả xa
Thời gian khám lại 6 tháng sau mổ. Bệnh nhân được khám thị lực và
chụp cộng hưởng từ kiểm tra u còn tồn dư, u tái phát. Tất cả bệnh nhận được
khám lại trong 2tháng (tháng 8 và 9 năm 2017 ) tức là 10 tháng sau ca cuối
cùng được mổ trong nghiên cứu này tháng 10/2016. Thời gian theo dõi trung
bình là 29,5 tháng với mục đích khám lại thị lực bệnh nhân có cải thiện hay
không sau thời gian dài theo dõi
2.4. Xử lí số liệu
 Tất cả số liệu trong 57 bệnh nhân nghiên cứu được tính theo tỉ lệ phần
trăm, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn theo từng đặc điểm của biến số nghiên
cứu. Các so sánh và kiểm định được sử dụng bằng Test X² hoặc Student với p
< 0,05. Phân tích số liệu theo chương trình SPSS 16.0 và Exel 2010
 Tất cả số liệu trong 43 bệnh nhân khám lại được xử lí bằng phần mềm
Stata 14.0
Các biến liên tục được mô tả bằng giá trị trung bình, độ lệch chuẩn,
khoảng giá trị thấp nhất và cao nhất. Các biến rời rạc được mô tả bằng giá trị
tuyệt đối, tỷ lệ phần trăm.
Việc so sánh đơn biến giữa các nhóm về kết quả điều trị (mức độ phục
hồi thị lực) được tiến hành thông qua các test one-way ANOVA đối với các
biến liên tục và Kruskall-Wallis H test đối với các biến rời rạc.
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2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
- Hội đồng khoa học chấm đề cương nghiên cứu sinh của Trường đại học
Y Hà nội thông qua
- Hội đồng khoa học Bệnh viện Việt Đức đã cho phép tiến hành phẫu
thuật và nghiên cứu
- Nghiên cứu chỉ tiến hành trên những BN hoặc gia đình BN tự nguyện
tham gia
- Những thông tin về người bệnh hoàn toàn được bảo mật và chỉ phục vụ
cho mục tiêu chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học
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CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ
3.1. Kết quả lâm sàng
3.1.1. Kết quả thống kê về tuổi và giới.

Biểu đổ 3.1. Phân bố theo nhóm tuổi và giới
Nhận xét: U màng não trên yên hay gặp ở lứa tuổi trung niên 40 – 50
tuổi. Tuổi nhỏ nhất 27, tuổi lớn nhất 67, tuổi trung bình 48,6.
3.1.2. Kết quả phân bố theo giới tính
Bảng 3.1: Phân bố theo giới tính
Giới

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Nam

10

17,6

Nữ

47

82,4

Tổng

57

100

Giới: Tỉ lệ nữ/nam: 4,7/1. Nữ giới chiếm ưu thế hơn.
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3.1.3. Kết quả nghiên cứu thời gian từ lúc bị bệnh đến khi nhập viện.
Bảng 3.2. Thời gian từ lúc bị bệnh đến khi nhập viện
Thời gian
< 3 tháng
3 - 6 tháng
6 - 12 tháng
12 - 24 tháng
> 24 tháng
Tổng số

Bệnh nhân
9
16
12
9
11
57

Tỉ lệ (%)
15,78
28,07
21,05
15,78
19,29
100

Nhận xét: Thời gian từ lúc bị bệnh đến khi nhập viện < 12 tháng là chủ
yếu, chiếm 64,93%
Bệnh nhân đến sớm nhất là 10 ngày.
Bệnh nhân đến muộn nhất là 8 năm, trong đó mắt P đã bị mù, mắt T
giảm thị lực.
Thời gian trung bình là 11,9 tháng.
Thời gian bệnh nhân từ khi bị bệnh đến khi đến viện từ 3 tháng đến 12
tháng chiếm 49,12%.
3.1.4. Kết quả nghiên cứu triệu chứng lâm sàng.
Bảng 3.3. Triệu chứng lâm sàng.
Triệu chứng
Có giảm thị lực
Giảm thị lực
Không giảm thị lực
Đau đầu
Động kinh
Mất ngủ

n (%)
53 (93)
4 (7)
55 (96,5)
1 (1,7)
1 (1,7)

Nhận xét: Giảm thị lực gặp ở 53 bệnh nhân (93%), triệu chứng đau
đầu 96,5%. Các triệu chứng khác mờ nhạt, nhưng đặc biệt không có bệnh
nhân nào rối loạn chức năng của tuyến yên.
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3.1.5. Kết quả nghiên cứu giảm thị lực của mắt.
Nhận xét: giảm thị lực gặp ở 53 bệnh nhân, còn 4 bệnh nhân tình cờ
chụp MRI phát hiện hình ảnh u màng não trên yên
Bảng 3.4: Triệu chứng giảm thị lực của mắt.
Giảm thị lực
Giảm thị lực hai mắt
Giảm thị lực mắt phải
Giảm thị lực mắt trái
Không giảm thị lực
Tổng số

Số bệnh nhân
28
9
16
4
57

Tỉ lệ (%)
49,12
15,78
28,07
7,03
100

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 57 bệnh nhân (có 114 mắt). Có 4
bệnh nhân mắt bình thường (8 mắt bình thường), tình cờ chụp cộng hưởng từ
phát hiện ra UMNTY. Còn lại 53 bệnh nhân (106 mắt) thì có 81 mắt bị tổn
thương, trong đó có 9 mắt bị mù, 72 mắt bị mờ.
Nhận xét: Giảm thị lực chiếm 92,97%, không giảm thị lực chiếm 7,03%.
3.2. Kết quả nghiên cứu trên phim chụp cộng hưởng từ.
3.2.1. Kết quả vị trí u màng não trên yên trên MRI tương ứng với ghi nhận
trong phẫu thuật
Bảng 3.5. Vị trí u trên phim MRI tương ứng ghi nhận trong phẫu thuật.
Vị trí u
Củ yên (Tuberculum)
Hoành yên trước giao thoa
Hoành yên sau giao thoa
Mái xoang bướm (Planum)
Củ yên + hoành yên
Củ yên + mái xoang bướm
Tổng số

Ký hiệu
B
C1
C2
A
B+C
B+A

Số bệnh nhân
14
4
23
3
11
2
57

Tỉ lệ (%)
24,56
7,00
40,35
5,26
19,30
3,50
100
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Kết quả thu được vị trí của u trên phim cộng hưởng từ tham chiếu với
ghi nhận lúc phẫu thuật. Nhận xét: U màng nào trên yên xuất phát từ hoành
yên chiếm tỷ lệ khá cao 47,35% (cả C1 và C2).
3.2.2. Kết quả kích thước khối u màng não trên yên.
Sè bÖnh
nh©n
Số bệnh
nhân

20

19

20
15

10

8

10
5
0
< 2cm

2 - 3cm

3 - 4cm

> 4cm

Kích thước khối u

Biểu đồ 3.2. Kích thước khối u.
Nhận xét: Kích thước khối u hay gặp nhất từ 2 – 4/ cm chiếm 68,41%,
kích thước khối u trung bình 2,9 cm. Kích thước u nhỏ nhất là 1 cm, kích
thước khối u lớn nhất là 4,9 cm.
3.2.3. Kết quả thu được trên phim chụp cộng hưởng từ.
Bảng 3.6: UMNTY bắt thuốc đối quang từ
Bắt thuốc đối quang từ
Bắt thuốc rõ ràng
Bắt thuốc không rõ
Tổng

Số bệnh nhân
53
4
57

Tỉ lệ %
93
7
100

Nhận xét: UMNTY bắt thuốc đối quang từ rõ (93%)
Bảng 3.7: Mật độ tín hiệu UMNTY
Mật độ tín hiệu
Đồng nhất
Không đồng nhất
Tổng

Số bệnh nhân
45
12
57

Nhận xét: Mật độ tín hiệu đồng nhất chiếm 79%.

Tỉ lệ %
79%
21%
100%
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Bảng 3.8: Dấu hiệu đuôi màng cứng của UMNTY
Dấu hiệu đuôi màng cứng

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Có

28

49,12

Không

29

50,88

Tổng

57

100

Nhận xét: Dấu hiệu đuôi màng cứng và không thấy đuôi màng cứng
gần tương đương nhau.
Bảng 3.9: Phù não quanh UMNTY
Phù não

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Có

4

7

Không

53

93

Tổng

57

100

Nhận xét: Phù não quanh u chỉ có 4 bệnh nhân và đều là UMNTY xuất
phát từ mái xoang bướm (7%).
3.2.3.1. Kết quả UMNTY chèn ép tổ chức xung quanh ghi nhận trên MRI
Bảng 3.10. UMNTY chèn ép tổ chức xung quanh trên phim MRI
Tổ chức bị chèn ép

Có (ca/%)

Không (ca/%)

Tổng (ca/%)

Cuống tuyến yên

13/(22.8%)

44/(77.2%)

57/(100%)

Động mạch cảnh

23/(40.35%)

34/(59.65%)

57/(100%)

Tuyến yên

5/(8.77%)

52/(91.23%)

57/(100%)
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3.2.3.2. Kết quả UMNTY chèn ép tổ chức xung quanh ghi nhận lúc phẫu thuật
Bảng 3.11. UMNTY chèn ép tổ chức xung quanh ghi nhận lúc phẫu thuật
Tổ chức bị chèn ép

Có (ca/%)

Không (ca/%)

Tổng (ca/%)

Thần kinh thị giác

53/(92.98%)

4/(7.02%)

57/(100%)

Giao thoa thị giác

27/(47.37%)

30/(52.63%)

57/(100%)

Động mạch não trước

29/(50.88%)

28/(49.12%)

57/(100%)

và thông trước

3.2.4. Các đường mổ được áp dụng trong đề tài
Bảng 3.12. Các đường mổ.
Đường mổ

Số bệnh nhân

Tỉ lệ (%)

Trán hai bên

2

3,5

Trán một bên

16

28,07

Trán thái dương

28

42,10

Keyhole

10

17,54

Thái dương phải

1

1,75

Tổng số

57

100

Nhận xét: Đường mổ được áp dụng nhiều nhất là đường mổ trán
thái dương (42,1%)
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3.2.5. Kết quả lấy u theo Simpson
Bảng 3.13. Kết quả lấy u theo Simpson
Mức độ lấy u

Số bệnh nhân

Tỉ lệ (%)

Lấy hết u (theo Simpson I)

0

0

Lấy hết u (theo Simpson II va III)

31

54,38

Lấy gần hết u (theo Simpson IV)

25

43,85

Sinh thiết (theo Simpson V)

1

1,77

Tổng số

57

100

Nhận xét: Không có bệnh nhân lấy hết u theo Simpson I (lấy hết u và
cắt cả màng cứng). Lấy hết u nhưng có hoặc không đốt màng cứng là 54,38%.
Lấy 1 phần u là 43,85%.

Biểu đồ 3.3. Kết quả lấy u theo Simpson.
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3.2.6. Liên quan giữa kích thước khối u và mức độ lấy u
Bảng 3.14. Liên quan giữa kích thước khối u và mức độ lấy u
Lấy hết u

Lấy gần
hết u

Sinh thiết

Tổng số

< 2 cm

7

3

0

10

2-3 cm

10

9

1

20

3-4 cm

12

7

0

19

> 4 cm

2

6

0

8

Tổng số

31

25

1

57

p

0,48

Nhận xét: Mức độ lấy u không liên quan đến kích thước khối u, không
có ý nghĩa thống kê với p = 0,48
3.2.7. Liên quan giữa vị trí u và mức độ lấy u
Bảng 3.15: Liên quan giữa vị trí u và mức độ lấy u
Lấy

Lấy

hết u
Củ yên

gần hết u

Sinh
thiết

Tổng
số

10

4

0

14

Hoành yên trước

1

2

1

4

Hoàng yên sau

14

9

0

23

Mái xoang bướm

1

2

0

3

Củ yên + hoành yên

3

8

0

11

Củ yên + mái xoang bướm

2

0

0

2

Tổng số

31

25

1

57

p

0,13

Nhận xét: Mức độ lấy u không liên quan vị trí u, không có ý nghĩa
thống kê với p = 0,13
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3.2.8. Liên quan giữa đường mổ và mức độ lấy u
Bảng 3.16. Liên quan giữa đường mổ và mức độ lấy u
Mức độ lấy u
Đường mổ

p
Hết u

Gần hết u Sinh thiết

Tổng số

Trán – Thái dương

13

15

0

28

Trán 1 bên

10

6

0

16

Trán 2 bên

1

1

0

2

Keyhole

7

2

1

10

Thái dương Phải

0

1

0

1

Tổng số

31

25

1

57

0.12

Nhận xét: Việc lựa chọn đường mổ không liên quan đến mức độ lấy u,
không có ý nghĩa thống kê với p = 0,12
3.3. Kết quả giải phẫu bệnh
Bảng 3.17. Kết quả giải phẫu bệnh
Grade

Loại tế bào

Số bệnh nhân

Tỉ lệ (%)

U màng não tăng sinh mạch

3

5,26

U màng não thể cát

1

1,75

U màng não thể biểu mô

33

57,89

U màng não thể chuyển tiếp

15

26,32

U màng não thể xơ

4

7,03

Atypical

1

1,75

Tổng số

57

100%

I

II

Nhận xét: U màng não trên yên chủ yếu là lành tính Grade I, trong đó u
màng não dạng biểu mô chiếm 57,89%.
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3.4. Biến chứng sau mổ
Bảng 3.18. Biến chứng sau mổ
Biến chứng

Số BN

Tỉ lệ %

Máu tụ

2

3,5

Giập não

1

1,7

Phù não sau mổ

3

5,3

Dò dịch não tủy

1

1,7

Động kinh

0

0

Viêm màng não

1

1,7

Tử vong

1

1,7

Nhận xét: Có 2 ca máu tụ trong não sau mổ, trong đó có 1 ca phải mổ
lại. Bệnh nhân xuất viện kết quả tốt. 1 ca viêm màng não, điều trị kháng sinh,
khi ra viện bệnh nhân tốt. Duy nhất có 1 ca tử vong sau mổ là do dập não chảy
máu kèm phù não nặng, phải mổ lại nhưng bệnh nhân tử vong. Các trường hợp
khác không phải mổ lại, chỉ điều trị nội khoa, bệnh nhân xuất viện tốt.
3.5. Kết quả tình trạng lâm sàng ngay khi ra viện
Vì thời gian điều trị trung bình sau mổ là 6,5 ngày cho nên ngay khi ra
viện cũng chưa đánh giá được mức độ phục hồi thị lực.
Bảng 3.19: Kết quả tình trạng lâm sàng ngay khi ra viện
Thang điểm Karnofsky

Số bệnh nhân

Từ 0 – 40 điểm

0

Từ 50 – 70 điểm

8

Từ 80 – 100 điểm

48

Tổng số

56
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3.6. Kết quả tái phát u màng não trên yên
Chúng tôi tiến hành khám lại sau 6 tháng và 1 năm kể từ khi bệnh nhân
ra viện. Lần cuối cùng chúng tôi khám lại tổng thể 47 bệnh nhân vào tháng
8/2017 (tức là sau 10 tháng bệnh nhân cuối cùng trong lô nghiên cứu này
được mổ vào tháng 10/2016)
Thời gian khám lại trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 29,51
tháng, khám lại 47 trường hợp có 3 trường hợp tái phát và được mổ lại. Tỷ lệ
tái phát là 6,38%.
3.7. Theo dõi xa kết quả phục hồi thị lực
Lần cuối cùng chúng tôi khám lại tổng thể 47 bệnh nhân vào tháng
8/2017 (tức là sau 10 tháng bệnh nhân cuối cùng trong lô nghiên cứu này
được mổ vào tháng 10/2016). Thời gian theo dõi xa sau mổ trung bình là
29,51 tháng (trung bình 10 – 60 tháng),trong số 57 ca trong nghiên cứu,có 1
ca tử vong sau mổ, có 1 ca tử vong sau 4 năm vì bệnh khác, 8 ca không liên
lạc được. Khám lại 47 ca, trong đó 4 ca trước mổ mắt không giảm thị lực, 4 ca
này khi khám lại thị lực mắt tốt. Còn lại 43 ca trước mổ có giảm thị lực hoặc
mù được khám lại cho kết quả phục hồi thị lực như sau: cải thiện – như cũ –
tệ hơn là : 62,68% - 25,37 % - 11,95%
3.7.1. Đối với các biến liên tục
Bảng 3.20. Các biến liên tục
mean±SD (min-max)
Tuổi trung bình (năm)
Thời gian ủ bệnh trung bình (tháng)
Kích thước u trung bình (cm)

49±11 (27-67)
10,5±10,3 (1-48)
2,9±0,9 (1-4,7)

- Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 49±11 tuổi. Trong đó, bệnh
nhân ít tuổi nhất là 27 tuổi và bệnh nhân nhiều tuổi nhất là 67 tuổi.
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- Thời gian ủ bệnh trung bình là 10,5±10,3 tháng. Trong đó, thời gian ủ
bệnh ngắn nhất là 1 tháng và dài nhất là 48 tháng.
- Kích thước u trung bình là 2,9±0,9 cm. Trong đó, kích thước u nhỏ
nhất là 1 cm và lớn nhất là 4.7 cm.
3.7.2. Đối với các biến rời rạc
Bảng 3.21. Các biến rời rạc
Nam
Nữ
1 mắt
Giảm thị lực
2 mắt
Củ yên
Hoành yên
Vị trí u
Củ yên + hoành yên
Mái xoang bướm
Trán
Đường mổ
Trán-thái dương
Keyhole
Hết u
Mức độ lấy u
Gần hết
Sinh thiết
Thể biểu mô
Chuyển tiếp
Thể xơ
Giải phẫu bệnh
Thể mạch
Thể cát
Grade 2
Cải thiện
Phục hồi thị lực
Như cũ
Tệ hơn
Giới tính

n/N
7/43
36/43
19/43
24/43
12/43
21/43
7/43
3/43
14/43
20/43
9/43
25/43
17/43
1/43
25/43
9/43
4/43
3/43
1/43
1/43
27/43
11/43
5/43

%
16.3
83.7
44.2
55.8
27.9
48.8
16.3
7.0
32.6
46.5
30.9
58.1
39.6
2.3
58.2
20.9
9.3
7.0
2.3
2.3
62.68
25.37
11.95
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Có tổng số 43 bệnh nhân
Đa số (36/43 bệnh nhân, chiếm 83,7%) các bệnh nhân là nữ
Tất cả các bệnh nhân đều có giảm thị lực. Trong đó, giảm thị lực cả 2
mắt là 24/43 bệnh nhân, chiếm 55,8%; giảm thị lực 1 mắt là 19/43 bệnh nhân,
chiếm 44,2%
Vị trí thường gặp nhất của u là ở hoành yên (21/43 bệnh nhân, chiếm
48,8%). Trong đó, chủ yếu là hoành yên sau (19/43 bệnh nhân, chiếm 44,2%),
2/43 bệnh nhân có u ở vị trí hoành yên trước, chiếm 4,6%. Các vị trí khác của
u bao gồm củ yên (12/43 bệnh nhân, chiếm 27,9%), củ yên và hoành yên
(7/43 bệnh nhân, chiếm 16,3%), mái xoang bướm (1/43 bệnh nhân, chiếm
2,3%), củ yên và mái xoang bướm (2/43 bệnh nhân,chiếm 4,7%)
Các đường mổ chủ yếu bao gồm trán-thái dương (20/43 bệnh nhân,
chiếm 46,5%), đường trán một bên (13/43 bệnh nhân, chiếm 30,2%), đường
trán 2 bên (1/43 bệnh nhân, chiếm 2,4%). Có 9/43 bệnh nhân được mổ bằng
đường keyhole, chiếm 20,9%
Trong đó, lấy hết u là 25/43 ca, chiếm 58,1% và lấy gần hết u là 17/43
ca chiếm 39,6%. Có 1/43 bệnh nhân được sinh thiết, chiếm 2,3%.
Về kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh, hơn một nửa bệnh nhân (25/43
ca, chiếm 58,2%) là thể biểu mô. Các thể khác bao gồm thể chuyển tiếp (9/43
bệnh nhân, chiếm 20,9%), thể xơ (4/43 bệnh nhân, chiếm 9,3%), thể mạch
(3/43 bệnh nhân, chiếm 7,0%), thể cát (1/43 bệnh nhân, chiếm 2,3%) và grade
2 (1/43 bệnh nhân, chiếm 2,3%)
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3.7.3. Phân tích đơn biến các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến phục hồi thị lực
Bảng 3.22. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến phục hồi thị lực
(Chú ý: Nguy cơ sai số β cao do cỡ mẫu nhỏ)
Mức độ hồi phục thị lực (N=43)
p

Cải thiện
(n=28)

Như cũ
(n=8)

Tệ hơn
(n=7)

Nam

4

3

0

Nữ

24

5

7

Tuổi trung bình (năm)

49±11

47±12

47±13

0.77

Thời gian ủ bệnh trung bình (tháng)

9.5±8.0

14.6±17.7

9.4±7.6

0.009

1 mắt

12

5

2

2 mắt

16

3

5

2.8±0.9

2.7±0.9

3.1±1.0

Củ yên

8

2

2

Hoành yên

13

5

3

Củ yên + hoành yên

4

1

2

Mái xoang bướm

3

0

0

Trán

10

1

3

Trán-thái dương

12

6

2

Keyhole

6

1

2

Hết u

19

4

3

Gần hết

9

4

3

Sinh thiết

0

0

1

Thể biểu mô

14

7

4

Chuyển tiếp

7

0

2

Thể xơ

3

1

0

Thể mạch

2

0

1

Thể cát

1

0

0

Grade 2

1

0

0

Giới tính

Giảm thị lực

Kích thước u trung bình (cm)

Vị trí u

Đường mổ

Mức độ lấy u

Giải phẫu
bệnh

0.14

0.42
0.86

0.93

0.84

0.24

0.21
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Trong phân tích đơn biến, thời gian từ khi bị bệnh đến khi nhập viện
càng dài thì khả năng phục hồi thị lực càng kém,có ý nghĩa thống kê với
p=0,009
3.8. Kết quả phục hồi thị lực sau khám lại (Kết quả xa)
Bảng 3.23. Kết quả phục hồi thị lực sau khám lại (Kết quả xa)
Cải thiện

Như cũ

Tệ hơn

Tổng số

Mắt

42

17

8

67

%

62,68

25,37

11,95

100

3.8.1. Đánh giá độ tuổi và liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ
Bảng 3.24. Đánh giá độ tuổi và liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ.
Kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Lứa tuổi
Cải thiện (%)

Như cũ (%)

Tệ hơn (%)

< 40 tuổi

68,42

5,27

26,31

40 - 60 tuổi

63,15

21,05

15,80

> 60 tuổi

60,00

40,00

0

Nhận xét: Kết quả của phục hồi thị lực không liên quan đến độ tuổi của
bệnh nhân, không có ý nghĩa thống kê với p = 0,77
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3.8.2. Đánh giá giới tính và liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ.
Bảng 3.25. Đánh giá giới tính và liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ.
Kếtt quả phục hồi thị lực sau mổ.
Giới tính
Cải thiện (%)

Như cũ (%)

Tệ hơn (%)

Nam

58.33

33.33

8.34

Nữ

65.45

16.36

18.19

Nhận xét: Kết quả phục hồi thị lực không lien quan đến giới tính,
không có ý nghĩa thống kê với p = 0,14
3.8.3. Đánh giá sự liên quan giữa thời gian từ lúc bị bệnh đến khi nhập
viện với kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Bảng 3.26: Đánh giá sự liên quan giữa thời gian từ lúc mờ mắt đến khi nhập
viện với kết quả phục hồi thị lực sau mổ
< 6 tháng

9 - 12 tháng 12 - 24 tháng

> 24 tháng

Nhóm nghiên cứu
(2018)

Tình Tỉ lệ Tình

Tỉ lệ Tình Tỉ lệ

trạng (%) trạng (%)
Cải
thiện

60

Như cũ 35

Tệ hơn

5

Cải
thiện
Như
cũ
Tệ
hơn

78,94

5,26

15,78

trạng (%)
Cải
thiện
Như
cũ
Tệ
hơn

57.14

28.57

14.28

Tình

Tỉ lệ

trạng

(%)

Cải
thiện
Như
cũ
Tệ
hơn

50

35.71

14.28

Nhận xét: Bệnh nhân đến càng sớm thì kết quả phục hồi thị lực càng
tốt, có ý nghĩa thống kê với p = 0,009
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3.8.4. Vị trí khối u vùng trên yên và liên quan đến kết quả phục hồi thi lực
sau mổ
Bảng 3.27. Liên quan giữa vị trí khối u và kết quả phục hồi thị lực sau mổ.

Vị trí khối u màng não trên yên

Bệnh
nhân

Phục hồi thị lực sau mổ
Cải thiện

Như cũ Tệ hơn

(%)

(%)

(%)

Củ yên (B)

12

66,66

16,66

16,68

Mái xoang bướm (A)

1

100

0

0

Hoành yên (trước giao thoa) (C1)

2

50

50

0

Hoành yên (sau giao thoa) (C2)

19

73,68

15,78

10,54

Củ yên + Hoành yên (B + C)

7

71,42

28,58

0

Củ yên + mái xoang bướm (B + A)

2

100

0

0

Tổng số

43

Nhận xét: Theo vị trí khối u, phục hồi thị lực tốt lần lượt theo vị trí như
sau: A + B và A, tiếp đến C2 và B + C, tiếp đến là nhóm B và C1. Tuy nhiên số
lượng bệnh nhân trong nhóm vị trí mái xoang bướm, hoành yên trước giao thoa,
củ yên + mái xoang bướm ít, không có ý nghĩa thống kê
3.8.5. Liên quan giữa kích thước u và phục hồi thị lực sau mổ
Bảng 3.28. Liên quan giữa kích thước u và phục hồi thị lực sau mổ
Kích thước u
< 2 cm
2– 3 cm
3– 4 cm
>4 cm
Tổng số mắt

Cải thiện
7
18
11
5
41

Phục hồi thị lực
Như cũ
Tệ hơn
3
0
7
8
4
0
0
4
14
12

Tổng số
10
33
15
9
67

P

0.39

Nhận xét: Kết quả phục hồi thị lực sau mổ không liên quan đến kích
thước khối u, không có ý nghĩa thống kê với p = 0,39

86

3.8.6. So sánh đường mổ và kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Bảng 3.29. So sánh đường mổ và kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Đường mổ

Số bệnh
nhân

Cải thiện

Như cũ

Tệ hơn

(%)

(%)

(%)

64,7

23,52

11,78

16,66

11,14

Trán thái dương

20

Trán một bên

13

72,2

Trán hai bên

1

0

0

100

Lỗ khóa (keyhole)

9

61,53

15,38

23,09

Tổng số

43

Nhận xét: Kết quả phục hồi thị lực không liên quan đến lựa chọn đường
mổ, không có ý nghĩa thống kê với p = 0,84
3.8.7. So sánh mức độ lấy u liên quan phục hồi thị lực sau mổ
Bảng 3.30. So sánh mức độ lấy u liên quan phục hồi thị lực sau mổ
Kết quả phục hồi thị lực sau mổ

Mức độ lấy u

Số bệnh

theo Simpson

nhân

Cải thiện

Như cũ

Tệ hơn

(%)

(%)

(%)

Lấy hết U (II va III)

25

76

12

12

Gần hết U ( IV)

17

64,7

25,52

11,78

Sinh thiết

1

0

100

0

Tổng số

43

Nhận xét: Mức độ lấy u không liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ,
không có ý nghĩa thống kê với p = 0,24
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CHƯƠNG 4
BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận về các dấu hiệu lâm sàng của bệnh u màng não trên yên.
4.1.1. Đặc điểm dịch tễ học u màng não trên yên.
U màng não chiếm khoảng 20% - 25% của tất cả các khối u nội sọ ở
nam giới và 38% ở nữ giới. U màng não trên yên chiếm 2 – 10% u màng não
nội sọ [75],[76],[77],[78],[79]. Theo thống kê của Ratchaneewan năm 2013,
sự phổ biến của u màng não được ước tính là khoảng 8 ca trên 100.000 dân tại
Mỹ [20]. Số liệu từ Trung tâm Ung bướu não Registry của Hoa Kỳ cho thấy
tỷ lệ mắc (trên 100.000 người) là 5.04 và 2.46 đối với nữ và nam giới tương
ứng. Không có sự khác biệt giữa người da trắng, gốc Tây Ban Nha, Mỹ gốc
Phi. Số liệu từ Trung tâm Ung bướu não Registry của Hoa Kỳ từ năm 1985
đến năm 1994 cho thấy tỷ lệ mắc u màng não vẫn tương đối ổn định trong
thời gian này. Phân tích dựa trên thông tin từ các cơ sở dữ liệu Ung thư Quốc
gia, trong đó bao gồm dữ liệu từ hơn 1000 bệnh viện tham gia tại trường Cao
đẳng Phẫu thuật khối u chương trình đăng ký của Mỹ, báo cáo 2 và 5 năm tỉ lệ
sống sót tổng thể cho bệnh nhân mắc bệnh u màng não là 81% và 69% tương
ứng [56].
Tổng kết của Lindsay năm 1984 tại bệnh viện quốc tế London ở Anh
trong khoảng thời gian 35 năm có 940 ca u màng não nội sọ được phẫu thuật
thì u màng não trên yên là 101 ca, chiếm tỷ lệ 10,7% [80].
Theo thống kê của Makato Nakamura năm 2006 có 1800 bệnh nhân u
màng não được mổ trong giai đoạn 1978 - 2002 tại khoa Phẫu thuật thần kinh
bệnh viện Nord Stadt Đức có 72 bệnh nhân u màng não củ yên, chiếm 4% [65]
Thống kê gần đây của Rachaneewan năm 2013 tại Mỹ u màng não trên
yên chiếm 18% u màng não quanh yên [20] và theo Dương Đại Hà năm 2010
tại bệnh viện Việt Đức tần suất u màng não trên yên chiếm 33,78% u màng
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não nên sọ [21].Tại bệnh viện Việt đức giai đoạn 2012-2016 khoa phẫu thuật
thần kinh đã mổ 426 trường hợp U màng não, trong đó UMNTY có 57 trường
hợp, chiếm 13,38%.
4.1.2. Giới tính
Từ lâu các tác giả đã mặc nhiên công nhận vai trò của hormon
Progesteron và Estrogen đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của u màng
não, 61% u màng não có Progesteron [6],[56] u hay gặp ở phụ nữ, tốc độ phát
triển u nhanh và trầm trọng hơn khi quan sát thấy ở phụ nữ mang thai [81].
Theo tác giả Micrrocerrahi nữ chiếm ưu thế hơn nam với tỷ lệ nữ/nam:
3,5/1, của tác giả Chuan weiwang tỉ lệ là 4/1 [3]. Trong nghiên cứu của chúng
tôi là 4,7/1 thấp hơn Rachaneewan là 6/1 [20]. Vậy rõ ràng là nữ giới luôn
chiếm ưu thế ở loại bệnh lý này. Điều này cũng phù hợp với nhận xét của đa
số các tác giả [36],[82],[83],[84],[85]. Theo nhận xét của Ruo Fei Liang u
màng não ở bệnh nhân là nam giới thì nguy cơ ác tính hơn nữ giới [9]. Ari J.
Kane [36] cũng đồng ý với quan điểm này và cho rằng nam giới mắc bệnh u
màng não thì nguy cơ ác tính Who Grade II và III sẽ tăng gấp đôi nữ giới, tuy
nhiên nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng.
Bảng 4.1. Nhận xét giới tính so với các tác giả khác.
Tác giả và năm

Số bệnh

Tỉ lệ

nhân

Nữ

Nam

nữ/nam

Nakamura (2006) [65]

72

55

17

3,2/1

Microcerrahi (2008)

45

35

10

3,5/1

Chuan - weiwang (2011) [3]

45

36

9

4/1

Nevo Margalit (2013) [15]

51

38

13

3/1

Ratchaneewan (2013) [20]

57

49

8

6/1

Seungjoo Lee (2016) [17]

100

86

14

6/1

Nhóm nghiên cứu (2018)

57

47

10

4,7/1
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4.1.3. Tuổi
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình gặp ở nữ giới 48,1
tuổi, còn ở nam giới tuổi trung bình 48,6 tuổi. Ít tuổi nhất là 27 và cao tuổi
nhất là 67 tuổi. Phù hợp với đa số các tác giả, từ thời Cushing cũng đã nhận
xét bệnh u màng não thường gặp ở thập niên 40 đến 50 của đời sống [27],
[84],[87],[88],[89]. Phù hợp với Liu Yi năm 2014, tuổi trung bình trong
nghiên cứu của tác giả là 48,5 tuổi [5]. Nhận xét của Corlelius I năm 2013
trên tổng số 1663 ca u màng não là: nếu những bệnh nhân trên 65 tuổi mà
mắc bệnh u màng não nền sọ (bao giồm u màng não trên yên) thì khả năng ác
tính là rất thấp [38].
Bảng 4.2. So sánh lứa tuổi so với các tác giả
Tác giả và năm

Số bệnh nhân

Tuổi trung bình

Nakamura (2006) [65]

72

54,3

Microcerrahi (2008)

45

45,7

Desanka Grovic(2012) [23]

43

53,3

Liu Yi(2014) [5]

106

48,5

Seungjoo Lee (2016) [17]

100

52,6

Nhóm nghiên cứu (2018)

57

48,6

4.1.4. Đặc điểm thời gian từ khi bệnh nhân bị bệnh đến khi nhập viện để mổ
Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân đến sớm nhất là 10 ngày
bệnh nhân đến với dấu hiệu mờ mắt đột ngột, khi chụp cộng hưởng từ khối u
khá to với kích thước 3,8 cm vị trí u nằm chủ yếu là ở mái xoang bướm
(planum sphenoidal) là chính và 1 phần u nằm ở củ yên, có lẽ u phát triển từ
mái xoang bướm âm ỉ từ lâu cho đến khi chèn ép dây thần kinh thi giác mới
xuất hiện triệu chứng mờ mắt. Bệnh nhân đến muộn nhất là 8 năm,bệnh nhân
là người dân tộc đã khám và chữa tại bệnh viện huyện, bệnh nhân đến với
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triệu chứng mù mắt phải và mờ mắt trái mới gần đây. Khi phẫu thuật thấy
khối u kích thước 3,8 cm cứng chắc và xâm lấn vào xoang hang và động
mạch cảnh bên phải và xâm lấn vào lỗ thị giác bên phải không thể tách ra
được, khối u chèn ép dây thị giác trái, bệnh nhân đã được mổ và giải phóng
chèn ép dây thị giác trái và sau mổ cải thiện mắt trái tốt.Trong nghiên cứu này
bệnh nhân từ lúc giảm thị lực đến khi nhập viện trước 12 tháng chiếm 64,93%
Thời gian trung bình từ lúc mờ mắt đến khi nhập viện để mổ trong
nghiên cứu của chúng tôi là 11,9 tháng phù hợp với đa số các tác giả nước
ngoài, tương đương với Ratchaneewan năm 2008 thời gian trung bình nhóm
nghiên cứu của tác giả là 12,93 tháng [20], Microcerrahi năm 2008 là 10
tháng, Nevo Margalit năm 2013 là 13,9 tháng, nhưng với Schick .U năm 2005
là 21,8 tháng [37] hoặc như Ahmed Galad năm 2010 là 17 tháng [1]. U màng
não tương đối lành tính và phát triển chậm, theo nghiên cứu của Nakamura
[10] theo dõi u màng não không triệu chứng được phát hiện tình cờ qua chụp
cắt lớp thì tốc độ tăng trưởng của khối u ít hơn 1cm³/năm và thời gian để tăng
gấp đôi khối u trung bình là 21,6 năm.
Bảng 4.3. So sánh thời gian từ khi mổ mắt đến khi nhập viện so với các tác
giả khác.
Thời gian

Thời gian

Thời gian

sớm nhất

muộn nhất

trung bình

Schick.U (2005) [37]

1 tháng

2 năm

21,8 tháng

Ratchaneewan (2008) [20]

6 ngày

5,6 năm

12,93 tháng

Microcerrahi (2008)

2 tháng

2,5 năm

10 tháng

Ahmed Galad (2010) [1]

2tháng

3 năm

17 tháng

Nevo Margalit (2013) [15]

1 tháng

5 năm

13,9 tháng

Nhóm nghiên cứu (2018)

10 ngày

8 năm

11,9 tháng

Tác giả và năm
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Đa số bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi do chuyên khoa mắt
gửi đến. Bệnh nhân đến khám mắt với triệu chứng giảm thị lực, nhiều khi các
bác sĩ chuyên khoa mắt chữa mãi mà không cải thiện được, lúc đó cho bệnh
nhân đi chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ mới phát hiện ra. Cho nên việc bệnh
nhân được chẩn đoán sớm có vai trò quan trọng giúp cho kết quả cải thiện thì
lúc sau mổ được tốt hơn. Dựa vào kết quả nghiên cứu của các tác giả khác,
nhận thấy rằng bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi đa số ở các miền
quê, thậm chí ở vùng xa xôi hẻo lánh tức là điều kiện khó khăn nên việc phát
hiện bệnh thường muộn.Có đến 35,07% số bệnh nhân giảm thị lực đến viện
sau 1 năm kể từ khi mờ mắt. Nhưng có câu hỏi được đặt ra là tại sao ở các
nước phát triển, có đầy đủ điều kiện vẫn phát hiện bệnh muộn, theo bảng 4.3
thì thời gian đến khám của tác giả Nevo Margalit [15], Microcerrahi, Ahmed
Galal [1], Seungjoo Lee [17], El-sayed.M [88] lần lượt là 13,9 tháng; 10
tháng; 17 tháng; 18,8 tháng; 12,7 tháng và câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ.Chính
vì vậy cần có khuyến cáo tới các bác sĩ chuyên khoa mắt cần cho chụp cắt lớp
não hoặc cộng hưởng từ sớm ngay khi bệnh nhân mờ mắt để nhanh chóng
phát hiện bệnh sớm
4.1.5. Triệu trứng lâm sàng.
Dấu hiệu mờ mắt vẫn làm triệu chứng hàng đầu để bệnh nhân đến
khám bệnh. Khối u phát triển âm thầm và đến khi chèn ép vào dây thần kinh
thị giác mới biểu hiện bệnh. Bác sĩ chuyên khoa mắt cũng dễ nhầm và chẩn
đoán sang bệnh lý khác về mắt, đến khi mắt mờ hẳn thì mới nghĩ đến bệnh lý
của thần kinh. Khối u màng não chèn ép giao thoa thị giác có biểu hiện của
bán manh thái dương. Dấu hiệu mờ mắt trong bệnh lý u màng não trên yên là
đơn độc không có dấu hiệu khác kèm theo ví dụ không đau hốc mắt, không
viêm giác mạc, không bị liệt các dây thần kinh vận nhãn.v.v. Khối u khi chèn
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ép vào dây thần kinh thị giác 1 bên thì bên đó thị lực giảm thậm chí mù nhưng
mắt bên kia vẫn không ảnh hưởng gì, soi đáy mắt bên mắt lành thì vẫn bình
thường, khi khối u chèn ép vào trung tâm, ảnh hướng đến giao thoa thị giác sẽ
có dấu hiệu bán manh thái dương. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 57 bệnh
nhận (có 114 mắt) có 4 bệnh nhân mắt bình thường (8 mắt bình thường). Còn
lại 53 bệnh nhân (106 mắt) có tổn thương cả 2 mắt hoặc 1 mắt chiếm 93% (81
mắt bị tổn thương, trong đó có 9 mắt bị mù, 72 mắt bị mờ). So sánh với các
tác giả Landeiro J.A 91,3% bệnh nhân đến viện có mờ mắt [77], Seung joo
Lee la 95% mờ mắt [17], cao hơn Hischam 87,1% [4], Martin 77% [33]
nhưng theo báo cáo của Otani.N[89], El-sayed.M [88] giảm thị lực 100%.
Vấn đề đặt ra ở đây là nếu phát hiện sớm, ngay khi có dấu hiệu mờ mắt, bệnh
nhân được điều trị phẫu thuật kết quả sẽ khả quan hơn.
Triệu chứng đau đầu trong nghiên cứu của chúng tôi là 95,6%. Triệu
chứng đau đầu mơ hồ, dễ nhầm sang các bệnh lý khác cho nên bệnh nhân
cũng không để ý đến, triệu chứng đau đầu đơn thuần không có biểu hiện của
tăng áp lực nội sọ ví dụ không nôn, không liệt chân hoặc tay.v.v.
Tóm lại triệu chứng mờ mắt và đau đầu luôn đi đôi với nhau, các bác sĩ
nên nghĩ tới bệnh lý u não và cho chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ sớm để
phát hiện ra bệnh sớm. Ngoài ra các triệu chứng về rối loạn nội tiết hoặc động
kinh hiếm gặp, đôi khi bệnh nhân có rối loạn tính cách kín đáo ví dụ như dễ
cáu gắt hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm.
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Bảng 4.4. Các triệu chứng lâm sàng so với các tác giả khác.
Triệu chứng lâm sang
Tác giả và năm

Giảm

Đau đầu

thị lực
(%)

Động

Mất ngủ

kinh
(%)

(%)

(%)

Hischam (2005) [40]

87,1

Xingang Li (2006) [90]

100

74,4

2,3

Otani Naoki (2006) [89]

100

25

6,25

Landeiro J.A (2010) [77]

91,3

60,8

Martin (2015) [33]

77

15

16

7

Seungjoo Lee (2016) [17]

95

Nhóm nghiên cứu (2018)

93

96,5

1,7

1,7

4.1.6. Kết quả thu được trên phim chụp cổng hưởng từ.
4.1.6.1. Bàn luận về vị trí của khối u màng não vùng trên yên trên phim chụp
cộng hưởng từ đối chiếu khi phẫu thuật.
Trên phim chụp cộng hưởng từ, vị trí khối u màng não trên yên tương
đối giống u màng não củ yên và cũng khó để phân biệt và nhận biết được khối
u xuất phát từ hoành yên hay củ yên hay mái của xoang bướm. Chính vì điều
này mà trong y văn vẫn có tác giả dùng thuật ngữ u màng não củ yên
(Tuberculumn sella meningioma). Tuy nhiên đối với u màng não trên yên
chúng ta hiểu rộng hơn là u màng não củ yên chỉ là 1 trong 3 vị trí của u màng
não trên yên mà đề tài này đang nghiên cứu.Trong nghiên cứu này chúng tôi
khảo sát hình ảnh khối UMNTY trước khi phẫu thuật rồi đối chiếu lúc phẫu
thuật để đưa ra một phân loại vị trí u xuất phát từ đâu ,từ củ yên hay từ hoành
yên hay từ mái xoang bướm hay kết hợp cả hai vị trí.Thực tế trong lúc mổ,
quan sát chân khối u rất rõ nhờ kính hiển vi. Nếu trước mổ khảo sát trên phim
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MRI thấy khối u xuất phát từ củ yên mà một phần u nằm trên hoành yên thì
khi mổ quan sát thấy: phần khối u dính vào củ yên thì khi dùng dao điện
lưỡng cực để đốt diện tiếp xúc khối u với màng cứng phủ củ yên rất dai chắc
và dễ chảy máu, còn phần u nằm “đè” lên hoành yên thì đốt điện và bóc tách
dễ dàng hơn thậm chí chỉ cần dùng dụng cụ có thể tách được u ra khỏi hoành
yên dễ dàng. Còn nếu trước mổ khảo sát trên phim MRI nghĩ đến u màng não
xuất phát từ hoành yên, một phần khối u nằm “đè” lên củ yên thì trong mổ
dùng dao điện lưỡng cực đốt chân khối u dính vào hoành yên dai chắc và dễ
chảy máu, còn phần u đè lên củ yên tách ra dễ dàng hơn. Chính vì vậy trong
nghiên cứu của chúng tôi cố gắng đưa ra một phân loại (bảng 3.5) với mục
đích các phẫu thuật viên có định hướng trước khi mổ để dễ dàng xử lý khối u
lúc mổ.
Xác định vị trí khối u màng não trên yên xuất phát từ mái xoang bướm,
từ củ yên, từ hoành yên, có vai trò quan trọng trong cách chọn lựa đường mổ
và cũng tiên lượng được mức độ chèn ép của khối u với tổ chức xung quanh
để còn đánh giá tiên lương phục hồi thi lực sau mổ.Khối UMNTY xuất phát
từ mái xoang bướm hầu như không gây ra triệu chứng giảm thị lực trừ khi u
phát triển vào lỗ thị giác hoặc chèn ép vào dây thị giác.
Trong nghiên cứu của chúng tôi u màng não hoành yên chia thành 2 vị
trí: C1 (Khối u màng não nằm ngay sau rãnh thị giác, trước và dưới giao thoa
thị giác cho nên khi khối u chèn ép làm căng dãn giao thoa thị giác và sẽ làm
tổn thương thị lực nặng nề và khi phẫu thuật sẽ khó khăn hơn là do vị trí giải
phẫu nhỏ hẹp và dễ gây tổn thương giao thoa). Vị trí C2 (khối u màng não
nằm dưới và sau giao thoa, cho nên khối u chèn ép thì giao thoa căng dãn từ
từ và ở vị trí này giải phẫu xung quanh cũng "thông thoáng” hơn cho nên khi
phẫu thuật cũng ít ảnh hưởng đến tổ chức xung quanh và kết quả sau mổ cũng
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tốt hơn. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi: Vị trí C gồm có vị trí C1 (7%), vị
trí C2 (40,35%)
Vị trí củ yên (24,56%) (B), mái xoang bướm (5,26%) (A), củ và hoành
yên (19,3%), củ và mái xoang bướm (3,5%). Kết quả nghiên cứu năm 2014
của Liu Yi vị trí C (C1: 10%. C2: 43%). B: 25%. A: 21% [5], kết quả nghiên
cứu của Ratchaneewan năm 2013: vị trí A+B: 6,25%. B+C: 40,63%. B:
15,63%. C: 6,25% [20]. Nhận xét chúng tôi là vị trí khối u màng não trên yên
chủ yếu xuất phát từ hoành yên, còn từ mái xoang bướm ít nhất.
UMNTY xuất phát từ củ yên khó lấy hơn trong lúc mổ vì khi bóc tách
u ở vùng này dễ làm tổn thương thần kinh thị giác vì lỗ thị giác nằm sát củ
yên .Đôi khi u ở củ yên chui vào lỗ thị giác phẫu thuật viên phải dung khoan
mài mũi kim cương tốc độ cao mài lỗ thị giác cho rộng ra để lấy u và giải
phóng sự chèn ép vào thần kinh thị giác
Theo nhận xét của một số tác giả vị trí xuất phát điểm của khối u có giá
trị tiên đoán được khả năng phục hồi thì lúc sau mổ. Tác giả Liu Yi [5] cho
rằng khả năng phục hồi thị lực của u màng não trên yên từ tốt đến kém lần
lượt theo vị trí là: mái xoang bướm (A), hoành yêu sau giao thoa (C2), củ yên
(B), hoành yên trước giao thoa (C1). Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng
tương đương như vậy,tuy nhiên số bệnh nhân trong nhóm u màng não trên
yên trước giao thoa thị giác còn ít cho nên cần phải có một nghiên cứu tiếp ,số
lượng lớn hơn mới đưa ra được kết luận.
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Bảng 4.5. Vị trí khối u màng não trên yên so sánh với các tác giả
Các tác giả
Ratchaneewan Chuan
Nhóm Liu Yi
Martin
Weiwang
nghiên (2014)
(2013)
Vị trí u
(2015)
cứu
(2011)
(%)
(%)
(%)
(2018)
(%)
[5]
[20]
[33]
(%)
[3]
Hoành
Trước giao
7
10
yên (C)
thoa(C1)
6,25
15.55
Sau giao thoa (C2) 40,35
43
Củ yên (B)
24.56
25
29,6
15,63
66,66
Mái xoang bướm (A)
5.26
21
33,4
4,44
Củ yên + mái xoang bướm
3.5
37
6,25
13,35
(B + A)
Củ yên + hoành yên (B + C) 19.3
40,63
4.1.6.2.Đặc điểm kích thước khối u.
Bảng 4.6. Kích thước khối u so sánh với các tác giả
Kích thước khối u
nhỏ nhất - to nhất

Kích thước khối u
trung bình

Otani.N (2006) [89]

1,5 cm – 3 cm

2,33 cm

Mortini. P (2012) [79]

1,9 cm – 6 cm

2,65 cm

Ratchaneewan 2013) [20]

0,9 cm - 6,8 cm

2,7 cm

Martin (2015) [33]

1,5 cm - 5,9 cm

2,88 cm

Seungjoo Lee (2016) [17]

1,2 cm - 4,8 cm

2,86 cm

Nhóm nghiên cứu (2018)

1 cm - 4,9 cm

2,9 cm

Tác giả và năm

Trong nghiên cứu của chúng tôi kích thước khối u từ 2-3 cm chiếm
35,08%, kích thước khối u từ 3-4 cm chiếm 33,33%. Kích thước trung bình
khối u màng não trên yên 2,9 cm. Kích thước u nhỏ nhất là 1 cm, kích thước
khối u lớn nhất là 4,9 cm. Trong khi kích thước khối u 4,9 cm không gây mờ
mắt mà là do u nằm ở vị trí mái của xoang bướm thì bệnh nhân khối u kích
thước 1 cm lại gây mờ mắt là do khối u nằm ngay củ yên và chui vào lỗ thị
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giác chèn trực tiếp dây thần kinh thị giác. Điều này cho thấy kích thước khối
u to hay nhỏ không quan trọng bằng mức độ chèn ép của u chèn vào dây thần
kinh thị giác ở mức độ nào và trong thời gian bao lâu, ảnh hưởng đến tiên
lượng phục hồi thị lực sau mổ. So sánh với các tác giả khác Seungjoo Lee
[17], Ratchaneewan [20], Schick.U [37],Mortini. P[79] lần lượt là 2,86 cm;
2,7 cm; 2,6 cm; 2,65 cm cũng gần tương đương. Một số tác giả Chi J.H [91]
và Schick.U [37], Chuan weiwang [3] lại cho rằng kích thước khối u không
liên quan đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ. Những khối u có kích thước to
hoặc "dị dạng" cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tái phát sau mổ [3].
4.1.6.3. Bàn luận về các đặc điểm khác trên phim chụp cộng hưởng từ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi chẩn đoán xác định u màng não trên
yên dựa vào phim chụp cộng hưởng từ cho kết quả chính xác đến 100% và
được khẳng định bằng kết quả giải phẫu bệnh. Trên hình ảnh của T1 không có
thuốc cản quang, khối u màng não trên yên tín hiệu u gần giống như chất xám
và trên T2 có thể tăng nhẹ tín hiệu hơn nhưng không đáng kể. Trên hình ảnh
của T1 có thuốc thì u tăng tín hiệu mạnh và tương đối đồng nhất. Có thể thấy
vôi hoá trong u, khi mổ sẽ thấy u cứng và chắc hơn loại không có vôi hóa. Có
thể thấy trong u tín hiệu không đồng nhất thậm chí giải phẫu bệnh của u là
dạng biểu mô hay dạng cát hay thoái hóa vi nang. Ngoài ra có thể thấy tăng
sinh xương ở nền sọ là do khối u xâm lấn vào xương, đây cũng là dấu hiệu để
phẫu thuật viên lưu ý khi xử lý phần tiếp giáp của u với màng cứng và xương
ở vùng này để xử trí đốt điện cho triệt để phòng tránh nguy cơ tái
phát.UMNTY không bao giờ làm dãn rộng hố yên, đây là dấu hiệu để chẩn
đoán phân biệt với U tuyến yên
Dấu hiệu bắt thuốc đối quang từ mạnh chiếm 93%, sau khi tiêm dấu
hiệu tín hiệu đồng nhất chiếm 79%, dấu hiệu đuôi màng cũng chiếm 49,12%
và chỉ có 7% có phù quanh u. So sánh với tác giả Ratchaneewan lần lượt là
90%; 90,60%; 33,3% và không có trường hợp nào ghi nhận có phù não [20].
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Dấu hiệu ngấm thuốc và tín hiệu đồng nhất sau khi tiêm thuốc đối
quang từ là biểu hiện khối u có lượng máu dồi dào và mạch nuôi u phong phú,
điều này các phẫu thuật viên cũng phải lưu ý là trước khi cắt bỏ khối u màng
não trên yên phải xử lý tốt mạch nuôi u từ màng cứng đi vào.
Dấu hiệu đuôi màng cứng cũng là dấu hiệu riêng biệt của u màng não
trên yên vì đây là hình ảnh tiếp giáp của u với màng cứng. Trong nghiên cứu
của chúng tôi có 4 trường hợp phù não quanh u và đây thường là những khối
u to và nằm ở vị trí mái xoang bướm. Theo một số tác giả dấu hiệu phù quanh
u là gián tiếp gợi ý sự lành tính hay ác tính của u nhưng trong nghiên cứu của
chúng tôi cả 4 trường hợp này kết quả giải phẫu bệnh đều lành tính.
Tóm lại hình ảnh đặc trưng của u màng não trên yên trên phim chụp
cộng hưởng từ là: đồng hoặc giảm tín hiệu trên T1W, tín hiệu gần giống như
tín hiệu của chất xám và tăng tín hiệu trên T2 W,. Khi tiêm thuốc đối quang
từ có dấu hiệu bắt thuốc cản quang mạnh và đồng nhất, kèm thấy có dấu hiệu
đuôi màng cứng và không làm giãn rộng hố yên thì chắn chắn do là u màng
não trên yên.
4.1.6.4. Bàn luận về sự chèn ép của UMNTY với các tổ chức xung quanh trên
phim chụp cộng hưởng từ
Trên phim chụp ảnh sagital có 38,6% khối u chèn ép cuống tuyến
yên,làm căng dãn cuống tuyến yên nhưng không xâm lấn là vì khối u xu
hướng phát triển ra trước và vào trong. Trên ảnh coronal có 40,35% khối u
chèn ép vào động mạch cảnh một bên, không có trường hợp nào u chèn động
mạch cảnh hai bên. Có 5/57 bệnh nhân (8,7%) u màng não chèn ép tuyến yên
nhưng không xâm lấn và cả 5 trường hợp này không bị rối loạn nội tiết
4.1.6.5. Bàn luận về sự chèn ép của UMNTY với các tổ chức xung quanh
được quan sát khi phẫu thuật
Trên phim chụp MRI rất khó đánh giá sự chèn ép của khối u vào động
mạch não trước cũng như thông trước hoặc động mạch mắt…kể cả trên phim
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chụp T1W có tiêm thuốc đối quang từ vì kích thước động mạch rất nhỏ
,không như động mạch cảnh.Chính vì vậy trong nghiên cứu này, chúng tôi
quan sát và ghi chép cụ thể từng ca về sự chèn ép của u đối với động mạch
não trước và thông trước trong lúc mổ.Kết quả được ghi nhận như sau :
50,87% khối u chèn ép vào động mạch não trước và thông trước , các phẫu
thuật viên đã phải rất thận trọng khi bóc tách khối u ra khỏi nhánh động mạch
này, thậm chí phải chấp nhận để lại 1 phần u tránh biến chứng đứt động mạch
gây biến chứng nghiêm trọng sau mổ.
Trên phim chụp MRI cũng khó nhận biết được khối u chèn ép vào dây
thần kinh thị giác hoặc giao thoa thị giác mặc dù trên lâm sàng có 53/57 bệnh
nhân có tổn thương thị lực khi nhập viện.Quan sát sự chèn ép của u vào thần
kinh thị giác và giao thoa thị giác trong lúc mổ cho kết quả như sau : 47,36%
khối u chèn ép giao thoa thị giác, 57,9% khối u chèn ép vào dây thần kinh thị
giác 1 bên, 14% khối u chèn ép cả 2 dây thần kinh thị giác. Al-Mefty và
Smith [trích 70] cho rằng chính sự thiếu máu nuôi thần kinh thị giác do u chèn
ép là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ. Các phẫu thuật
viên để lại phần u dính vào thần kinh thị giác và giao thoa thị giác nhiều nhất
và cố gắng lấy phần u chèn ép ngoài rìa của dây thần kinh, tránh làm tổn
thương dây thần kinh vì nếu làm đứt dây thần kinh hoặc đốt điện làm tổn
thương mạch máu ở lớp khoang dưới nhện của dây thần kinh thì khả năng
phục hồi thị lực là rất khó, thậm chí bệnh nhân sau mổ bị mù. Tác giả
Seungjoo Lee cho rằng sự dính chặt của khối u vào dây thần kinh thị giác
cũng là yếu tổ ảnh hưởng đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ [17]
4.2. Kết quả điều trị phẫu thuật
4.2.1. Đường mổ
Việc lựa chọn đường mổ nào, ngoài những chỉ định chúng còn phụ
thuộc vào trang thiết bị phẫu thuật, phụ thuộc vào từng phẫu thuật viên, thói
quen và sở trường của phẫu thuật viên. Tác giả Schick.U [37] báo cáo năm
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2005, ông đã mổ cho 53 trường hợp và ông chỉ lựa chọn đường mổ thái
dương, hoặc như tác giả Seungjoo Lee năm 2016 báo cáo 100 trường hợp u
màng não trên yên [17], tác giả chọn 3 đường mổ: trán thái dương (75%),
Keyhole (24%), đường mổ qua rãnh liền bán cầu (1%) hoặc như tác giả
Martin năm 2015 báo cáo 27 trường hợp u màng não trên yên, tác giả lựa
chọn 2 đường mổ: trán thái dương (81,48%), trán 1 bên (18,52%) [33]. Trong
nghiên cứu của chúng tôi có 7 bác sĩ tham gia phẫu thuật và có 5 đường mổ
được áp dụng, nhưng lựa chọn nhiều nhất vẫn là đường mổ trán thái dương,
chiếm tỷ lệ 42,1%. Đường mổ trán hai bên (3,5%), đường mổ trán 1 bên
(28,07%), đường mổ Keyhole (17,54%). Đường mổ thái dương phải (1,75%).
Trong nghiên cứu của chúng tôi đường mổ trán thái dương áp dụng cho
khối u màng não trên yên kích thước lớn hơn 3 cm với ưu điểm không làm
tổn thương thần kinh khứu giác, ít có nguy cơ dò dịch não tủy và ít nhiễm
trùng xoang trán nhưng có nhược điểm là không quan sát được mặt dưới của
dây thần kinh thị giác, giao thoa thị giác, hạn chế tầm nhìn mặt bên kia của
khối u. Trong khi đó chúng tôi áp dụng đường mổ trán hai bên với những
khối u lớn > 4 cm và xâm lấn xung quanh nhiều. Ưu điểm: Phẫu trường rộng
rãi cho nên quan sát được khối u một cách tổng thể. Khi vén não làm tổn
thương thùy trán ít, ít tổn thưởng dây thần kinh khứu giác, trực tiếp tiếp cận
vùng trên yên, cho nên lây u cũng dễ dàng hơn nhưng còn những nhược điểm:
Vì đường mổ dài cho nên bệnh nhân đau đầu nhiều sau mổ, dễ nhiễm trùng
xoang trán, dễ rò dịch não sau mổ. Đường mổ trán 1 bên chúng tôi áp dụng
đối với những khối u phát triển lệch sang bên. Ưu điểm: Tiếp cận vùng trên
yên đủ rộng để quan sát khối u. Nhược diểm: dễ gây nhiễm trùng xoang trán,
nguy cơ rò dịch não tủy qua mũi, dễ gây tổn thương thần kinh khứu giác do
vén não thùy trán. Hiện nay tại bệnh viện Việt Đức đã và đang triển khai kỹ
thuật mổ nhỏ, đường mổ trên cung mày (Keyhole), thường áp dụng đối với u
màng não trên yên kích thước 2 – 3 cm và không xâm lấn. Ưu điểm: đường
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rạch da đầu trên cung mày nhỏ, da đầu và cơ bị bóc tách ít cho nên phục hồi
nhanh và ít đau sau mổ, phòng ngừa tổn thương não. Phẫu trường quanh hố
yên rộng rãi. Nhược điểm: Vì lỗ mở xương sọ nhỏ (2,5 – 3 cm) cho nên hạn
chế các hoạt động trong lúc mổ do phẫu trường nhỏ hẹp.
Một số tác giả cho rằng lựa chọn đường mổ cũng là yếu tố dự đoán khả
năng phục hồi thị lực sau mổ ví dụ Liu Yi ,Nakamura cho rằng đưởng mổ trán
thái dương là lựa chọn tối ưu và ông đánh giá đường mổ này cho kết quả phục
hồi thì lúc tốt nhất so với các đường mổ khác [5].
Bảng 4.7. So sánh đường mổ với các tác giả khác.

Schick.U (2005) [37]
Nakamura (2006) [65]

Số
bệnh
nhân
53
72

Xingang Li (2006) [90]

43

Tác giả và năm

Chokyu I (2011) [92]
34
Chuan-weiwang (2011) [3] 45

Martin( 2015) [33]

27

Nhóm nghiên cứu (2018) 57

Đường mổ
Đường mổ thái dương
Đường mổ trán thái
dương, đường trán 1
bên , trán 2 bên
Đường trán 1 bên
Đường trán thái dương
Trán 1 bên
Trán
Trán 2 bên
Đường qua rãnh liên
bán cầu
Thái dương
Trán – Thái dương
Nội soi
Trán thái dương
Trán 1 bên
Trán 1 bên
Trán 2 bên
Trán thái dương
Keyhole
Thái dương

Số
lượng

%

53
72

100
100

24
19
34
12
8
4

55,8
44,2
100
26,66
17,77
8,88

16
4
1
22
4
16
2
28
10
1

35,55
8,88
2,26
81,48
18,52
28,07
3,5
49,12
17,54
1,75
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4.2.2. Kết quả lấy u theo Simpson.
Năm 1957 Simpson đưa ra bảng lấy u màng não theo 5 mức độ: mức
độ I: lấy hết u và cắt hết màng cứng. Mức độ II: lấy hết u và đốt màng cứng.
Mức độ III: lấy hết u và không đốt màng cứng. Mức độ IV: lấy 1 phần u. Mức
độ V: chỉ sinh thiết [trích 93].
Trong nghiên cứu của chúng tôi và hầu hết các tác giả đều đánh giá
rằng không thể lấy u màng não trên yên theo Simpson I được là do giải phẫu
màng cứng ở nền sọ vùng trên yên khúc khuỷu và là nơi có cuống tuyến yên
và mạch máu chui ra, cho nên nếu cắt bỏ màng cứng nơi này dễ gây biến
chứng nghiêm trọng và rối loạn nội tiết do tổn thương cuống tuyến yên và
vùng dưới đồi. Trong đề tài này chúng tôi chia thành 3 mức độ: Mức độ I:
Lấy hết u kèm theo có đốt màng cứng hoặc không (Simpson II và III). Mức
độ II: lấy 1 phần u (Simpson IV) và mức độ III: sinh thiết (Simpson V).
Kết quả lấy u trong nghiên cứu của chúng tôi: Mức độ I (54,38%). Mức
độ II (43,85%). Mức độ III (1,77%).
Bảng 4.8. Bảng so sánh kết quả lấy u so với các tác giả khác
Lấy hết U

Lấy hết U

Lấy gần hết U

(theo

(theo Simpson

(theo Simpson

Simpson I)

II & III)

IV)

Schick.U (2005) [37]

90,5

9,5

Otani.N(2006) [89]

87,5

12,5

Bassiouni (2006) [trích 94]

93

7

Margalit N (2007) [15]

80

20

Ahmed Galad (2009) [1]

85

15

Liu Yi (2014) [5]

79

21

Martin (2015) [33]

92,5

7,5

63

4

54,38

43,85

Tác giả và năm

Seungjoo Lee (2016) [17]
Nhóm nghiên cứu (2018)

33

Sinh thiết
(Simpson V)

1,77
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Kết quả lấy u trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi lấy u ở mức độ I
khá thấp so với các tác giả khác, theo tác giả Margant: mức độ I (80%), mức
độ 2 (20%). Theo tác giả Galal.A [1]: mức độ I (81%), mức độ II (19%), theo
tác giả Otani.N [89]: mức độ I (87,5%), mức độ II (12,5%). Theo quan điểm
của chúng tôi: các phẫu thuật viên thường lựa chọn phương án an toàn , “ thà
mổ nhiều lần nhưng bệnh nhân sống hơn là mổ lấy u triệt để một lần nhưng
bệnh nhân tử vong “. Vì giải phẫu vùng trên yên nhiều mạch máu và thần
kinh quan trọng, các phẫu thuật viên thường ưu tiên lấy phần u chèn ép vào
dây thần kinh thị giác và giao thoa thị giác trước, còn phần u xâm lấn vào
mạch máu lớn thậm chí u bao bọc quanh mạch máu hoặc u xâm lấn vào xoang
hang , động mạch cảnh sẽ để tồn dư lại u ở đó , nếu cố tình lấy hết u có thể
gây biến chứng làm tổn thương mạch máu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng,
hoặc gây tổn thương vùng dưới đồi, cuống tuyến yên sẽ gây rối loạn nội tiết
nghiêm trọng sau phẫu thuật. Nhưng nhiều tác giả cho rằng mức độ lấy u
nhiều hay ít không liên quan đến khả năng phục hồi thị lực sau mổ mà phải
giải phóng bằng được thần kinh thị và giao thoa thị và giữ gìn mạch máu ở
màng nhện bao quanh thần kinh thị giác.
4.2.3 Biến chứng trong và sau phẫu thuật
Trong nghiên cứu của chúng tôi có hai trường hợp máu tụ trong não
thùy trán. Một trường hợp điều trị nội khoa, một trường hợp phải mổ lại. Lý
do phẫu thuật viên làm tổn thương não và mạch não khi vén não .Cả hai
trường hợp này xuất viện và không di chứng
Chúng tôi gặp một trường hợp dập não chảy máu sau mổ. Lý do là ngay
từ khi mở màng cứng não đã phù căng, khi tiếp cận vào khối u đã làm tổn
thương não, não bị đụng giập, trường hợp này chỉ lấy được một phần u, sau mổ 8
giờ, bệnh nhân hôn mê,đồng tử hai bên dãn, chụp cắt lớp có máu tụ trong não
khá to và phù não nặng, bệnh nhân được mổ lại và tử vong sau đó 5 ngày.
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Trong nghiên cứu có ba trường hợp phù não, sau mổ bệnh nhân đau
đầu dữ dội, được điều trị nội khoa, bệnh nhân ra viện ổn định
Chúng tôi gặp một trường hợp viêm màng não sau mổ, bệnh nhân được
điều trị kháng sinh 14 ngày, ra viện ổn định
Trong nghiên cứu của chúng tôi có một trường hợp dò dịch não tủy qua
vết mổ, bệnh nhân này được dẫn lưu dịch não tủy qua thắt lưng, bệnh nhân ổn
định ra viện tốt
4.2.4. Tỉ lệ tử vong sau mổ.
Bảng 4.9. Bảng so sánh biến chứng tử vong sau mổ so với các tác giả khác.
Tác giả và năm
Pamir
Schick.U
Nakamura
Li et al
Gala et al
Mahmoud
Sughrue
Martin
Nhóm nghiên cứu

2005
[trích 17]
2005 [37]
2006 [65]
2007
2010
2011
2011
2015 [33]
2018

42

Số bệnh
nhân tử
vong
1

53
72
43
21
58
69
27
57

2
2
1
1
1
0
0
1

Số bệnh
nhân

Tỉ lệ tử
vong (%)
2
3,7
2,8
2,3
4,8
1,7
0
0
1,75

Trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ duy nhất có một bệnh nhân tử
vong. Bệnh nhân tử vong do chảy máu lại sau mổ, khối máu tụ vùng trán khá
to và đã được mổ lại nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
4.2.5. Đánh giá tình trạng bệnh nhân ngay khi ra viện
Bệnh nhân ra viện đánh giá theo thang điểm Karnofsky . Có 8 trường
hợp ra viện ở thang điểm 50-70 điểm có nghĩa là cần sự trợ giúp của ytế và
người thân, còn lại 48 trường hợp ra viện ở thang điểm 80-100 điểm , 1
trường hợp tử vong
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4.2.6. Kết quả giải phẫu bệnh.
Đa số các tác giả đều thống nhất rằng: u màng não nên sọ thường lành
tính thuộc nhóm Who Grade I chiếm 96,5%, u màng não nhóm Grade II và
Grade III chiếm 3,5% [36],[ 95]. Nghiêm cứu phôi thai: cho thấy màng não
bao phủ não và tủy sống có nguồn gốc khác nhau ví dụ như lớp trung bì
không phân đoạn tham gia sự hình thành màng não của não, trong khi đó lớp
trung bì phân đoạn tham gia sự hình thành màng não của tuỷ sống. Màng não
quanh thân não được cho là xuất phát từ trung bì ngôi đầu, trong khi đó màng
não của đoan não lại xuất phát từ tế bào mào thần kinh. Chính sự khác biệt
phôi màng não này dẫn đến sự chiếm ưu thế của một loại tế bào màng nhện ở
những vị trí nhất định. Điều này giải thích tại sao u màng não ở vị trí nhất
định sẽ có xu hướng ác tính hơn ở vị trí khác [36].
Theo Burak Sade: u màng não ở nền sọ bao gồm cả u màng não trên
yên thể biểu mô có tỉ lệ cao hơn u màng não thể khác, mà ngày càng có bằng
chứng trong các tài liệu cho thấy hành vi lành tính hơn, chẳng hạn như
Progesteron cao hơn, một tỷ lệ thấp hơn của NF2 đột biến gen trên nhiễm sắc
thể 22 được phát hiện trong u màng não thể biểu mô. Theo Murphy và cộng
sự, u màng não ở vòm sọ có bất thường nhiễm sắc thể nhiều hơn ở nền sọ.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, u màng não thể biểu mô chiếm đa số.
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Bảng 4.10. So sánh kết quả giải phẫu bệnh với các tác giả
Tác giả
Chuan
Giải phẫu bệnh

weiwang –
2011 [3]

U màng não thể
biểu mô
U màng não thể
xơ
U màng não thể
Grade chuyển tiếp
I

U màng não thể
tăng sinh mạch
U màng não thể
cát
U màng não thể
chuyển sản
U màng não

Grade
II

không điển hình

Seungjoo Lee Nhóm nghiên cứu
2016 [17]

2018

SốBN

%

Số BN

%

Số BN

%

24

53,33

72

72

33

57,89

7

15,55

3

3

4

7,03

7

15,55

15

15

15

26,32

2

4,44

2

2

3

5,26

1

2,25

4

4

1

1,75

2

4,44

2

4,44

2

2

1

1,75

2

2

100

100

57

100

U màng não
dạng nguyên
sống
Tổng số

45

100
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4.2.7. Kết quả phục hồi thị lực sau phẫu thuật( kết quả xa).
Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian khám lại trung bình là 29,5
tháng. Thời gian khám lại gần nhất là 12 tháng, thời gian khám lại xa nhất là 60
tháng. Chúng tôi mời được 47/57 bệnh nhân khám lại vào thời điểm tháng 8/2017
Trong 57 trường hợp được mổ: có 1 ca tử vong sau 5 ngày phẫu thuật, 1
ca tử vong sau mổ 4 năm vì 1 bệnh khác không liên quan bệnh lý u màng não
trên yên, 8 truờng hợp mất liên lạc. Chỉ còn 47 trường hợp được khám lại. Kết
quả thu được là: trong 47 bệnh nhân có 4 bệnh nhân trước mổ thị lực vẫn bình
thường và kết quả khám lại 4 ca này vẫn tốt. Phân tích 43 trường hợp có giảm
thị lực trước mổ. Trong 43 ca (86 mắt) thì có 67 mắt bị tổn thương. Chúng ta
sẽ phân tích trong 67 mắt này, và kết quả thu được là: phục hồi thị lực cải
thiện (62,68%), như cũ (25,37%), thị lực tệ hơn trước mổ (11,95%). So sánh
với các tác giả Hischam B [4] theo thứ tự cải thiện, như cũ, tệ hơn lần lượt là:
53,2%; 29,8%; 17%. Theo tác giả Nakamura [96] lần lượt là 68%; 20%; 12%.
Theo tác giả tác Bassiouni [trích 94] lần lượt là: 65%; 20%; 15%. Kết quả thu
được của chúng tôi tương đối khả quan mặc dù tỉ lệ lấy hết u của chúng tôi
chỉ có 54,38%.
Bảng 4.11. So sánh kết quả phục hồi thị lực sau mổ với các tác giả khác
Kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Tác giả và năm

Cải thiện

Như cũ

Tệ hơn

(%)

(%)

(%)

Schick Hassler

2005 [17]

38,0

47,0

15,00

Schick.U

2005 [37]

37,7

49,1

13,2

Bassiouni

2006

53,0

30,0

17,0

2006

91,0

9,0

0

Nakamuara

2006 [65]

68,0

20,0

12,0

Otani.N

2006 [89]

78,10

9,4

12,5

[trích 94]
Mathiesen & Kihlstrom
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Kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Tác giả và năm
Margalit

2007

Cải thiện

Như cũ

Tệ hơn

(%)

(%)

(%)

32,0

63,0

0,5

[trích 94]
Ganna et al

2009

79,0

17,0

4,0

Sughrue et al

2011

47,0

42,0

11,0

Terasaka e tal

2011

88,9

11,1

0

Chuan Weiwang

2011 [3]

60,0

26,7

13,3

Sophie Curey

2012 [66]

72,8

18,2

0,9

Liu Yi

2014 [5]

66,0

34,0

0

Martin

2015 [33]

90,0

10,0

0

Seungjoo – Lee

2016 [17]

70,0

25,0

5,0

2018

62,68

25,37

11,95

Nhóm nghiên cứu
4.2.8. U tái phát

Trong nghiên cứu của chúng tôi, phân tích 47 ca khám lại có 3 ca tái
phát và 3 bệnh nhân này được mổ lại tại bệnh viện Việt Đức, chiếm tỷ lệ
6,38% trong khoảng thời gian khám lại trung bình là 29,51 tháng. Bệnh nhân
được coi là tái phát là khi trước mổ giảm thị lực, sau mổ cải thiện thị lực ,
nhưng một thời gian sau mắt đó lại mờ dần, chụp cộng hưởng từ có hình ảnh
u chèn ép thần kinh thị giác. Theo Nakasu [trích 3] những trường hợp tái phát
hay gặp ở những khối u to và hình dạng khối u "khác thường".
Trong một nghiên cứu của Nakamura [10] theo dõi u màng não không
triệu chứng được phát hiện tình cờ qua chụp cắt lớp thì tốc độ tăng trưởng ít
hơn 1cm³/năm. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối trong khoảng 0,03 2,62cm³/năm (trung bình 0,796 cm³/năm). Tốc độ tăng trương tương đối hàng
năm dao động trong khoảng 0,48 - 72,8% (trung bình 14,6%). Thời gian tăng
gấp đôi khối u dao động 1,27 - 143,5 năm (có nghĩa là 21,6 năm).
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U màng não trên yên tương đối lành tính và phát triển chậm hơn nên
khả năng tái phát là tương đối thấp, kết quả tái phát của chúng tôi tương
đương với các tác giả khác, theo tác giả Bassiouni. H theo dõi 62 bệnh nhân,
khám lại trung bình sau 6 năm thì tỷ lệ tái phát là 3,4% [4]. Theo nghiên cứu
của Xingang Li nghiên cứu 43 bệnh nhân và khám lại sau 5,4 năm, kết quả tái
phát là 4,6% [90]. Theo kết quả khám lại 53 bệnh nhân của Schick.U khám lại
sau 29,9 tháng, kết quả tái phát là 3,7% [37].
Bảng 4.12. Tái phát u so sánh với các tác giả khác
Tác giả và năm
Schick Hassler
Hischam
Nakamura
Xigang Li
Chuan weiwang
Liu Yi
Martin
Seungjoo Lee
Nhóm nghiên cứu

2005 [17]
2005 [4]
2006 [65]
2006 [90]
2011 [3]
2014 [5]
2015 [33]
2016 [17]
2018

Số bệnh
nhân
53
62
72
43
45
100
27
100
47

Thời gian
theo dõi
trung bình
29,9 tháng
6 năm
45,3 tháng
5,4 năm

17,1 tháng
58 tháng
29,5 tháng

Tỉ lệ tái
phát (%)
3,7
3,4
2,8
4,6
7,3
14,0
0
2,0
6,38

4.3. Các yếu tố dự đoán kết quả phục hồi thị lực sau mổ.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi chỉ khám lại được 47/57
trường hợp u màng não trên yên vào thời điểm 1 năm sau khi bệnh nhân cuối
cùng trong nghiên cứu được phẫu thuật,bệnh nhân cuối cùng trong nghiên cứu
được mổ vào tháng 8/2016, và trong 47 trường hợp có 4 trường hợp trước mổ
thị lực hoàn toàn bình thường, sau mổ kết quả tốt, cả 4 ca này sau mổ thị lực
mắt vẫn tốt và không có mắt nào bị tổn thương sau mổ. 47 bệnh nhân này
không có di chứng gì của bệnh não. Sau đây chúng tôi phân tích 43 trường
hợp (67 mắt bị tổn thương) có giảm thị lực hoặc mù trước mổ, để so sánh kết
quả phục hồi thị lực sau mổ.
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4.3.1 Đánh giá tuổi bệnh nhân liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ cải thiện thị lực ở nhóm tuổi dưới
40, nhóm tuổi 40-60 và trên 60 tuổi lần lượt là 68,42%, 63,15%,60%. Không có
ý nghĩa thống kê giữa tuổi và cải thiện thị lực với p = 0,77. Nhưng theo Pamir
(2005) cho rằng tuổi trên 60 thì cải thiện thị lực kém hơn nhóm tuổi dưới 60.
4.3.2. Đánh giá sự liên quan giới tính với cải thiện thị lực sau mổ
Tỷ lệ cải thiện thị lực ở nam giới 58,33%, ở nữ giới là 65,45%. Nhưng
số lượng bệnh nhân nam giới ít cho nên không có giá trị thống kê, kết luận :
cải thiện thị lực sau mổ không liên quan đến giới tính, không có ý nghĩa thống
kê với p=0,14.
4.3.3. Thời gian từ lúc mờ mắt đến khi nhập viện mổ liên quan với kết quả
phục hồi thị lực sau mổ với các tác giả khác.
Bảng 4.13. Bảng so sánh thời gian từ lúc mờ mắt đến khi nhập viện mổ liên
quan với kết quả phục hồi thị lực sau mổ với các tác giả khác.
< 6 tháng
Tác giả và năm

Nakamura 2006 [65]

Chuan
weiwang

2011 [3]

9 - 12 tháng 12 - 24 tháng

> 24 tháng

Tình Tỉ lệ Tình Tỉ lệ Tình Tỉ lệ Tình
trạng (%) trạng (%) trạng (%) trạng

Tỉ lệ
(%)

Cải
Cải
80,8
thiện
thiện

63,6

Cải
thiện

Cải
thiện

52.6

Như
Như
15,4
cũ
cũ

27,3

Như
cũ

Như
cũ

21.1

Tệ
hơn

Tệ
hơn

9,1

Tệ
hơn

Tệ
hơn

26.3

Cải
Cải
46,5
thiện
thiện

50

Cải
thiện

68.8

Cải
thiện

40.6

Như
cũ

31.2

Như
cũ

3,8

Như
Như
23,5
cũ
cũ
Tệ
hơn
Cải
thiện

Tệ
hơn
60

50

Tệ
hơn

Tệ
hơn

Cải
Cải
Cải
78,94
57.14
thiện
thiện
thiện

59.4
50
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Nhóm
nghiên cứu

2018

Như
cũ

35

Như
cũ

5,26

Như
Như
28.57
cũ
cũ

35.71

Tệ
hơn

5

Tệ
hơn

15,78

Tệ
hơn

14.28

< 12 tháng
Tae - won
Kim
Ahmed
Galal

2008[78]

2009 [1]

14.28

Tệ
hơn

> 12 tháng

Cải thiện

52,38

Cải thiện

16,66

Như cũ và
tệ hơn

47,62

Như cũ và tệ
hơn

83,34

Cải thiện

100,00

Cải thiện

38,46

Như cũ và
tệ hơn

0

Như cũ và tệ
hơn

61,54

Trong nghiên cứu của chúng tôi bn đến nhập viện trong giai đoạn 6-12
tháng thì tỷ lệ cải thiện thị lực sau mổ lên đến 78,94% so với bệnh nhân đến viện
giai đoạn 12-24 tháng thì tỷ lệ cải thiện thị lực sau mổ chỉ có 50% , phù hợp với
các tác giả Nakamura[65] ,Chuan weiwang[3]. Bệnh nhân đến càng sớm thì kết
quả phục hồi thị lực sau mổ càng tốt, có ý nghĩa thống kê với p = 0,009.
4.3.4 Đánh giá vị trí khối u liên quan đến kết quả cải thiện thị lực sau mổ
Kết quả khám lại 43 bệnh nhân bị tổn thương mắt, vị trí khối u vùng
trên yên phân bổ như sau:
A (u xuất phát từ mái xoang bướm planum): 1 (2,33%)
B (u xuất phát từ củ yên): 12 (27,9%)
C (u xuất phát từ hoành yên)
- C1 (u xuất phát từ hoành yên trước giao thoa): 2 (4,65%)
- C2 (u xuất phát từ hoành yên sau giao thoa): 19 (44,19%)
A + B: 2 (4,65%)
B + C: 7 (16%)
Kết quả thu được theo thứ tự cải thiện - như cũ - tệ hơn lần lượt như sau:
A: 100% phục hồi tốt
B: 66,66% - 16,66% - 16,66%
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C1: 50% - 50% - 0%
C2: 73,68% - 15,78% - 10,54%
A + B: 100% tốt
B + C: 71,42% - 28,58% - 0%
Theo vị trí khối u, phục hồi thị lực tốt lần lượt theo vị trí như sau: A +
B và A, tiếp đến C2 và B + C, tiếp đến là nhóm B và C1. Phù hợp với tác giả
Liu Y lần lượt là A > C2 > B > C1 [5]. Kết quả của Chuan weiwang phục hồi thị
lực tốt nhất khi u ở vị trí hoành yên (78,6%) tiếp đến là mai xoang bướm (75%),
củ yên (69%) [3]. Khối u màng não trên yên ở vị trí hoành yên trước giao thoa
(C1), đó là một khoảng trống nhỏ hẹp phía trước là rãnh thị giác, phía sau là giao
thoa, chính vì vậy khi phẫu thuật cũng khó khăn và dễ tổn thương thần kinh thị
giác và kết quả phục hồi thị lực sau mổ ở vị trí này cũng kém nhất.
4.3.5. Kích thước khối u và kết quả phục hồi thị lực sau mổ.
Bảng 4.14. Bảng so sánh kích thước khối u liên quan đến kết quả phục hồi thị
lực sau mổ với các tác giả khác.

Tác giả và năm

Schick.U
Bassiouni
Nakamura
Sughrue
Pietro Mortini
Sophie Curey
Martin
Seungjoo Lee
Nhóm nghiên cứu

2005 [37]
2006[trích
94]
2006 [65]
2011
2012 [79]
2012 [66]
2015 [33]
2016 [17]
2018

Kết quả phục hồi thị lực
sau mổ
Như
Tốt
Tệ hơn
cũ
(%)
(%)
(%)

Số
lượng
bệnh
nhân

Kích
thước
khối u lớn
nhất (cm)

53
62

2,6
3,4

38
53

47
30

15
17

72
69
37
20
27
100
43

2,5
2,35
6,0
3,25
5,9
4,8
4,9

68
47
91,2
72,8
90
70
62,68

20
42
8,8
18,2
10
25
25,37

12
11
0,9
5
11,95
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Kết quả khám lại trong nghiên cứu của chúng tôi như sau:
- U < 2 cm: tốt 70 %
- U 2 – 3 cm: tốt 54,5 %
- U 3 – 4 cm : tốt 73,3 %
- U > 4 cm : tốt 55,5 %
Một số tác giả cho rằng kích thước khối u ảnh hưởng xấu đến kết quả
phục hồi thị lực sau mổ, trong nghiên cứu của chúng tôi có một trường hợp
khối u khá to, kích thước 49 mm nằm ở vị trí mái của xoang bướm, sau mổ
cho kết quả phục hồi thị lực rất tốt. Trong khi đó có một trường hợp khối u
kích thước 1cm, nhưng vị trí nằm ngay lỗ thị giác phải, sau mổ không cải
thiện thị lực chút nào. Rosenstein và Symon, Andrews, Wilson, Raco [trích 2]
nhận xét rằng khối u kích thước nhỏ hơn 3cm thì phục hồi thị lực tốt hơn khối
u kích lớn hơn 3cm, nhưng một số tác giác khác như Fahlbusch và Scott,
Ehlers và Malmros. Pamir, Bassiouni, Zevgaridis, Arun Palani cho rằng kích
thước khối u không liên quan đến tiên lượng phục hồi thị lực sau mổ. Trong
nghiên cứu của chúng tôi cũng không thấy sự liên quan giữa kích thước khối
u và kết quả phục hồi thị lực. Theo nghiên cứu của chúng tôi kết quả phục hồi
thị lực sau mổ không liên quan đến kích thước khối u, không có ý nghĩa thống
kê với p = 0,39. Điều quan trọng là phải phát hiện sớm ngay khi khối u chèn
ép vào dây thần kinh thị giác, mổ sớm sẽ cho kết quả tốt
4.3.6. Lưạ chọn đường mổ liên quan kết quả phục hồi thị lực sau mổ
Trong 43 ca khám lại mà trước mổ có tổn thương thị lực, kết quả đường
mổ thu được như sau:
- Đường trán thái dương: 20 trường hợp, thu được kết quả theo thứ tự
từ tốt, như cũ, tệ hơn lần lượt như sau: 64,7%; 23,52%; 11,78%
- Đường trán một bên: 13 trường hợp, thu được kết quả theo thứ tự từ
tốt, như cũ, tệ hơn lần lượt như sau: 72,2%; 16,66%; 11,14%
- Đường Keyhole: 9 trường hợp, thu được kết quả theo thứ tự từ tốt,
như cũ, tệ hơn lần lượt như sau: 61,53%; 15,38%; 23,09%
- Đường trán 2 bên: 01 trường hợp và kết quả thu được là tệ hơn trước mổ.
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Trong nghiên cứu của chúng tôi các phẫu thuật viên lựa chọn đường
mổ trán thái dương nhiều nhất, tiếp đến là đường mổ trán 1 bên, nhưng kết
quả phục hồi thị lực thì đường mổ trán 1 bên cho kết quả tốt nhất (72,7%) và
xâm nhập não ít nhất, kết quả này tương đương với Nakamura [96], nhưng
Schick.U mổ 53 trường hợp [37], ông chỉ chọn duy nhất một đường mổ là trán
thái dương hoặc tác giả Chokyu thông báo tỉ lệ phục hồi thị lực đạt đến 90,6%
khi ông chọn đường mổ trán hai bên. Kết luận: kết quả phục hồi thị lực không
liên quan đến lựa chọn đường mổ, không có ý nghĩa thống kê với p = 0,84
4.3.7. Mức độ lấy u và sự liên quan đến phục hồi thị lực sau mổ.
Khám lại 43 ca. Mức độ lấy hết u: 58,13%. Lấy gần hết u: 39,53%.
Sinh thiết: 2,32%
Bảng 4.15. So sánh mức độ lấy u liên quan phục hồi thị lực sau mổ với các
tác giả khác.
Mức độ lấy U theo Simpson
Tác giả và năm

Schick.U
Bassiouni
Otani.N
Xiangang Li
Margalit
Nakamura
Bassiouni
Ahmed Galal
Sophie Curey
Arun Palani
Chuan Weiwang
Liu Yi
Martin
Seungjoo Lee

Số
bệnh
nhân

2005 [37]
53
2006[trích 94] 62
2006[89]
32
2007[90]
43
2007[15]
20
2006[65]
72
2006[4]
62
2009[1]
21
2016[15]
20
2012[trích2]
41
2012[3]
45
2014[5]
106
2015[33]
27
2016[17]
100

Nevo margalit
2013
Nhóm nghiên cứu 2018

51
43

Lấy gần
hết U
Sinh thiết
(theo
(Simpson
Simpson
V)
III & IV)
90,5
9,5
93,0
7,0
87,5
12,5
74,4
25,6
80,0
20,0
92,0
8,0
80,0
20,0
85,0
15,0
95,0
5,0
73,0
27,0
88,9
11,1
79,0
21,0
92,5
7,50
Simpson I:
5,0
33
Simpson
II:6 2
88,2
11,8
58,13
39,53
2,34
Lấy hết U
(Simpson
II)

Kết quả phục hồi thị
lực sau mổ
Cải
thiện
(%)

Như
cũ
(%)

Tệ
hơn
(%)

37,7
53,0
78,1
46,51
32,0
68,0
53,2
60
72,80
27,0
60,0
66,0
90,0
70,0

49,1
30,0
9,4
34,88
63,0
20,0
29,8
40,0
18,2
65,7
26,7
34,0
10,0
25,0

13,2
17,0
12,5
18,61
5,0
12,0
17,0
9,0
7,3
13,3

5

95,9 4,1
62,68 25,37 11,92
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Dây thần kinh thị giác thật ra là sự phát triển dài ra của não nên cũng có
3 lớp màng não bao bọc dây thần kinh đó là màng cứng, màng nhện và màng
nuôi và cùng có khoảng dưới nhện chứa dịch não tủy cho nên hầu hết các tác
giả khi lấy u cố gắng giữ gìn màng nhện và khoảng dưới nhện, đây cũng là
yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ. Tác giả Seungjoo Lee
cho rằng sự dính chặt của khối u vào dây thần kinh thị giác cũng là yếu tổ ảnh
hưởng đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ [17]. Từ những báo cáo đầu tiên
của Cushing và Eisenhardt vào năm 1929, ông phẫu thuật 14 trường hợp chưa
có kính hiển vi phẫu thuật, tỉ lệ lấy hết u 65%, phục hồi thị lực 50% cho đến
năm 1974 Finn và Mount phẫu thuật 83 trường hợp chưa có kính vi phẫu, tỉ lệ
lấy hết u 67%, phục hồi thị lực 60% [trích 16] cho đến nay là thời kì sử dụng
kính hiển vi phẫu thuật được dụng rộng rãi, các phẫu thuật viên luôn trăn trở
và kỳ vọng cố gắng lấy hết u để có được kết quả phục hồi thị lực sau mổ thật
tốt, nhưng thực tế các báo cáo của các tác giả trong những năm gần đây kết
quả không được như mong đợi, tác giả Nakamura báo cáo năm 2006 [96], ông
mổ 72 bệnh nhân và mức độ lấy hết u là 100% nhưng kết quả phục hồi thị lực
chỉ đạt 67,9% hoặc như Seungjoo Lee báo cáo năm 2016 [17] tác giả là một
trong số ít các phẫu thuật viên mổ được lấy hết u và cắt màng cứng phần u
dính vào theo Simpson I, kết quả phẫu thuật lấy u theo Simpson II là 33%,
Simpson II là 62%, Simpson III là 1%, Simpson IV là 4% nhưng kết quả phục
hồi thị lực tốt chỉ đạt 70%.
Trong kết quả khám lại 43 bệnh nhân của chúng tôi: mức độ lấy u theo
simpson II và III là 58,13% và simpson IV là 39,53% và simpson V là 2,32%
nhưng kết quả phục hồi thị lực sau mổ cũng đạt 62,68% tương đương Liu Yi
năm 2014 [5] tỉ lệ lấy hết u 79% và kết quả phục hồi thị lực đạt 66 % và cao hơn
Bassiouni [4] tỉ lệ lấy hết u là 80% nhưng phục hồi thị lực chỉ đạt 53,2%. Chúng
tôi nghĩ rằng mức độ lấy u nhiều hay ít không quan trọng mà quan trọng là lấy
được phần u dính vào dây thần kinh thị giác và bảo tồn được màng nhện và
khoang dưới nhện, dây thần kinh thị giác và giao thoa thị giác được cấp máu
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nuôi bởi mạch máu trong màng nhện. Al-Mefty và Smith [trích 70] cho rằng
chính sự thiếu máu nuôi thần kinh thị giác do u chèn ép là yếu tố ảnh hưởng đến
kết quả phục hồi thị lực sau mổ. Chúng tôi cho rằng mức độ lấy u không liên quan
đến kết quả phục hồi thị lực sau mổ, không có ý nghĩa thống kê với p = 0,24
4.3.8. So sánh các yếu tố dự đoán liên quan kết quả phục hồi thị lực sau mổ
với các tác giả khác
Bảng 4.16. So sánh các yếu tố dự đoán liên quan kết quả phục hồi thị lực sau
mổ với các tác giả khác Nguồn Ahmed Galal [1]
Tác giả

Số

Cải thiện thị

BN

lực

Yếu tố dự đoán
Thời gian mắc bệnh trước khi

Zevgaridis (2001)

60

65

nhập viện, tuổi, tình trạng thị lực
trước mổ
Thời gian mắc bệnh trước khi

Goel (2002)

63

70

nhập viện, tình trạng thị lực
trước mổ

Margalit (2003)

50

18

Schick.U (2005)

53

37,7

Thời gian mắc bệnh trước khi
nhập viện, kích thước khối u
Thời gian mắc bệnh trước khi
nhập viện, cao tuổi
Thời gian mắc bệnh trước khi

Pamir (2005)

42

58

nhập viện, tuổi trên 60, phù não,
mức độ lấy u

Nakamura (2006)
Chuan – Weiwang
(2011)
Nhóm nghiên cứu
(2018)

56

67,9

Thời gian mắc bệnh trước khi
nhập viện, lự chon đường mổ
Thời gian mắc bệnh trước khi

45

60

nhập viện, vị trí khối u, lựa chọn
đường mổ.

43

62,68

Thời gian mắc bệnh trước khi
vào viện
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KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu 57 trường hợp u màng não trên yên được phẫu thuật tại
khoa Phẫu thuật thần kinh, bệnh viên Việt Đức và kết quả khám lại 47 trường
hợp, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
1. Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh u màng não trên yên.
Tuổi trung bình trong nhóm nghiên cứu đối với nữ là 48.1 tuổi, còn đối
với nam giới là 48,6 tuổi. Với ưu thế ở nữ so với nam giới với tỉ lệ 4.7/1.
Triệu chứng đầu tiên của bệnh là mờ mắt (93%), tiếp tới là đau đầu
(96.5%). Có bệnh nhân đến viện khi đã mù một mắt, số bệnh nhân tổn thương
cả hai mắt chiếm 49.12%.
Thời gian từ khi bị bệnh đến khi nhập viện để mổ trung bình 11,9
tháng. Sớm nhất là 10 ngày, muộn nhất là 8 năm.
Trên phim cộng hưởng từ:
+ Vị trí khối u trên phim MRI và tương ứng ghi nhận khi phẫu thuật:
hoành yên, củ yên, mái xoang bướm, củ yên và hoành yên, củ yên và mái
xoang bướm lần lượt là 47,35%; 24,56%; 5,26%; 19,3%; 3,5%.
+ Kích thước trung bình của khối u: 2,91 cm.
+ Chẩn đoán xác định khối u màng não trên yên bằng phim MRI, trên
T1W hình ảnh u giảm hoặc đồng tín hiệu với chất xám, trên T2W tín hiệu
đồng hoặc tăng tín hiệu , trên T1W có thuốc đối quang từ cho hình ảnh khối u
tăng tín hiệu rõ ràng (93%) và tương đối đồng nhất (79%). Dấu hiệu đặc trưng
đuôi màng cứng chiếm 49.12%, phù quanh u 7%.
Kết quả giải phẫu bệnh: u màng não lành tính Who grade I là 98.25%,
chỉ có 1.75% là u màng não không điển hình Who grade II.
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2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật.
Việc lựa chọn đường mổ tùy thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên.
Có 5 đường mổ được áp dụng trong nghiên cứu là trán thái dương, trán một
bên, trán hai bên, Keyhole, và thái dương. Nhưng các phẫu thuật viên lựa
chọn nhiều nhất là đường mổ trán thái dương (49.12%).
Việc sử dụng kính hiển vi phẫu thuật cho 57 trường hợp (100%).
Kết quả lấy u theo Simpson II, III là 54,38%, lấy gần hết u (theo
Simpson IV) là 43,85%, và sinh thiết là 1,77%.
Biến chứng sau mổ: Trong nghiên cứu của chúng tôi có hai trường hợp
máu tụ trong não thùy trán.Một trường hợp điều trị nội khoa,1 trường hợp
phải mổ lại. Lý do phẫu thuật viên làm tổn thương não và mạch não khi vén
não .Cả hai trường hợp này xuất viện và không di chứng, 1 trường hợp dập
não chảy máu sau mổ, bệnh nhân được mổ lại và tử vong sau đó 5 ngày, 3
trường hợp phù não , 1 trường hợp viêm màng não sau mổ, 1 trường hợp dò
dịch não tủy qua vết mổ.
Tái phát u là 6,38%
Kết quả khám lại sau mổ trung bình thời gian là 29,51 tháng cho kết quả
thị lực cải thiện 62,68%; như cũ 25,37%; tệ hơn là 11,95%.
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KIẾN NGHỊ
Cần phải chẩn đoán sớm. Muốn vậy các bác sĩ chuyên khoa mắt và
chuyên ngành khác cần có thông tin về bệnh này để định hướng và chẩn đoán
sớm bệnh lý u màng não trên yên.
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BỆNH ÁN MINH HỌA
BỆNH ÁN SỐ 1.
Hành chính:
Bệnh nhân Hoàng Thu H.

30 tuổi

giới: nữ

Địa chỉ: Làng Phong – Yên Thắng – Lục Yên – Yên Bái.
Vào viện: 09/05/2013. Ra viện: 13/05/2013.
Ngày mổ: 10/05/2013. Số vào viện : 13815.
Số điện thoại: 01645390013 – 0988790141.
Bệnh án: Bệnh nhân mờ mắt 6 tháng, mờ 2 mắt tăng dần cho đến khi
thị lực mắt phải đếm ngón tay, mắt tái 20/100 đến bệnh viện Việt Đức.
Chụp MRI: Hình ảnh u màng não trên yên vùng củ yên.

Hình 1. Hình ảnh MRI u màng não trên yên vùng củ yên.
Phẫu thuật: Đường mổ trán bên phải.
Khối u chèn ép dây thần kinh II phải.
Lấy u và không đốt điện màng cứng (Simpson III)
Giải phẫu bệnh: u màng não thể biểu mô.
Bệnh nhân xuất viện sau mổ 3 ngày, Glasgow 15 điểm, không liệt.
Khám lại ngày 18/8/2017: Tình trạng tốt, phục hồi thị lực 2 mắt hoàn toàn.
Phim MRI 18/8/2017.

Hình 2. Hình ảnh MRI sau phẫu thuật u màng não trên yên vùng củ yên.
BỆNH ÁN SỐ 2
Hành chính: Bệnh nhân Hồ Ngọc T. 48 tuổi

giới: nam.

Địa chỉ: 50 tổ 2, Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội.
Vào viện 12/08/2015. Ra viện: 28/08/2015.
Ngày mổ: 19/08/2015. Số vào viện: 29933.
Số điện thoại: 0904225354 – 0903441973.
Bệnh án: Bệnh nhân có dấu hiệu mờ mắt 2 năm nay, mờ mắt tăng dần.
Bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện Mắt Trung Ương nhưng không đỡ. Mắt
phải kém dần và kém hơn mắt trái, được chuyển đến bệnh viện Việt Đức.
Khám: Bệnh nhân tỉnh, Glasgow 15 điểm, không liệt, không đau đầu,
mắt phải nhìn mờ hơn mắt trái. Mắt phải: sáng tối (+/-), mắt trái 20/80.
Soi đáy mắt: Mắt phải teo thị thần kinh; mắt trái gai thi hồng, bạc màu
phía thái dương.
Chụp MRI: Hình ảnh u màng não trên yên vị trí hoành yên sau giao
thoa.

Hình 3. Hình ảnh MRI u màng não trên yên vị trí hoành yên
sau giao thoa.
Phẫu thuật: Mở Keyhole cung mày phải
Mổ lấy hết u và đốt điện màng cứng theo Simpson II.
Kết quả giải phẫu bệnh: u màng não thể biểu mô.
Hậu phẫu: bệnh nhân tỉnh, xuất viện sau mổ 9 ngày.
Khám lại 28/07/2017: Mắt phải không cải thiện, mắt trái phục hồi tốt.
Chụp MRI 28/07/2017.

Hình 4. Hình ảnh MRI sau phẫu thuật u màng não trên yên vị trí hoành yên sau
giao thoa.

BỆNH ÁN SỐ 3
Hành chính: NGUYỄN THỊ T.

59 tuổi

giới: nữ.

Địa chỉ: Thôn 5, Tân Yên – Bắc Giang.
Vào viện 13/07/2015. Ra viện 18/07/2015.
Ngày mổ: 14/07/2015. Số vào viện: 24717.
Số điện thoại: 01655183135.
Bệnh án: Bệnh nhân mờ mắt 1 năm, mắt phải nhìn sang tối, mắt trái mờ nhìn
bóng bàn tay, đã điều trị chuyên khoa mắt nhưng không đỡ, được chụp cắt lớp
phát hiện u màng não trên yên, chuyển bệnh viện Việt Đức.
Chụp MRI: Hình ảnh u màng não trên yên vị trí trước giao thoa thị giác.

Hình 5. Hình ảnh MRI u màng não trên yên vị trí trước giao thoa thị giác.
Phẫu thuật: Keyhole cung mày trái.
Bộc lộ khối u có nhiều mạch nuôi và u dính vào động mạch A1, M1, tổ
chức u dễ chảy máu. Lấy sinh thiết u.
Kết quả giải phẫu bệnh: u màng não tăng sinh mạch..
Hậu phẫu: Bệnh nhân ra viện sau 5 ngày điều trị trong tình trạng tỉnh,
vẫn mờ mắt.
Khám lại: 11/08/2017. Bệnh nhân tỉnh, không liệt, thị lực không cải thiện.
Phim MRI 11/08/2017.

Hình 6. Hình ảnh MRI sau phẫu thuật u màng não trên yên vị trí
trước giao thoa thị giác.
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Tình trạng lâm sàng khi ra viện theo thang điểm Karnofsky
Thang điểm Karnofsky

Số bệnh nhân

Từ 0 – 40 điểm
Từ 50 – 70 điểm
Từ 80 – 100 điểm
Tổng số
Khám lại sau 6 tháng
Kết quả phục hồi thị lực:
Cải thiện □

Như cũ □

Tệ hơn □

Có □

Không □

Kết quả MRI:
Tái phát u:

DANH SÁCH BỆNH NHÂN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

HỌ VÀ TÊN
Lại Thị K
Hoàng Thị L
Tăng Thị Phương L
Vì Thị T
Chu Văn T
Trần Thị T
Trần Thị H
Nguyễn Văn D
Nguyễn Thị H
Nguyễn Văn T
Vũ Thị N
Đàm Văn Đ
Nguyễn Thị T
Nguyễn Thị H
Nguyễn Thị Ngọc T
Đỗ Thị Y
Nguyễn Văn V
Đặng Thị B
Phan Ngọc C
Nguyễn Hương S
Hoàng Thị S
Hoàng Thu H
Phùng Thị H
Nguyễn Văn V
Trần Thị Phương H
Nguyễn Thị H
Nguyễn Thị Đ
Nguyễn Thị L
Nguyễn Thị C
Lã Thị T
Nông Thị H
Lư Thị Phương L
Nguyễn Thị T
Vũ Thị N
Ngô Thị X

TUỔI
58
50
35
55
64
60
52
52
53
55
55
36
41
45
52
63
40
45
67
36
48
30
41
66
50
46
36
47
64
36
32
62
43
46
49

SỐ BỆNH
ÁN
9327
38600
35429
272
34867
32589
28681
26919
36092
29981
35129
18099
25396
40915
40012
25142
24204
36547
29885
31814
21643
13815
13815
7802
23223
14742
22118
26386
15475
10917
1428
16055
20987
18859
17315

NGÀY MỔ
11/04/2012
04/12/2012
10/12/2012
04/01/2012
03/11/2012
18/10/2012
18/09/2012
09/09/2012
14/11/2012
25/09/2012
06/11/2012
18/07/2012
20/08/2012
05/04/013
12/12/2013
05/08/2013
29/07/2013
31/10/2013
10/09/2013
02/10/2013
09/07/2013
10/05/2013
14/06/2013
21/03/2013
22/07/2013
17/05/2013
12/07/2013
13/08/2013
22/05/2014
22/04/2014
26/02/2014
03/09/2014
02/07/2014
26/06/2014
06/06/2014

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nguyễn Thị M
Mai Thị H
Tào Thị S
Mai Thị T
Nguyễn Thị D
Đặng Thị Đ
Khúc Thị T
Vũ Thị Q
Nguyễn Thị T
Tô Thị B
Hồ Ngọc T
Phan Hữu D
Hoàng Mai H
Hoàng Thị Thanh H
Nguyễn Thị T
Quách Thị H
Phạm Thị Q
Hà Thị H
Nguyễn Thị H
Lê Thị H
Tống Văn H
Phùng Thị T

27
34
61
57
46
51
32
53
59
44
43
57
46
31
63
49
63
38
36
62
46
48

2327
3478
49158
37652
24992
20749
34140
11891
24717
19149
29933
1769
28229
33417
28298
41357
32240
27552
21857
25624
22068
42786

23/01/2014
01/02/2015
24/12/2015
05/10/2015
15/07/2015
24/06/2015
11/09/2015
22/04/2015
14/07/2015
08/06/2015
19/08/2015
19/01/2015
04/07/2016
03/08/2016
20/07/2016
24/09/2016
27/07/2016
01/07/2016
31/05/2016
21/06/2016
13/06/2016
05/10/2016

