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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ADN:

Axit deoxyribonucleic

AJCC:

(American Joint Committee on Cancer)
Liên Uỷ ban về Ung thư Mỹ

Anti-Tg:

Kháng thể kháng thyroglobulin

ATA:

(American Thyroid Association) Hiệp hội tuyến giáp Mỹ

BN:

Bệnh nhân

BRAF V600E:

(B-type Raf kinase) Gen BRAF V600E

CT:

(Computed Tomography) Chụp cắt lớp vi tính

GPB:

Giải phẫu bệnh

18

18

FDG:

F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose

FNA:

(Fine Needle Aspiration) Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ

HE:

Hematoxylin - Eosin

KN:

Kháng nguyên

KT:

Kháng thể

M:

(Metastasis) Di căn

MAPK:

Mitogen Actiacted Protein Kinase

MBH:

Mô bệnh học

MRI:

(Magnetic Resonance Imaging) Chụp cộng hưởng từ

N:

(Node) Hạch

PCR:

(Polymerase Chain Reaction) Phản ứng chuỗi polymerase

PET:

(Positron Emission Tomograpgy) Chụp cắt lớp positron

SPECT:

(Single Photon Emission Computed Tomography)
Chụp xạ hình cắt lớp vi tính đơn photon

RT-PCR:

(RealTime - Polymerase Chain Reaction)
Phản ứng chuỗi polymerase theo thời gian thực

	
  

UTBMTG:

Ung thư biểu mô tuyến giáp

UTBMTGBH:

Ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa

SD:

(Standard deviation) Độ lệch chuẩn

T:

(Tumor) Khối u

Tg:

Thyroglobulin

TSH:

(Thyroid - Stimulating Hormone)
Hormon kích thích tuyến giáp

XHTT:

Xạ hình toàn thân

WHO:

(World Heath Organization) Tổ chức Y tế Thế giới
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư biểu mô tuyến giáp (UTBMTG) có xu hướng gia tăng trên toàn
cầu. Năm 2018, theo số liệu công bố của GLOBOCAN, trên toàn thế giới có
567.000 ca UTBMTG mới mắc và UTBMTG đứng thứ 9 trong các loại ung
thư nói chung [1]. Ở Mỹ, năm 2014 có 63.000 ca mới mắc UTBMTG so với
năm 2010 có 44.670 [2],[3]. Ở khu vực Châu Á hiện nay, UTBMTG đang xếp
thứ nhất trong các loại ung thư ở Hàn Quốc [1]. Ở Việt Nam, theo số liệu
thống kê mới nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ung thư
năm 2010 - 2014, tỷ lệ mới mắc UTBMTG ở nữ năm 2010 là 821/100.000;
năm 2014 số ca mắc mới tăng 3211/100.000 ca [4].
Ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa (UTBMTGBH) bắt nguồn từ các tế
bào biểu mô nang tuyến giáp gồm UTBMTG nhú và UTBMTG nang [2].
Bệnh có tiên lượng tốt, thời gian sống thêm sau 5 năm trên 90% [2],[5],[6].
Tuy nhiên, bệnh có tỷ lệ tái phát, di căn xảy ra 5 - 30% các trường hợp [5],[7].
Các bệnh nhân (BN) này thường có tiên lượng xấu, bệnh tồn tại dai dẳng,
xâm lấn và di căn nhanh hơn, đặc biệt ở nhóm không đáp ứng với điều trị
bằng I131 (kháng I131) [8],[9].
Các nghiên cứu nói nhiều đến vai trò của đột biến gen BRAF V600E
trong UTBMTG. Đột biến gen này liên quan đến nguyên nhân sinh bệnh
UTBMTG, nguy cơ cao về tiến triển lâm sàng [10],[11] và cơ chế kháng I131
[12]. Xác định đột biến gen BRAF V600E dựa vào phương pháp sinh học
phân tử cũng như phương pháp hoá mô miễn dịch (HMMD) với kháng thể
(KT) đặc hiệu đột biến (VE1) đã được Cục quản lý Thuốc và Dược phẩm Hoa
Kỳ cấp phép. Mỗi phương pháp xét nghiệm phát hiện đột biến gen BRAF
V600E có những ưu nhược điểm riêng nhưng kết quả việc nghiên cứu tình
trạng đột biến gen BRAF V600E đang mở ra hướng điều trị đích cho nhóm
BN tái phát, di căn nhất là nhóm không đáp ứng với điều trị I131.
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Đột biến gen BRAF V600E có liên quan đến các thể mô bệnh học (MBH),
hay gặp trong UTBMTG nhú. Trong UTBMTGBH có nhiều biến thể nhưng
trên thực hành các nhà Giải phẫu bệnh (GPB) ít chú trọng đánh giá chi tiết
các biến thể MBH. Trong khi đó, Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ (American
Thyroid Association - ATA) đã đưa một số biến thể MBH tiến triển của
UTBMTG như biến thể tế bào cao, biến thể “đinh mũ” (Hobnail) vào trong
hướng dẫn đánh giá phân tầng nguy cơ tái phát [9]. Trong hầu hết các trường
hợp, các nhà GPB dễ dàng xác định thể MBH dựa trên tiêu bản cắt nhuộm
Hematoxylin - Eosin (HE) thường quy, nhưng cũng có những trường hợp khó,
các nhà GPB phải dựa vào phương pháp HMMD phát hiện kháng nguyên
(KN) đặc hiệu của mô u gắn vào KT đã biết để khẳng định sự tái phát, di căn,
xác định chính xác thể MBH, mức độ ác tính và sự xâm nhập.
Xu hướng tăng sinh UTBMTG trên toàn cầu và những thông tin chi tiết
về các đặc điểm MBH, HMMD cũng như tình trạng đột biến gen BRAF
V600E cho phép các nhà lâm sàng, Y học hạt nhân hiểu biết thêm bệnh học
UTBMTGBH để lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu, quản lý, theo dõi và
tiên lượng BN được tốt hơn, đặc biệt nhóm BN UTBMTG tái phát, di căn. Vì
vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Mô bệnh học, hóa mô miễn dịch, đột biến
gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di
căn” với 2 mục tiêu sau:
1. Mô tả đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư
biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn.
2. Xác định tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E và tìm hiểu mối liên quan
giữa đột biến gen BRAF V600E với một số đặc điểm lâm sàng và mô
bệnh học.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
1.1. Ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
1.1.1. Cơ chế tái phát, di căn của ung thư biểu mô tuyến giáp
Di căn là nguyên nhân gây tử vong trong bệnh lý ung thư. Hơn 100 năm
trước, Paget đã giải thích các thành phần đặc hiệu của mô ung thư di căn. Đầu
tiên ông đưa ra giả thuyết gieo rắc tế bào ung thư (seed and soil) (dẫn theo
[13]). Tác giả suy đoán khả năng di căn xảy ra tùy thuộc vào sự phát triển tự
nhiên của khối u nguyên phát và môi trường xung quanh. Bốn mươi năm sau,
Ewing đưa ra giả thuyết di căn chỉ đơn thuần là do yếu tố mạch máu. Các nhà
khoa học chấp nhận giả thuyết này cho đến khi thấy điều đó không đúng trong
một số trường hợp; không chỉ là do sự khác biệt giữa các tế bào nội mô mạch
máu ở các cơ quan khác nhau mà còn do sự tương tác phức tạp giữa vi môi
trường của tế bào “cơ quan chủ” và tế bào ung thư [14].
Di căn gồm các giai đoạn và kết quả là cấy ghép các tế bào u đang phát
triển vào vị trí, cơ quan khác. Mô hình cổ điển của quá trình di căn gồm các
bước: các tế bào u tách rời khỏi khối u để xâm nhập mạch máu, theo hệ tuần
hoàn vào cơ quan rồi thóat mạch, cuối cùng tăng sinh ở mô đích (Hình 1.1).
Sau khi cấy ghép, các tế bào u phát triển và được cung cấp bởi các mạch máu
mới và tiếp tục tăng sinh. Quá trình đó là giai đoạn muộn của ung thư tiến
triển. Tuy nhiên, hiện nay có những bằng chứng di căn sớm ở một số loại ung
thư hoặc di căn ở giai đoạn muộn hơn nhưng không cần khối u nguyên phát
giảm biệt hóa. Phức tạp hơn nữa, khi các tế bào u trong lúc lưu hành lại thâm
nhập vào chính khối u nguyên phát và tiếp tục tăng sinh tại đó [15]. Những
nghiên cứu gần đây giải thích thêm về hiện tượng di căn bao gồm di căn đông
miên (metastatic dormancy) và các tế bào gốc ung thư (cancer stem cell).
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Hình 1.1. Sơ đồ các bước di căn, xâm nhập mạch máu [16]
1.1.1.1. Di căn đông miên
Tình trạng di căn đông miên được xác định khi từng tế bào đơn lẻ hoặc
từng đám tế bào ung thư di chuyển đến vị trí xa và tồn tại yên lặng trong suốt
một thời gian dài không phát triển [17]. UTBMTGBH và UTBMTG tuỷ là 2
thể ác tính của UTBMTG có hiện tượng di căn đông miên phổ biến [18].
Nhiều BN sau khi phẫu thuật khối u ác tính nguyên phát nhưng bệnh vẫn tồn
tại dai dẳng trong nhiều năm thể hiện xét nghiệm sinh hóa (Tg hoặc anti-Tg
cao) trước khi di căn hoặc bệnh tiến triển được khẳng định trên chẩn đoán
hình ảnh. Trong những trường hợp này, các tế bào di căn có thể đã hiện diện
tại thời điểm chẩn đoán nhưng đơn giản là chúng quá nhỏ để phát hiện. Hơn
nữa, có những BN được khẳng định di căn xa nhưng bệnh ổn định, không
phải điều trị thêm trong nhiều năm tiếp theo.
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Rupert Will (1934), một nhà GBP, người đầu tiên nói tới hiện tượng “tế
bào u đông miên” khi mô tả khối u di căn ở giai đoạn muộn trong những
trường hợp bệnh không tái phát tại chỗ sau khi đã loại bỏ khối ung thư
nguyên phát (dẫn theo [19]). Di căn đông miên trên lâm sàng được xác định
sau khi lấy bỏ khối u nguyên phát và đã hòan thành điều trị, thời gian sống
thêm dài hơn dự kiến bệnh tiến triển di căn. Hiện tượng này xuất hiện phổ
biến trong các loại như ung thư vú, thận, tiền liệt tuyến, u hắc tố, u lympho B
và UTBMTGBH [20]. Hiện tượng đông miên trên lâm sàng được nói đến
trong nhiều năm trước trong khi “tế bào u đông miên” mới được đánh giá
trong những năm gần đây nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực miễn dịch học, sự
chia tách tế bào, kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase Chain
Reaction - PCR)....Các tế bào ung thư duy trì đông miên trong môi trường vi
di căn như thế nào? Cơ chế này gồm có sự tác động vật lý, chất đệm ngoài tế
bào (ECM - exetracellular matrix), con đường tín hiệu gen sinh ung thư, yếu
tố ức chế di căn, tăng sinh mạch và miễn dịch.

Hình 1.2. Cơ chế lý thuyết di căn đông miên [21]
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1.1.1.2. Các tế bào gốc ung thư
Một khái niệm quan trọng khác có thể liên quan đến di căn đông miên là
ung thư có thể bắt nguồn từ các tế bào gốc đa năng. Khi các tế bào này gieo
rắc đến vị trí di căn xa, chúng có thể vẫn nằm im trong giai đoạn yên lặng và
tỷ lệ tăng sinh chậm cho đến khi được kích thích bởi vi môi trường của chúng
hoặc các yếu tố thứ phát khác [19].
Các tế bào gốc là những tế bào không biệt hóa, có khả năng tự tăng sinh
không giới hạn và biệt hóa thành tất cả các dòng tế bào. Các tế bào gốc ung
thư là một nhóm tế bào ung thư có đặc tính tự tăng sinh với khả năng biệt hóa
thành các loại tế bào u và di căn [22]. Trái với các tế bào u biệt hóa, các tế
bào gốc ung thư tương đối yên lặng, tỷ lệ lưu hành thấp và thường tồn tại
trong môi trường riêng của tế bào gốc, có vai trò điều hòa sự biệt hóa và tự
tăng sinh tế bào gốc [23]. Môi trường của tế bào gốc bao gồm các loại tế bào
khác nhau của mô đệm, tế bào trung mô và các tế bào miễn dịch, chất đệm
ngoài tế bào và các yếu tố hòa tan. Những tế bào mô đệm duy trì các tế bào
gốc ở trạng thái yên lặng và điều hòa tự tăng sinh và biệt hóa theo một số con
đường tín hiệu.
Các tế bào phát sinh ung thư tuyến giáp từ thời kỳ bào thai gồm các tế
bào gốc tuyến giáp (thyroid stem cell), nguyên bào tuyến giáp (thyroblast) và
tế bào tiền tuyến giáp (prethyrocyte). Các tế bào gốc ung thư tuyến giáp có
chức năng quan trọng trong cơ chế gây tiến triển ác tính, kháng điều trị và tái
phát. Todaro và cộng sự đã tách các tế bào gốc ung thư tuyến giáp từ ung thư
tuyến giáp nguyên phát và thấy hay gặp nhất ở UTBMTG không biệt hóa
(5%), UTBMTG nhú (2%) và UTBMTG nang (1 - 2%) [24]. Mặc dù còn
tranh luận nhưng tế bào gốc ung thư được coi là sự khởi phát và di căn ung
thư.
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1.1.2. Chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
1.1.2.1. Triệu chứng lâm sàng
Các triệu chứng lâm sàng thường nghèo nàn, ít có giá trị:
- BN có thể sờ thấy hạch vùng cổ hoặc khối sưng ở vùng cổ phát triển
nhanh, đau vùng cổ bắt đầu từ vùng trước cổ và đôi khi lan đến tai, đau lưng
hay đau nhức xương, khó thở hoặc nuốt khó khăn, khàn tiếng, ho liên tục....
- Các triệu chứng tái phát sớm có thể không biểu hiện trên lâm sàng. Vì
thế, BN nên được theo dõi thường xuyên bằng khám lâm sàng, xét nghiệm
máu Tg huyết thanh, xạ hình toàn thân (XHTT), các xét nghiệm chẩn đoán
hình ảnh như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI)...
1.1.2.2. Xét nghiệm Tg huyết thanh
Tg là một protein được sản xuất từ các tế bào biểu mô nang tuyến giáp.
Sự tồn tại Tg chứng tỏ còn hoạt động chức năng của mô tuyến giáp. Đối với
những BN đã phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và xoá mô giáp việc xuất hiện
Tg tăng được coi là một trong những dấu hiệu bệnh tái phát, di căn.
Xét nghiệm Tg thường được định lượng định kỳ theo thời gian sau phẫu
thuật tuyến giáp và trị liệu bằng I131 ≥ 3 tuần để đánh giá hiệu quả điều trị.
Nếu đã loại bỏ hết mô ung thư, Tg sớm giảm về gần mức 0 và duy trì ở mức
độ bình thường hay vẫn còn sót mô ung thư (lượng Tg ở mức vừa phải) [25].
Trong quá trình theo dõi, cứ 6 - 12 tháng, BN được xét nghiệm Tg huyết
thanh. Việc định lượng Tg thường xuyên hơn ở những BN có yếu tố nguy cơ
cao hoặc khi có bất cứ sự nghi ngờ biểu hiện tái phát, di căn [9].
1.1.2.3. Xét nghiệm anti-Tg
Bình thường anti-Tg < 4 IU/mL ở tất cả các lứa tuổi. Sự xuất hiện kháng
thể kháng Tg có thể xảy ra khoảng 25% ở những BN ung thư tuyến giáp và
10% ở quần thể [26]. Anti-Tg không nguy hại nhưng khi tăng cao sẽ làm sai
lệch giá trị thật của Tg. Định lượng anti-Tg sau phẫu thuật tuyến giáp hoặc
sau khi điều trị xoá mô giáp có ý nghĩa bởi vì mức anti-Tg tăng cao có thể dự
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báo khả năng tái phát ở BN không có viêm tuyến giáp mạn tính [26].
1.1.2.4. Siêu âm
Siêu âm vùng cổ sử dụng đầu dò có tần số cao (≥ 10 MHz) có độ nhạy
cao để phát hiện hạch cổ di căn ở BN UTBMTGBH. Siêu âm vùng cổ nên
được khảo sát tất cả các nhóm hạch và giường tuyến giáp. Siêu âm vùng cổ có
thể phát hiện hạch N1 nhỏ (đường kính 2 - 3 mm) trong nhóm BN Tg huyết
thanh thấp hoặc âm tính [27]. Tuy nhiên, siêu âm không phân biệt được tổn
thương tái phát ở giường tuyến giáp với khối nhân lành tính hay hạch nhóm
VI. Siêu âm hướng dẫn cho chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (Fine Needle
Aspiration - FNA) cho kết quả chính xác hơn, đặc biệt những trường hợp
hạch nhỏ và hạch nằm ở vị trí sâu.
1.1.2.5. Chụp xạ hình i-ốt phóng xạ toàn thân
Chụp XHTT chẩn đoán có thể được chỉ định chủ yếu trong 3 tình huống
trên lâm sàng: (i): BN có bắt i-ốt bất thường ngoài giường tuyến giáp trên
XHTT sau điều trị, (ii) khi mô giáp còn nhiều sau phẫu thuật sẽ bắt giữ nhiều
i-ốt (> 2%) và gây khó khăn cho việc phát hiện hạch cổ di căn, (iii) BN có
kháng thể anti-Tg nguy cơ gây Tg âm tính giả, ngay cả khi siêu âm vùng cổ
không thấy bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ. Chụp XHTT là phương pháp phát
hiện di căn xa tốt nhất ở BN UTBMTGBH sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến
giáp [28]. Do hạn chế xác định các mốc giải phẫu trên hình ảnh xạ hình
thường nên khó phân biệt bắt i-ốt ở mô giáp còn lại hay di căn (đặc biệt khi
mô giáp còn lại nhiều), di căn phổi hay bắt xạ ở xương sườn... SPECT/CT cho
phép ghi hình chuyển hóa chức năng và hình ảnh giải phẫu, cho phép phát
hiện những tổn thương không bắt i-ốt.
1.1.2.6. Chụp 18FDG-PET
PET (Position Emission Tomography) là một công cụ chẩn đoán có trị
trong chẩn đoán ung thư vì PET ghi lại hình ảnh định tính và định lượng quá
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trình sinh bệnh lý thông qua dược chất phóng xạ được đánh dấu. Kết quả chụp
PET/CT có thể thay đổi chỉ định cho điều trị I131 hoặc quyết định phẫu thuật
cắt bỏ những tổn thương nhỏ bắt 18FDG (18F-2-fluro-deoxy-D-glucose). Siêu
âm vùng cổ cho độ nhạy cao hơn trong việc phát hiện những hạch nhỏ di căn
còn PET có độ nhạy cao hơn trong việc phát hiện vị trí tổn thương vùng sau
hầu hoặc sau xương đòn [9]. Hiện nay, PET/CT được chỉ định trong những
trường hợp UTBMTGBH có Tg cao (> 10 ng/mL) và XHTT âm tính [8],[9].
1.1.2.7. Chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ
Những BN có mức Tg và anti-Tg tăng dần (> 10ng/mL), siêu âm hạch cổ
và chụp XHTT với I131 âm tính được chỉ định chụp CT [9]. Chụp CT và chụp
MRI vùng cổ-ngực được chỉ định trong trường hợp: (i) có sự di căn nhiều
hạch và kích thước lớn mà siêu âm không khảo sát hết được sự xâm lấn xung
quanh, (ii) trường hợp bệnh tái phát nghi ngờ xâm nhập đường thở và tiêu hóa,
(iii) khi nghi ngờ di căn hạch cổ với Tg cao mà siêu âm không phát hiện được.
MRI hỗ trợ chẩn đoán di căn vùng cổ và trung thất. Hình ảnh MRI cho
phép xác định các tổn thương liên quan đến đường thở, đường tiêu hóa hay
mô mềm [29]. MRI có độ nhạy thấp hơn CT để phát hiện những nốt tổn
thương nhỏ ở phổi.
1.1.2.8. Xét nghiệm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ
Phương pháp xét nghiệm FNA được Giáo sư Nguyễn Vượng (1972) thực
hiện đầu tiên ở Việt Nam trong chẩn đoán một số bệnh thường gặp trong đó
có UTBMTG. Xét nghiệm FNA giảm bớt nguy cơ phẫu thuật ở một số BN
nghi ngờ tái phát, di căn trên chẩn đoán hình ảnh. Kết hợp FNA dưới hướng
dẫn siêu âm là một phương pháp được lựa chọn để khẳng định tái phát, di căn
sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Các nghiên cứu đã báo cáo độ nhạy của
phương pháp này lên đến 100% và độ đặc hiệu gần 90% [30].
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1.1.2.9. Tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát,
di căn.
UTBMTG phát triển từ mô tuyến giáp và ngay sau khi kết thúc điều trị
khối u có thể phát triển trở lại. Tái phát được xác định dựa trên bằng chứng về
lâm sàng, kết quả sinh hóa và/hoặc chẩn đoán hình ảnh. Vị trí tái phát có thể
được chia thành tái phát ở giường tuyến giáp (tái phát tại chỗ) (local
recurrence) hoặc tái phát hạch hay mô mềm (tái phát vùng) (regional
recurrence) và di căn xa (distant metastasis) [31].
Trong nghiên cứu của Coburn, tái phát được xem là tại chỗ nếu các tế
bào u phát triển ở giường tuyến giáp; tái phát vùng nếu di căn hạch cổ và di
căn xa nếu các tế bào u phát triển ngoài hạch và ngoài giường tuyến giáp. Tái
phát được xác định khi phát hiện tổn thương mới trên xạ hình hoặc tăng giữ
bắt I131 so với lần chụp trước khi không phát hiện tổn thương bằng thăm khám
lâm sàng và phim chụp Xquang [32].
Nghiên cứu của Frasoldati chẩn đoán tái phát hạch cổ trong
UTBMTGBH khi hạch nghi ngờ trên siêu âm được khẳng định di căn bằng
kết quả xét nghiệm tế bào học hoặc MBH ở những BN mà trước đó đã được
xem là không còn khối u tồn dư sau khi phẫu thuật tuyến giáp và điều trị xoá
mô giáp còn lại [33].
Nghiên cứu của Moo Tracy-Ann, UTBMTG nhú tuyến giáp sau phẫu
thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và không có bằng chứng di căn hạch trên lâm
sàng cũng như hình ảnh siêu âm, bệnh tái phát được xác định khi Tg hoặc
anti-Tg tăng; có bằng chứng trên chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT hoặc
XHTT) hoặc kết quả GPB khẳng định ác tính [34].
Nghiên cứu của Mazzaferri đưa tiêu chuẩn tái phát bao gồm: (i) khi có
bằng chứng sinh thiết khẳng định ác tính ở những BN đã được đánh giá khỏi
bệnh trên lâm sàng 6 tháng sau điều trị I131 lần đầu, (ii) bắt I131 ở vị trí di căn
xa và vị trí vùng cổ ngoài giường tuyến giáp mà trước đó không bắt I131 [7].
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Theo tiêu chuẩn của Liên uỷ ban Mỹ về ung thư (American Joint
Committee on Cancer - AJCC) năm 2017 đánh giá di căn hạch, di căn xa và
giai đoạn bệnh ở BN UTBMTG nguyên phát chỉ hoàn thành sau khi chụp
XHTT với I131, thông thường mất từ 1 - 3 tháng sau phẫu thuật. Do đó, bệnh
tái phát, di căn được xác định (bằng bất kỳ phương pháp nào) ngoài 4 tháng
sau phẫu thuật tuyến giáp [35].
Một số BN được xem như là khỏi bệnh nếu chỉ khám lâm sàng không còn
khối u trong khi những BN khác bắt buộc dựa trên chẩn đoán hình ảnh. Định
lượng Tg huyết thanh được thực hiện thường quy ở hầu hết BN nhưng không
sử dụng khẳng định tái phát, di căn trừ khi phát hiện tổn thương trên các
phương pháp chẩn đoán hình ảnh hoặc sinh thiết.
1.2. Mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
1.2.1. Mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di
căn
Phân loại MBH tổn thương tuyến giáp theo Tổ chức Y tế thế giới (World
Heath Organization - WHO) được áp dụng rộng rãi. Năm 1964, lần đầu tiên
WHO đưa ra phân loại MBH các u tuyến giáp và chính thức xuất bản vào
năm 1974 với 5 thể MBH đơn giản: UTBMTG nhú, UTBMTG nang,
UTBMTG tuỷ, UTBMTG không biệt hóa và UTBMTG vảy. Đến năm 1988,
bảng phân loại này sửa đổi chi tiết hơn gồm có UTBMTG nang xâm nhập tối
thiểu và xâm nhập rộng. Sau vài lần sửa đổi cho phù hợp với tiến triển và tiên
lượng, bảng phân loại mới hiện đang được áp dụng là bảng phân loại của
WHO năm 2004. Sự ra đời của phân loại UTBMTG của WHO 2004 đã đáp
ứng cơ bản nhu cầu xác định chẩn đoán nhưng còn một số vấn đề cần làm
sáng tỏ. Phân loại mới nhất của WHO năm 2017 bổ sung thêm một số biến
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thể mới của UTBMTG nhú và liên quan đặc điểm MBH với sinh học phân tử.
Xâm nhập mạch và xâm nhập vỏ vẫn là tiêu chuẩn chính trong chẩn đoán
UTBMTG nang nhưng được phân loại chi tiết hơn. Điều quan trọng không
phải phân loại UTBMTG nhú hay UTBMTG nang mà thay vào đó cần phải
chú ý những đặc điểm hình thái kém biệt hóa [36].
Phân loại ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa theo WHO 2017 [37]
v UTBMTG nhú
• Ung thư nhú thể thông thường

8260/3

• Ung thư nhú biến thể nang

8340/3

• Ung thư nhú biến thể có vỏ

8343/3

• Ung thư biểu mô vi nhú

8341/3

• Ung thư nhú biến thể tế bào trụ

8344/3

• Ung thư nhú biến thể tế bào ưa axit

8342/3

• Ung thư nhú biến thể tế bào cao
• Ung thư nhú biến thể dạng sàng - phôi dâu
• Ung thư nhú có thành phần mô đệm dạng viêm xơ/ cân cục
• Ung thư nhú biến thể giống Warthin
• Ung thư nhú biến thể tế bào sáng
• Ung thư nhú biến thể đặc/bè
• Ung thư nhú biến thể xơ hóa
• Ung thư nhú biến thể tế bào “đinh mũ”
• Ung thư nhú biến thể tế bào hình thoi
v UTBMTG nang
• Ung thư nang xâm nhập tối thiểu

8330/3

• Ung thư nang có vỏ xâm nhập mạch máu

8339/3

• Ung thư nang xâm nhập rộng

8330/3
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1.2.1.1. Ung thư biểu mô nhú tuyến giáp
UTBMTG nhú là u biểu mô ác tính biệt hóa từ tế bào biểu mô nang
tuyến giáp và có những đặc trưng riêng về nhân. Hai đặc điểm đặc trưng của
UTBMTG nhú là cấu trúc nhú và đặc tính nhân.
- Cấu trúc nhú: nhú được hình thành bởi lõi xơ mạch và phủ ngoài bởi
các tế bào biểu mô u. Nhú phát triển kéo dài và chia nhánh phức tạp hay xếp
dạng song song hoặc tập hợp thành đám...Trục nhú thường được tạo bởi mô
liên kết thưa và mạch máu thành mỏng.
- Đặc điểm nhân: có ý nghĩa xác định chẩn đoán hơn cấu trúc nhú.
+ Đặc điểm quan trọng nhất là thay đổi viền nhân rõ ràng tách biệt với
bào tương và màng nhân không đều, có vết lõm, có khía hay nếp gấp, tạo hình
ảnh giả thể vùi hoặc hình bao tay.
+ Đặc điểm thứ hai của nhân là hình ảnh “nhân rỗng”, mất hoàn toàn chất
nhiễm sắc. Biểu hiện bên trong của màng nhân dày bất thường do ép dẹt chất
nhiễm sắc về phía màng nhân, có hình ảnh “mắt trẻ mồ côi” hay “rổ trứng”.
a. Ung thư nhú biến thể vi ung thư nhú
Vi ung thư nhú khi u có kích thước < 1cm. U được bao xung quanh bởi
mô xơ và có hình dạng giống sẹo. Hầu hết các tế bào u xếp hình nang hoặc
thể đặc nằm trong vùng mô xơ hóa nhiều, đôi khi có hình nhú rõ.
b. Ung thư nhú biến thể có vỏ
Biến thể có vỏ là trường hợp u có vỏ xơ nguyên vẹn bao quanh hoặc
xâm nhập thành ổ. Chẩn đoán phân biệt với u tuyến thể nang có thành phần
tăng sản nhú là thiếu đặc điểm nhân thể nhú. Biến thể này có tiên lượng tốt, di
căn hạch vùng có thể gặp nhưng hiếm di căn xương, tỷ lệ sống gần 100%.
c. Ung thư nhú biến thể nang
Phân loại biến thể này khi UTBMTG nhú có thành phần nang chiếm gần
toàn bộ khối u (nhiều hơn thành phần nhú). Mật độ mạch máu trong
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UTBMTG thể biến thể nang cao hơn UTBMTG nang và u tuyến nang [38].
Biến thể này hiếm khi có các nang giãn mà chủ yếu là tăng sản dạng nốt.
d. Ung thư nhú biến thể bè/đặc
Chẩn đoán biến thể này khi toàn bộ hoặc gần như toàn bộ u không thuộc
bất kỳ biến thể nào khác có thành phần đặc và/hoặc bè. Dấu hiệu nhận biết
quan trọng khi có sự hiện diện của các bè xơ hyaline hóa hoặc bè xơ bất
thường bên trong khối u. Biến thể này cần phân biệt với thể kém biệt hóa
nhưng thiếu đặc điểm nhân thể nhú và/hoặc hoại tử u hoặc nhân chia cao.
e. Ung thư nhú biến thể xơ hóa lan toả
Khối u tuyến giáp lớn, lan toả, chắc đặc tương tự như viêm tuyến giáp
Riedel. Ngoài những đặc điểm của thể nhú thông thường biến thể này có các
đặc điểm sau: tổn thương lan toả một hoặc cả hai thuỳ, hình thành nhiều nhú
nhỏ nằm trong các khoảng rộng như là mạch bạch huyết, nhiều vùng dị sản
vảy, thể cát kích thước lớn, thâm nhiễm nhiều tế bào viêm, xơ hóa.
f. Ung thư nhú biến thể tế bào ưa axit
Biến thể tế bào ưa axit có đặc điểm nhân thể nhú và bào tương ưa axit.
Biến thể này có dạng nhú, dạng đặc, dạng nang tuyến hoặc bè hay kết hợp hai
hoặc nhiều thể. Chẩn đoán phân biệt (đặc biệt u có thành phần nang) với u thể
nang tế bào ưa axit lành tính và ác tính và cũng cần phân biệt với biến thể tế
bào cao của ung thư thể nhú.
g. Ung thư nhú biến thể giống u Warthin
Biến thể này giống u Warthin của tuyến nước bọt, có ranh giới rõ nhưng
hiếm khi có vỏ. Biến thể giống u Warthin liên quan với biến thể ưa axit về
đặc điểm gen. Tiên lượng tương tự như thể nhú thông thường.
h. Ung thư nhú biến thể tế bào cao
Chẩn đoán biến thể này khi chiều cao tế bào gấp 2 - 3 lần chiều rộng tế
bào và thành phần tế bào cao chiếm > 30% khối u. Thành phần nhú phát triển
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thường kéo dài, giống dây và đám nối nhau. Những tế bào u thường có bào
tương ưa toan nhưng chưa đến mức như đặc điểm tế bào ưa axit.
i. Ung thư nhú biến thể tế bào trụ
Biến thể này có đặc điểm nhân phân tầng nhưng nhân không rõ đặc điểm
thể nhú thông thường. Bào tương có không bào sáng dưới nhân tương tự như
tế bào nội mạc tử cung chế tiết.
j. Ung thư nhú biến thể dạng sàng/biến thể phôi dâu
Đây là biến thể mới trong phân loại UTBMTG. Khối u thường có vỏ,
biểu hiện hỗn hợp dạng sàng, dạng nang, thể bè và thành phần đặc với cấu
trúc dạng vảy hình tròn giống phôi dâu. Vùng dạng sàng có các dây tế bào nối
với nhau không có mô đệm xen vào. Các bè tế bào u tương tự như u tuyến thể
bè hyalin hóa. Biến thể liên quan đột biến gen theo con đường Wnt/β-catenin.
k. Ung thư nhú biến thể tế bào “đinh mũ” (Hobnail)
Biến thể này được chẩn đoán khi có đặc điểm tế bào “đinh mũ” > 30%.
Cấu trúc nhú hoặc vi nhú được phủ bởi các tế bào biểu mô nang tuyến giáp có
bào tương ưa toan, hạt nhân ưu thế, giảm độ gắn kết tế bào. Hoại tử, nhân
chia, xâm nhập mạch, xâm nhập ngoài tuyến giáp thường thấy.
l. Ung thư nhú với mô đệm giống viêm cân cục/xơ hóa
Biến thể này hiếm gặp, có thành phần mô đệm giàu tế bào tương tự như
viêm cân cục, viêm xơ hoặc biểu hiện nguyên bào xơ cơ tăng sinh.
m. Ung thư nhú biến thể tế bào sáng
Biến thể này hiếm gặp và thường kết hợp với tế bào ưa axit. Cần phân
biến thể này với UTBMTG thể tuỷ tế bào sáng, tăng sinh tuyến cận giáp và di
căn ung thư biểu mô tế bào thận. Các dấu ấn HMMD như TTF1, EMA,
Chomogranin, Synap, PAX8 có thể giúp chẩn đoán phân biệt.
n. Ung thư nhú biến thể tế bào hình thoi
UTBMTG nhú có thể gặp dị sản tế bào hình thoi với tỷ lệ < 5% đến 95%
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khối u. Các tế bào hình thoi không liên quan đến chảy máu và không có dạng
hình bản đồ. Cần phân biệt biến thể này với UTBMTG giảm biệt hóa có thành
phần tế bào hình thoi với đặc điểm không có hoại tử và nhân chia.
1.2.1.2. Ung thư biểu mô tuyến giáp nang
UTBMTG nang là khối u ác tính xuất phát từ tế bào biểu mô nang tuyến
giáp không có đặc điểm nhân thể nhú và không thuộc bất kỳ loại ung thư đặc
biệt khác của tuyến giáp. Khối u này thường có vỏ và xâm nhập. Chẩn đoán
ác tính phụ thuộc vào tình trạng xâm nhập mạch và xâm nhập vỏ.
- Thể xâm nhập tối thiểu
Xâm nhập vỏ khi có các đám tế bào u phát triển ra phía ngoài nằm trong
lớp vỏ xơ nguyên vẹn. Hình ảnh các đám tế bào u lan rộng vào lớp vỏ tạo
dạng “nấm”. Các tế bào u có thể xâm nhập xuyên qua lớp vỏ, thường không
xâm nhập vào nhu mô xung quanh, thay vào đó hình thành vỏ xơ mới tạo hình
ảnh “quả tạ” giống như khối u được chia làm hai phần bởi vách xơ. Các ổ
xâm nhập vỏ cần phân biệt với vỏ bị đứt rách do FNA, thay đổi xơ trong mô
đệm, chảy máu mới và cũ [38].
- Thể xâm nhập mạch
Xâm nhập mạch được xác định khi các tế bào u gắn vào thành mạch
hoặc được phủ bởi nội mô, hoặc có huyết tắc, hoặc tơ huyết. Các mạch máu
được đánh giá ở bên trong vỏ u hoặc ngay sát bên ngoài vỏ u hơn là bên trong
khối u. Các tế bào u phát triển lồi vào trong lòng mạch giống huyết tắc có thể
bít tắc một phần hay hoàn toàn lòng mạch. Các khối u có đặc điểm xâm nhập
mạch giới hạn (< 4 mạch) có tiên lượng tốt hơn với những u có xâm nhập
mạch nhiều.
- Thể xâm nhập rộng
Như tên gọi, khối u này phát triển xâm nhập ở mức đại thể và vi thể. Thể
này có xâm nhập mạch chiếm ưu thế và nếu chỉ có xâm nhập mạch thì không
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chẩn đoán là xâm nhập rộng. Về hình ảnh MBH khối u có thành phần tương
tự như UTBMTG nang xâm nhập tối thiểu nhưng có tỷ lệ nhân chia cao, nhân
tăng sắc và hoại tử. Những trường hợp xâm nhập rộng thường kèm theo di
căn xa (chủ yếu di căn phổi, di căn xương nhưng cũng di căn não và gan).
* Các biến thể ung thư biểu mô tuyến giáp nang
- Biến thể tế bào sáng: thành phần tế bào sáng > 50% khối u. Bào tương
sáng do tích trữ glycogen, lipid, chất nhầy và thyroglobulin hoặc có thể do
giãn hoặc tăng ty lạp thể hoặc bộ Golgi. Chẩn đoán phân biệt với di căn tế bào
sáng của thận, UTBMTG tuỷ và UTBMTG nhú.
- UTBMTG nang có thành phần tế bào nhẫn với bào tương chứa đầy
chất nhầy, hoặc khoang nhầy trong mô đệm liên kết. Chẩn đoán phân biệt với
ung thư biểu mô tuyến di căn từ cơ quan khác.
- UTBMTG nang có thành phần dạng cầu thận khi các tế bào biểu mô
nang cuộn xung quanh nang giống cầu thận.
- UTBMTG nang với các tế bào dạng thoi.
Trong hướng dẫn phân loại giai đoạn bệnh mới nhất UTBMTG của Liên
uỷ ban Mỹ về ung thư (American Joint Committee on Cancer - AJCC) năm
2017, các thể MBH của UTBMTG được chia làm 4 thể chính. Trong đó, đáng
lưu ý đến các biến thể tiến triển của UTBMTG nhú gồm có biến thể tế bào và
biến thể đảo là những biến thể của UTBMTGBH [35]:
- UTBMTG nhú (gồm các biến thể của UTBMTG nhú)
- UTBMTG nang (gồm UTBMTG tế bào ái toan)
- UTBMTG tuỷ
- UTBMTG không biệt hóa (UTBMTG giảm biệt hóa)
Trong hướng dẫn quản lý và điều trị BN UTBMTG của ATA năm 2015,
các biến thể tiến triển của UTBMTG nhú gồm có biến thể tế bào cao, biến thể
tế bào “đinh mũ”, biến thể tế bào trụ được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ
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nguy cơ tái phát sau phẫu thuật [9]. Khi có những biến thể này, phân loại
nguy cơ tái phát được xếp loại cao hơn và do đó hướng dẫn các phương pháp
theo dõi chặt chẽ hơn cũng như điều trị triệt để hơn.
1.2.2. Hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa tái phát, di căn
Dựa trên hình thái MBH nhuộm HE thường quy, các nhà GPB có thể
khẳng định được chẩn đoán khối u tuyến giáp, nhưng khi thực hành, do tính
chất khối u cũng như quá trình xử lý bệnh phẩm mà đặc điểm nhân của
UTBMTG nhú bị thay đổi. UTBMTG nhú biến thể nang có thể rất khó chẩn
đoán khi các tế bào u thiếu đặc điểm nhân thể nhú và cấu trúc nhú không rõ
ràng.	
  UTBMTG nhú biến thể tế bào ưa axit vẫn còn tranh cãi. Hầu hết những
trường hợp này biểu hiện các nang bất thường chứa chất keo sẫm màu ái toan
mà nhân có những đặc điểm thể nhú nhưng bị mờ nhạt do tế bào ưa axit biến
đổi tăng chất nhiễm sắc và hạt nhân ưu thế [39]. Nhiều trường hợp các nhà
GPB khó phân biệt UTBMTGBH hay kém biệt hóa nhất là những trường hợp
tái phát, di căn cũng như đánh giá tình trạng xâm nhập. Chính vì vậy, các nhà
GPB cần dựa thêm công cụ hỗ trợ là HMMD.
1.2.2.1. Nguyên lý của phương pháp hóa mô miễn dịch
HMMD là một kỹ thuật nhuộm đặc biệt, phát hiện KN đặc hiệu trên lát
cắt mô nhờ gắn KT. Khi phủ KT đặc hiệu lên mô, nếu trong mô có KN cần
tìm sẽ xảy ra phản ứng kết hợp KN-KT. Ba thành phần chính tham gia vào
quá trình phản ứng và nhận biết trong HMMD là KN (mô học), KT (miễn
dịch học), hệ thống nhận biết (hóa học) [40],[41].
- Kháng nguyên: KN thường có bản chất là protein hoặc lipid,
carbonhydrat...nằm trên màng tế bào, trong bào tương hoặc trong nhân tế bào.
Mỗi KN đều có những vị trí nhất định tiếp xúc với KT gọi epitope (quyết định
KN). Một KN có thể có nhiều epitope. Mỗi một epitope được nhận biết bởi
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một KT riêng biệt.
- Kháng thể: KT là protein nhận biết, bản chất là immunoglobulin, được
hình thành do tương bào sản xuất khi tiếp nhận KN ngoại lai trong đáp ứng
miễn dịch dịch thể. Mỗi KT gồm 2 chuỗi nặng và 2 chuỗi nhẹ và ít nhất có 2
vị trí gắn với KN. Có 5 loại KT nhưng chỉ IgG và IgM được sử dụng trong
HMMD.
- Hệ thống nhận biết: phức hợp KN-KT không quan sát được dưới kính
hiển vi quang học nên cần một hệ thống để hiển thị vị trí có phản ứng KN-KT.
Có 2 cách để quan sát phức hợp này:
+ Miễn dịch huỳnh quang: KT đặc hiệu gắn trực tiếp hoặc gián tiếp với
chất phát huỳnh quang và quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang.
+ Miễn dịch enzym: Cho KT đặc hiệu gắn trực tiếp hoặc gián tiếp (qua
KT phụ) với một loại enzym (Peroxidase hoặc Alkaline phosphatase) và chất
gắn màu (Chromogen), quan sát dưới kính hiển vi quang học.
1.2.2.2. Ứng dụng của hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
- HMMD có giá trị để xác định nguồn gốc các tế bào nang tuyến giáp để
củng cố thêm cho chẩn đoán ung thư như đồng thời xác định nguồn gốc tuyến
giáp nhất là trường hợp ung thư không biệt hóa hay tái phát, di căn dựa vào
các dấu ấn TTF1, Thyroglobulin, PAX8.
- Chẩn đoán phân biệt khối u tuyến giáp lành hay ác tính dựa trên phân
tích đặc điểm bắt màu của các dấu ấn hóa mô có giá trị trong tuyến giáp như
Galectin-3, CD56, HBME1…
- Chẩn đoán mức độ ác tính của u như tăng chỉ số tăng sinh nhân, mất
bộc lộ của Bcl-2, bộc lộ của P53.
- Các dấu ấn HMMD liên quan đến chức năng chuyển hóa của nang
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tuyến giáp biểu hiện ở vị trí khác nhau của màng tế bào như màng đáy, màng
bên, màng đỉnh có ý nghĩa tiên lượng khả năng vận chuyển i-ốt như NIS…
- Xác định các UTBMTG vi xâm nhập, phân biệt với tổn thương thâm
nhiễm giả xâm nhập cũng như xác định các vi di căn dựa vào CK,
CKAE1/AE3, CK19, CK7, CK8....
- Xác định tình trạng đột biến gen BRAF V600E thông qua KT BRAF
V600E (VE1) đặc hiệu phát hiện đột biến.
1.3. Đột biến BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái
phát, di căn
1.3.1. Đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp
Năm 2002, Davies đã khảo sát mức độ đột biến gen BRAF trên nhiều
dòng tế bào ung thư khác nhau ở người; kết quả phát hiện 3 đột biến khác
nhau. Hai đột biến trên exon 15: T1799A dẫn đến việc thay thế valine bằng
glutamic ở vị trí 600 (V600E) đối với ung thư da ác tính dòng tế bào Colo829 và đột biến C1786G biến đổi L596V trong ung thư phổi không tế bào
nhỏ dòng tế bào NCI-H2087. Ngoài ra, đột biến điểm trên exon 11 của gen
BRAF, G1403C cũng được phát hiện trong ung thư phổi không phải loại tế
bào nhỏ dòng tế bào NCI-H1395 [10].
Gen BRAF (B-type Raf kinase) nằm trên nhiễm sắc thể số 7 với vùng
mang mã chứa 18 exon, kích thước 2478 bp mã hóa cho protein gồm 766
amino acid có trọng lượng phân tử 84436 Dalton. Đột biến vị trí T1799A trên
trình tự gen BRAF làm tăng hoạt tính enzyme kinase và hoạt hóa con đường
tín hiệu MAPK.
MAPK là một gia đình lớn của các protein kinase serine/threonine liên
quan với nhiều hoạt động của tế bào như là tăng sinh, biệt hóa, chết tế bào. Ở
tế bào bình thường, nó tiếp nhận các tín hiệu từ sự hoạt hóa các thụ thể
tyrosin kinase (Receptor Tyrosine Kinasess: RTKs) bởi yếu tố phát triển

	
  

21

(Growth Factor: GF), rồi đi vào nhân tế bào sẽ khởi đầu cho một loạt các
phản ứng dây chuyền qua các protein thuộc con đường tín hiệu MAPK bên
trong tế bào bao gồm RAS-RAF-MEK-ERK. Qua con đường này RAS được
cho là để thúc đẩy sự thay đổi về khung và hình dạng tế bào, sự kết dính và di
chuyển tế bào [42]. Trong hoạt tính chuyển dạng của các gen sinh ung thư
nguồn gốc virus (v-oncogen) thì RAS và RAF là chìa khóa và chính RAF là
yếu tố hiệu ứng đầu tiên được xác định của dòng tín hiệu được hoạt hóa từ
RAS. RAF có 3 đồng dạng protein là A-RAF, B-RAF và C-RAF. BRAF là
đồng dạng chính ở các tế bào nang giáp. Mặc dù tất cả các đồng dạng RAF đều
hoạt hóa MEK nhưng chúng được hoạt hóa một cách khác nhau bởi RAS. Theo
Peyssonnaux và cộng sự thì BRAF có ái tính cao hơn với MEK và có nhiều
khả năng phosphoryl hóa MEK hơn các đồng dạng RAF khác [43].
Đột biến T1799A ban đầu có tên là T1796A, dựa vào trình tự nucleotide
của ngân hàng gen NCBI (NCBI - The National Center for Biotechnology
Information - GenBank nucleotide sequence) NM_004333 được xác định
thiếu một codon (3 nucleotid) trong 1 exon của gen BRAF. Phiên bản chính
xác của trình tự nucleotide ngân hàng gen NCBI là NT 007914 và hiện giờ
đột biến gen BRAF được xác định đột biến điểm T1799A.
Hoạt hóa gen BRAF trong UTBMTG được báo cáo lần đầu tiên vào năm
2003 và các nghiên cứu tiếp theo đã chứng minh đột biến BRAF V600E liên
quan với UTBMTG nhú [44]. Đột biến gen BRAF V600E có tốc độ sinh
trưởng nhanh hơn nhiều lần so với dòng tế bào tuyến giáp kiểu dại (wild-type),
cho rằng đột biến BRAF có vai trò như một gen gây ung thư.
Đột biến BRAF V600E xuất hiện trong UTBMTG gồm UTBMTG nhú,
UTBMTG kém biệt hóa và giảm biệt hóa tiến triển từ UTBMTG nhú [45].
Đột biến BRAF K601E và đột biến hiếm gặp khác với BRAF V600E thường
chỉ được báo cáo trong UTBMTG nhú biến thể nang [46].
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BRAF V600E đóng vai trò quan trọng không chỉ gây UTBMTG mà còn
có vai trò thúc đẩy sự xâm nhập và tiến triển. Xâm nhập trong UTBMTG nhú
liên quan với sự chuyển đổi. Đột biến BRAF V600E liên quan đến sửa chữa
mô đệm ngoài tế bào, điều hòa ngược việc gắn kết tế bào và thay đổi độ đặc
chắc khối u, chuyển đổi biểu mô - trung mô trong suốt quá trình UTBMTG
nhú có đột biến BRAF V600E thành UTBMTG kém biệt hóa [47].
Nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan đột biến với lâm sàng tiến triển
và tiên lượng kém. Ở những BN UTBMTG tái phát, di căn, việc điều trị chủ
yếu vẫn bằng i-ốt phóng xạ. Tuy nhiên, một số các tế bào UTBMTG có thể
mất đi khả năng bắt i-ốt. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến
thất bại trong điều trị bằng i-ốt phóng xạ. UTBMTG nhú có đột biến BRAF
V600E liên quan đến việc giảm biểu hiện tổng hợp hormon tuyến giáp (ví dụ
thyroid peroxidase và thyroglobulin) và giảm biểu hiện NIS (sodium-iodide
symporter). NIS có vai trò quan trọng trong tổng hợp hormon tuyến giáp nhờ
vận chuyển i-ốt vào tế bào nang tuyến giáp [48]. BRAF V600E có thể gây mất
biệt hóa tế bào khiến khối u trở nên kháng trị i-ốt và điều này được khẳng
định rõ ràng những trường hợp UTBMTG kháng i-ốt có tỷ lệ đột biến BRAF
V600E cao [49]. Hiện nay, một số nghiên cứu đã chỉ ra sự khôi phục khả năng
bắt i-ốt của tế bào UTBMTG đã kháng với điều trị I131 với mức độ khác nhau
khi điều trị bằng các thuốc nhắm trúng đích [50].
* Những biến đổi di truyền làm thay đổi cơ chế bắt giữ i-ốt của tế bào
nang tuyến giáp
Chức năng đặc biệt quan trọng của tế bào nang tuyến giáp là sử dụng i-ốt
để tổng hợp hormon tuyến giáp (Hình 1.5). I-ốt được vận chuyển vào bên
trong tế bào qua protein NIS (sodium-iodide symporter). Tại đỉnh màng tế
bào biểu mô nang tuyến giáp, protein pendrin vận chuyển i-ốt ra khỏi nang
tuyến giáp. I-ốt được oxi hóa bởi TPO và chúng liên kết với tyrosine của
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thyroglobulin, sau đó được cắt bởi thủy phân protein để tạo thành hormon
tuyến giáp. Quá trình tổng hợp hormon tuyến giáp được tăng điều hòa bởi
TSH hoạt hóa gián tiếp TSHR. Đây là nguyên lý cơ bản sử dụng i-ốt phóng
xạ trong điều trị UTBMTG. Tuy vậy, cơ chế bắt giữ i-ốt bị phá vỡ trong các
trường hợp UTBMTG tiến triển khiến việc điều trị i-ốt kém hiệu quả. Hoạt
hóa bất thường của con đường truyền tín hiệu MAPK là nguyên nhân làm
thay đổi cơ chế bắt giữ i-ốt của tế bào nang tuyến giáp. Đột biến BRAF
V600E, thông qua việc kích hoạt con đường truyền tín hiệu MAPK trong
UTBMTG, làm ức chế sự biểu hiện của các gen đặc hiệu cho chức năng của
tuyến giáp và làm mất cơ chế dung nạp i-ốt của tế bào tuyến giáp. Hậu quả là
I- chỉ được dung nạp một phần trong các tế bào tuyến giáp có mang đột biến
BRAF V600E và i-ốt được tích lũy thưa thớt trong lòng nang tuyến giáp.

Hình 1.3. Cơ chế bắt giữ i-ốt của tế bào tuyến giáp và ức chế dung nạp
i-ốt do đột biến gen BRAF V600E [12]
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1.3.2. Các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện đột biến gen BRAF V600E
Nhiều phương pháp khác nhau có thể được áp dụng để xác định đột biến
gen trên cơ sở tỷ lệ tế bào ung thư trong mô phân tích. Hầu hết các phương
pháp phát hiện đột biến đều dựa trên phản ứng PCR nhưng phần lớn các kỹ
thuật PCR tự nó không thể phát hiện được đột biến thực sự. Thay vào đó,
PCR chỉ đơn thuần khuếch đại gen thành rất nhiều bản sao, sau đó, được phân
tích bằng một số phương pháp khác để tìm ra các đột biến có thể xảy ra trong
bộ khuếch đại, chẳng hạn có thể kể đến các kỹ thuật Amplification refractory
mutation system (ARMS-PCR), quantitative fluorescent PCR (QF-PCR) hay
multiplex ligation-dependent probe ampification (MLPA)…
1.3.2.1. Kỹ thuật Scorpions-Ampliﬁcation Refractory Mutation System
(Scorpions ARMS)
Kỹ thuật Scorpions ARMS là sự kết hợp của kỹ thuật khuếch đại đặc
hiệu alen đột biến (ARMS) và công nghệ Scorpions trong phản ứng Realtime
PCR để phát hiện các đột biến. Nguyên lý của kỹ thuật khuếch đại đặc hiệu
alen đột biến là dựa vào đặc tính của Taq DNA polymerase chỉ khuếch đại
hòan chỉnh 1 phân tử ADN một khi đầu 3’ của mồi và sợi khuôn bổ sung
hòan toàn với nhau. Khi đầu 3’ của mồi không bổ sung với sợi khuôn phản
ứng PCR sẽ bị ức chế hòan toàn. Dựa trên nguyên lý này, kỹ thuật cho phép
khuếch đại đặc hiệu một trình tự đột biến ngay cả trong trường hợp alen đột
biến đó chiếm 1 tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số sợi khuôn ADN (độ nhạy phát hiện
1%) [51]. Scorpions là phân tử có cấu tạo một đầu mang trình tự của đoạn
mồi đặc hiệu với alen đột biến cần khuếch đại, đầu trình tự này được nối với
một đầu dò. Fluorophore phát tín hiệu huỳnh quang của đầu dò được gắn với
quencher có nhiệm vụ dập tắt tín hiệu của fluorophore. Trong phản ứng PCR
khi đầu dò bám với đoạn trình tự khuếch đại, Fluorophore được giải
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phóng khỏi quencher, phát tín hiệu đến cảm biến của máy RealtimePCR (RT-PCR).
1.3.2.2. Kỹ thuật khuếch đại phản ứng chuỗi polymerase theo thời gian
thực (Realtime-PCR)
Ứng dụng công nghệ RT-PCR cho phép định lượng các sản phẩm
khuếch đại của gen sau mỗi chu kì gia nhiệt nhờ việc ghi nhận tín hiệu huỳnh
quang phát ra tỷ lệ thuận với sản phẩm khuếch đại mà thiết bị phát hiện được.
RT-PCR sử dụng SyberGreen hiện là kỹ thuật có độ nhạy cao để xác định
lượng ADN đích có trong mẫu sinh học. Cobas

®

4800 cũng dựa trên nguyên

lý này, khuếch đại PCR ADN đích bằng cách sử dụng một cặp mồi bổ sung
và hai đoạn đầu dò oligonucleotide được đánh dấu bằng các thuốc nhuộm
huỳnh quang khác nhau. Một đoạn dò được thiết kế nhằm phát hiện trình tự
gen BRAF V600E thể dại và một đoạn dò được thiết kế nhằm phát hiện trình
tự đột biến V600E. Hai mẫu ngoại kiểm được cung cấp và alen thể dại đóng
vai trò như một mẫu chứng nội toàn quy trình.
1.3.2.3. Kỹ thuật khuếch đại gen đặc hiệu alen kết hợp Blocker (Allele
specific blocker Realtime PCR)
Nguyên lý của kỹ thuật này dựa trên việc thiết kế các nucleotide ở đầu
tận cùng 3' của mồi xuôi hoặc mồi ngược sử dụng trong phản ứng PCR, các
nucleotide này được thiết kế sao cho chúng bắt cặp đặc hiệu với nucleotide bị
biến đổi trên trình tự ADN bị đột biến. Như vậy, phản ứng khuếch đại gen sẽ
không xảy ra trên sợi ADN khuôn kiểu dại do đầu 3' của đoạn mồi không bắt
cặp “mismatch” với sợi ADN khuôn và do quá trình kéo dài chuỗi ADN dưới
sự xúc tác của enzyme Taq polymerase bị cản trở. Tuy nhiên, do thực tế vẫn
xảy ra phản ứng khuếch đại gen không mang đột biến nên một blocker
(oligonucleotide) được thiết kế để bắt cặp bổ sung với sợi khuôn AND kiểu

26

	
  

dại và tại đầu 3’của chúng được gắn thêm gốc 3’phosphate. Kết quả, phản
ứng khuếch đại gen chỉ nhân đoạn gen mang đột biến mà không nhân các
đoạn gen kiểu dại (do sợi khuôn ADN kiểu dại đã bị chặn một phần hoặc
hòan toàn bởi trình tự oligonucleotide Blocker). Việc kết hợp kỹ thuật khuếch
đại đặc hiệu alen, RT-PCR với Blocker (ASB RealTimePCR, Allele-Specific
Blocker RealTime PCR) cho phép phát hiện chính xác các đột biến thể soma
trong mẫu mô với số lượng tế bào u ≥10% [52].
1.3.2.4. Kỹ thuật Realtime PCR kết hợp với các blocker loại PNA, XNA
Để phát hiện các ADN đột biến trong một quần thể các alen kiểu dại đòi
hỏi các kỹ thuật cao hơn, phụ trợ cho phản ứng Realtime PCR (RT-PCR). Sử
dụng cùng phản ứng RT-PCR có thêm các acid nucleic peptide (PNA) hoặc
các xenonucleiacid (XNA) kẹp và liên kết với các trình tự ADN thể dại nhưng
liên kết với thể đột biến có nghĩa là ức chế khuếch đại phản ứng PCR của các
alen kiểu dại mà không can thiệp vào quá trình khuếch đại ADN thể đột biến.
Các đầu dò huỳnh quang, hoặc sybrgren của phản ứng RT-PCR sẽ nhận biết
phản ứng PCR có diễn ra hay không, thể đột biến có hay không? XNA là các
oligome phân tích acid nucleic cải tiến, ghép cặp với các trình tự ADN, XNA
liên kết chặt chẽ với trình tự kiểu dại bổ sung 100% và ngăn chặn ADN
polymerase khỏi sự kéo dài ADN, chỉ chuỗi có dạng đột biến được khuếch đại
vì XNA. Việc sử dụng PNA, XNA được báo cáo là tăng độ nhạy so với chỉ sử
dụng đơn thuần RT-PCR TaqMan thông thường lên đến 96%. Phản ứng RTPCR có PNA, XNA có độ nhạy cao đối với sinh thiết lỏng và khối nến đúc
parrafin. Giới hạn phát hiện (LoD) có thể đạt tới mức thấp 0,1%, sử dụng 5 ng
ctADN [53].
1.3.2.5. Kỹ thuật Realtime PCR phát hiện đột biến gen BRAF V600E sử
dụng đầu dò thuỷ phân kép, bộ sinh phẩm THDNA-RT64
Thành phần của bộ sinh phẩm xác định đột biến gen BRAF V600E gồm
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trình tự các cặp mồi và đoạn đầu dò được trộn trongg hỗn hợp phản ứng
khuếch đại gen theo thời gian thực, phát hiện đột biến c.1799T>A của gen
BRAF. Đột biến trên sẽ được phát hiện tương ứng với gen được đánh dấu với
chất phát hiện màu FAM-BHQ, trong khi để kiểm soát chất lượng của xét
nghiệm phản ứng thì đoạn gen khuếch đại từ mẫu nội chuẩn sẽ được đánh dấu
với các chất chỉ thị khác màu Cal Flour Orange 560 (kí hiệu VIC/HEX
equivalent-BHQ probe). Trình tự các đoạn gen của bộ mẫu chuẩn: Bộ mẫu
chuẩn được định nghĩa là các plasmid tái tổ hợp chứa các đoạn gen mang đột
biến BRAF được tách dòng và xác định trình tự chính xác, được pha loãng
đến giới hạn tối thiểu mà phản ứng khuếch đại gen theo thời gian thực có thể
phát hiện các đột biến. Ngưỡng phát hiện đột biến gen sử dụng sản phẩm của
bộ sinh phẩm này cần có hàm lượng AND tổng số tách chiết từ mẫu bệnh
phẩm ung thư là 25 - 50 ng/xét nghiệm.
1.3.2.6. Kỹ thuật giải trình tự gen Sanger
Giải trình tự ADN theo phương pháp Sanger dựa trên nguyên tắc sử
dụng deoxy nucleotide đã bị chỉnh sửa làm mất nhóm -OH ở đầu 3’ của
phân tử đường, nhóm 3’-OH đóng vai trò cho phép gắn thêm một
nucleotide mới vào chuỗi. Khi một ddNTP được thêm vào chuỗi, vì không
có nhóm 3’-OH nên một nucleotide không được thêm vào, phản ứng tổng
hợp sẽ dừng lại. Enzyme polymerase xúc tác phản ứng gắn các dNTP vào
mạch đơn của ADN để kéo dài mạch ở vị trí 3’-OH và dừng lại nếu gắn các
ddNTP vào chuỗi. Trong một phản ứng chứa cả dNTP và ddNTP nên sau
phản ứng tổng hợp, hình thành các đoạn ADN có độ dài khác nhau do
ddNTP gắn ngẫu nhiên làm dừng phản ứng. Dựa vào sự sai khác về độ dài
đoạn ADN hiển thị trên bản gel sau điện di để xác định trình tự trong gen.
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Đây là phương pháp thường được sử dụng khi mật độ tế bào ung thư
trong mô phân tích ≥ 30%. Với tỉ lệ này, việc xác định đột biến gen bằng
phương pháp giải trình tự gen trực tiếp có độ nhạy và độ đặc hiệu lên đến
99%. ADN của BN tách chiết từ mẫu mô được sử dụng để khuếch đại gen
đích cần phân tích đột biến bằng PCR sau khi tinh sạch được đưa vào giải
trình tự trực tiếp sử dụng phương pháp BigDye terminator sequencing
(Applied Biosystems, Foster city, USA) [54]. Trình tự gen cần phân tích
được đối chiếu với trình tự gen kiểu dại trên ngân hàng gen GenBank
(National center for biotechnology information - NCBI) và phân tích theo
phương pháp ABI Prism 310 genetic analyzer (Applied Biosystems). Hiện
nay, kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới Next Generation Sequencing tốc độ
nhanh hơn, cho kết quả thời gian ngắn và ứng dụng được nhiều hơn. Tuy
nhiên, thời gian phân tích lâu, giá thành xét nghiệm cao và không phải labo
xét nghiệm hiện đại trên thế giới đều được trang bị.
1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
UTBMTGBH tiến triển chậm nhưng sau điều trị bệnh có tỷ lệ tái phát và
di căn khá cao. Vị trí và tỷ lệ tái phát, di căn UTBMTGBH còn tuỳ thuộc vào
thể MBH. UTBMTG nhú thường di căn hạch, có thể di căn rất sớm khi u còn
rất nhỏ. Mazzaferri và cộng sự đã thống kê 8092 BN người lớn mắc
UTBMTG nhú, 36% di căn hạch và tỷ lệ này chỉ là 17% trong số 1540 BN
UTBMTG nang di căn hạch. Theo dõi xa sau điều trị thấy tỷ lệ tử vong ở
nhóm BN di căn hạch cổ cao hơn nhóm BN không có di căn hạch cổ. Về vị trí
di căn hạch, tác giả nhận thấy hạch cảnh giữa có tỷ lệ di căn hạch cao nhất
(87%), tiếp đến là hạch thượng đòn (31,7%) [7]. Như vậy, sự xuất hiện hạch
vùng đặc biệt là nhóm hạch cảnh giữa ở BN UTBMTGBH có thể là dấu hiệu
di căn.
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Di căn xa tại thời điểm chẩn đoán là 3 - 15% và di căn trong thời gian
theo dõi sau đó lên đến 20%. Một nửa số BN UTBMTGBH biểu hiện di căn
xa tử vong trong vòng 5 năm đầu tiên cho dù đã phẫu thuật tuyến giáp và điều
trị I131 [55]. Các nghiên cứu cho thấy phần lớn di căn xa hay gặp ở phổi,
xương, não...Trong nghiên cứu của Pineda cho thấy tỷ lệ di căn xa ở các vị trí
khác nhau của UTBMTG nang như sau: di căn phổi (45%), di căn xương
(29%), di căn phổi và xương (10%), di căn vào trung thất (7%), di căn não
(5%), các cơ quan khác (4%) [56]. Phương pháp điều trị I131 vẫn được coi là
phương pháp điều trị chủ yếu với những trường hợp di căn xa nhưng không
phải tất cả các trường hợp đều hiệu quả. Lin và cộng sự đã điều trị 509 BN
UTBMTG có 32 BN di căn phổi, trong đó, chỉ có 20 trường hợp các tế bào
ung thư còn có chức năng bắt i-ốt [57]. Những BN UTBMTGBH di căn
không còn đáp ứng với điều trị I131 có tiên lượng kém, tăng tỷ lệ tử vong.
Nhóm di căn không bắt i-ốt có tỷ lệ sống thêm sau 10 năm chỉ là 10% so với
90% những trường hợp tổn thương di căn vẫn bắt i-ốt [58].
Nồng độ Tg huyết thanh và XHTT với I131 là hai xét nghiệm cơ bản theo
dõi tái phát, di căn ở các BN UTBMTGBH sau phẫu thuật. Nồng độ Tg huyết
thanh cao là một dấu hiệu chỉ điểm có độ nhạy cao cho khối u còn tồn dư sau
phẫu thuật hoặc bệnh tái phát. Nghiên cứu của Pineda và cộng sự nhận thấy
nồng độ Tg huyết thanh giảm sau điều trị liều I131theo kinh nghiệm [56]. Tuy
nhiên, kết quả của một số nghiên cứu của các tác giả Fatourechi và cộng sự
cho thấy rằng điều trị liều I131 theo kinh nghiệm không làm cải thiện thời gian
sống thêm ở các BN UTBMTGBH có nồng độ Tg huyết thanh cao và XHTT
âm tính. Bên cạnh đó, việc điều trị liều I131 theo kinh nghiệm có thể làm cho
BN nhận thêm những liều phóng xạ không cần thiết [59].
Trong trường hợp Tg cao, việc xác định vị trí của khối u tái phát, di căn
để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp (phẫu thuật hoặc xạ trị ngoài) là rất

30

	
  

quan trọng. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh được ứng dụng như siêu âm,
chụp CT, MRI, xạ hình...để phát hiện UTBMTG tái phát hoặc di căn thường
có độ nhạy và độ đặc hiệu không cao do vị trí giải phẫu thường bị thay đổi
sau phẫu thuật. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh giá trị của 18FDG PET và
PET/CT trong xác định vị trí bệnh tái phát, di căn và thay đổi chiến thuật điều
trị ở BN UTBMTGBH có nồng độ Tg huyết thanh tăng và XHTT âm tính.
Nghiên cứu của Schlutter và cộng sự ở 64 BN UTBMTG có nồng độ Tg
huyết thanh tăng, xạ hình âm tính được chụp 18FDG PET cho thấy 44 BN có
kết quả

18

FDG PET dương tính, trong số đó có 34 BN được chứng minh là

dương tính thật, từ đó dẫn tới thay đổi chiến thuật điều trị ở 19/34 BN (phẫu
thuật và/hoặc xạ trị ngoài) và 20 BN có kết quả 18FDG PET âm tính. Ngoài ra,
tác giả còn nhận thấy 18FDG PET là một công cụ giá trị xác định trường hợp
vẫn còn hiệu quả nếu vẫn tiếp tục điều trị I131 [60].
Trong những năm gần đây, các kỹ thuật sinh học phân tử được tập trung
nghiên cứu nhằm phát hiện các biến đổi về gen liên quan đến biến đổi hình
thái tế bào, MBH, giá trị tiên lượng tiến triển của bệnh cũng như mở ra triển
vọng cho trị liệu gen. Có thể nói, hiện nay đột biến gen BRAF V600E là một
trong những dấu ấn phân tử có giá trị giúp chẩn đoán, tiên lượng UTBMTG.
Trong UTBMTGBH nguồn gốc từ UTBMTG nhú gặp đột biến BRAF V600E
là phổ biến trong khi không phát hiện hiện đột biến này ở UTBMTG không
biệt hóa có nguồn gốc từ UTMBTG nang [11]. Kết quả này chứng minh tính
đặc hiệu của đột biến gen BRAF V600E trong chẩn đoán, theo dõi và tiên
lượng BN UTBMTG nhú. Trong nghiên cứu của Kimura trên 104 BN
UTBMTG nhú tìm thấy mối tương quan có ý nghĩa thống kê (p = 0,03) giữa
đột biến BRAF T1799A với mức độ xâm lấn u trên hai nhóm BN: 16/38
(42%) BN mang đột biến so với 13/66 (20%) BN không mang đột biến
BRAF; cũng như giai đoạn tiến triển bệnh trên hai nhóm BN này: giai đoạn III
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với 10/38 (26%) BN mang đột biến so với 2/66 (3%) BN không mang đột
biến với p = 0,006; ở giai đoạn IV thì tỉ lệ này là 7/38 (18%) so với 3/66 (4%)
với p = 0,03 [61]. Nghiên cứu của Namba cũng cho kết quả tương tự về mối
tương quan giữa đột biến BRAF V600E với giai đoạn phát triển của khối u và
mức độ di căn trên 126 BN, kết quả cho thấy 7/38 (18%) số trường hợp di căn
có đột biến BRAF V600E so với 5/88 (6%) trường hợp di căn không phát hiện
được đột biến BRAF V600E với p = 0,033 [62]. Trong UTBMTG giảm biệt
hóa mà tiến triển từ UTBMTG nhú trước đó thì có sự gia tăng tỷ lệ đột biến
BRAF V600E đáng kể so với các UTBMTG giảm biệt hóa tiến triển từ các
UTBMTG nang trước đó [10],[62]. Phát hiện này chỉ ra rằng đột biến BRAF
V600E có lẽ là sự kiện khởi đầu phát triển khối u trong UTBMTG nhú và
cũng cho thấy rằng BN mang đột biến gen này thường có tiên lượng xấu.
Một nghiên cứu phân tích đa trung tâm công bố bởi Kim và cộng sự trên
tạp chí Cancer năm 2012 đã đi đến việc tái khẳng định giá trị của đột biến gen
BRAF T1799A không những trong chẩn đoán UTBMTG nhú mà đột biến này
còn được coi là yếu tố tiên lượng đối với nguy cơ xâm lấn ngoài tuyến giáp,
nguy cơ di căn hạch, tiến triển bệnh nặng hơn và tăng nguy cơ tái phát trên
các BN UTBMTG nhú có kết quả xét nghiệm dương tính với đột biến
T1799A. Số liệu phân tích được tổng hợp từ 26 công trình nghiên cứu trên thế
giới từ năm 2003 đến năm 2010 về đột biến gen BRAF T1799A với số lượng
BN UTBMTG nhú là 5655 BN và đây là công trình quy mô lớn nhất từ trước
đến nay phân tích về giá trị của đột biến gen BRAF T1799A [63].
1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Việc ứng dụng I131 trong điều trị UTBMTGBH được tiến hành tại Việt
Nam lần đầu tiên vào năm 1994 tại khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Chợ Rẫy,
thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, phương pháp điều trị I131 được ứng dụng tại
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một số cơ sở Y
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học hạt nhân khác. Một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả điều trị và sự
an toàn của I131 ở các BN UTBMTGBH sau phẫu thuật.
Nghiên cứu tổng kết của Trịnh Thị Minh Châu và cộng sự cho thấy độ
tuổi được phát hiện bệnh là 44 ± 16 (thấp nhất là 9 và cao nhất là 84 tuổi), tỷ lệ
nam/nữ gần khoảng 1/4, ung thư thể nhú và nhú - nang chiếm ưu thế (88,3%).
Tỷ lệ đáp ứng hòan toàn đối với các BN chưa có di căn là 47,4%, với nhóm có
di căn hạch là 35,2% và di căn xa là 3,8%. Tỷ lệ sống sau 5 năm ở nhóm BN
chưa có di căn là 95,6% so với 76,4% ở nhóm có di căn xa [5].
Nghiên cứu của Mai Trọng Khoa so sánh hiệu quả của sử dụng liều 30 50 mCi và 100 mCi
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I để hủy mô giáp sót sau phẫu thuật cắt tuyến giáp

hòan toàn trên các BN UTBMTGBH sau phẫu thuật ở nước ta. Tuy với số
lượng BN còn ít, các tác giả nhận thấy liều 30 - 50 mCi có hiệu quả hủy hoàn
toàn mô giáp sau 1 lần chỉ từ 25 - 56% và liều 100 mCi có hiệu quả ở 77,4 80% số BN được điều trị [64].
Nghiên cứu của Phạm Thị Minh Bảo và cộng sự ở 510 BN UTBMTG
thể biệt hóa có kết quả tương tự như nghiên cứu của Trịnh Thị Minh Châu.
Các BN thường được chẩn đoán và điều trị muộn, trên 50% BN có di căn
trong đó 39,6% có di căn hạch cổ và 13,5% có di căn phổi. Nồng độ Tg huyết
thanh có giá trị trong theo dõi phát hiện di căn ở BN UTBMTGBH. Nồng độ
Tg huyết thanh ≥ 10 ng/ml có ý nghĩa dự báo nguy cơ di căn cao. Tỷ lệ BN có
đáp ứng tốt với điều trị I131 là 43,1%, trong đó có 13,7% khỏi bệnh. 16,4%
BN có đáp ứng một phần, 4,9% BN đáp ứng kém với điều trị I131, 1,3% tử
vong trong quá trình theo dõi và 35,7% BN chưa đánh giá được. Đa số BN
UTBMTG có dung nạp tương đối tốt với điều trị I131nhưng vẫn còn tỷ lệ
không đáp ứng hoặc đáp ứng rất kém [65].
Trong nghiên cứu của Lê Duy Hưng trên 496 BN UTBMTGBH di căn
nhận thấy di căn hạch cổ chiếm tỷ lệ cao nhất 94,2%, trong đó có 32,1% di
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căn hạch cổ kết hợp với di căn ở vị trí khác. Tỷ lệ di căn xa 37,9%, chủ yếu là
di căn phổi 24,8%, di căn trung thất 16,9%. UTBMTG nhú di căn hạch cổ cao
hơn UTBMTG nang (tương ứng 95,2% so với 81,1%, p < 0,001). Ngược lại,
UTBMTG thể nang di căn xa cao hơn thể nhú (tương ứng 64,9% so với
35,7%, p < 0,001) [66]. Số liệu báo cáo tại bệnh viện K theo dõi tái phát, di
căn UTBMTG sau điều trị phẫu thuật tái phát cho thấy tỷ lệ tái phát u tại chỗ
chiếm 12%, tái phát hạch là 15% và nghiên cứu cho thấy phẫu thuật là
phương pháp điều trị hiệu quả với những tổn thương tái phát tại chỗ [67].
Nghiên cứu về chẩn đoán hình ảnh trong trường hợp UTBMTGBH tái
phát, di căn, tác giả Lê Ngọc Hà phân tích 26 trường hợp chụp PET/CT ở BN
UTBMTGBH có nồng độ Tg cao và xạ hình âm tính cho thấy: PET/CT phát
hiện tái phát và di căn ở 17 BN (65,5%) bao gồm tái phát tại chỗ 23,1%, di
căn hạch cổ 50%, di căn xa 30,8%. Trong số BN có di căn hạch cổ, di căn
hạch nhóm VI chiếm tỷ lệ cao nhất 76,9%, sau đó là nhóm IV (53,8%) và
nhóm II (38,5%). Có sự phù hợp chẩn đoán thấp (hệ số Kappa 0,14) giữa tiêu
chuẩn chẩn đoán hạch di căn dựa vào giá trị SUV của PET và dựa vào kích
thước hạch trên CT. 18FDG trên PET/CT cho phép phát hiện và định vị chính
xác tổn thương di căn, đặc biệt là di căn hạch để phẫu thuật. Giá trị của
phương pháp này thay đổi chiến thuật điều trị cho 50% số BN, phẫu thuật đơn
thuần (34,6%), phẫu thuật và xạ trị ngoài (7,7%), phẫu thuật và điều trị I131
(7,7%) [8].
Nghiên cứu gần đây nhất về hình thái MBH và HMMD trong UTBMTG
của tác giả Trần Ngọc Dũng. Tác giả áp dụng phân loại WHO 2004 trên 1315
BN cho thấy UTBMTGBH chiếm chủ yếu (95,06%) trong đó 26,46% BN có
di căn hạch. UTBMTG nhú biến thể nang và biến thể tế bào ưa axit chiếm
tương ứng là 38,10% và 50%, cao hơn UTBMTG nhú thông thường là
27,46% [68].
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Các nghiên cứu về BRAF V600E mới được đưa vào nghiên cứu tại Việt
Nam trong những năm gần đây. Nghiên cứu của Hoàng Quốc Trường và cộng
sự cho thấy tỷ lệ phát hiện đột biến gen BRAF V600E trên mẫu bệnh phẩm xét
nghiệm tế bào có giá trị cung cấp thông tin hỗ trợ chẩn đoán sớm các trường
hợp UTBMTG nguyên phát. Tỷ lệ xác định đột biến gen BRAF V600E trong
UTBMTG nhú là 42% [69].
Nghiên cứu gần đây nhất năm 2018 của tác giả Bùi Đặng Minh Trí về
tình trạng đột biến gen BRAF V600E trong UTBMTG nhú với đặc điểm lâm
sàng cho thấy BN mang đột biến BRAF V600E có tỷ lệ tái phát cao hơn
(91,7% so với 8,3%) BN không mang đột biến (p = 0,02). Phân tích mô hình
Cox tác giả cho thấy BN mang đột biến gen BRAF V600E sẽ làm tăng nguy
cơ tái phát gấp 9,14 lần (p = 0,04, kiểm định log-rank) so với nhóm không có
đột biến [70].
Mặc dù UTBMTG được nghiên cứu nhiều về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng,
điều trị và tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu về tình trạng tái phát, di
căn về UTBMTGBH còn hạn chế, đặc biệt là nghiên cứu về tình trạng đột
biến gen BRAF V600E liên quan đến tái phát, di căn và MBH. Việc tập trung
nghiên cứu thêm về hình thái MBH trong nhóm tái phát, di căn và biểu hiện
các dấu ấn HMMD cũng như mối liên quan về tình trạng đột biến BRAF
V600E với lâm sàng và MBH sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các nhà
Y học hạt nhân, bác sĩ lâm sàng trong việc quản lý, điều trị nhóm BN này
được tốt hơn.
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CHƯƠNG 2
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
104 trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn được phẫu thuật tổn
thương tái phát, di căn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong thời
gian từ tháng 3/2012 đến tháng 7/2018.
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
* Tiêu chuẩn lựa chọn
- BN được chẩn đoán UTBMTGBH đã phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ
và vét hạch cổ.
- BN được điều trị I131 và được theo dõi định kỳ.
- Phát hiện tổn thương tái phát và/hoặc di căn dự trên chẩn đoán hình
ảnh (siêu âm, CT, PET/CT) trên 6 tháng sau lần điều trị I131 lần đầu [7], [35].
- Bệnh phẩm sau phẫu thuật tổn thương tái phát, di căn được khẳng định
ác tính bằng kết quả MBH.
- Có đầy đủ hồ sơ bệnh án, tiêu bản và khối nến bệnh phẩm lưu trữ.
* Tiêu chuẩn loại trừ
- BN có di căn xa tại thời điểm chẩn đoán u nguyên phát.
- BN có tái phát, di căn nhưng không phẫu thuật được.
- BN bỏ theo dõi và điều trị.
- BN có hai ung thư trở lên ngoài ung thư tuyến giáp.
- BN không đồng ý tham gia nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp mô tả cắt ngang (hồi cứu và tiến cứu).
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2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
2.2.2.1. Cỡ mẫu nghiên cứu
Cỡ mẫu nghiên cứu áp dụng công thức tính cỡ mẫu mô tả định tính,
ước lượng một tỷ lệ:
(

N= Z21-α/2 p 1 2- p

)

d

(1)

Trong đó:
n: cỡ mẫu nghiên cứu, α: mức ý nghĩa thống kê, lấy α = 0,05
p: tỷ lệ tước tính. Tỷ lệ đột biến BRAF V600E trong những trường hợp
UTBMTG nhú tái phát, di căn theo nghiên cứu của Barollo S (2010) là 73%
[71], trong nghiên cứu này chọn p = 0,73.

Z (21−α / 2) : hệ số tin cậy, với α = 0,05 ta có Z (21−α / 2) = 1,962 ứng với độ tin
cậy 95%
d: độ chính xác tuyệt đối mong muốn, lấy d = 0,1
Thay vào công thức (1) trên, chúng tôi tính được cỡ mẫu n = 76 BN.
2.2.2.2. Cách chọn mẫu nghiên cứu
Tất cả các BN được phẫu thuật UTBMTGBH tái phát, di căn từ tháng
3/2012 đến tháng 7/2018 có đủ tiêu chuẩn (phần 2.1.2) được chọn vào mẫu
nghiên cứu.
2.3. Các biến số và chỉ số nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm của bệnh nhân nghiên cứu
- Tuổi: Tỷ lệ % nhóm tuổi < 45 và tuổi ≥ 45 nguyên phát và tái phát của
BN UTBMTGBH.
- Giới tính: Tỷ lệ % giới nam và nữ trong UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Vị trí tái phát, di căn: Tỷ lệ % tái phát tại giường tuyến giáp, tỷ lệ % di
căn hạch và tỷ lệ % tái phát tại giường tuyến giáp phối hợp với các vị trí khác,
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tỷ lệ % di căn hạch phối hợp với các vị trí khác, tỷ lệ % di căn da và di căn
khí quản được phẫu thuật ở BN UTBMTGBH.
- Nhóm kháng I131: Tỷ lệ % các nhóm kháng I131 loại I, II, III, IV.
- Thời gian UTBMTGBH tái phát, di căn sau phẫu thuật và điều trị I131:
Thời gian kết thúc điều trị I131 lần đầu tiên đến khi BN được phát hiện tái phát,
di căn.
- Kích thước u: Tỷ lệ % kích thước khối u T1, T2, T3, T4.
- Di căn hạch: Tỷ lệ % di căn hạch cổ bên (N1) và không di căn hạch.
- Nguy cơ tái phát ở thời điểm chẩn đoán u nguyên phát: tỷ lệ % nhóm
nguy cơ tái phát thấp, trung bình và tái phát cao dựa vào các yếu tố nguy cơ
lâm sàng, MBH ở thời điểm chẩn đoán u nguyên phát theo phân loại ATA
năm 2019.
- Di căn xa: Tỷ lệ % BN được chẩn đoán di căn xa sau khi được phẫu
thuật toàn bộ tuyến giáp, vét hạch, điều trị I131 mà thời điểm phát hiện u
nguyên phát chưa có di căn xa.
2.3.2. Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
2.3.2.1. Đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
tái phát, di căn
- Biến thể MBH: Tỷ lệ % các thể MBH của UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Xâm nhập mạch: Tỷ lệ % xâm nhập mạch và không xâm nhập mạch.
- Xâm nhập mô liên kết xơ mỡ: Tỷ lệ % xâm nhập mô liên xơ mỡ và
không xâm nhập xơ mỡ.
- Canxi hóa: Tỷ lệ % đặc điểm có canxi vi thể và không có canxi
- Biến thể nhú trung gian: là những biến thể của UTBMTG nhú có độ ác
tính trung gian (theo tiêu chí đánh giá ở Chương II, mục 2.5.2.1).
- Biến thể nhú tiến triển: là những biến thể UTBMTG nhú có độ ác tính
cao (theo tiêu chí đánh giá ở Chương II, mục 2.5.2.1).
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- Liên quan giữa biến thể MBH với một số đặc điểm lâm sàng của
UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Liên quan giữa biến thể MBH với đặc điểm vi thể của UTBMTGBH tái
phát, di căn.
2.3.2.2. Đặc điểm hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa tái phát, di căn
- Dấu ấn HMMD dương tính: Tỷ lệ % biểu lộ dương tính các dấu ấn
HMMD Thyroglobulin, TTF1, CK19, HBME1, CK7, Ki67, P53 trong
UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Cường độ biểu hiện của các dấu ấn HMMD: Tỷ lệ % biểu lộ dương
tính các dấu ấn HMMD Thyroglobulin, TTF1, CK19, HBME1, CD56, CK7,
Ki67, P53 với các biến thể trong UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Mức độ phản ứng của các dấu ấn HMMD: Tỷ lệ % của mức độ phản
ứng của Thyroglobulin, TTF1, CK19, HBME1, CK7, Ki67, P53, CD56 trong
UTBMTGBH tái phát, di căn.
- Mối liên quan giữa các dấu ấn HMMD với các biến thể trong
UTBMTGBH tái phát, di căn.
2.3.3. Xác định tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
2.3.3.1. Giá trị của hóa mô miễn dịch so với sinh học phân tử xác định tỷ lệ
đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái
phát, di căn
- Biểu lộ BRAF V600E dương tính: Tỷ lệ % BRAF V600E dương tính
trong mẫu UTBMTGBH tái phát, di căn bằng nhuộm HMMD.
- Đột biến gen BRAF V600E: Tỷ lệ % đột biến gen BRAF V600E trong
mẫu UTBMTGBH tái phát, di căn bằng phương pháp RT-PCR.
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- Đối chiếu kết quả nhuộm HMMD BRAF V600E với phương pháp RTPCR xác định đột biến gen BRAF V600E, tính độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị
tiên lượng dương tính, giá trị tiên lượng âm tính, độ chính xác của phương
pháp theo công thức sau [72].
Hóa mô miễn dịch

Phương pháp Realtime-PCR

Tổng

Dương tính

Âm tính

Dương tính

a

b

a+b

Âm tính

c

d

c+d

Tổng

a+c

b+d

a+b+c+d

+ Độ nhạy của phương pháp HMMD = a/(a+c) x 100%
+ Độ đặc hiệu của phương pháp HMMD = d/(b+d) x100%
+ Giá trị dự báo dương tính: a/(a+b) x 100%
+ Giá trị dự báo âm tính: d/(d+c) x100%
+ Độ chính xác của phương pháp: (a+d)/(a+b+c+d) x 100%
- Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E của các biến thể UTBMTGBH tái phát,
di căn bằng phương pháp RT-PCR.
2.3.3.2. Mối liên quan giữa đột biến BRAF V600E với một số đặc điểm lâm
sàng và mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di
căn
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với tuổi nguyên phát.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với giới.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với giai đoạn bệnh.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với yếu tố nguy cơ tái phát.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với kích thước u nguyên phát.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với tình trạng kháng I131.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E di căn hạch nguyên phát.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với di căn xa.
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- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với thể MBH.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với mẫu cấu trúc nhú hay đặc.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với xâm nhập mạch.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với xâm nhập xơ mỡ ngoài
hạch.
- Liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với đặc điểm canxi hóa.
2.4. Kỹ thuật, công cụ thu thập số liệu và tiêu chí đánh giá
2.4.1. Đánh giá lâm sàng
- Khai thác kỹ hồ sơ bệnh án và biên bản phẫu thuật, điền đầy đủ, chi
tiết theo mẫu phiếu nghiên cứu thống nhất.
- Phân loại giai đoạn bệnh TNM của UTBMTG theo AJCC năm 2010 [6].
- Phân nhóm bệnh nguy cơ tái phát theo tiêu chuẩn của ATA năm 2009 [73]
- Phân nhóm BN kháng I131: BN được chẩn đoán kháng i-ốt khi đáp ứng
1 trong 4 tiêu chuẩn kháng i-ốt của ATA năm 2015 [9].
Bảng 2.1. Chẩn đoán giai đoạn TNM của ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa theo Liên ủy ban về Ung thư Mỹ (AJCC) năm 2010 [6]
T – U nguyên phát
Tx

Không đánh giá được u nguyên phát.

T0

Không phát hiện được u nguyên phát.

T1

U có kích thước lớn nhất ≤ 2 cm, giới hạn trong tuyến giáp.

T1a

Kích thước u ≤ 1 cm, giới hạn trong tuyến giáp.

T1b

Kích thước u > 1 cm nhưng ≤ 2 cm, giới hạn trong tuyến giáp.

T2

U có kích thước lớn nhất > 2 cm nhưng ≤ 4 cm, giới hạn trong tuyến
giáp.
U có kích thước lớn nhất > 4 cm còn giới hạn trong tuyến giáp hoặc

T3

bất kỳ khối u nào có xâm lấn tối thiểu ra ngoài tuyến giáp (xâm lấn
vào cơ ức-giáp hoặc phần mềm quanh tuyến giáp).
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T4a

T4b

Nx
N0
N1
N1a
N1b

M0
M1

U kích thước bất kỳ vượt qua vỏ bao tuyến giáp xâm lấn vào phần
mềm dưới da, thanh quản, khí quản, thực quản hoặc dây thần kinh
quặt ngược.
U xâm lấn cân trước cột sống hoặc động mạch cảnh hoặc các mạch
máu trung thất.
N – Di căn hạch vùng
Không đánh giá được hạch vùng
Không di căn hạch vùng
Có di căn hạch vùng
Di căn hạch nhóm VI (hạch trước khí quản, cạnh khí quản, trước
thanh quản)
Di căn hạch cổ cùng bên, đối bên hoặc cả 2 bên (nhóm I, II, III, IV,
V) hoặc hạch sau hầu hoặc hạch trung thất trên (nhóm VII)
M - Di căn xa
Không có di căn xa
Có di căn xa

Bảng 2.2. Chẩn đoán giai đoạn bệnh ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
theo Liên ủy ban về Ung thư Mỹ (AJCC) năm 2010 [6]
Giai đoạn

Tuổi < 45

I

Bất kỳ T

Bất kỳ N

M0

II

Bất kỳ T

Bất kỳ N

M1

Tuổi ≥ 45
I

T1

N0

M0

II

T2

N0

M0

T3

N0

M0

T1-3

N1a

M0

IVA

T4a
T1-4a

N0-1a
N1b

M0
M0

IVB

T4b

Bất kỳ N

M0

IVC

Bất kỳ T

Bất kỳ N

M1

III
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Bảng 2.3. Đánh giá nguy cơ tái phát của ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa theo Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ (ATA) năm 2009 [73]
Có tất cả các đặc điểm sau:
1. Không có di căn tại vùng hoặc di căn xa.
2. Tất cả các khối u đại thể đều được phẫu thuật cắt bỏ.
Nguy cơ
thấp

3. U không xâm lấn các mô hoặc cấu trúc xung quanh.
4. U không có các đặc điểm MBH tiến triển và xâm lấn như tế
bào cao (tall cell), ung thư biểu mô dạng đảo hoặc trụ (insular,
columnar cell carcinoma) hoặc xâm lấn mạch máu.
5. Không có sự bắt giữ I131 bên ngoài giường tuyến giáp trên
XHTT sau điều trị lần đầu tiên.
Có bất kỳ một trong các đặc điểm sau:
1. U xâm lấn vi thể phần mềm xung quanh tuyến giáp ở lần
phẫu thuật đầu tiên.

Nguy cơ 2. Di căn hạch cổ hoặc có sự bắt giữ I131 bên ngoài giường
trung bình
tuyến giáp trên XHTT sau điều trị xóa mô giáp còn lại.
3. U có các đặc điểm MBH tiến triển và xâm lấn như tế bào
cao… hoặc xâm lấn mạch máu.
Có bất kỳ một trong các đặc điểm sau:
1. U xâm lấn đại thể.
Nguy cơ
cao

2. Không thể phẫu thuật cắt bỏ hòan toàn u.
3. Di căn xa.
4. Nồng độ Tg huyết thanh không tương xứng với hình ảnh
trên XHTT sau điều trị.

43

	
  

Bảng 2.4. Phân loại nhóm kháng i-ốt theo Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ
năm 2015 [9]
Nhóm kháng

Đặc điểm

I

Mô ung thư hoặc tổ chức di căn không bắt I131 ngay tại thời
điểm điều trị ban đầu.

II

Mô u mất khả năng bắt I131 sau một số lần điều trị I131.

III

Một số tổn thương bắt I131 còn những tổn thương khác
không bắt I131.

IV

Các tổn thương tiến triển cho dù có bắt I131.

2.4.2. Xét nghiệm mô bệnh học
2.4.2.1. Quy trình xét nghiệm mô bệnh học và phiên giải kết quả
* Đối với các trường hợp hồi cứu
- Dựa vào hồ sơ bệnh án, phiếu xét nghiệm GPB để thu thập các thông tin.
- Đọc toàn bộ các tiêu bản vi thể. Cắt nhuộm lại những trường hợp chất
lượng tiêu bản không đủ điều kiện để chẩn đoán.
- Hội chẩn những trường hợp khó với các chuyên gia GPB trong nước và
nước ngoài (Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital thuộc Havard
University, Hoa Kỳ).
* Đối với các trường hợp tiến cứu
- Bệnh phẩm nhận từ phòng mổ quan sát, định hướng cắt lọc bệnh phẩm
làm xét nghiệm MBH: cắt bệnh phẩm thành những lát dọc song song khi bệnh
phẩm còn tươi hay đã cố định bằng formol đệm trung tính 10%.
- Cắt lọc bệnh phẩm làm xét nghiệm MBH:
+ Bệnh phẩm ung thư tái phát, di căn chuyển hết, mỗi lát cắt dày 3 5 mm và vừa kích thước của khuôn nhựa.
+ Đối với bệnh phẩm là hạch: Tất cả các hạch phẫu thuật đều được xét
nghiệm MBH. Hạch nhỏ (dày < 3 mm) được thử riêng 1 mẫu. Vài hạch nhỏ
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hơn cùng nhóm có thể để chung trong 1 khuôn nhựa. Hạch lớn được cắt đôi,
sau đó có thể cắt lát 3 mm, diện cắt càng lớn càng tốt và để riêng trong từng
khuôn nhựa.
- Bệnh phẩm phẫu tích được pha thành các mảnh nhỏ đánh số rồi cho
vào casstte, xử lý theo phương pháp thông thường bằng máy xử lý mô tự
động STP 120 của Đức.
- Các mảnh mô được vùi trong paraffin, cắt nhiều mảnh với độ dày 35µm bằng máy HM325 (Micron, Đức), nhuộm HE để đánh giá MBH và xác
định các biến thể của ung thư tái phát, di căn.

Hình 2.1. Quy trình xét nghiệm mô bệnh học
2.4.2.2. Đánh giá đặc điểm mô bệnh học
- Các tiêu bản được đọc trên kính hiển vi quang học với độ phóng đại 40
- 400 lần dưới sự giám sát của thầy hướng dẫn PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng.
- Xác định thể MBH của UTBMTGBH và các biến thể theo tiêu chuẩn
phân loại của WHO năm 2017 (Chương I, phần 1.2.1).
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- Phân loại mức độ ác tính của các biến thể trong UTBMTG thể nhú theo
WHO 2017.
v Độ ác tính thấp:
Vi ung thư nhú
Ung thư nhú biến thể có vỏ
Ung thư nhú biến thể dạng sàng - phôi dâu
v Độ ác tính trung gian:
Ung thư nhú thể thông thường
Ung thư nhú biến thể nang
Ung thư nhú có thành phần mô đệm dạng viêm xơ/ cân cục
Ung thư nhú biến thể tế bào sáng
Ung thư nhú biến thể giống Warthin
v Độ ác tính cao:
Ung thư nhú biến thể tế bào cao
Ung thư nhú biến thể tế bào trụ
Ung thư nhú biến thể “đinh mũ”
Ung thư nhú biến thể đặc/bè
Ung thư nhú biến thể tế bào hình thoi
Ung thư nhú biến thể xơ hóa
Ung thư nhú biến thể tế bào ưa axit
- Đánh giá xâm nhập mạch máu: khi các tế bào u phát triển trong mạch
được phủ bởi tế bào nội mô hoặc gắn vào thành mạch hoặc hỗn hợp fibrin.
- Đánh giá xâm lấn mô xơ mỡ: khi các tế bào u xâm lấn ra ngoài vỏ hạch
vào mô xơ mỡ ngoài hạch [74].
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- Những trường hợp khó hội chẩn với các chuyên gia trong nước và nước
ngoài (Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital thuộc Havard University,
Hoa Kỳ).
2.4.3. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch
2.4.3.1. Quy trình xét nghiệm hoá mô miễn dịch
Các tiêu bản nhuộm HMMD được cắt từ chính bệnh phẩm đúc trong khối
paraffin, đã được cắt nhuộm HE trước đó, nhuộm bằng máy nhuộm HMMD
BenchMark Ultra, Ventana (Roche). Quy trình như sau:
- Cắt 3 - 4 µm bằng máy cắt HM325 (Microm, Đức) trên lam tích điện
dương (Hydrophilic Slide/BioSB - Mỹ) để khô 370C qua đêm.
- Khởi động máy, tạo protocol cho từng KT Thyroglobulin, TTF1, CK19,
HBME1, P53, Ki67, CD56, Galectin-3 lựa chọn UtralView DAB Detection
Kit. Với KT BRAF V600E, lựa chọn OptiView DAB Detection Kit để hiển
thị các bước xử lý tương ứng với bộ kit.
* Cách pha kháng thể:
+ Thyroglobulin: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone DAK-T6.
Nồng độ pha loãng: 1/200.
+ TTF-1: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone 8G7G3/1.
Nồng độ pha loãng: 1/100.
+ CK19: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone RCK108
Nồng độ pha loãng: 1/100.
+ HBME1: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone HBME-1
Nồng độ pha loãng: 1/100
+ Galectin-3: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone 9C4
Nồng độ pha loãng: 1/100
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+ CK5/6: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone D5/16B4.
Nồng độ pha loãng: 1/100.
+ P53: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone DO-7.
Nồng độ pha loãng: 1/50.
+ Ki-67: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone MIB-1.
Nồng độ pha loãng: 1/150.
+ CD56: KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone 123C3.D5.
Nồng độ pha loãng: 1/500
+ BRAF V600E (VE1): KT đơn dòng từ chuột kháng người, Clone VE1.
Nồng độ pha loãng: 1/100
* Quy trình nhuộm máy BenchMark Ultra (Ventana) bao gồm:
- Loại bỏ paraffin.
- Bộc lộ KN bằng dung dịch Cell conditioning 1 trong 64 phút.
- Ủ KT trong 16 phút.
- Nhuộm nhân với Hematoxylin trong vòng 4 phút. Để phát hiện màu, sử
dụng kit UltraView Unveral DAB. Sau đó, lam được rửa sạch trong nước với
chất tẩy nhẹ, làm trong bằng xylen và gắn lamen.
- Luôn có tiêu bản chứng âm, chứng dương trong mỗi đợt chạy máy.
Tiêu bản chứng âm (trong quá trình nhuộm bỏ qua giai đoạn KT thứ nhất) và
chứng dương (tiêu bản mô đã biết chắc chắn là dương tính). Chứng dương với
BRAF V600E là mẫu khối nến ung thư hắc tố đã được khẳng định bằng
nhuộm BRAF V600E.
* Ghi chú:
- Sử dụng các KT Thyroglobulin, HMBE1, CK19, P53, Ki67, CD56,
TTF1, Galectin-3 của hãng DakoCytomation, Đan Mạch.
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- Sử dụng KT BRAF V600E (VE1) của hãng Roche.
- Nồng độ pha KT và quy trình nhuộm HMMD được thực hiện theo
hướng dẫn của nhà sản xuất đối với mỗi loại KT và được cài đặt bởi chuyên
gia vận hành máy Ventana (Roche).

Hình 2.3. Các bước nhuộm hóa mô miễn dịch theo máy BenchMark Ultra
2.4.3.2. Đánh giá kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch
- Điều kiện đọc kết quả:
+ Có tiêu bản chứng âm và tiêu bản chứng dương.
+ Đối chiếu với tiêu bản nhuộm HE để biết vùng cần đọc kết quả.
+ Biết rõ vị trí KN cần xác định ở nhân, bào tương hay màng tế bào.
- Các vị trí bắt màu trên tế bào khi nhuộm hóa mô miễn dịch:
+ Các dấu ấn Thyroglobulin, CK19, HBME1, CD56, Galectin-3, BRAF
V600E bắt màu ở bào tương tế bào.
+ Các dấu ấn TTF1, P53, Ki67 bắt màu nhân tế bào.
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- Đọc kết quả:
+ Âm tính: chỉ có màu xanh của nhân.
+ Dương tính: màu vàng nâu.
- Cách đánh giá kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch:
+ Các dấu ấn Thyroglobulin, TTF1, HBME1, CK19, CD56, P53, BRAF
V600E được đánh giá về cường độ và tính chất bắt màu:
Không bắt màu tế bào u được coi là âm tính.
Cường độ bắt màu được đánh giá định tính như sau:
Dương tính (+): dương tính yếu (bắt màu nhạt ở bào tương, màng bào
tương hoặc nhân).
Dương tính (++): dương tính vừa (bắt màu cường độ vừa ở bào tương,
màng bào tương hoặc nhân.
Dương tính (+++): dương tính mạnh (bắt màu cường độ mạnh ở màng
bào tương, bào tương hoặc nhân).
+ Mức độ bắt màu được chia như sau:
Bắt màu dưới 25% tế bào u được coi là dương tính ít.
Bắt màu 25% - 50% tế bào u được coi là dương tính vừa.
Bắt màu trên 50% tế bào u được coi là dương tính nhiều.
Dương tính ít được coi là dương tính ổ, dương tính vừa và nhiều được coi là
dương tính lan toả.
+ Dấu ấn Ki67 được xác định bằng chỉ số tăng sinh nhân. Vùng tăng
sinh lớn nhất được lựa chọn để tính chỉ số tăng sinh, biểu hiện số % tế bào u
dương tính trong 100 tế bào u sau khi đếm ít nhất 1000 tế bào mỗi vùng [75].
2.4.4. Xét nghiệm đột biến gen BRAF V600E bằng kỹ thuật Realtime-PCR
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2.4.4.1. Tách chiết ADN
- Tách chiết ADN trên lam kính được cắt từ chính khối nến paraffin đã
được cắt nhuộm HE và nhuộm HMMD với dấu ấn BRAF V600E (VE1) trước
đó. Mỗi trường hợp cắt 4 - 5 lát, mỗi lát dày 10 µm, ghi chú % lượng tế bào u
trên tổng số tế bào có trên lam kính.
- Tách chiết ADN sử dụng bộ sinh phẩm CE-IVD, Invisorb® Spin
Tissue Mini Kit (Invisorb) của hãng Stratec, Đức. Xét nghiệm này cần
khoảng từ 25 - 50 ng ADN cho mỗi mẫu/ lần.
Chuẩn bị dung dịch: Binding Bufer A và Wash buffer theo hướng dẫn
của nhà sản cuất ủ lượng dung dịch Elution Bufer cần dùng ở 520C.
Bước 1: Cạo ít nhất 2 vùng tế bào được khoanh trên cùng 1 lam kính vào
ống phản ứng 1,5 ml.
Bước 2: Thêm 400 µl Lysis Bufer G và 40µl Proteinase S và votex mạnh.
Bước 3: Ủ và lắc các ống phản ứng ở 520C cho đến khi ly giải hoàn toàn.
Bước 4: Ly tâm 2 phút ở 11000 vòng/phút. Chuyển phần dịch nổi vào
ống 1,5 ml mới.
Bước 5: Thêm 200 µl Binding Buffer A và votex trong 10 giây.
Bước 6: Đặt spin filter vào ống receiver tube 2 ml. Chuyển dịch phù vào
ống spin filter và u trong 1 phút. Đóng spin filter và ly tâm 12000 vòng/phút ở
nhiệt độ phòng.
Bước 7: Loại bỏ dịch lọc và đặt spin filter vào loại ống receiver tube.
Bước 8: Thêm 550 µl Wash buffer, đóng spin filter và ly tâm ở 11000
vòng/phút trong 1 phút. Loại bỏ phần dung dịch và đặt cột vào lại receiver
tube cũ.
Bước 9: Lặp lại bước rửa một lần nữa. Loại bỏ dịch lọc, đặt spin fiter
vào ống receiver và loại bỏ cồn bằng ly tâm 4 phút ở tốc độ 12000 vòng/phút
để thu dung dịch tách chiết AND tổng số.
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Bước 10: Xác định nồng độ (ng/ µl) và độ sạch (OD280/260 nm) sử
dụng máy đo nano-photometer.
2.4.4.2. Xét nghiệm đột biến gen BRAF V600E trên bộ sinh phẩm tham chiếu
quốc tế Thyroid Cancer Mutation Analysis Kit
- Nguyên lý
Bộ xét nghiệm đột biến gen BRAF V600E sử dụng bộ sinh phẩm CEIVD của hãng Entrogen, THDNA-RT64, Thyroid Cancer Mutation Analysis
Kiet, Hoa Kỳ dựa trên nguyên lý sử dụng probe thuỷ phân kép để phát hiện
các sản phẩm khuếch đại. Sự hiện diện của các đột biến được phát hiện với
một số probe có gắn FAM-BHQ, trong khi đó khuếch đại chứng nội được
phát hiện với Cal Fluor Orange 560 (VIC/HEX).
- Đánh giá hiệu suất chẩn đoán của bộ sản phẩm THDNA-RT64
Giới hạn phát hiện (LOD) của bộ sinh phẩm THDNA-RT64 đối với đột
biến V600E là 0,25% theo khuyến cáo của nhà sản suất.
Độ chính xác của xét nghiệm phát hiện đột biến V600E trong bộ sinh
phẩm THDNA-RT64 được xác định đối với các xét nghiệm độc lập với đột
biến V600E với giá trị phát hiện Ct trung bình là 36.41 với Ct SD = 0,294
(theo số liệu công bố của nhà sản xuất).
- Các bước thực hiện
+ Chuẩn bị thuốc thử (cho tất cả các thiết bị)
Bước 1: Rã đông hỗn hợp mồi/probe, chứng dương và 2X reaction
master mix.
Bước 2: Quay tất cả các ống trong 10 giây ở 10.000 rpm ở nhiệt độ
phòng.
Bước 3: Thiết lập phản ứng PCR với tổng số thể tích 30 µl/mẫu. Hỗn
hợp phản ứng cho nhiều mẫu (cũng như các chứng nên được chuẩn bị sẵn với
thể tích lớn hơn 5 - 10% thể tích cần để tránh thao tác hút nhả của pipet).
Thể tích phản ứng 30 µl
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Thành phần

Thể tích

2X PCR reaction mix

15 µl

Primer mix

6 µl

ADN mẫu (5 -10 ng/ µl)

1 µl

Nước sinh học phân tử

8 µl

Chú ý: Nếu nồng độ ADN mẫu < 10 ng/µl sử dụng thể tích mẫu lớn hơn.
Trong trường hợp này, điều chỉnh lượng nước (giảm).
Bước 4: Chuẩn bị master mix cho 5 mẫu (1 chuẩn dương, 1 chuẩn âm và
3 mẫu) như sau (thể tích lớn hơn 5%)
Thuốc thử
2X Reaction Master Mix
Chứng dương ADN, nước hoặc
ADN mẫu nồng độ 10 ng/µl

Nồng độ cuối

Thể tích/mẫu

1X

78,8 µl

10 ng

5,25 µl

Nước sinh học phân tử

42 µl

Bước 5: Vortex và ly tâm 10 giây ở 8500 rpm ở nhiệt độ phòng.
Bước 6: Hút 24 µl master mix vào mỗi giếng hình dưới.
Bước 7: Thêm 6 µl mỗi hỗn hợp mồi/probe vào giếng tương ứng như
hình dưới.
Chú ý: mỗi màu chạy
phản ứng. Đĩa 96 có thể
chạy 14 mẫu, 1 chứng
dương và 1 chứng âm
(NTC). Thiết bị 72 giếng
có thể chạy thêm 12 mẫu,
1 chứng dương và 1
chứng âm (NTC). Khuyến
cáo đặt cho phản ứng như
hình trên PR, số thứ tự
ống mồi.
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Trộn đều bằng pipet.
Dán các giếng bằng film lọc.
Ly tâm nhanh để kéo các giọt còn dính trên thành.
- Cài đặt thiết bị:
Thiết bị ABI Prism® 7500 (Phiên bản phần mềm 2.0)
Cài đặt một xét nghiệm mới: File→New Experiment →Advanced
Setup.
Đặt điểm xét nghiệm:
1. Nhập tên xét nghiệm và lựa chọn thiết bị (7500 hoặc 7500 Fast).
2. Chọn Quantitation - Comparative CT (∆∆CT) đối với loại xét
nghiệm.
3. Chọn TaqMan® Reagents và Standard tương ứng với loại thuốc
thử và ramp speed.
4. Nhấn vào Plate Setup trong bảng bên trái.
Xác định Target và mẫu
5. Nhấn vào Add New Target và cài đặt như hình dưới:
Tên

Huỳnh quang

Quencher

IC

VIC

None Fluorescent (NFQ)

Đột biến

FAM

None Fluorescent (NFQ)

6. Thêm PC đối với hỗn hợp chứng dương, NTC cho chứng âm
(nước) và unknown sample tên/số.
7. Thêm mẫu và detectors vào các giếng hiển thị ở trang trước.
8. Cài Passive Reference Dye (chỉ cho một số thiết bị) là “NONE”.
9. Tạo chương trình chạy mới
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Nhiệt độ

Thời gian

Chu kỳ

95°C

10 phút

1

95°C

15 giây

60°C

60 giây

Thu dữ liệu

40

FAM, VIC

10. Vào Sample Editor và chọn Rel Quant làm Workflow, sau đó
gán mẫu cho đĩa.
11. Nhấn chọn Experiment và chọn Start Run để lưu file và bắt đầu
chạy.
- Đánh giá kết quả phát hiện đột biến gen BRAF V600E
Applied Biosystems 7500, SDS phiên bản 2.0.
Phân tích dữ liệu trên phần mềm thiết bị real time PCR sử dụng các tiêu
chuẩn sau:
•

Threshold theo hướng dẫn (xem bảng bên dưới)

•

Baseline tự động
Thiết bị
StepOne/StepOne Plus

Threshold FAM

Threshold

10000

VIC
5000

7500/7500 Fast (v. 2.0 và lớn hơn) 100000 (91000)

50000

1. Kiểm tra khuếch đại Internal control (IC/Yellow/VIC) cho mỗi mẫu
bằng cách lựa chọn 5 giếng phản ứng. Ct nên tương tự nhau trong 5 phản
ứng của một mẫu; tuy nhiên giá trị này phụ thuộc rất nhiều vào lượng ADN
khuếch đại có trong phản ứng và có thể khác giữa các mẫu khác nhau do sự
đứt gãy ADN. Khoảng giá trị Ct IC thường từ 25 - 31 cho các mẫu.
2. Lựa chọn các giếng chứng dương và kiểm tra tín hiệu kênh FAM.
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3. Sử dụng bảng dưới đây để xác định tình trạng đột biến của mỗi mẫu:
Ct
FAM®/green

Ct
VIC/yellow

≤ 38

≥ 25

Dương tính

≤ 38

≤ 25

Qua nhiều mẫu. Lặp lại phản ứng
với lượng ADN ít hơn để đưa Ct
VIC vào khoảng (25 - 31).

≥ 38.01 hoặc
không có

≤ 31

≥ 38.01 hoặc
không có

≥ 31

Đột biến

Âm tính
Lượng ADN thấp. Lặp lại phản
ứng với lượng ADN nhiều hơn để
đưa Ct VIC vào khoảng (25 - 31).

2.5. Xử lý số liệu
Các số liệu và kết quả thu được được xử lý bằng máy vi tính, sử dụng
phần mềm thống kê SPSS 20.0. Thực hiện phân tích và trình bày số liệu theo
mục tiêu đề tài.
- Các biến số định tính: Tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- Các biến liên tục phân phối chuẩn: tuổi. Phân tích mối liên quan giữa
các biến sử dụng test kiểm định χ2 (trường hợp mẫu kỳ vọng dưới 5 sẽ dùng
phương pháp kiểm định chính xác (Exact Probability Test: Fisher và Phi and
Cramer’s...). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.
2.6. Sai số và cách khắc phục sai số
- Sai số chọn mẫu: chỉ chọn những BN đủ tiêu chuẩn nghiên cứu yêu
cầu vào trong nghiên cứu.
- Sai số do khai thác số liệu: chỉ lấy những bệnh án có đủ thông tin
trong mẫu phiếu nghiên cứu vào nghiên cứu.
- Sai số xét nghiệm:
+ Tuân thủ theo quy trình xét nghiệm của Bộ Y tế, Bệnh viện

56

	
  

TƯQĐ 108 và khuyến cáo của nhà sản xuất.
+ Luôn có chứng âm và chứng dương trong mỗi lần thực hiện xét
nghiệm.
+ 2 người đọc kết quả độc lập (nghiên cứu sinh và Thầy hướng
dẫn). Trường hợp không đồng thuận kết quả sẽ hội chẩn các bác sỹ
trong và nước ngoài (Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital thuộc
Havard University, Hoa Kỳ).
2.7. Đạo đức nghiên cứu
- Tất cả các thông tin khai thác từ BN và hồ sơ bệnh án đều được giữ bí
mật, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không được sử dụng trong bất kỳ
hình thức nào khác.
- Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu mô hoặc khối paraffin theo
phương pháp xét nghiệm thường quy.
- Nghiên cứu chỉ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị,
đánh giá tiên lượng bệnh, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao
chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
- Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y
sinh học - Trường Đại học Y Hà Nội.
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU

104 đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm lâm sàng

Mục
tiêu 2

Xét nghiệm mô bệnh học

Xét nghiệm đột biến
gen BRAF V600E

Xét nghiệm dấu ấn
BRAF V600E

Xét nghiệm hóa mô
miễn dịch

Xét nghiệm dấu ấn
Thyrolobulin, TTF1,
Galectin-3, HBME1,
Ki67, P53, CD56,
CK19

	
  

1

Mục
tiêu 1
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CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm về tuổi
Bảng 3.1. Đặc điểm tuổi ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa tái phát, di căn
Nguyên phát

Tái phát, di căn

Tuổi
n

%

n

%

Nhỏ nhất

9

12

Lớn nhất

78

84

44,2 ± 15,6

48,1 ± 16,2

Tuổi trung bình ± SD
< 45

52

50,0

49

47,1

≥ 45

52

50,0

55

52,9

- BN UTBMTGBH tái phát, di căn có tuổi nhỏ nhất 12, tuổi nhiều nhất
là 84, tuổi trung bình ± SD là 48,1 ± 16,2 tuổi.
- Tuổi trung bình ± SD khi chẩn đoán khối u nguyên phát là 44,2 ± 15,6
tuổi.
- Tỷ lệ BN < 45 tuổi và ≥ 45 là tương đương nhau ở cả 2 thời điểm chẩn
đoán u nguyên phát và u tái phát.
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3.1.2. Đặc điểm về giới

25,2%
79,8%

Nam	
  
Nữ	
  	
  

Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới
- UTBMTGBHB tái phát, di căn hay gặp ở nữ giới chiếm 79,8% và nam
giới là 25,2%.
- Tỷ lệ nữ/nam là 3,2/1.
3.1.3. Vị trí tái phát, di căn được phẫu thuật
Bảng 3.2. Vị trí tái phát, di căn được phẫu thuật
Vị trí sinh thiết

Số lần

Tỷ lệ (%)

Giường tuyến giáp và vị trí phối hợp

14

13,5

Giường tuyến giáp

3

2,9

Giường tuyến giáp + hạch

9

8,7

Giường tuyến giáp + da

1

1,0

Giường tuyến giáp + tuyến ức

1

1,0

Hạch và vị trí phối hợp

94

90,4

Hạch

85

81,7

Hạch và giường tuyến giáp

9

8,7

Da

3

2,9

Khí quản

2

1,9
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- Tổn thương tái phát, di căn của UTBMTGBH được phẫu thuật nhiều
nhất ở hạch (90,4%), giường tuyến giáp chiếm 13,5%, tái phát tại giường
tuyến giáp và di căn hạch chiếm 8,7%.
- Vị trí di căn khác được phẫu thuật gặp ở khí quản, da và tuyến ức.

Các tế bào u di căn tuyến ức

Các tế bào u di căn da

(Mã tiêu bản C8534, HE x 50)

(Mã tiêu bản A5688, HE x 50)

Các tế bào u di căn hạch nhỏ

Các tế bào u xâm nhập cơ

(Mã tiêu bản D4764, HE x 50)

(Mã tiêu bản B9718, HE x 100)

	
  

Hình 3.1. Hình ảnh mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
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Các tế bào u xâm nhập sụn khí quản

Các tế bào u xâm nhập niêm mạc khí

(Mã tiêu bản B8639, HE x 50)

quản (Mã tiêu bản D7645, HE x 50)

Hình 3.2. Hình ảnh mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn (tiếp theo)
3.1.4. Phân nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa theo
nhóm kháng I131

2,9%

8,7%

26,9%
Không kháng

38,5%

Kháng nhóm 1
23,1%

Kháng nhóm 2
Kháng nhóm 3
Kháng nhóm 4

Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
theo nhóm kháng I131
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- 73,1% số BN UTBMTGBH tái phát, di căn kháng I131 (26,9% không
kháng I131).
- Trong nhóm kháng I131, nhóm kháng 2 (không bắt I131 sau một thời gian
điều trị) chiếm tỷ lệ cao nhất (38,5%), tiếp đến là nhóm kháng 1 (không bắt
I131 ngay thời điểm đầu tiên) (23,1%) và nhóm kháng 4 (tổn thương vẫn bắt
I131 nhưng bệnh vẫn tiến triển) chỉ là 8,7%.
3.1.5. Thời gian tái phát, di căn ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
Bảng 3.3. Thời gian ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Thời gian
Trung bình ± SD
(tháng)

Chung

Kháng I131

40,7 ± 41,3 37,3 ± 32,5

Không kháng I131

50,0 ± 58,8

Trung vị

26

26

26

Ngắn nhất (tháng)

7

8

7

226

167

226

Dài nhất (tháng)

p

0,286

- Thời gian trung vị tái phát di căn của UTBMTGBH kể từ sau khi kết
thúc điều trị I131 lần đầu tiên: 26 tháng.
	
  

- Thời gian tái phát, di căn sớm nhất là 7 tháng, thời gian tái phát, di căn

dài nhất là 226 tháng.
- Không có sự khác biệt về thời gian kháng I131 và thời gian không kháng
I131.	
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3.1.6. Phân bố giai đoạn TNM và nguy cơ tái phát ở thời điểm u nguyên phát
Bảng 3.4. Phân bố giai đoạn TNM và nguy cơ tái phát ở thời điểm u
nguyên phát
Đặc điểm TNM và nguy cơ tái phát

Số lượng
(N = 104)

Tỷ lệ (%)

1

28

26,9

Kích thước u

2

27

26,0

T

3

13

12,5

4

14

13,5

Không xác định được

22

21,2

Hạch

0

47

45,2

N

1a

3

2,9

1b

54

51,9

I

59

56,7

II

6

5,8

III

5

4,8

IV

25

24,0

Không đánh giá được

9

8,7

Thấp

6

5,8

Trung bình

16

15,4

Cao

78

75,0

Không đánh giá được

4

3,8

Giai đoạn bệnh

Nguy cơ tái
phát

- Kích thước u ở giai đoạn T1 và T2 chiếm hơn 50%, tỷ lệ u ở giai đoạn
T3 (12,5%) gần tương đương với giai đoạn T4 (13,5%), tuy nhiên có 21,2%
các trường hợp không xác định được kích thước u ban đầu.
- Tại thời điểm phẫu thuật u nguyên phát, di căn hạch cổ bên chiếm
54,8% bao gồm 51,9% di căn hạch cổ bên (N1b), 2,9% di căn hạch trung tâm.
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- Phần lớn BN trong nhóm nghiên cứu ở giai đoạn I (56,7%), giai đoạn IV
chiếm 24%, giai đoạn II và III chiếm tỷ lệ thấp, tương ứng là 5,8% và 4,8%.
- Sau phẫu thuật ban đầu, phần lớn BN trong nhóm nghiên cứu chủ yếu
thuộc nhóm nguy cơ tái phát trung bình và cao (chiếm 90,4%), riêng nhóm
nguy cơ tái phát cao chiếm tới 75,0%, chỉ có 5,8% nhóm nguy cơ thấp; 4
trường hợp (3,8%) không đủ dữ liệu để đánh giá yếu tố nguy cơ tái phát.
3.2. Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
3.2.1. Đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
tái phát, di căn
Bảng 3.5. Các thể mô bệnh học của ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
Thể mô bệnh học

Số lượng
(%)

UTBMTG nhú

100 (96,1)

Các biến thể nhú trung gian

60 (57,7)

Thể nhú thông thường

56 (53,8)

Thể nhú biến thể nang

2 (1,9)

Thể nhú biến thể tế bào sáng

2 (1,9)

Các biến thể nhú tiến triển

UTBMTG nang

40 (38,5)

Thể nhú biến thể tế bào cao

21 (20,2)

Thể nhú biến thể tế bào trụ

4 (3,8)

Thể nhú biến thể tế bào ưa axit

4 (3,8)

Thể nhú với tế bào hình thoi

1 (1,0)

Thể nhú biến thể tế bào “đinh mũ”

10 (9,6)
4 (3,9)

- 96,1% là UTBMTG nhú, thể nhú thông thường chiếm tỷ lệ cao nhất
(53,8%), tiếp đến là biến thể tế bào cao (20,2%), biến thể “đinh mũ” chiếm 9,6%.
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- Tỷ lệ UTBMTG nang chỉ chiếm 3,9%.
- Trong UTBMTG nhú, các biến thể nhú tiến triển chiếm 38,5%, biến thể
nhú trung gian chiếm 57,7%.
Bảng 3.6. Đặc điểm vi thể trong ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
Đặc điểm vi thể

Biểu hiện

Số lượng (%)

Không xâm nhập

84 (80,8)

Có xâm nhập

20 (19,2)

Không hoại tử

89 (85,6)

Có hoại tử

15 (14,4)

Xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch

Không xâm nhập

42 (44,7)

(N = 94*)

Có xâm nhập

52 (55,3)

Không có canxi

74 (71,2)

Có canxi

30 (28,8)

Xâm nhập mạch (N = 104)

Hoại tử (N = 104)

Canxi (N = 104)

(*) Chúng tôi chỉ đánh giá tình trạng xâm nhập xơ mỡ ở 94 mẫu hạch, 10
trường hợp không đánh giá xâm nhập xơ mỡ ở vị trí tái phát giường tuyến
giáp và vị trí di căn khác.
- Tỷ lệ xâm nhập mạch trong UTBMTGBH tái phát, di căn chiếm 19,2%.
- Hoại tử trong UTBMTGBH tái phát di, căn chỉ chiếm 14,4%.
- Tỷ lệ xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch chiếm 55,3%.
- Đặc điểm canxi hóa không phổ biến trong UTBMTGBH tái phát, di
căn (28,8%).
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Biến thể tế bào “đinh mũ”

Biến thể tế bào cao

(Mã tiêu bản C8280, HE x 400)

(Mã tiêu bản B9887, HE x 400)	
  

	
  

	
  

Biến thể tế bào trụ

Biến thể tế bào sáng

(Mã tiêu bản B4358, HE x 200)	
  

(Mã tiêu bản C1263, HE x 200)	
  

Hình 3.3. Các biến thể mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
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Các tế bào u xâm nhập mạch ở phía vỏ
hạch (Mã tiêu bản A11575, HE x 100)

Các tế bào u xâm nhập mạch máu trong
mô liên kết xơ
(Mã tiêu bản Q11653, HE x 200)

Các tế bào u xâm nhập mạch bạch huyết

Các tế bào u xâm nhập vào thành mạch

(Mã tiêu bản C2949, HE x 100)

máu (Mã tiêu bản C5966, HE x 400)

Hình 3.4. Hình ảnh xâm nhập mạch máu trong ung thư biểu mô tuyến
giáp biệt hóa tái phát, di căn
	
  
	
  
	
  

68

	
  

	
  

	
  

Đám hoại tử u hòan toàn

Đám hoại tử u dở dang

(Mã tiêu bản B4739, HE x 200)	
  

(Mã tiêu bản D4783, HE x 400)	
  

Hình 3.5. Hình ảnh hoại tử u trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
tái phát, di căn

	
  

Tế bào u tạo hình ảnh nang tuyến xâm
nhập xơ mỡ
(Mã tiêu bản B1946, HE x 200)	
  
	
  

	
  

Các đám tế bào u dạng đặc xâm
nhập xơ mỡ
(Mã tiêu bản B3180, HE x 200)	
  

Hình 3.6. Hình ảnh xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
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Bảng 3.7. Mối liên quan các biến thể nhú với các đặc điểm lâm sàng
trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Biến thể
Đặc điểm lâm sàng

Biến thể
nhú tiến
triển

Biến thể nhú

OR

trung gian

(95%CI)

Tuổi

≥ 45

26 (51,0)

25 (49,0)

2,6

(N = 100a)

< 45

14 (28,6)

38 (71,4)

(1,14 - 5,60)

Giới

Nam

17 (70,8)

7 (29,2)

6,0

(N = 100a)

Nữ

23 (30,3)

53 (69,7)

Kích thước u

T3-4

11 (42,3)

15 (57,7)

1,35

(N = 80b)

T1-2

19 (35,2)

35 (64,8)

(0,52 - 3,52)

16 (57,1)

12 (42,9)

3,15
(1,26 - 7,93)

Giai đoạn bệnh III - IV
I - II

19 (29,7)

45 (70,3)

Di căn hạch

Có

21 (38,2)

34 (61,8)

Không

19 (42,2)

26 (57,8)

(0,38- 1,89)

Di căn xa

Có

9 (64,3)

5 (35,7)

3,20

(N = 100a)

Không

31 (36,0)

55 (64,0)

(1,0 - 10,4)

Kháng I131

Có

34 (47,2)

38 (52,8)

3,28

(N = 100a)

Không

6 (21,4)

22 (8,6)

(1,19 - 9,05)

(N = 100a)

0,022
<

(2,03 - 15,3) 0,001

(N = 80b)
nguyên phát

p

0,538
0,013

0,85

0,682

0,045
0,018

(a) 104 trường hợp UTBMTGBH có 100 trường hợp UTBMTG thể nhú,
không tính 4 trường hợp UTBMTG nang; (b) Trong 100 mẫu UTBMTG nhú
có 20 trường hợp không xác định được kích thước khối u nguyên phát.
- Nhóm tuổi ≥ 45 có nguy cơ hay gặp biến thể nhú tiến triển cao hơn 2,6
lần so với nhóm tuổi < 45 có ý nghĩa thống kê với p = 0,022.
- Biến thể nhú tiến triển gặp ở nam nhiều hơn so với nữ với OR = 6,0,
95%CI: 2,03 - 15,3.
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- Giai đoạn bệnh muộn biểu hiện bệnh ở biến thể nhú tiến triển cao gấp 3
lần so với những trường hợp bệnh ở giai đoạn sớm với p = 0,013.
- Các biến thể nhú tiến triển có nguy cơ gây di căn cao hơn những trường
hợp biến thể nhú trung gian với OR = 3,20, 95%CI: 1,0 - 10,4.
- Tình trạng kháng I131 gặp trong các biến thể nhú tiến triển có nguy cơ
cao hơn 3 lần so với nhóm biến thể nhú trung gian với p = 0,018.
- Không thấy có mối liên quan giữa các biến thể nhú của UTBMTGBH
tái phát, di căn với kích thước u, di căn hạch tại thời điểm u nguyên phát.
Bảng 3.8. Mối liên quan giữa biến thể nhú với các đặc điểm vi thể trong
ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Biến thể Biến thể nhú Biến thể nhú
Vi thể

OR

tiến triển

trung gian

(95%CI)

Có

10 (55,6)

8 (44,4)

2,17

Không

26 (51,0)

25 (49,1)

Có

25 (49,0)

26 (51,0)

Không

9 (22,0)

32 (78,0)

Có

10 (76,9)

3 (23,1)

(N = 100a)

Không

30 (34,5)

57 (65,5)

Canxi

Có

11 (36,7)

19 (63,3)

0,82

(N = 100a)

Không

29 (41,4)

41 (58,6)

(0,34 - 1,98)

Xâm nhập
mạch
(N = 100a)
Xâm nhập xơ
mỡ ngoài hạch
(N = 92b)
Hoại tử

p

(0,77 - 6,09) 0,137
3,42
(1,36 - 8,59) 0,008
6,33
(1,62 - 24,8) 0,004

0,66

(a) 100 trường hợp UTBMTG nhú, không tính 4 trường hợp UTBMTG nang;
(b) 94 trường hợp UTBMTGBH di căn hạch trong đó 92 trường hợp
UTBMTG nhú và không tính 2 trường hợp UTBMTG nang.
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- Trong nhóm biến thể nhú tiến triển có nguy cơ gây hoại tử u cao hơn 6
lần những trường hợp biến thể nhú trung gian với p = 0,004.
- Nguy cơ xâm nhập xơ mỡ trong các biến thể nhú tiến triển cao hơn 3
lần những trường hợp biến thể nhú trung gian có ý nghĩa thống kê (p = 0,008)
với 95%CI:1,36 - 8,59.
- Không thấy có mối liên quan giữa các biến thể nhú của UTBMTGBH
tái phát di căn với tình trạng xâm nhập mạch máu và đặc điểm canxi hóa.
3.2.2. Đặc điểm hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt
hóa tái phát, di căn
Bảng 3.9. Biểu lộ các dấu ấn hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Thể MBH
Dấu ấn
CK19

UTBMTGBH UTBMTG nhú UTBMTG nang
(N = 104)
(N = 100)
(N = 4)
(n, %)
(n, %)
(n, %)
93 (89,4)
93 (93,0)
0

Thyroglobulin

93 (89,4)

90 (90,0)

3 (75,0)

TTF1

90 (86,5)

87 (87,0)

3 (75,0)

Ki67

36 (34,6)

34 (34,0)

2 (50,0)

HBME1

102 (98,1)

99 (99,0)

3 (75,0)

5 (4,8)

5 (5,0)

0

Galactin-3

34 (32,7)

34 (34,0)

0

P53

15 (14,4)

14 (14,0)

1 (25,0)

CD56

- UTBMTGBH tái phát, di căn dương tính chủ yếu với CK19 (89,4%),
Thyroglobulin (89,4%), TTF1 (86,5%), HBME1 (98,1%), dương tính thấp
Ki67 (34,6%), Galectin-3 (32,7%) và P53 (14,4%).
- Tỷ lệ dương tính của các dấu ấn TTF1, Thyroglobulin, HBME1 cao
hơn ở nhú so với thể nang và ngược lại tỷ lệ dương tính với Ki67 và P53 ở thể
nang lại cao hơn ở thể nhú.
- Không có trường hợp thể nang dương tính CK19, CD56 và Galectin-3.
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Bảng 3.10. Biểu lộ các dấu ấn hóa mô miễn dịch trong các biến thể nhú
Biểu lộ của các dấu ấn hóa mô miễn dịch
Thể bệnh

CK19

Thyro

TTF1

Ki67

n (%) globulin n (%) n (%)

HBME1

Galectin-3

n (%)

n (%)

n (%)
Nhú thông thường

52

55

46

11

56

17

(N = 56)

(92,9)

(98,2)

(82,1)

(16,9)

(100)

(30,4)

1

2

1

2

(50,0)

(100)

(50,0)

(100)

Nhú biến thể nang
(N = 2)

0

0

Nhú biến thể tế bào

21

19

19

11

21

8

cao (N = 21)

(100)

(90,5)

(90,5)

(52,4)

(100)

(38,1)

Nhú biến thể tế bào

4

2

4

2

4

3

trụ (N = 4)

(100)

(50,0)

(100)

(50,0)

(100)

(75,0)

Nhú biến thể tế bào

4

3

4

2

4

3

ưa axit (N = 4)

(100)

(75,0)

(100)

(50,0)

(100)

(75,0)

Nhú biến thể tế bào

1

hình thoi (N = 1)

(100)

0

0

Nhú biến thể tế bào

2

2

1

1

2

sáng (N = 2)

(100)

(100)

(50,0)

(50,0)

(100)

Nhú biến thể tế bào

9

8

10

6

10

2

đinh mũ (N = 10)

(90,0)

(80,0)

(100)

(60,0)

(100)

(20,0)

0

1
(100)

1
(100)
0

Các dấu ấn CK19, Thyroglobulin, TTF1, HBME1, Ki67, Galectin-3 biểu
hiện dương tính ở hầu hết các biến thể nhú.
- Thyroglobulin dương tính trong các biến thể nhú từ 50 - 100%.
- CK19 biểu hiện dương tính từ 90 - 100%.
- TTF1 dương tính trong các biến thể nhú từ 50 - 100%.
- Ki67 dương tính từ 16,9 - 60%
- HBME1 dương tính 100% các biến thể nhú.
- Galectin-3 biểu hiện dương tính khác nhau từ 20 - 100%.
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HBME1 dương tính

CK19 dương tính

(Mã tiêu bản A625, x 200)

(Mã tiêu bản B4929 x 200)

Thyroglobulin dương tính

TTF1 dương tính

(Mã tiêu bản B9805, x 200)

(Mã tiêu bản C8168, x 200)

Hình 3.7. Biểu hiện dương tính của các dấu ấn hóa mô miễn dịch
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Bảng 3.11. Mức độ và cường độ biểu hiện CK19, Thyroglobulin, TTF1,
HBME1 trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Dấu ấn
hóa mô
CK19
(N = 93)

Mức độ biểu hiện

Cường độ biểu hiện

< 25%

25-50%

> 50%

Yếu

Vừa

Mạnh

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

18 (19,4) 35 (37,6) 40 (43,0)

5 (5,4)

35 (37,6) 53 (57,0)

Thyroglobulin

6 (6,5)

19 (20,4) 68 (73,1)

0

14 (15,1) 79 (84,9)

3 (3,3)

35 (38,9) 52 (57,8)

5 (5,6)

23 (25,6) 62 (68,9)

6 (5,9)

18 (17,8) 77 (76,2)

2 (2,0)

21 (20,8) 78 (77,2)

(N = 93)
TTF1
(N = 90)
HBME1
(N = 102)
Galectin3
(N = 34)

16 (47,1) 15 (44,1)

3 (8,8)

15 (44,1) 16 (47,1)

3 (8,8)

- Các dấu ấn CK19 dương tính phần lớn lan toả (80,6%) với cường độ
biểu hiện vừa và mạnh (94,6%).
- Thyroglobin dương tính chủ yếu lan toả (93,5%) với cường độ biểu
hiện vừa và mạnh (100%).
- TTF1 dương tính lan toả với tỷ lệ 96,7% với cường độ mạnh và vừa
chiếm 94,5%.
- HBME1 dương tính phần lớn lan toả (94,0%), biểu hiện với cường độ
mạnh và vừa chiếm 98,0%.
- Galectin-3 dương tính phần lớn ở dạng ổ (47,1%), cường độ biểu hiện
yếu và vừa tương ứng là 44,1%, 47,1%.
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Galectin-3 âm tính
(Mã tiêu bản C5606 x 200)

Gaclectin-3 dương tính mạnh, dạng ổ
(Mã tiêu bản D5021 x 200)

Galectin-3 dương tính lan toả, cường
độ yếu (Mã tiêu bản A5753, x 200)

Galectin-3 dương tính lan toả, cường
độ vừa (Mã tiêu bản E4481, x 200)

Hình 3.8. Hình ảnh mức độ và cường độ biểu hiện Galectin-3 trong ung
thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
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Bảng 3.12. Mức độ và cường độ biểu hiện Ki67 trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Mức độ biểu hiện

Cường độ biểu hiện

Dấu ấn hóa mô
miễn dịch

1-3%

3-5%

> 5%

Yếu

Vừa

Mạnh

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

23 (63,9)

10 (27,8)

3 (8,3)

0

Ki67
(N = 36)

10 (27,8) 26 (72,2)

- Mức độ biểu hiện Ki67 dương tính rải rác (1 - 3%) chiếm 63,9%,
dương tính > 5% chiếm 8,3%.
- Cường độ biểu hiện của Ki67 trong UTBMTGBH chủ yếu là mạnh
(72,2%), không có cường độ yếu.
Bảng 3.13. Mức độ và cường độ biểu hiện P53 trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Mức độ biểu hiện

Cường độ biểu hiện

Dấu ấn
hóa mô

P53
(N = 15)

< 25%

25-50%

> 50%

Yếu

Vừa

Mạnh

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

3 (20,0)

10 (66,7)

2 (13,3)

13 (86,7)

2 (13,3)

0

Mức độ biểu hiện P53 ở mức độ vừa (25 - 50%) chiếm 66,7%, cường
độ biểu hiện yếu (86,7%), không có trường hợp nào biểu hiện mạnh.
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Ki67 âm tính

Ki67 dương tính rải rác (2%),

(Mã tiêu bản B3180, x 400)

cường độ mạnh (Mã tiêu bản
D3155, x 400)

Hình 3.9. Biểu hiện Ki67 trong ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn

	
  

	
  

P53 dương tính cường độ yếu

P53 dương tính cường độ vừa

(Mã tiêu bản E579, x 400)

(Mã tiêu bản D5245, x 400)

Hình 3.10. Biểu hiện P53 trong ung thư biểu mô tuyến giáp
biệt hóa tái phát, di căn
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Vùng tế bào u biệt hóa, HE x 100

Tế bào u dạng hình thoi, HE x 200

Thyroglobulin

Galectin-3
	
  

TTF1

BRAF V600E
	
  

Mã tiêu bản C6647
Hình 3.11. Hình ảnh mô bệnh học và hóa mô miễn dịch giúp khẳng định
ung thư tuyến giáp thể nhú biến thể tế bào hình thoi di căn hạch
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Bảng 3.14. Mối liên quan giữa các dấu ấn hóa mô miễn dịch với các biến
thể nhú trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Biến thể
Dấu ấn

Biến thể

Biến thể

nhú tiến nhú trung OR (95%CI)
triển

4,33

1 (14,3)

6 (85,7)

(0,50 - 37,5)

Thyroglobulin Dương tính 32 (35,6)

58 (64,4)

0,14

8 (80,0)

2 (20,0)

(0,03 - 0,69)

Dương tính 38 (43,7)

49 (56,3)

4,26

2 (15,4)

11 (84,6)

(0,89 - 20,4)

Dương tính 21 (61,8)

13 (38,2)

4,0

19 (28,8)

47 (71,2)

(1,67-9,57)

Dương tính 39 (39,4)

60 (60,4)

2,53

0

(1,99 - 4,24)

17 (50,0)

1,18

43 (65,2)

(0,81 - 4,34)

(N = 100)
(N = 100)
TTF1
(N = 100)
Ki67
(N = 100)
HBME1
(N = 100)
Galectin-3
(N = 100)

Dương tính 39 (41,9)

gian
54 (58,1)

CK19

Âm tính
Âm tính
Âm tính
Âm tính
Âm tính

1 (100)

Dương tính 17 (50,0)
Âm tính

23 (34,8)

p

0,15
0,006
0,052
0,001
0,218
0,143

- Biểu hiện Thyroglobulin có liên quan với các biến thể nhú của
UTBMTGBH tái phát, di căn có ý nghĩa thống kê (p = 0,006). Các biến thể
nhú tiến triển biểu lộ Thyroglobulin âm tính cao hơn 14% so với những
trường hợp biến thể nhú trung gian với 95%CI: 0,03 - 0,69.
- Ki67 dương tính ở các biến thể nhú tiến triển cao hơn 4 lần những
trường hợp các biến thể nhú trung gian với 95%CI: 1,67 - 9,57).
- Không tìm thấy mối liên quan giữa biểu lộ các dấu ấn CK19, TTF1,
HBME1, Galectin-3 với các biến thể nhú của UTBMTGBH tái phát, di căn.
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Thyroglobulin dương tính với biến thể Thyroglobulin âm tính với biến thể tế
nhú thông thường
bào “đinh mũ”
(Mã tiêu bản D3155, x 400)
(Mã tiêu bản A7386, x 400)
Hình 3.12. Hình ảnh Thyroglobulin biểu hiện trong các biến thể của ung
thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
3.3. Tình trạng đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến
giáp biệt hóa tái phát, di căn
3.3.1. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E
Bảng 3.15. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E xác định bằng phương pháp
Realtime-PCR
Phương pháp Realtime-PCR
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Dương tính
73
70,2
Âm tính
31
29,8
Tổng
104
100
Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E được xác định bằng phương pháp RTPCR là 70,2%.
Bảng 3.16. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E xác định bằng phương pháp
hóa mô miễn dịch
Hóa mô miễn dịch
Số lượng
Tỷ lệ (%)
Dương tính
73
70,2
Âm tính
31
29,8
Tổng
104
100
Tỷ lệ biểu lộ protein BRAF V600E được xác định bằng phương pháp
hóa mô miễn dịch là 70,2%.
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Bảng 3.17. Mức độ và cường độ biểu lộ BRAF V600E trong ung thư biểu
mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Mức độ
Dấu ấn

Cường độ

< 25%

25-50%

> 50%

Yếu

Vừa

Mạnh

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

BRAF
V600E

7 (9,6)

28 (38,3) 38 (52,1) 9 (12,3) 28 (38,4) 36 (49,3)

(N = 73)
- Mức độ biểu lộ protein BRAF V600E trong UTBMTGBH tái phát di
căn chủ yếu ở dạng lan toả (90,4%).
- 87,7% biểu lộ protein BRAF V600E với cường độ vừa và mạnh, cường
độ yếu chỉ chiếm 12,3%.
Bảng 3.18. Giá trị phương pháp hóa mô miễn dịch so với Realtime-PCR
phát hiện đột biến gen BRAF V600E
Hóa mô miễn dịch

Realtime-PCR

Tổng

Dương tính

Âm tính

Dương tính

70

3

73

Âm tính

3

28

31

Tổng

73

31

104

- Độ nhạy của phương pháp HMMD: 70/73 x 100% = 95,9%
- Độ đặc hiệu của phương pháp HMMD: 28/31 x100% = 90,3%
- Giá trị dự báo dương tính: 70/73 x 100% = 95,9%
- Giá trị dự báo âm tính: 28/31 x 100% = 90,3%
- Độ chính xác của phương pháp: (70+28)/104 x 100% = 94,2%
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Bảng 3.19. Các trường hợp không phù hợp chẩn đoán giữa hai phương
pháp xét nghiệm hóa mô miễn dịch và Realtime-PCR
Chu kỳ (Ct)

STT

Hóa mô miễn

BRAF

Mã

dịch biểu lộ

Invisorb® Spin Tissue Mini

tiêu bản

BRAF V600E

Kit
Đột biến

Nội chuẩn

(FAM)

(VIC)

1

C6647

Dương tính

N/A

30,73

2

D2465

Âm tính

32,48

29,76

3

C2794

Âm tính

31,46

26,67

4

C9195

Âm tính

38,39

28,51

5

B690

Dương tính

N/A

38,77

6

B4358

Dương tính

N/A

37

Chú thích: Invisorb® Spin Tissue Mini Kit: tên thương mại bộ Kit chẩn đoán
FAM: Phát hiện đột biến qua quang phổ; VIC: Nội chuẩn; N/A: không đột biến
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Hình 3.13. Hình ảnh minh hoạ kết quả không phù hợp giữa phương pháp
Realtime-PCR và hóa mô miễn dịch
Hình A, B, C biểu hiện trường hợp BRAF V600E dương tính bằng
HMMD nhưng không phát hiện đột biến gen (mã số C6647). Hình D, E, F
biểu hiện trường hợp BRAF V600E âm tính bằng HMMD nhưng phát hiện
đột biến gen bằng phương pháp sinh học phân tử (mã số D2465).
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Bảng 3.20. Tỷ lệ đột biến BRAF V600E xác định bằng phương pháp
Realtime-PCR trong các thể mô bệnh học
Đột biến
Thể mô bệnh học

BRAF V600E
n (%)

UTBMTG nhú (N = 100)

73 (73,0)

Các biến thể nhú trung gian (N = 60)

38 (63,3)

Thể nhú thông thường (N = 56)

36 (64,3)

Thể nhú biến thể nang (N = 2)

1 (50,0)

Thể nhú biến thể tế bào sáng (N = 2)

1 (50,0)

Các biến thể nhú tiến triển (N = 40)

35 (87,5)

Thể nhú biến thể tế bào cao (N = 21)

20 (95,2)

Thể nhú biến thể tế bào trụ (N = 4)

3 (75,0)

Thể nhú biến thể tế bào ưa axit (N = 4)

4 (100)

Thể nhú với tế bào hình thoi (N = 1)
Thể nhú biến thể Hobnail (N = 10)

0
8 (80,0)

UTBMTG nang (N = 4)

0

- 73,0% trường hợp UTBMTG thể nhú mang đột biến BRAF V600E,
không có trường hợp thể nang nào phát hiện đột biến BRAF V600E.
- Đột biến BRAF V600E xảy ra ở hầu hết các biến thể nhú với các tỷ lệ
khác nhau; trong đó biến thể tế bào cao có tỷ lệ đột biến cao nhất (95,2%). Biến
thể nhú thông thường gặp nhiều nhất và tỷ lệ đột biến BRAF V600E là 64,3%.
- Tỷ lệ đột biến BRAF V600E ở các biến thể tiến triển khá cao (87,5%),
tuy nhiên, tần suất xuất hiện các biến thể đó rất thấp.
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3.3.2. Mối liên quan giữa đột biến gen BRAF V600E với một số đặc điểm
lâm sàng và mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái
phát, di căn
3.3.2.1. Mối liên quan giữa BRAF V600E xác định bằng phương pháp
Realtime-PCR với một số đặc điểm lâm sàng
Bảng 3.21. Mối liên quan giữa BRAF V600E với tuổi, giới trong ung thư
biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn

Đặc điểm về
tuổi, giới
Tuổi (u

≥ 45

Đột biến BRAF V600E
Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

42 (76,4)

13 (41,9)

nguyên
phát)

OR
(95%CI)

1,88
< 45

31 (63,3)

18 (36,7)

(0,80 - 4,39)

≥ 45

40 (76,9)

12 (28,1)

1,92

p

0,14

(N = 104)
Tuổi (u tái
phát)
(N = 104)
Giới
(N = 104)

(0,81 - 4,52)

< 45

33 (63,5)

19 (36,5)

Nam

20 (80,0)

5 (20,0)

1,96

26 (32,9)

(0,66 - 5,82)

Nữ

53 (67,1)

0,13

0,22

- Đột biến BRAF V600E có xu hướng xuất hiện ở nhóm BN ≥ 45 tuổi
cao hơn nhóm < 45 tuổi; tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.
- Không có sự khác biệt về tình trạng đột biến BRAF V600E ở nam và nữ
trong UTBMTGBH tái phát, di căn.
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Bảng 3.22. Mối liên quan giữa BRAF V600E với TNM và giai đoạn bệnh
trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Đột biến BRAF V600E
Đặc điểm

OR

Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

T3-4

15 (55,6)

12 (44,4)

0,28

(N = 82 )

T1-2

45 (81,8)

10 (18,2)

(0,10 - 0,77)

Di căn hạch tại

Có di

thời điểm u

căn

39 (68,4)

18 (31,6)

nguyên phát

Không

Kích thước u
a

(N = 104)

di căn

Giai đoạn bệnh

III - IV

b

(N = 95 )

I - II

(95%CI)

0,83
(0,36 - 1,94)

34 (72,3)

13 (27,7)

22 (73,3)

8 (26,7)

1,22

20 (30,8)

(0,46 - 3,21)

45 (69,2)

p

0,012

0,664

0,684

(a) Trong 104 trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn có 22 trường hợp
không xác định được kích thước khối u nguyên phát.
(b) Trong 104 trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn có 9 trường hợp
không xác định được giai đoạn bệnh lúc ban đầu
- Đột biến BRAF V600E có liên quan đến kích thước u. Những BN có
đột biến BRAF V600E gặp nhiều hơn u có kích thước nhỏ, chưa xâm lấn ra
ngoài tuyến giáp (T1 - 2) so với những trường hợp u có kích thước lớn,
xâm nhập ngoài tuyến giáp (T3 - 4) với p = 0,012.
- Không tìm thấy mối liên quan giữa đột biến BRAF V600E với giai đoạn
bệnh và tình trạng di căn hạch ban đầu tại thời điểm u nguyên phát.
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Bảng 3.23. Mối liên quan giữa đột biến BRAF V600E với nguy cơ tái phát
tại thời điểm u nguyên phát
Đặc điểm nguy cơ tái
phát
Nguy cơ tái

Cao

phát

Thấp - trung

(N = 100*)

gian

Đột biến BRAF V600E
Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

59 (75,6)

19 (24,4)

12 (54,5)

10 (45,5)

OR

p

(95%CI)

2,59
(0,96 - 6,93)

0,054

(*) Trong 104 trường hợp UTBMTGBH có 4 trường hợp không xác định
được yếu tố nguy cơ tái phát ban đầu.
Đột biến gen BRAF V600E có nguy cơ gây bệnh tái phát cao hơn những
trường hợp không mang đột biến BRAF V600E; tuy nhiên, sự sự khác biệt này
chưa có ý nghĩa thống kê (p = 0,054).
Bảng 3.24. Mối liên quan giữa BRAF V600E với di căn xa trong
ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
Đột biến BRAF V600E
Đặc điểm di căn xa
Di căn
Di căn xa

xa

(N = 104)

Không
di căn xa

Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

10 (58,8)

7 (41,2)

63 (72,4)

24 (27,6)

OR
(95%CI)

0,54
(0,19 - 1,60)

p

0,263

Di căn xa không thấy có liên quan đến tình trạng đột biến gen BRAF
V600E (p = 0,263).
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Bảng 3.25. Mối liên quan giữa BRAF V600E với nhóm kháng I131 trong
ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Đột biến gen BRAF
V600E
Đặc điểm kháng I

Nhóm
kháng I131
(N = 104)

OR

131

Kháng
Không
kháng

Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

62 (81,6)

14 (18,4)

p
(95%CI)

6,84
< 0,001

11 (39,3)

17 (60,7)

(2,63 - 17,78)

- Tỷ lệ đột biến BRAF V600E ở nhóm kháng I131 là 81,6%; tỷ lệ đột biến
của nhóm không kháng I131 là 39,3%.
- Đột biến BRAF V600E có mối liên quan đến tình trạng kháng I131 ở BN
UTBMTGBH tái phát, di căn. Nhóm BN kháng I131 mang đột biến BRAF V600E
cao hơn gần 7 lần so với nhóm không kháng I131 với 95%CI: 2,63 - 17,78.
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3.3.3. Mối liên quan giữa đột biến BRAF V600E xác định bằng phương
pháp Realtime-PCR với đặc điểm mô bệnh học
Bảng 3.26. Mối liên quan giữa BRAF V600E với biến thể mô bệnh học
trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Đột biến BRAF
Liên quan giữa các biến thể
UTBMTGBH

V600E
Dương
tính
n (%)

Nhú thông

Biến thể tế

thường và biến

bào cao

thể tế bào cao

Nhú thông

(N = 77)

thường

Nhú thông

Biến thể

thường và biến

nang

thể nang

Nhú thông

(N = 58)

thường

Nhú thông

Biến thể tế

thường và biến

bào đinh mũ

thể tế bào đinh

Nhú thông

mũ (N = 66)

thường

Nhú thông

Biến thể tế

thường và biến

bào trụ

thể tế bào trụ

Nhú thông

(N = 60)

thường

20 (95,2)

Âm tính

1 (4,8)

1 (50)

36 (64,3) 20 (35,7)

8 (80,0)

2 (20,0)

36 (64,3) 20 (35,7)

3 (75)

(95%CI)

p

n (%)

36 (64,3) 20 (35,7)

1 (50)

OR

1 (25)

36 (64,3) 20 (35,7)

11,11
(1,39 - 89,1)

0,56
(0,33 - 9,37)

2,22
(0,43 - 11,5)

1,67
(0,16 - 17,1)

0,008

1,00

0,476

1,00
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- UTBMTG nhú biến thể tế bào cao có tỷ lệ đột biến BRAF V600E cao
hơn so với biến thể nhú thông thường có ý nghĩa thống kê với p = 0,008.
- Không tìm thấy mối liên quan tình trạng đột biến BRAF V600E trong
biến thể nhú thông thường với các biến thể nhú tế bào “đinh mũ”, biến thể
nang, biến thể tế bào trụ.
Bảng 3.27. Mối liên quan giữa BRAF V600E với mẫu cấu trúc trong ung
thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Đột biến gen
BRAF V600E
Đặc điểm

Mẫu cấu
trúc
(N = 104)

Thành phần
nhú > 50%
Thành phần
nhú-đặc

Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

50 (76,9)

15 (23,1)

23 (59,0)

16 (41,0)

OR
(95%CI)

2,32
(0,98 - 5,48)

p

0,053

Đột biến gen BRAF V600E có xu hướng cao hơn ở thành phần mô bệnh
học nhú > 50% so với thành phần nhú - đặc; tuy nhiên mối liên quan chưa có
ý nghĩa thống kê.
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Bảng 3.28. Mối liên quan giữa BRAF V600E với đặc điểm vi thể trong
ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
Đột biến BRAF V600E
Đặc điểm vi thể

Dương tính

Âm tính

n (%)

n (%)

OR
(95%CI)

Xâm nhập mạch

Có

14 (70,0)

6 (30,0)

0,99

(N = 104)

Không

59 (70,2)

25 (29,8)

(0,34 - 2,87)

Xâm nhập xơ

Có

42 (80,8)

10 (19,2)

(N = 94*)

Không

26 (61,9)

16 (38,1)

(1,02 - 6,55)

Hoại tử

Có

11 (73,3)

4 (26,7)

1,2

(N = 104)

Không

62 (69,7)

27 (30,3)

(0,35 - 4,10)

Canxi

Có

21 (70,0)

9 (30,0)

0,99

(N = 104)

Không

52 (70,3)

22 (29,7)

(0,40 - 2,50)

mỡ ngoài hạch

2,59

p

0,983

0,042

0,774

0,978

(*) 104 trường hợp UTBMTGBH có 94 trường hợp mẫu hạch còn lại 10 mẫu
ở giường tuyến giáp và vị trí khác.
- Đột biến gen BRAF V600E ở nhóm hạch di căn có xâm nhập xơ mỡ
cao hơn ở nhóm hạch di căn không xâm nhập xơ mỡ (p = 0,042).
- Không tìm thấy có mối liên quan giữa đột biến BRAF V600E với tình
trạng xâm nhập mạch, hoại tử và canxi hóa.
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CHƯƠNG 4
BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi và giới
Nghiên cứu 104 trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn chúng tôi thấy
độ tuổi trung bình là 48,1 ± 16,2 tuổi (12 - 84 tuổi) (Bảng 3.1). Kết quả của
chúng tôi thu được cũng tương tự như trong nghiên cứu của Frasoldati, độ
tuổi tái phát, di căn hạch trung bình của UTBMTGBH là 49,5 ± 17,8 tuổi (17
- 83 tuổi) [33]. Trong khi độ tuổi trung bình mắc khối u nguyên phát là 35,7
tuổi [7]. Theo nghiên cứu của Phạm Thị Minh Bảo và cộng sự, tuổi trung bình
của BN mắc UTBMTGBH là 42,5 ± 12,8 tuổi (9 - 73 tuổi) [65]. Nghiên cứu
của Nguyễn Thị Lan Hương trên 303 BN UTBMTGBH có độ tuổi trung bình
là 41,6 ± 13,6 tuổi [76]. Còn trong nghiên cứu của chúng tôi độ tuổi mắc u
nguyên phát là 44,2 ± 15,6 tuổi (Bảng 3.1). UTBMTGBH tái phát, di căn gặp
ở nhóm tuổi ≥ 45 và nhóm tuổi < 45 không có sự khác biệt (Bảng 3.1). Trong
nghiên cứu của tác giả Mazzaferrie, tỷ lệ tái phát tăng lên ở những BN nhiều
tuổi, đặc biệt là nhóm BN > 60 tuổi [7]. Qua nghiên cứu của chúng tôi và một
số nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy xu hướng tái phát,
di căn hay gặp nhiều hơn ở BN có độ tuổi cao hơn.
Bệnh UTBMTGBH hay gặp ở nữ, chiếm 76,0%; tỷ lệ nữ/nam trong
nghiên cứu là 3,2/1(Biểu đồ 3.1). Trong nghiên cứu của Trịnh Quang Diện
[77] và Trần Ngọc Dũng [68], tỷ lệ nữ mắc bệnh chiếm ưu thế, tương ứng là
86,6% và 93,75%. Trong nghiên cứu của Trịnh Thị Minh Châu [5] và Phạm
Thị Minh Bảo [65] tỷ lệ nữ/nam là 4/1. Nghiên cứu của tác giả Mazzaferri tỷ
lệ nữ/nam là 2,2/1 và tỷ lệ nam và nữ tái phát tương đương nhau tương ứng là
29% và 31% [7]. Như vậy, tỷ lệ nữ và nam mắc bệnh trong nghiên cứu của
chúng tôi cho thấy có sự phù hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước, tỷ
lệ nữ mắc bệnh gấp 2 - 4 lần so với nam giới.
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4.1.2. Vị trí tái phát, di căn của ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
UTBMTGBH tái phát, di căn gặp nhiều nhất ở hạch, chiếm 90,4% (Bảng
3.2) và tỷ lệ này cũng là 81% trong nghiên cứu của Ito [78]. Vị trí tái phát
được phẫu thuật tại giường tuyến giáp chiếm 13,5%; ngoài ra, gặp ở các vị trí
khác như khí quản, da, tuyến ức. Tái phát tại giường tuyến giáp và di căn
hạch chiếm 8,7% (Bảng 3.2). Qua các nghiên cứu cho thấy UTBMTGBH có
tỷ lệ tái phát, di căn khoảng 5 - 39,2% [5],[7],[32],[34]. Tỷ lệ tái phát hay gặp
nhất ở hạch, tiếp đến vị trí giường tuyến giáp và di căn xa [7],[32]. Trong đó,
tỷ lệ tái phát tại chỗ gặp khoảng 18 - 21%, di căn hạch là 53 - 81%
[7],[32],[78]; vừa tái phát tại chỗ và di căn hạch chiếm 6% [32]. Nghiên cứu
của tác giả Lê Duy Hưng đánh giá kết quả điều trị I131 ở 496 BN
UTBMTGBH di căn cho thấy tỷ lệ di căn hạch chiếm cao nhất (94,2%), trong
đó 32,1% di căn hạch cổ phối hợp với những vị trí di căn khác [66]. Tỷ lệ di
căn xa hay gặp chủ yếu ở phổi, trung thất và xương [5],[7],[66]. Trong các
nghiên cứu này, các tác giả khẳng định tái phát, di căn chủ yếu dựa trên chẩn
đoán hình ảnh như XHTT, siêu âm kết hợp với xét nghiệm FNA hoặc sinh
thiết chứ không hoàn toàn khẳng định dựa vào kết quả MBH như trong
nghiên cứu của chúng tôi.
4.1.3. Phân nhóm bệnh nhân theo nhóm kháng I131
Xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung nhiều vào nhóm UTBMTGBH
kháng I131 để nhằm mục đích quản lý những trường hợp này tốt hơn. Trên cơ
sở các nghiên cứu đó, Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ đã đưa vào hướng dẫn quản lý
và điều trị những trường hợp UTBMTGBH kháng i-ốt [9]. Dựa theo phân loại
này, UTBMTGBH tái phát, di căn trong nhóm nghiên cứu có tỷ lệ kháng I131
cao (73,1%); trong đó, nhóm kháng I131 loại 2 chiếm tỷ lệ cao nhất (38,5%);
nhóm kháng I131 loại 1 chiếm 23,1%; nhóm kháng 4 là 8,7% (Biểu đồ 3.2).
Cũng theo định nghĩa của Schlumberger, nhóm kháng I131 loại 1 là nhóm
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không có hiệu quả [79]. Hơn nữa, những BN có tổn thương tái phát, di căn
không bắt i-ốt trên XHTT chẩn đoán thì cũng được xem như là kháng I131 vì
kết quả điều trị I131 những lần tiếp theo cũng rất hạn chế [9]. Trong phân loại
thứ 2, khối u mất khả năng bắt i-ốt sau một thời gian điều trị i-ốt. Những BN
này thường có khối di căn lớn, i-ốt phóng xạ đã loại trừ những tế bào u biệt
hóa còn bắt I131 còn lại những vùng tế bào kém biệt hóa thì không bị I131 tiêu
diệt và do đó bệnh sẽ tiến triển. Ở nhóm kháng i-ốt loại 3, I131 vẫn tập trung ở
một số tổn thương tái phát, di căn. Trường hợp này thường gặp ở những BN
có nhiều tổn thương di căn lớn được xác định trên hình ảnh18FDG-PET hoặc
CT so với XHTT. Về mặt điều trị, tuy được xếp vào nhóm kháng I131 nhưng
những BN này vẫn tiếp tục được điều trị I131 cho những tổn thương còn bắt iốt và kết hợp với liệu pháp điều trị tại chỗ (xạ trị ngoài, tiêm ethanol, đốt sóng
cao tần…) cho những tổn thương không bắt i-ốt. Kháng i-ốt nhóm 4 là nhóm
BN bệnh vẫn tiến triển di căn cho dù tổn thương vẫn bắt i-ốt. Một điều rõ
ràng bệnh tiến triển vẫn xảy ra sau một quá trình điều trị đủ liều I131, điều trị
tiếp i-ốt phóng xạ sẽ không còn hiệu quả mà còn có nguy cơ biến chứng và
ung thư thứ phát do hậu quả của i-ốt phóng xạ [80].
4.1.4. Thời gian tái phát, di căn của ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa
BN UTBMTGBH sau khi được phẫu thuật tuyến giáp, vét hạch cổ sẽ
được điều trị I131 để xoá mô giáp và/hoặc điều trị di căn. XHTT I131 sau lần
điều trị đầu tiên cho biết thêm thông tin trong việc đánh giá giai đoạn bệnh,
đặc biệt những BN có di căn xa. Xét nghiệm Tg, anti-Tg, chụp XHTT chẩn
đoán với I131 trong điều kiện BN đã ngừng hormon tuyến giáp để đạt TSH >
30 µIU/ml là các xét nghiệm cơ bản phát hiện tái phát, di căn với thời gian
khoảng 6 tháng sau điều trị I131 lần đầu. Trong nghiên cứu này, thời gian tái
phát, di căn trung bình từ sau khi điều trị i-ốt lần đầu là 40,7 ± 41,3 tháng,
trung vị là 26 tháng. Thời gian tái phát trung bình của nhóm kháng I131 (37,3 ±
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32,5 tháng) ngắn hơn thời gian nhóm không kháng I131 (50,0 ± 58,8 tháng).
Tuy nhiên, trung vị của hai nhóm là như nhau, sự khác biệt không có ý nghĩa
thống kê với p = 0,286 (Bảng 3.3). Thời gian tái phát, di căn sau khi kết thúc
điều trị ban đầu trong nghiên cứu của Coburn là 40,4 tháng [32]. Thời gian tái
phát, di căn hạch sau phẫu thuật và vét hạch của BN UTBMTGBH trong
nghiên cứu của Lango là 39 tháng [74]; còn trong nghiên cứu của Ito khi tập
trung nghiên cứu về tái phát, di căn nhóm hạch trung tâm là 60 tháng (5 - 207
tháng) [78]. Thời gian tái phát, di căn có khác nhau trong các nghiên cứu là
do các tác giả lựa chọn tiêu chuẩn tái phát và vị trí tái phát khác nhau. Trong
nghiên cứu của Ito, tác giả chọn tiêu chuẩn tái phát sau khi phẫu thuật tuyến
giáp (một phần hoặc toàn bộ) và vét hạch. Trong nghiên cứu của chúng tôi lựa
chọn thời gian tái phát sau khi kết thúc điều trị I131 lần đầu để đánh giá chính
xác nhất những trường hợp không phát hiện được di căn xa trước và sau khi
phẫu thuật UTBMTG như theo hướng dẫn của AJCC năm 2010 [6]. Như vậy,
thời gian tái phát, di căn ở nhóm kháng I131 ngắn hơn so với thời gian tái phát,
di căn nói chung của UTBMTGBH. Thời gian tái phát ngắn liên quan đến tiên
lượng bệnh. Nghiên cứu của Lin cho thấy những BN UTBMTG nhú có cùng
các đặc điểm lâm sàng và GPB, bệnh tái phát, di căn trong khoảng 1 năm có
tiên lượng xấu hơn so với những trường hợp có thời gian tái phát dài hơn [81].
4.1.5. Đánh giá giai đoạn TNM và nguy cơ tái phát
- Kích thước u
Trong nghiên cứu của chúng tôi, hơn 50% BN có kích thước u T1 - 2 (u
có kích thước ≤ 4 cm, trong giới hạn tuyến giáp), 13,5% u ở giai đoạn T4
tương ứng với giai đoạn T3 (12,5%) (Bảng 3.4). Nghiên cứu của Frasoldati về
tình trạng hạch di căn trong UTBMTG nhú cho thấy 60% kích thước u ở giai
đoạn T1 và T2 [33], tương tự như kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Trong
nghiên cứu của Lango về tình trạng di căn hạch ở những trường hợp u nguyên
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phát xâm lấn ngoài tuyến giáp có tới 60% kích thước u T3 và T4 [74]. Trong
số BN nghiên cứu, 22,0% số BN không được đánh giá kích thước u (Bảng
3.4). Điều đó chứng tỏ việc chẩn đoán giai đoạn BN UTBMTGBH chưa được
quan tâm trước phẫu thuật cũng như đánh giá khả năng xâm lấn lúc phẫu
thuật. Do đó, ảnh hưởng đến đánh giá giai đoạn, tiên lượng và điều trị BN. Cụ
thể, BN có khối u T1 và T2 được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng cắt bỏ
được toàn bộ khối u, đáp ứng tốt với điều trị I131 và thường có tiên lượng tốt.
Ngược lại, BN có khối u T4 thường được phát hiện ở giai đoạn muộn và/hoặc
khối u tiến triển phá vỡ vỏ bao tuyến giáp xâm lấn ra các tổ chức xung quanh
gây khó khăn cho phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u. Những BN có khối u xâm
lấn tại vùng có tỷ lệ tái phát sau điều trị cao gấp 1,5 lần so với BN có khối u
chưa xâm lấn và tỷ lệ tử vong tăng cao trong vòng 10 năm đối với BN có khối
u T4 [7]. Do đó, mặc dù điều trị I131 nhiều lần nhưng khó tiêu diệt được hết
tổn thương tại chỗ và bệnh có tiên lượng xấu. Theo quan điểm của
Schlumberger, những BN không có khả năng phẫu thuật toàn bộ tuyến giáp,
điều trị I131 không hiệu quả thì được quản lý như những trường hợp kháng i-ốt
[79].
- Di căn hạch
Tại thời điểm chẩn đoán, UTBMTGBH nguyên phát có tỷ lệ di căn hạch
là 54,8%; trong đó, di căn một hoặc nhiều nhóm hạch cổ bên, hạch đối bên
(N1b) chiếm cao nhất (51,9%) (Bảng 3.4). Tác giả Trần Ngọc Dũng nghiên
cứu 1315 trường hợp UTBMTG có 95,06% trường hợp UTBMTGBH và tỷ lệ
di căn hạch tại thời điểm chẩn đoán là 23,4% [68]. Trong nghiên cứu của
Zaydfudim, tỷ lệ này cũng chỉ là 22% trong UTBMTG nhú và 2% trong
UTBMTG nang [82]. Như vậy, những BN được chẩn đoán UTBMTGBH tái
phát, di căn có tình trạng di căn hạch tại thời điểm phẫu thuật u nguyên phát
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khá cao. Di căn hạch tại thời điểm chẩn đoán ung thư tuyến giáp có liên quan
đến tiên lượng bệnh, tái phát và thời gian sống thêm.
- Phân loại giai đoạn bệnh
Nhiều hệ thống phân loại UTBMTG được đưa ra nhằm quản lý, tiên
lượng BN như phân loại TNM của AJCC, phân loại theo tuổi, di căn, kích
thước và sự xâm lấn của u, kết quả phẫu thuật (AMES, AGES, MACIS)
nhưng phân chia giai đoạn của AJCC được sử dụng rộng rãi hơn cả. Theo
phân loại của AJCC năm 2010 (Bảng 2.2), 51,7% BN trong nghiên cứu ở giai
đoạn I, 5,8% ở giai đoạn II, giai đoạn III có 4,8%, 24,0% BN ở giai đoạn IV
(Bảng 3.4). Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả cũng tương tự như trong
nghiên cứu của Lango, giai đoạn I chiếm tỷ lệ cao nhất 68%, sau đó đến giai
đoạn IV chiếm 19,6%, giai đoạn III, IV đều chiếm 4% [74]. Còn trong nghiên
cứu của Fasodalti về tình trạng tái phát, di căn hạch sau khi kết thúc điều trị
ban đầu cho thấy giai đoạn I vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (33,3%), tiếp đến là giai
đoạn III (27,5%), còn giai đoạn II và IV đều là 19,6% [33]. Barllo nghiên cứu
trên 50 trường hợp UTBMTG thể nhú tái phát, di căn kháng I131 đánh giá giai
đoạn ban đầu cũng cho thấy tỷ lệ cao nhất ở giai đoạn I (54%), giai đoạn II là
2%, và giai đoạn III và IV là 36,0% [71]. Những BN UTBMTGBH kháng I131
hay gặp tỷ lệ cao ở giai đoạn muộn hơn.
- Nguy cơ tái phát
Cách phân chia giai đoạn TNM theo AJCC không phải là yếu tố quyết
định cho việc điều trị UTBMTG. Mặc dù cách phân loại của AJCC có khả
năng tiên lượng tình trạng tử vong nhưng không được thiết lập để dự đoán
khả năng tái phát, một vấn đề thường gặp trong UTBMTG. Hiệp hội Tuyến
giáp Mỹ năm 2009 đã đưa ra bảng đánh giá nguy cơ tái phát ở BN UTBMTG
căn cứ vào đặc điểm u nguyên phát (có hoặc không xâm lấn ra ngoài vỏ bao
tuyến giáp), khả năng cắt bỏ hoàn toàn u nguyên phát, đặc điểm MBH, di căn
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hạch hoặc di căn xa, đặc điểm XHTT sau điều trị I131 và nồng độ Tg huyết
thanh (Bảng 2.3). Từ đó, phân chia BN thành các nhóm có nguy cơ cao với tỷ
lệ tử vong, tái phát cao hay nhóm có nguy cơ thấp với tỷ lệ tử vong và tái phát
thấp và căn cứ vào đó để lựa chọn chiến thuật điều trị thích hợp, đề xuất các
phương pháp theo dõi [73]. BN có nguy cơ tái phát trung bình và cao trong
nghiên cứu chiếm đa số (90,4%), đặc biệt 75,0% BN có nguy cơ tái phát cao
(Bảng 3.4). Trong nghiên cứu của Tuttle, bệnh tồn tại dai dẳng về mặt cấu
trúc hoặc tái phát, di căn khoảng 3% ở nhóm nguy cơ thấp, 21% ở nhóm nguy
cơ trung bình và 68% ở nhóm nguy cơ cao (sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê với p < 0,001). Phân tầng lại yếu tố nguy cơ trong 2 năm đầu theo dõi giảm
khả năng tìm thấy bệnh tồn tại dai dẳng về mặt cấu trúc hoặc tái phát đến 2%
nguy cơ thấp, 2% nguy cơ trung gian và 14% nguy cơ cao [83]. Tuy nhiên với
bất kỳ hệ thống phân loại nào, nguy cơ tái phát trong các trường hợp (thấp,
trung bình và cao) có thể khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm lâm sàng cụ thể
của từng BN cũng như liên quan đến chi tiết từng thể MBH, mức độ xâm lấn
mạch máu hoặc mức độ liên quan đến hạch bạch huyết di căn.
4.2. Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
4.2.1. Đặc điểm mô bệnh học
4.2.1.1. Các biến thể mô bệnh học
UTBMTGBH bắt nguồn từ tế bào biểu mô nang tuyến giáp gồm hai thể
chính là UTBMTG nhú và UTBMTG nang. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
tỷ lệ UTBMTG nhú tái phát, di căn chiếm cao nhất 96,1%, UTBMTG nang
chiếm 3,9% (Bảng 3.5). Tỷ lệ này cũng tương tự trong trong nghiên cứu của
Trịnh Quang Diện và Trần Ngọc Dũng khoảng 90% UTBMTG nhú, tỷ lệ
UTBMTG nang thấp hơn rất nhiều [68],[77]. UTBMTG nhú thường di căn
hạch và UTBMTG nang thường di căn theo đường máu, thậm chí ngay tại
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thời điểm phát hiện khối u nguyên phát đã có di căn phổi, xương, não…và
thông thường những vị trí đó dường như không thể phẫu thuật. Do đó, mẫu
nghiên cứu của chúng tôi tập trung chủ yếu vào nhóm tái phát, di căn có thể
phẫu thuật được. Chính vì vậy, số liệu chúng tôi thu nhận được ở thể nang
thấp hơn nhiều so với thể nhú.
Phân loại mới nhất của WHO 2017 chia UTBMTG nhú làm 15 biến thể.
Dựa vào các yếu tố tiên lượng về mặt hình thái, sinh học phân tử và tiến triển
lâm sàng mà những biến thể này được xếp thành 3 nhóm biến thể có độ ác
tính thấp, độ ác tính trung gian và độ ác tính cao [37]. Các biến thể có độ ác
tính thấp là biến thể vi nhú, biến thể nang không xâm nhập vỏ. Biến thể nhú
thông thường, thể nhú biến thể nang được xếp vào nhóm nguy cơ trung gian
và trong nghiên cứu này còn gọi là biến thể trung gian. Ngoài ra, trong nhóm
biến thể trung gian còn có biến thể tế bào sáng, biến thể giống Warthin và
biến thể nhú có thành phần mô đệm giống viêm xơ (papillary thyroid
carcinoma with fibromatosis facillitis like stroma). Các thể còn lại được xếp
vào nhóm biến thể tiến triển. Số liệu thu được trong nghiên cứu cho thấy biến
thể nhú thông thường vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (53,8%), tiếp đến là thể nhú
biến thể tế bào cao (20,2%), biến thể nhú tế bào “đinh mũ” (9,4%) (Bảng 3.5).
Nghiên cứu của Lango về tình trạng tái phát, di căn hạch sau khi kết thúc điều
trị ban đầu cho thấy tỷ lệ MBH thể nhú thông thường vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất
(72,4%), tiếp đến là biến thể tế bào cao (20,7%), còn lại là thể nhú biến thể
nang [74]. UTBMTG nhú biến thể tế bào cao gây tái phát với tỷ lệ là 22,2%
trong khi biến thể nhú thông thường có tỷ lệ tái phát chỉ là 6,5% [84]. Trước
đây các nhà GPB thường ít chú trọng phân tích chi tiết các biến thể nhưng
những biến thể này ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều trị và tiên lượng bệnh.
Trong nghiên cứu của Ito, phân tích đa biến trường hợp tái phát hạch cổ trung
tâm cho thấy yếu tố MBH thể bệnh tiến triển là yếu tố tiên lượng độc lập
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không chỉ quan trọng trong đánh giá tổn thương nguyên phát mà còn có giá trị
tiên lượng hạch tái phát [78]. Các biến thể của UTBMTGBH có liên quan đến
tỷ lệ tử vong với những trường hợp di căn xa. Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ đã đưa
các đặc điểm biến thể tiến triển (biến thể tế bào cao, biến thể tế bào trụ, biến
thể tế bào “đinh mũ”) là một trong những tiêu chí phân tầng nguy cơ tái phát
để có kế hoạch điều trị, quản lý tốt BN UTBMTGBH [9]. Những BN có thể
MBH tiến triển nên được điều trị phẫu thuật rộng rãi, xạ trị và cân nhắc liệu
pháp điều trị đích đặc biệt trong những trường hợp tái phát, di căn kháng I131.
4.2.1.2. Các đặc điểm vi thể
- Tình trạng xâm nhập mạch máu
Xâm nhập mạch máu là tình trạng các tế bào u phát triển trong mạch
được phủ bởi các tế bào nội mô hoặc gắn vào thành mạch hoặc hỗn hợp fibrin.
Trong nghiên cứu này, tình trạng xâm nhập mạch nói chung của
UTBMTGBH tái phát, di căn là 19,2% (Bảng 3.6). UTBMTG nang được biết
rằng di căn chủ yếu theo đường mạch máu, trong khi UTBMTG nhú di căn
chủ yếu theo hệ thống mạch bạch huyết. Tỷ lệ xâm nhập mạch ở khối u
nguyên phát ở UTBMTG nang trong nghiên cứu của Falvo là 45% [85].
Trong các khối u nguyên phát, tình trạng xâm nhập mạch hay gặp mạch máu
ở vùng vỏ [50], còn khi tái phát tại giường tuyến giáp chủ yếu là các đám tế
bào xâm nhập mô liên kết xơ. Đó cũng có thể là lý do tỷ lệ xâm nhập mạch
không cao ở thể nang trong những trường hợp tái phát. Tỷ lệ xâm nhập mạch
máu của UTBMTG nhú trong các báo cáo dao động 7,6 - 33% [51]. Sự khác
biệt này có thể liên quan đến tiêu chuẩn chẩn đoán xâm nhập mạch.
- Tình trạng hoại tử
Hoại tử được đánh giá như là “hiện tượng chết không theo chương trình”
và ít gặp trong UTBMTGBH. Trong nghiên cứu, chúng tôi thấy tỷ lệ hoại tử
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trong tổn thương tái phát, di căn UTBMTGBH là 14,4% (Bảng 3.6). Tiêu
chuẩn hoại tử là một trong những tiêu chí để phân loại UTBMTG kém biệt hóa
[37]. Phân loại khối u tuyến giáp không phải quan trọng là đánh giá chính xác
thể bệnh mà quan trọng đánh giá xu hướng tiến triển của bệnh. Một số tác giả
đánh giá hoại tử như là một yếu tố đánh giá độ mô học trong UTBMTG nhú.
Độ mô học được đánh giá dựa vào xâm nhập mạch, nhân chia và hoại tử [54].
Chính vì hoại là một đặc điểm vi thể ít gặp trong UTBMTGBH nên khi có dấu
hiệu hoại tử các nhà GPB nên lưu ý cùng với các tiêu chí khác để đánh giá độ
mô học cao hơn hay thể bệnh tiến triển hơn.
- Đặc điểm canxi hóa
Đặc điểm canxi hóa là đặc điểm quan trọng trên hình ảnh siêu âm của
tuyến giáp, đặc biệt đánh giá những trường hợp khối u ác tính. Tuy nhiên, đặc
điểm canxi hóa trên MBH ít ý nghĩa hơn. Trong nghiên cứu này, đặc điểm
canxi hóa được phát hiện trên hình ảnh vi thể là 28,8% (Bảng 3.6). Đặc điểm
canxi có thể là thể cát, mô đệm xơ canxi hóa hoặc hình thành xương.
Cơ chế hình thành thể cát, mô đệm canxi ít được biết đến. Về mặt hình
thái, thể cát được đánh giá ban đầu như là hình thành do hoại tử, canxi trong
mạch máu hoặc huyết tắc mạch bạch huyết [86]. Tuy nhiên, những quan điểm
khác cho rằng canxi hình thành trong tế bào và tập trung như “ổ trứng”. Quan
điểm được chấp nhận nhiều nhất là thể cát trong UTBMTG nhú được tìm thấy
có liên quan đến tế bào u [87]. Canxi hóa mô đệm xuất hiện bởi vì canxi lắng
đọng trong mô đệm. Canxi được quan sát trên hình ảnh siêu âm phân chia làm
hai loại canxi thô và vi canxi. Đối chiếu hình ảnh vi thể MBH cho thấy thể cát
hầu hết biểu hiện đặc điểm vi canxi [88]. Biểu hiện vi canxi có ý nghĩa quan
trọng trong chẩn đoán khối u và hạch liên quan đến tuyến giáp trước phẫu
thuật. Thể cát là đặc trưng chẩn đoán cho UTBMTG nhú mặc dù đôi khi cũng
có thể gặp trong tổn thương tuyến giáp lành tính [55],[89].
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- Tình trạng xâm lấn mô xơ - mỡ
Theo nhận định của Lango, xâm lấn ngoài hạch được xác định trên MBH
do các tế bào u xâm lấn qua lớp vỏ hạch vào trong mô xơ mỡ xung quanh [74].
Trong nghiên cứu trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn, chúng tôi chỉ
phân tích đặc điểm này trên các mẫu bệnh phẩm là hạch di căn. Những trường
hợp tái phát tại giường tuyến giáp, di căn khí quản…chúng tôi không đánh giá
do tính chất giải phẫu đã thay đổi. Tỷ lệ xâm lấn ngoài hạch trong nghiên cứu
khá cao, chiếm 55,3% (Bảng 3.6). Đối với các khối u nguyên phát, tình trạng
xâm lấn ngoài tuyến giáp xảy ra khoảng 30% các trường hợp UTBMTG nhú
[90]. Hầu hết phát hiện này chỉ được nhìn thấy dưới kính hiển vi trên các mẫu
tiêu bản MBH. Tình trạng xâm lấn ngoài hạch tăng nguy cơ di căn xa, bệnh
tồn tại dai dẳng và tăng tỷ lệ tử vong [91].
4.2.1.3. Mối liên quan các biến thể nhú với đặc điểm lâm sàng và vi thể
- Mối liên quan thể mô bệnh với đặc điểm lâm sàng
Độ tuổi tăng lên được xem như là yếu tố tiên lượng bệnh kém mặc dù
điểm giới hạn tuổi chính xác chưa được xác định thống nhất. Số liệu của
chúng tôi cho thấy nhóm biến thể nhú tiến triển hay gặp ở độ tuổi ≥ 45 tuổi
cao hơn so với < 45 tuổi với OR = 2,60, 95%CI: 1,14 - 5,60 (Bảng 3.7). Do số
liệu ở từng biến thể thấp, chúng tôi không phân tích chi tiết từng biến thể liên
quan đến tuổi. Trong nghiên cứu Wang và cộng sự, biến thể tiến triển như là
biến thể tế bào cao có độ tuổi trung bình là 50,1 tuổi (41 - 66 tuổi) so với độ
tuổi trung bình của biến thể trung gian như biến thể nhú thông thường là 45,7
tuổi (34 - 53 tuổi) [84].
UTBMTGBH gặp chủ yếu ở nữ giới, tỷ lệ nữ/nam gấp khoảng 3 lần
(Biểu đồ 3.1) nhưng các biến thể tiến triển của UTBMTG thể nhú lại gặp
nhiều ở nam hơn nữ. Cụ thể, ở những BN nam gặp thể bệnh tiến triển cao gấp
6 lần so với BN nữ với 95%CI: 2,03 - 15,3 (Bảng 3.7). UTBMTGBH thường
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gặp ở phụ nữ và tỷ lệ di căn UTBMTG nhú của nữ/nam trong nghiên cứu của
Chrisoulidou là 1,26/1 nhưng tỷ lệ tử vong của nam cao hơn so với nữ tương
ứng là 52% nam và 31% nữ. Tuy nhiên, điều này chưa thật sự có ý nghĩa
thống kê vì số lượng đối tượng nghiên cứu còn hạn chế [92].
Đánh giá giai đoạn bệnh khá quan trọng đối với lâm sàng để từ đó quyết
định chiến lược điều trị cũng như tiên lượng BN. Khi tìm hiểu mối liên quan
với giai đoạn bệnh chúng tôi nhận thấy có sự phù hợp giữa giai đoạn bệnh
muộn với thể bệnh tiến triển. Những trường hợp thể nhú tiến triển ở giai đoạn
III - IV cao gấp 3 lần so với giai đoạn I - II (95% CI: 1,26 - 7,93). Một số báo
cáo về biến thể tiến triển tế bào “đinh mũ” cho thấy tại thời điểm chẩn đoán
BN đã ở giai đoạn III - IV [93]. Mặt khác, qua nghiên cứu chúng tôi nhận
thấy các biến thể nhú tiến triển hay gặp tình trạng kháng I131 cao gấp hơn 3
lần nhóm không kháng I131 với 95%CI: 1,19 - 9,05 (Bảng 3.7). Trong nghiên
cứu của Rivera cho thấy những trường hợp kháng I131 có sự chuyển đổi thể
bệnh sang thể MBH ác tính hơn chiếm tới 63% [94].
Di căn xa được coi như là giai đoạn muộn trong các ung thư nói chung
nhưng đối với UTBMTGBH đáp ứng với điều trị i-ốt thì ngay khi BN lớn tuổi
di căn xa, tỷ lệ sống sau 5 năm vẫn đạt 50% [58]. Trong nghiên cứu, chúng tôi
ghi nhận các biến thể nhú tiến triển gặp di căn xa cao gấp 3 lần so với biến thể
nhú trung gian với 95%CI: 1,0 - 10,4 (Bảng 3.7). Di căn xa ở trường hợp biến
thể nhú tiến triển như biến thể tế bào cao chiếm tỷ lệ 8,6% trong khi tỷ lệ này
gặp trong biến thể trung gian như biến thể tế bào nhú thông thường chỉ là 3%
[84]. Khi tìm hiểu mối liên quan giữa các biến thể nhú với kích thước u, di căn
hạch tại thời điểm nguyên phát cũng như nguy cơ tái phát chúng tôi không tìm
thấy mối liên quan với các biến thể của UTBMTG nhú (Bảng 3.7). Tuy nhiên,
UTBMTG đáp ứng lâm sàng rất khác nhau và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chứ
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không chỉ phụ thuộc vào thể MBH, tuổi mắc bệnh, kích thước ổ di căn, vị trí di
căn, có bắt 18FDG -PET hoặc bắt i-ốt trên xạ hình sau khi xoá mô giáp.
- Mối liên quan các biến thể nhú với đặc điểm vi thể
Các đặc điểm vi thể trong UTBMTGBH có ý nghĩa khác nhau trong việc
tiên lượng bệnh được quyết định bởi sự xâm lấn về mặt sinh học của khối u.
Các yếu tố như đặc điểm nhân không điển hình, hoại tử và xâm nhập mạch,
xâm nhập xơ mỡ được xem như là những biểu hiện tiến triển của bệnh. Tìm
hiểu mối liên quan giữa các thể bệnh tiến triển, thể bệnh trung gian với các
đặc điểm MBH về xâm nhập mạch máu, xâm nhập xơ mỡ hay đặc điểm canxi
cho thấy nhóm thể bệnh tiến triển xâm nhập xơ mỡ cao hơn có ý nghĩa thống
kê so với nhóm thể bệnh trung gian với OR = 3,42 với 95%CI: 1,36 - 8,59
(Bảng 3.8). Xâm nhập ngoài hạch và quanh tuyến giáp (cơ và mô mềm) liên
quan đến tăng tỷ lệ bệnh tái phát, bệnh tồn tại dai dẳng, di căn xa và tử vong
[74],[91]. Những BN UTBMTGBH khi tái phát, di căn hạch thường có tính
chất xâm nhập xơ mỡ hơn những trường hợp di căn hạch ở thời điểm phát
hiện u nguyên một phần do khả năng khó kiểm soát hết những trường hợp di
căn hạch lần đầu khi phẫu thuật, đặc biệt những trường hợp nhiều hạch và
những hạch kích thước lớn.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa
thống kê giữa biến thể nhú của UTBMTGBH tái phát, di căn với tình trạng
xâm nhập mạch máu, hoại tử và đặc điểm canxi hóa (Bảng 3.8). Một điều dễ
nhận thấy trong các biến thể ít tiến triển, tỷ lệ xâm nhập mạch thường thấp.
Trong nghiên cứu của Falvo và cộng sự cho thấy dấu hiệu của xâm nhập
mạch được tìm thấy trong UTBMTG nhú đơn thuần thấp hơn có ý nghĩa
thống kê so với tỷ lệ xâm nhập mạch trong biến thể tiến triển như biến thể xơ
hóa và biến thể tế bào cao (p < 0,05) [85].
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4.2.2. Đặc điểm hóa mô miễn dịch
HMMD là công cụ hữu ích cho việc phát hiện KN đặc hiệu mô nhờ gắn
KT đơn dòng hoặc đa dòng liên quan đến tình trạng bệnh. Phương pháp này
được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán các khối u. Đối với các khối u tuyến
giáp, phần lớn các nhà GPB có thể chẩn đoán được trên tiêu bản cắt nhuộm
HE thường quy nhưng một số trường hợp khó xác định chính xác thể bệnh
nhất là những trường hợp tái phát, di căn các nhà GPB phải sử dụng công cụ
HMMD để hỗ trợ chẩn đoán.
- TTF1
TTF1 được xác định từ năm 1989, là một protein đặc hiệu nhân hoạt hóa
gắn ADN tương tác với gen thyroglobulin của chuột. TTF1 điều hòa biểu hiện
gen ở tuyến giáp, phổi, não trong thời kỳ phôi... TTF1 cùng với PAX8 kiểm
soát biểu hiện thyroglobulin, TPO, receptor thyrothopin, NIS, calcitonin và
gen kháng nguyên hòa mô mô lớp 1 của tuyến giáp [95]. Trong tuyến giáp,
TTF1 dương tính với nhân các tế bào có nguồn gốc biểu mô nang tuyến giáp
lành tính, ác tính và cả UTBMTG thể tủy. Trong nghiên cứu trường hợp
UTBMTGBH tái phát, di căn, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ bộc lộ TTF1 dương
tính 86,5%, ở thể nhú nói chung là 87,0% và ở thể nang là 75% (Bảng 3.9).
Nghiên cứu của tác giả Fischer và cộng sự cho thấy TTF1 thường giảm biểu
hiện trong UTBMTG kém biệt hóa và gần như âm tính trong UTBMTG
không biệt hóa [96].
Khi tìm hiểu mức độ biểu hiện TTF1 ở các biến thể của UTBMTGBH
tái phát, di căn, chúng tôi nhận thấy TTF1 dương tính ở hầu hết các biến thể
(Bảng 3.10). Đây là một dấu ấn quan trọng trong chẩn đoán phân biệt với
những trường hợp di căn của UTBMTG nhất là những trường hợp di căn kém
biệt hóa và không biệt hóa. Trong nghiên cứu của chúng tôi gặp một trường
hợp UTBMTG nhú với đặc điểm tế bào hình thoi di căn hạch. TTF1 dương
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tính với thành phần u biệt hóa của mô di căn trong trường hợp này đã giúp
chúng tôi khẳng định chẩn đoán di căn từ UTBMTG chứ không phải là một
ung thư thứ hai vì hầu hết những vùng mô hạch di căn có đặc điểm các tế bào
hình thoi (Hình 4.1).
TTF1 biểu hiện dương tính lan toả và chủ yếu cường độ mạnh (Bảng
3.11). Không có sự biểu hiện TTF1 khác nhau giữa các nhóm biến thể của
UTBMTG thể nhú tái phát, di căn (Bảng 3.14) với p = 0,052. Mặt khác, TTF1
cũng biểu hiện dương tính lan toả ở các tế bào cận nang tuyến giáp. Do đó,
trong trường hợp TTF1 âm tính ở khối u tuyến giáp nhất là những trường hợp
u tế bào cận nang tuyến giáp cần phải chẩn đoán phân biệt với u tuyến cận
giáp, u hạch giao cảm và khối u di căn [96].
Tóm tại, TTF1 vẫn là một dấu ấn quan trọng trong chẩn đoán UTBMTGBH,
đặc biệt trong những trường hợp xác định nguồn gốc di căn.
- Thyroglobulin
Thyroglobulin là một glycoprotein, tiền thân của các hormon T3 và T4,
được tổng hợp ở tế bào nang tuyến giáp vận chuyển lên cực đỉnh và chế tiết
vào trong nang tuyến giáp, cấu tạo thành phần chủ yếu của chất keo. Biểu
hiện gen Thyroglobulin được điều hòa phối hợp bởi TTF1, TTF2 và PAX8.
Thyroglobulin là một dấu ấn sinh học có giá trị theo dõi bệnh tái phát, di căn
hay tồn tại dai dẳng sau phẫu thuật tuyến giáp và điều trị I131. Trong nghiên
cứu của chúng tôi, Thyroglobulin dương tính trong UTBMTGBH từ 75,0%
đến 90,0% (Bảng 3.9). Các nghiên cứu cho thấy Thyroglobulin dương tính
đến 100% trong trường hợp UTBMTG nhú, 76 - 86% UTBMTG nang và 57 92% UTBMTG kém biệt hóa và gần như không biểu hiện trong những trường
hợp UTBMTG giảm biệt hóa [97]. Tỷ lệ dương tính của Thyroglobulin trong
những UTBMTG phụ thuộc vào mức độ biệt hóa và các thể MBH.
Thyroglobulin biểu hiện dương tính 100% ở thành phần tế bào biệt hóa [98]
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và thường biểu hiện âm tính hoặc biểu hiện dương tính yếu hay dương tính
từng ổ vài tế bào u trong trường hợp UTBMTG không biệt hóa [36].
Thyroglobulin không dương tính trong UTBMTG thể tuỷ [99]. Đây là một
dấu ấn giúp phân biệt các khối u tuyến giáp với các khối u khác và thậm chí,
phân biệt nguồn gốc tế bào khác nhau trong cùng khối u tuyến giáp như là
phân biệt các tế bào có nguồn gốc tế bào biểu mô nang và các tế bào C.
Trong UTBMTGBH tái phát, di căn, Thyroglobulin thường dương tính
mạnh (84,9%) và lan toả (93,5%) (Bảng 3.11). Tuy nhiên, khi đánh giá
Thyroglobulin cần chú ý biểu hiện dương tính giả do Thyroglobulin dễ bắt
màu lan toả ra mô kế cận trong những trường hợp ung thư thể tuỷ. Cũng do
tính chất nhuộm nền lan toả xung quanh nên cũng dễ dẫn đến nhầm lẫn trong
việc chẩn đoán dương tính giả. Thyroglobulin cũng biểu hiện trong những tổn
thương hạch di căn nhưng không là dấu ấn quyết định chẩn đoán nếu thiếu sự
đánh giá CK và TTF1 [96]. Khi phân tích về mối liên quan giữa biểu hiện
Thyroglobulin ở các biến thể của UTBMTG nhú cho thấy các biến thể nhú
tiến triển biểu hiện âm tính thấp hơn các biến thể nhú trung gian có ý nghĩa
thống kê với p = 0,006 (Bảng 3.14). Mức độ ác tính tiến triển của các tế bào u
ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp Thyroglobulin và nhờ phương pháp
HMMD có thể phát hiện sự biểu hiện bất thường protein này. Một lần nữa,
kết quả này khẳng định biểu lộ Thyroglobuin phụ thuộc vào sự biệt hóa của tế
bào u, dương tính cao ở những trường hợp tế bào u biệt hóa rõ.
- CK19
CK19 là dưới nhóm của cytokeratin (CK), thuộc nhóm có trọng lượng
phân tử thấp, thường không dương tính với các tế bào biểu mô nang tuyến
giáp bình thường. Trong nghiên cứu này, CK19 dương tính khá cao ở nhóm
tái phát, di căn của UTBMTGBH là 89,4%, ở thể nhú nói chung là 93%
(Bảng 3.9). Các dưới nhóm CK đã được nghiên cứu khả năng biểu hiện trong
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tuyến giáp ở nhu mô, u tuyến lành và u ác tính. UTBMTG nhú biểu hiện
dương tính với CK7, CK18, CK19 từ 66 - 100% các trường hợp [100]. CK7,
CK18, CK19 có tỷ lệ dương tính thấp hơn trong các trường hợp UTBMTG
kém biệt hóa tương ứng là 60%, 60%, 40% [51]. Khi phân tích CK19 biểu
hiện dương tính trong các nhóm biến thể, chúng tôi nhận thấy không có
trường hợp UTBMTG nang nào dương tính. CK19 dương tính hầu hết trong
các biến thể nhú và ngay cả trường hợp thể nhú biến thể nang CK19 dương
tính 66,7% (Bảng 3.10). Bởi vì CK19 ít biểu hiện trong những trường hợp u
tuyến giáp thể nang, UTBMTG nang và thường dương tính dạng ổ hơn
UTBMTG nhú nên CK19 được xem là một trong những dấu ấn hữu hiệu để
khảo sát các khối u tuyến giáp [100].
Bảng 3.11 cho thấy CK19 dương tính lan toả với tỷ lệ cao (80,6%) và
chủ yếu dương tính mạnh và vừa với tỷ lệ 94,6%. CK19 không đặc hiệu với
UTBMTG nhú hoặc khối u ác tính khác của tuyến giáp. Độ nhạy của CK19
trong khối u tuyến giáp ác tính nói chung là 79,3%, với UTBMTG nhú là
82,2% và UTBMTG nang là 44,3% [97]. Biểu hiện quá mức CK19 là một yếu
tố có giá trị trong chẩn đoán UTBMTG nhú so với UTBMTG thể nang. CK19
là dấu ấn có giá trị hỗ trợ cùng với một số dấu ấn khác trong chẩn đoán
UTBMTG nhú. Điều này cũng được thể hiện rõ trong số liệu nghiên cứu,
không có trường hợp thể nang tái phát, di căn dương tính với CK19. Trong
nghiên cứu chúng tôi không tìm thấy CK19 biểu hiện dương tính có sự khác
biệt ở các nhóm biến thể nhú của UTBMTGBH (Bảng 3.14).
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Bảng 4.1. Biểu hiện CK19 trong các nghiên cứu trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa

Cheung, 2001 [100]

UTBMTG
nhú
n (%)
91/138 (66)

UTBMTG nhú
biến thể nang
n (%)
48/84 (57)

Rossi, 2006 [101]

36/42 (86)

11/14 (79)

Liu, 2008 [102]

41/53 (78)

2/11 (22)

0/13 (0)

Saleh, 2010 [103]

17/20 (85)

10/12 (83)

19/22 (86)

Tác giả, 2018

53/60 (88,3)

2/3 (66,7)

0/5 (0)

Tác giả, năm

UTBMTG
nang
n (%)
0/4 (0)

- HBME1
HBME1 là KN được tìm thấy ở vi nhung mao tế bào u trung biểu mô,
biểu mô khí quản bình thường và ung thư biểu mô tuyến của phổi, tuỵ và vú.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, HBME1 dương tính gần 100% (Bảng 3.9).
Phần lớn HBME1 dương tính lan toả và dương tính mạnh với tỷ lệ tương ứng
94,0% và 98,0% (Bảng 3.10). HBME1 biểu hiện dương tính quá mức trong
các khối u tuyến giáp, dương tính ở màng bào tương mặt bên và chất keo ở bề
mặt tế bào u, có thể dương tính với bào tương. HBME1 cũng biểu hiện dương
tính ở các tổn thương tuyến giáp lành tính như u tuyến tuyến giáp, bướu keo
và viêm tuyến giáp nhưng với tỷ lệ thấp, tương ứng là 26%, 12% và 19% [97].
Hầu hết các trường hợp UTBMTG nhú dương tính lan toả đối với HBME1 từ
55 -100%, trung bình là 88% [96].
HBME1 được cho rằng là dấu ấn hữu hiệu trong chẩn đoán UTBMTG.
HBME1 biểu hiện dương tính trong các biến thể tế bào ưa axit của UTBMTG
nhú và UTBMTG nang từ 13 - 66%. UTBMTG kém biệt hóa và không biệt
hóa biểu hiện tương ứng 67- 91% và 0 - 50%. Độ nhạy của HBME1 trong
UTBMTG là 78,8%; trong đó, thể nhú là 87,3% và thể nang là 65,2% [97].
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Trong nghiên cứu của chúng tôi, UTBMTG nhú biểu hiện dương tính với
HBME1 cao hơn so với thể nang tương ứng là 99,0% và 75,0% (Bảng 3.9).
Nghiên cứu của Ito cho thấy HBME1 dương tính 60,9% ở UTBMTG thể nang
và cao hơn u tuyến giáp thể nang có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001, 100%
HBME1 dương tính với UTBMTG thể nhú [104]. Khi chúng tôi phân tích
biểu hiện HBME1 ở nhóm biến thể nhú tiến triển và nhóm biến thể nhú trung
gian cho thấy không có sự biểu HBME1 khác biệt ở hai nhóm (Bảng 3.14).
Nhiều nghiên cứu đề nghị sử dụng một bảng HMMD gồm chủ yếu các dấu ấn
HBME1, CK19 và Galectin-3 tăng khả năng phân biệt giữa u lành tính và ác
tính khi những tổn thương không dễ dàng phân biệt trên hình thái MBH.
Bảng 4.2. Biểu hiện HBME1 trong các nghiên cứu trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa

Cheung, 2001 [100]

UTBMTG
nhú
n (%)
76/138 (55)

UTBMTG nhú
biến thể nang
n (%)
38/84 (45)

UTBMTG
nang
n (%)
2/4 (50)

Lui, 2008 [58]

39/53 (74)

8/11 (73)

2/13 (15)

Saled, 2010 [43]

18/20 (90)

11/12 (92)

18/22 (82)

Tác giả, 2018

58/60 (96,7)

3/3 (100)

4/5 (80)

Tác giả, năm

- Galectin-3
Galectin là một gia đình protein nhận biết và gắn β-galactoside và
glycolipid trên glycoprotein của tế bào. Galectin-3 là thành viên duy nhất có
32 kDa của gia đình galectin. Sinh tổng hợp chuỗi oligosarccachide của
glycoprotein thường được thay thế trong quá trình biệt hóa tế bào và chuyển
dạng ác tính. Một trong những thay đổi này là carbonhydrate gắn với protein
(lectin). Lectin có vai trò quan trọng trong quá trình sinh lý học gắn kết các
cầu nối glyco cụ thể. Galectin là lectin hòa tan gắn galactose chứa các cầu nối
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glyco (glycoconjungates). Galectin-3 xuất hiện ở khoang ngoài tế bào, bào
tương và nhân. Nó có vai trò điều hòa chu trình chết tế bào, phát triển tế bào
và cũng liên quan đến tiến triển UTBMTG [105].
Nhuộm HMMD Galectin-3 cho thấy sự biểu hiện khác nhau trong
UTBMTG. Trong trường hợp nghiên cứu UTBMTGBH tái phát, di căn,
chúng tôi thấy Galectin-3 dương tính chiếm 32,7%, riêng ở thể nhú là 34,0%
và không có trường hợp thể nang nào dương tính với Galectin-3 (Bảng 3.9).
Độ nhạy của Galectin-3 phát hiện các tổn thương ác tính là 84,6%, trong đó,
UTBMTG nhú là 87,5% và UTBMTG nang là 72,6%, độ đặc hiệu là 83,6%
[97]. Trong nghiên cứu của Sumana cho thấy Galectin-3 có giá trị cho chẩn
đoán các khối u tuyến giáp lành tính và ác tính với độ nhạy 86%, độ đặc hiệu
là 85%, giá trị dự báo dương tính là 89,66% và giá trị dự báo âm tính là
80,95%. Tuy nhiên, biểu hiện Galectin-3 không khác biệt giữa UTBMTG nhú
và các thể tuyến giáp ác tính khác [106].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, Galectin-3 dương tính phần lớn dạng ổ,
chiếm 51,4%, cường độ biểu hiện chủ yếu ở mức độ vừa và yếu tương ứng là
44,1% và 47,1% (Bảng 3.10). Galectin-3 biểu hiện rất khác nhau ở các biến
thể nhú của UTBMTGBH tái phát, di căn từ 20% đến 100% (Bảng 3.10) và
không có sự khác biệt giữa nhóm biến thể nhú trung gian và nhóm biến thể
nhú tiến triển (Bảng 3.14). Trong các báo cáo, Galectin-3 dương tính rất ít
trong những trường hợp u tuyến giáp lành và bướu keo, dương tính 0 - 45%
trường hợp u tuyến thể nang [107].
- P53
Gen TP53 là gen ức chế u, nằm trên cánh ngắn của nhiễm sắc thể 17, mã
hóa cho phosphoprotein. TP53 của nhân điều hòa sự sinh sản, sự chết tế bào
theo chương trình (apoptosis) và ngăn ngừa xảy ra đột biến ở ADN bị tổn
thương [108]. Đột biến P53 trong gen ức chế khối u biểu hiện trong nhiều
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khối u, phổ biến nhất trong các khối u ác tính. Đột biến gen này thường dẫn
đến protein P53 bị biến đổi, có thời gian bán hủy kéo dài và gây tích tụ với
nồng độ cao trong nhân tế bào, do đó có thể phát hiện được bằng phương
pháp HMMD. Trong nhiều trường hợp UTBMTG không biệt hóa có đột biến
gen TP53 ở các gen hoạt hóa, hiếm gặp ở trong trường hợp UTBMTGBH
[36]. Một số nghiên cứu đã công bố đột biến gen TP53 có liên quan đến nguy
cơ phát triển u tuyến giáp và đóng vai trò trong chuyển dạng ác tính của các tế
bào tuyến giáp và quá trình tiến triển u [109]. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
UTBMTGBH tái phát, di căn biểu lộ dương tính với P53 là 14,4% (Bảng 3.9),
mức độ biểu hiện vừa chủ yếu vừa và yếu tương ứng là 66,7% và 20,0%;
cường độ biểu hiện vừa thấp (13,3%), không biểu hiện dương tính mạnh
(Bảng 3.13). Thực tế, protein P53 tăng sinh được quan sát trên HMMD
thường thấy trong UTBMTG kém biệt hóa và giảm biệt hóa, hiếm xuất hiện
trong UTBMTGBH [110]. Mặt khác, biểu hiện quá mức protein P53 không
luôn do đột biến gen TP53 [108].
- Ki 67
Hoạt động tăng sinh tế bào là một trong những yếu tố quan trọng cho
việc đánh giá tiến triển của ung thư. Hiện tại, dấu ấn quan trọng nhất cho việc
đánh giá tăng sinh tế bào là Ki67, biểu hiện ở nhân trong tất cả giai đoạn phân
chia tế bào trừ những tế bào ở giai đoạn G0. Tỷ lệ Ki67 dương tính trong
UTBMTGBH tái phát, di căn là 34,6% (Bảng 3.9). Ki67 dương tính ở mức độ
thấp, tỷ lệ dương tính > 5% chỉ là 8,3% và cường độ biểu hiện chủ yếu vừa và
mạnh (72,2%) (Bảng 3.12). Biểu hiện Ki67 khác nhau giữa các biến thể của
UTBMTG thể nhú nhưng biểu hiện cao hơn ở các biến thể nhú tiến triển
(Bảng 3.10). Liên quan giữa tỷ lệ dương tính Ki67 với các biến thể của
UTBMTG nhú có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, những biến thể tiến triển của
UTBMTG nhú biểu hiện Ki67 dương tính gấp khoảng 4 lần so với những
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trường hợp biến thể nhú trung gian với 95%CI: 1,67 - 9,57 (Bảng 3.14).
Trong nghiên cứu của Siironen và cộng sự cho thấy tỷ lệ biểu hiện Ki67
dương tính > 1% chỉ gặp 30% trong UTBMTG nhú và trong số trường hợp
này, mức độ biểu hiện Ki67% thấp (< 10%) trừ 1 trường hợp Ki67 dương tính
50% [111]. Trong nghiên cứu của Ito và cộng sự cho thấy Ki67 > 1% liên
quan đến thời gian sống thêm. Ki67 được cho rằng tăng hoạt động ở khối u
nguyên phát là yếu tố quan trọng phản ánh khả năng tái phát sau này [112].
Biểu hiện Ki67 từng được khảo sát trong nhiều nhóm u tuyến giáp nhưng giá
trị Ki67 hạn chế trong chẩn đoán các khối u tuyến giáp. Tỷ lệ Ki67 biểu hiện
thấp trong tổn thương tuyến giáp gồm cả tổn thương u và không u nhưng tăng
cao dần đối với UTBMTG không biệt hóa [75].
Nhìn chung, trong chẩn đoán UTBMTGBH tái phát, di căn không có
một dấu ấn HMMD nào đặc hiệu cho từng thể bệnh. Phần lớn phải dựa vào
một bảng các dấu ấn tuỳ thuộc vào độ nhạy, độ đặc hiệu và kết hợp với nhiều
dấu ấn mới cho thấy các biểu hiện ở mức phân tử của UTBMTGBH tái phát,
di căn. Bảng chẩn đoán hiệu quả nhất phối hợp với các KT như CK19,
HBME1 và Galectin-3 được cho là có những dấu ấn có giá trị trong việc xác
định UTBMTG nhú.
Bảng 4.3. Các dấu ấn hóa mô miễn dịch có giá trị trong chẩn đoán ung
thư biểu mô tuyến giáp thể nhú [113]
Các dấu ấn

Biểu hiện

Tỷ lệ (%)

TTF1

+

100

Thyroglobulin

+

100

Galectin-3

+

93

CK19

+

91

HBME1

+

93

P53

+

9
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4.3. Tình trạng đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến
giáp biệt hóa tái phát, di căn
4.3.1. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E
4.3.1.1. Giá trị của hóa mô miễn dịch so với Realtime-PCR phát hiện đột
biến gen BRAF V600E
HMMD là một công cụ hữu hiệu xác định kiểu hình và đặc biệt phát
hiện sự không đồng nhất của khối u. Mặc dù có những tiến bộ công nghệ hiện
đại nhưng các nhà sinh học phân tử cũng không thường xuyên sử dụng
phương pháp giải trình tự thế hệ mới trong thực hành hàng ngày. HMMD
được ứng dụng thường quy ở các trung tâm xét nghiệm và giúp các nhà GPB
chẩn đoán bệnh lý phân tử, đóng góp vào giá trị chẩn đoán, tiên lượng và hỗ
trợ điều trị nhắm trúng đích. Các kỹ thuật sinh học phân tử xác định đột biến
gen chủ yếu dựa vào kỹ thuật PCR. Những phương pháp này thường đắt tiền,
nhiều công đoạn và tốn thời gian, đòi hỏi khâu tách chiết ADN phức tạp, đặc
biệt với các mẫu bệnh phẩm vùi khối nến do ADN bị đứt gẫy trong quá trình
xử lý mẫu bệnh phẩm trong chẩn đoán GPB. Hơn nữa, ảnh hưởng của những
vùng tế bào không u với việc kết quả chẩn đoán chính xác của phương pháp
cũng còn hạn chế. Trong nghiên cứu của chúng tôi thực hiện bằng cả hai
phương pháp HMMD và sinh học phân tử đều xác định tỷ lệ đột biến BRAF
V600E là 70,2% (Bảng 3.15, Bảng 3.16). So với phương pháp RT-PCR,
phương pháp HMMD phát hiện đột biến gen BRAF V600E có độ nhạy là
95,9%, độ đặc hiệu là 90,3%, giá trị dự báo dương tính là 95,9%, giá trị dự
báo âm tính là 90,3%, độ chính xác của phương pháp là 94,2% (Bảng 3.18).
Trong nghiên cứu của hãng Ventana, độ nhạy và độ đặc hiệu của phương
pháp HMMD phát hiện đột biến gen BRAF V600E trong UTBMTG thể nhú
tương ứng là 100% và 75% [114]. Còn trong nghiên cứu của tác giả Zhao J so
sánh 3 phương pháp phát hiện đột biến gen BRAF V600E trong UTBMTG
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nhú cho thấy độ nhạy, độ đặc hiệu của phương pháp giải trình gen là 97,2%
và 95,2%, độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp RT-PCR (Cobas 4800) là
99,3% và 90,5% còn độ nhạy và độ đặc hiệu của HMMD là 98,6 và 97,6%
[115].
Mặc dù cùng xác định tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E nhưng có những
trường hợp không đồng nhất kết quả giữa HMMD và RT-PCR. Chúng tôi gặp
3 trường hợp dương tính giả trên HMMD nhưng không phát hiện đột biến
trên sinh học phân tử và ngược lại có 3 trường hợp không biểu lộ protein đột
biến trên HMMD nhưng lại phát hiện có đột biến gen trên sinh học phân tử.
Trong 3 trường hợp biểu hiện dương tính trên HMMD thì có một trường hợp
dương tính ổ rõ ràng và 1 trường hợp biểu hiện dương tính yếu. Đánh giá lại
trường hợp dương tính yếu chúng tôi nhận thấy kết quả bị nhuộm nền nhiều
hơn khiến phiên giải kết quả không chính xác. Trường hợp còn lại dương tính
mức độ vừa và lan toả. Trường hợp dương tính ổ, dấu ấn BRAF V600E
dương tính rõ với tế bào biệt hóa dạng biểu mô nang tuyến giáp nhưng phần
còn lại tế bào có dạng thoi giống sarcom thì âm tính. Trường hợp mẫu dương
tính với HMMD và âm tính với xét nghiệm sinh học phân tử được giải thích
do giới hạn phát hiện của bộ sinh phẩm phát hiện đột biến thấp hơn 0,25%
quần thể ADN đột biến/quần thể ADN kiểu dại tách từ tiêu bản ung thư
(khuyến cáo giới hạn phát hiện đột biến gen BRAFV600E của bộ sinh phẩm
CE-IVD, Thyroid Cancer Mutation Analysis Kit là 0,25%). Về chất lượng
mẫu tách ADN từ tiêu bản ung thư được đảm bảo khi sử dụng bộ sinh phẩm
CE-IVD, Invisorb® Spin Tissue Mini Kit (Invisorb) và kết quả khuếch đại gen
nội chuẩn (beta-2-microglobulin, b2M) đều cho tín hiệu khuếch đại tại chu kỳ
ngưỡng Ct theo khuyến cáo của bộ sinh phẩm chẩn đoán Thyroid Cancer
Mutation Analysis Kit. Trong phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử,
lượng tế bào u cần phải đủ mới nâng cao được độ chính xác của phương pháp.
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Trong nghiên cứu của Zhao J cũng đề cập đến số lượng ADN nhỏ có thể
không phát hiện được đột biến trong phương pháp RT-PCR khi số lượng tế
bào u đột biến <10% tổng số tế bào u [115]. Thêm nữa, có sự không thoả
đáng trong mẫu u qua xử lý được vùi trong khối nến, các tổn thương thoái hóa
dạng nang hay hoại tử ảnh hưởng việc tách chiết ADN. Ba trường hợp âm
tính giả trên HMMD nhưng phát hiện được đột biến gen bằng RT-PCR đều có
thành phần MBH chủ yếu dạng đặc hoặc dạng nang tuyến giáp. Trong nghiên
cứu của Koperek cho thấy thành phần MBH dạng nang chiếm ưu thế dường
như tiên đoán không biểu lộ protein BRAF V600E trên HMMD, sẽ cho kết
quả âm tính [116].
- Cường độ và mức độ biểu hiện BRAF V600E
Để tìm hiểu thêm về những trường hợp âm tính giả và dương tính giả
của phương pháp HMMD, chúng tôi phân tích sâu hơn về mức độ và cường
độ biểu hiện protein BRAF V600E. Mức độ biểu hiện dấu ấn BRAF V600E
tuỳ thuộc vào nồng độ protein đột biến từ nhẹ, vừa và mạnh. Trong nghiên
cứu này, chúng tôi thấy protein BRAF V600E biểu hiện dương tính chủ yếu ở
cường độ vừa và mạnh chiếm 87,7% (Bảng 3.17). Phần lớn các tế bào u
dương tính mạnh nổi bật trên nền các tế bào không phải u dễ dàng đánh giá
nhưng cũng có những trường hợp dương tính ổ hoặc dương tính yếu khiến
cho phiên giải kết quả khó khăn. Trong nghiên cứu của Koperek có 76/144
(52,8%) dương tính mạnh đồng nhất ở bào tương các tế bào u cũng gặp 3
trường hợp dương tính yếu không phân biệt rõ ràng giữa vùng tế bào u và
vùng tế bào không u, 2 trường hợp dương tính không rõ ràng biểu hiện dưới
dạng dương tính ổ [116]. Như vậy, đánh giá BRAF V600E dương tính trên
HMMD khi biểu hiện bắt màu lan toả ở bào tương (không hiển thị ở nhân tế
bào) với cường độ bắt màu mạnh. Trong hầu hết các trường hợp UTBMTG
khi nhuộm HMMD, các nhà GPB có thể xác định rõ ràng việc biểu hiện
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protein BRAF V600E âm tính hay dương tính. Điều đó cho thấy việc thuận
tiện phân tích tình trạng đột biến BRAF V600E bằng HMMD. Những trường
hợp dương tính yếu, dương tính ổ, dương tính không rõ ràng có thể không
chắc chắn cho việc chẩn đoán. Trong trường hợp này, cần phải yêu cầu làm
lại xét nghiệm sinh học phân tử để xác định lại trạng thái của BRAF V600E.
Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy có sự tương đồng cao giữa phương
pháp HMMD và Realtime PCR phát hiện đột biến gen BRAF V600E. Phương
pháp HMMD hữu ích trong những trường hợp mẫu bệnh phẩm nhỏ, có thể
đánh giá trực tiếp trên vùng tế bào u. Hơn nữa, xu hướng hiện nay sinh thiết
mẫu bệnh phẩm nhỏ, không xâm lấn, đặc biệt là những tổn thương tái phát, di
căn. Mặt khác, kỹ thuật này được ứng dụng thường quy trong các cơ sở GPB,
thời gian xét nghiệm ngắn và giá thành thấp hơn nhiều so với phương pháp
sinh học phân tử.
4.3.1.2. Tỷ lệ đột biến BRAF V600E được xác định bằng phương pháp
Realtime-PCR
Đột biến BRAF V600E đã được công bố trong nhiều nghiên cứu, chiếm
tỷ lệ từ 29 - 83% [11],[62]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, phát hiện đột
biến BRAF V600E trong UTBMTGBH tái phát, di căn là 70,2% (Bảng 3.15,
Bảng 3.16). Đột biến gen ở thể nhú tái phát, di căn là 73,0% và không gặp
trường hợp thể nang nào phát hiện đột biến BRAF V600E (Bảng 3.20). Kết
quả này phần nào củng cố thêm nghiên cứu của Namba cũng không gặp
trường hợp UTBMTG nang có đột biến BRAF V600E [62]. Tỷ lệ đột biến gen
trong UTBMTGBH tái phát, di căn dường như cao hơn tỷ lệ đột biến gen ở
mẫu nguyên phát, có thể lên tới hơn 85% [11],[117],[118]. Nghiên cứu của
Xing và cộng sự năm 2015 tổng hợp từ nhiều nghiên cứu cho thấy BN tái
phát có tỷ lệ đột biến BRAF V600E cao hơn có ý nghĩa thống kê với nhóm tái
phát không có đột biến. Cụ thể, tỷ lệ tái phát UTBMTG nhú là 47,71% ở
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nhóm có đột biến BRAF V600E so với tỷ lệ tái phát 26,03% ở nhóm không
đột biến BRAF ước tính trên 1000 dân/năm [119]. Phần lớn các báo cáo nói
đến tình trạng đột biến gen BRAF V600E ở các khối u nguyên phát, ít nghiên
cứu xác định tình trạng đột biến BRAF V600E trong mẫu tái phát. Nghiên cứu
của chúng tôi không xét nghiệm đồng thời thêm tình trạng đột biến ở mẫu
nguyên phát như trong nghiên cứu của tác giả Barollo. Trong nghiên cứu này,
tác giả so sánh tình trạng đột biến BRAF V600E ở mẫu nguyên phát và tái
phát của UTBMTGBH cũng cho kết quả khá tương đồng, ngay cả xác định
đột biến ở những lần tái phát khác nhau [71]. Mặc dù vậy, không phải thể
MBH nào của UTBMTG có kết quả tương đồng như vậy. Những trường hợp
UTBMTG kém biệt hóa gặp tình trạng đột biến gen BRAF V600E cao hơn ở
nhóm nguyên phát so với di căn trong khi tỷ lệ đột biến gen RAS cao hơn
trong trường hợp UTBMTG kém biệt hóa di căn so với u nguyên phát [49].
Nhìn chung, trong UTBMTGBH, tình trạng đột biến gen BRAF V600E được
khảo sát ở cả mẫu nguyên phát và tái phát đều cho kết quả tương đồng ngay
cả ở các thời điểm các lần tái phát khác nhau.
Đối với UTBMTG nhú, các biến thể cũng là yếu tố quan trọng trong
đánh giá nguy cơ tái phát cũng như bệnh tiến triển. Trong số các biến thể của
UTBMTGBH tái phát, di căn, chúng tôi nghiên cứu thấy tỷ lệ đột biến BRAF
V600E xảy ra ở tất cả các biến thể của UTBMTG thể nhú. Trong đó, tỷ lệ đột
biến BRAF V600E xuất hiện cao nhất ở biến thể tế bào cao (95,2%), thể nhú
thông thường chiếm 64,3% (Bảng 3.20). Trong một số nghiên cứu khác, các
tác giả cũng chỉ ra đột biến BRAF V600E xảy ra ở hầu hết các biến thể nhú
tiến triển nhưng gặp nhiều ở biến thể tế bào cao, tiếp đến là thể nhú thông
thường, ít phổ biến ở thể nang với tỷ lệ trung bình là 77%, 60% và 12% [120].
Tỷ lệ đột biến thấp hoặc không thấy trong thể nhú biến thể nang, biến thể
“đinh mũ” hay tế bào hình thoi [116],[121],[122],[123]. Hạn chế trong nghiên
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cứu này là số lượng các biến thể của UTBMTG nhú rất thấp, chủ yếu là thể
nhú thông thường nên việc ước lượng tần suất đột biến trong từng biến thể,
nhất là những biến thể hiếm gặp tăng lên. Do đó, tỷ lệ đột biến ở những biến
thể ít gặp chưa được phản ánh thật sự xác đáng.
4.3.2. Mối liên quan đột biến gen BRAF V600E xác định bằng phương
pháp Realtime-PCR với một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học
UTBMTG có tiên lượng tốt nhưng BN di căn thì việc tiên lượng bệnh trở
nên khó khăn hơn. Có những BN di căn nhưng bệnh ổn định hoặc phát triển
chậm và chất lượng cuộc sống duy trì tốt mà không cần điều trị. Mặt khác, có
những BN bệnh tiến triển, không thể tiếp tục điều trị theo những phương pháp
điều trị truyền thống như phẫu thuật và/hoặc điều trị I131. Mặc dù rất khó để
tiên lượng những BN có bệnh đang tiến triển, các nghiên cứu tập trung tìm ra
những yếu tố tiên lượng cụ thể để tiên lượng nguy cơ bệnh tiến triển cho từng
cá thể. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện khảo sát một số yếu tố lâm
sàng và đặc điểm MBH để tìm hiểu mối liên quan của chúng với tình trạng
đột biến gen BRAF V600E.
4.3.2.1. Mối liên quan đột biến gen BRAF V600E xác định bằng phương
pháp Realtime-PCR với một số đặc điểm lâm sàng
- Liên quan đến tuổi, giới
Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy đột biến BRAF V600E trong
UTBMTGBH tái phát, di căn xảy ra ở độ tuổi < 45 có xu hướng thấp hơn so
với nhóm tuổi ≥ 45, tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (Bảng
3.21). Kết quả thu trong nghiên cứu của Xu và cộng sự cho thấy đột biến
BRAF V600E có xu hướng xảy ra cao hơn ở những BN nhiều tuổi so với BN
trẻ tuổi (< 40 tuổi) [124]. Trong khi nghiên cứu của Koperek khẳng định đột
biến BRAF V600E trong UTBMTG nhú hay xảy ra ở những ở người cao tuổi
(p < 0,007) [116]. Tương tự như vậy, trong nghiên cứu của tác giả Xing cho
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thấy tỷ lệ đột biến BRAF V600E xảy ra cao hơn ở nhóm > 45 tuổi (p < 0,01)
[119]. Tuổi trung bình của BN UTBMTG nhú thông thường có đột biến
BRAF V600E cao hơn tuổi trung bình của nhóm BN không đột biến. Trong
nghiên cứu của Nakayama, tuổi trung bình của nhóm đột biến BRAF V600E
(57,4 ± 16,2 tuổi) cao hơn có ý nghĩa thống kê với tuổi trung bình không đột
biến BRAF V600E (43,1± 16,6 tuổi) [117]. Nghiên cứu của Trovisco cho thấy
tuổi trung bình mang đột biến BRAF V600E là 46,7 tuổi, nhóm không đột
biến là 29,5 tuổi [123]. Mặt khác, tỷ lệ đột biến BRAF V600E (chiếm 80%)
cao hơn ở nhóm BN > 45 tuổi khi có thêm đột biến chuyển đoạn gen RET
trong cùng mẫu mô [118]. Một điều rõ ràng rằng đột biến BRAF V600E
không hay gặp trong UTBMTG ở trẻ em. Đột biến này xảy ra ở trẻ em khi
UTBMTG nhú xu hướng biệt hóa ngược (de-diferentiated) và tiên lượng kém
[125]. Điều này một lần nữa được khẳng định trong nghiên cứu của Koperek:
BN trẻ tuổi, dưới 20 tuổi mặc dù biểu hiện bệnh tiến triển di căn hạch nhưng
không xuất hiện tình trạng đột biến BRAF V600E [116]. Trong số liệu nghiên
cứu của chúng tôi có duy nhất một BN trẻ em 12 tuổi, cũng không phát hiện
có đột biến gen BRAF V600E.
Khi tìm hiểu mối liên quan giữa đột biến gen với giới tính, chúng tôi
nhận thấy tỷ lệ đột biến BRAF V600E xảy ra ở nam và nữ không thực sự khác
biệt, mặc dù, ưu thế đột biến có thiên về nam giới (Bảng 3.21). Nghiên cứu
của Xu và cộng sự cũng cho thấy BRAF V600E gặp nhiều ở nam hơn nữ lớn
tuổi, tiến gần đến sự khác biệt có ý nghĩa thống kê [124]. Trong nghiên cứu
của Nikiforava [45] và nghiên cứu của Nakayama [117] đều tìm thấy đột biến
BRAF V600E liên quan có ý nghĩa thống kê với BN lớn tuổi nhưng không liên
quan đến giới. Phần lớn các nghiên cứu không thấy mối liên quan rõ ràng
giữa đột biến BRAF V600E với giới tính trừ một số ít nghiên cứu thể hiện mối
liên quan này. Nghiên cứu của Xu và cộng sự tìm thấy tỷ lệ đột biến BRAF
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V600E xảy ra cao hơn ở nam giới so với nữ giới có ý nghĩa thống kê [124].
Sự khác biệt này có thể do dữ liệu thu thập ở các chủng tộc khác nhau, phụ
thuộc vào số lượng mẫu nghiên cứu cũng như thời gian theo dõi tái phát, di
căn. Nghiên cứu của chúng tôi có thời gian theo dõi chưa lâu, trung bình là
38,64 ± 37,42 tháng. Trong khi các nghiên cứu khác có thời gian theo dõi
trung bình dài hơn [78],[71],[126].
- Liên quan với TNM và giai đoạn bệnh
Mối liên quan giữa kích thước u, giai đoạn bệnh cũng được phân tích
trong nhiều nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng tôi thấy đột biến gen BRAF
V600E không có liên quan đến tình trạng di căn hạch tại thời điểm chẩn đoán
cũng như giai đoạn bệnh nhưng có liên quan đến kích thước khối u. Những
BN có kích thước u ở giai đoạn T1 - 2 phát hiện tỷ lệ đột biến BRAF V600E
cao hơn 28% so với BN có kích thước u ở giai đoạn T3 - 4 với 95%CI: 0,10 0,77 (Bảng 3.22). Trong nghiên cứu của Xing M, những BN mang đột biến
BRAF V600E có kích thước u trung bình 2 cm (1,4 - 3,0 cm) trong khi nhóm
không mang đột biến BRAF V600E thì kích thước u trung bình 2,4 cm (1,5 3,5 cm), lớn hơn có ý nghĩa thống kê với p = 0,009 [11]. Các nghiên cứu cho
thấy đột biến BRAF V600E không có liên quan đến kích thước u [62],[117],
[123],[127]. Có thể lý giải là do khi đột biến BRAF V600E xảy ra, hoạt hóa
con đường MAPK khởi xướng quá trình phát sinh ung thư. Thực tế, bệnh tiến
triển liên quan đến các thể MBH tiến triển (biến thể tế bào “đinh mũ”, biến
thể đặc, biến thể xơ hóa lan toả…), kích thước u lớn nhưng tỷ lệ đột biến
BRAF lại thấp hơn rất nhiều [11],[122],[123],[127]. Không một nghiên cứu
nào cho thấy đột biến BRAF V600E liên quan đến kích thước u lớn, điều này
một lần nữa khẳng định đột biến BRAF làm tăng thêm tình trạng bệnh tiến
triển như là xâm nhập, di căn và tái phát nhưng không gây tăng kích thước
khối u [120].
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi (Bảng 3.22) cũng phù hợp với nghiên
cứu của Peuxeddu [127], không tìm thấy mối liên quan đến giai đoạn bệnh
nhưng trong nhiều nghiên cứu khác như nghiên cứu của tác giả Namba và
Nikiforova đều báo cáo đột biến BRAF V600E liên quan đến giai đoạn bệnh
III, IV [45],[62]. Một nghiên cứu đa trung tâm với số lượng BN lớn cho thấy
những BN ở giai đoạn III, IV có tỷ lệ đột biến BRAF cao hơn so với nhóm
không đột biến có ý nghĩa thống kê với p = 0,007 [11]. Sự khác biệt này có
thể do nghiên cứu được thực hiện ở các chủng tộc khác nhau, khác về tình
trạng bệnh tật giữa người Châu Âu, Châu Mỹ hay Châu Á. Nhìn chung, các
nghiên cứu chủ yếu cho thấy đột biến BRAF V600E xảy ra nhiều hơn ở những
BN ở giai đoạn III, IV so với giai đoạn I, II. Trong báo cáo của O’Neil, những
BN ở giai đoạn I, II mang đột biến BRAF V600E có thời gian sống thêm bệnh
tương đương với nhóm BN ở giai đoạn này mà không có đột biến BRAF
V600E, trong khi thời gian sống thêm bệnh giảm ở nhóm BN có đột biến
BRAF V600E ở giai đoạn III, IV so với nhóm BN ở giai đoạn này mà không
mang đột biến [125].
Hệ thống mạch bạch huyết là cơ quan đầu tiên các tế bào u di trú đến và
nhiều khả năng tái phát nhất sau phẫu thuật, điển hình là di căn hạch trong
UTBMTG nhú [78]. Khi tìm hiểu về tình trạng đột biến BRAF V600E với di
căn hạch tại thời điểm nguyên phát chúng tôi cũng chưa tìm thấy có mối liên
quan (p = 0,664) (Bảng 3.22). Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên
cứu của Namba và Trovisco không tìm thấy mối liên quan đột biến BRAF
V600E với tình trạng di căn hạch [62],[123]. Nhưng bên cạnh đó, có những
nghiên cứu nói đến tỷ đột biến BRAF liên quan đến di căn hạch. Vai trò của
đột biến BRAF V600E với di căn hạch cổ ở các nghiên cứu quan sát đều cho
thấy tỷ lệ đột biến BRAF cao hơn [11],[118],[128],[129]. Điều thú vị là trong
các nghiên cứu này, đôi khi đột biến BRAF V600E được phát hiện trong
UTBMTG nhú di căn hạch nhưng không phải ở u nguyên phát mà xuất hiện ở
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hạch di căn [129]. Như vậy, tỷ lệ đột biến BRAF V600E cao trong UTBMTG
nhú di căn hạch ở khối u nguyên phát có thể lại hình thành đột biến trong
hạch di căn, phù hợp với vai trò của đột biến BRAF V600E tạo điều kiện di
căn và tiến triển của UTBMTG nhú.
- Liên quan đến di căn xa
Di căn xa không phải là hiện tượng phổ biến trong UTBMTGBH. I-ốt
phóng xạ vẫn được coi là phương pháp điều trị chủ yếu trong UTBMTGBH di
căn xa nhưng những trường hợp kháng i-ốt thì lựa chọn phương pháp này
không phải là giải pháp tốt. Trong nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy
tình trạng đột biến gen BRAF V600E liên quan đến di căn xa của
UTBMTGBH (Bảng 3.24). Kết quả thu được như vậy chúng tôi có thể lý giải
như sau: Thực tế di căn xa của UTBMTGBH phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
tuổi, giai đoạn bệnh, kích thước khối u, thể MBH và tình trạng di căn
hạch…đã được chứng minh qua các nghiên cứu chứ không chỉ liên quan đến
tình trạng đột biến gen. Hơn nữa, những trường hợp di căn xa xảy ra theo
đường máu hay gặp trong UTBMTG nang. Trong khi đó đột biến BRAF
V600E không xảy ra ở UTBMTG nang và trong số liệu chúng tôi thu được tất
cả 4 trường hợp UTBMTG nang đều có di căn xa và đều không phát hiện có
đột biến BRAF V600E. Mặt khác, thời gian theo dõi trong nghiên cứu của
chúng tôi còn chưa dài để đánh giá di căn xa đối với UTBMTGBH. Một số
nghiên cứu cũng cho thấy ở những BN lớn tuổi có tỷ lệ đột biến BRAF V600E
liên quan đến tình trạng di căn xa trong UTBMTG nhú [62],[130]. Nghiên
cứu của Sabra cho thấy những BN UTBMTG nang di căn xa thường biểu hiện
quá mức với đột biến gen RAS nhưng đối với những trường hợp UTBMTG
nhú di căn xa kháng i-ốt thì chủ yếu là liên quan đến đột biến BRAF [131].
Hơn nữa, tình trạng đột biến BRAF V600E trong UTBMTG tái phát, di căn
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kháng i-ốt còn liên quan nhiều đến khả năng bắt FDG và giảm thời gian sống
thêm của BN [49].
- Liên quan đến yếu tố nguy cơ
Hệ thống phân tầng yếu tố nguy cơ tái phát bệnh UTBMTG được ATA
đưa ra rất hữu hiệu để theo dõi tái phát, di căn. Lần cập nhật mới nhất vào
năm 2015 có sửa đổi cho phù hợp với tình trạng bệnh tật liên quan đến đột
biến gen, chi tiết thêm về hạch di căn, đặc điểm MBH của UTBMTG nang [9].
Nghiên cứu của chúng tôi vẫn áp dụng phân tầng nguy cơ của ATA năm 2009
vì các dữ liệu lâm sàng chưa cập nhật, chưa phân chia chi tiết số lượng hạch,
kích thước hạch di căn và các biến thể MBH của UTBMTG nang hay đột biến
BRAF V600E. Theo phân loại năm 2009, nhóm BN có nguy cơ tái phát cao
phát hiện tình trạng đột biến gen BRAF V600E có xu hướng cao hơn so với
nhóm có nguy cơ tái phát thấp mặc dù sự khác biệt này chưa có ý nghĩa thống
kê (p = 0,054) (Bảng 3.23). Cho dù những BN nghiên cứu của chúng tôi chưa
được xét nghiệm tình trạng đột biến gen tại thời điểm u nguyên phát ban đầu
nhưng đều cho thấy xu hướng đột biến gen cao ở nhóm nguy cơ cao. Như vậy,
đột biến BRAF V600E được xem như là yếu tố nguy cơ gây bệnh tiến triển và
hướng xử trí được thực hiện rộng rãi và triệt để hơn. Theo hướng dẫn của
ATA những trường hợp vi UTBMTG nhú được khuyến cáo cắt thuỳ tuyến
giáp nhưng nếu xác định có đột biến gen BRAF V600E sẽ khuyến cáo cắt
tuyến giáp toàn bộ [9].
- Liên quan đến tình trạng kháng I131
Điều trị i-ốt phóng xạ đối với UTBMTG được xem là phương pháp điều
trị đích, tác động trực tiếp vào khối u bằng tia α và β có mức đâm xuyên ngắn.
I-ốt phóng xạ gây ra một số tác dụng phụ như gây tổn thương tuyến nước bọt,
tuỷ xương, ảnh hưởng thai nhi đặc biệt là liều tích luỹ cao, thậm chí có thể là
nguyên nhân gây ra ung thư thứ phát. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị,
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một số BN không còn đáp ứng với i-ốt thể hiện Tg cao, XHTT âm tính và bệnh
vẫn tái phát, di căn. Các nghiên cứu cũng cho thấy đột biến BRAF V600E
thường gây bệnh tiến triển, tái phát và có xu hướng biệt hóa ngược, khiến
BRAF V600E là yếu tố tiên lượng kém hơn bất cứ yếu tố tiên lượng lâm sàng
nào khác [132]. Bảng 3.25 cho thấy tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E trong
nhóm UTBMTGBH tái phát, di căn kháng I131 trong nghiên cứu của chúng tôi
là 81,6% trong khi nhóm không kháng I131 tỷ lệ này chỉ là 39,3%. Trong các
nghiên cứu, tỷ lệ đột biến BRAF V600E ở UTBMTG tái phát dao động trong
khoảng 43 - 66%, còn tỷ lệ đột biến BRAF V600E trong nhóm BN biểu hiện
kháng i-ốt cao hơn hẳn, lên đến 94% [71],[133]. Một nghiên cứu lâm sàng đã
chứng minh BN UTBMTGBH tái phát, di căn không bắt i-ốt giảm biểu hiện
NIS so với nhóm u nguyên phát và mô tuyến giáp lành. Hơn nữa, tỷ lệ đột biến
BRAF V600E cao hơn có ý nghĩa so với nhóm vẫn còn bắt I131 [133]. Quản lý
BN UTBMTG tái phát, thất bại với điều trị I131 đang là một thách thức bởi vì iốt phóng xạ không còn ý nghĩa nhiều cho mục đích chẩn đoán và điều trị
UTBMTGBH tái phát, di căn. Chính vì vậy, cần sớm cho ra đời phương pháp
điều trị mới áp dụng cho những trường hợp này.
4.3.2.2. Mối liên quan đột biến gen BRAF V600E với một số đặc điểm mô
bệnh học
Các đặc điểm MBH của UTBMTGBH liên quan đến trình trạng bệnh tật
được phân tích trong các nghiên cứu, chủ yếu nói đến đặc điểm xâm nhập
ngoài tuyến giáp hay xâm nhập xơ mỡ của hạch, xâm nhập mạch
máu…Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng tìm hiểu mối liên quan một số
đặc điểm vi thể đến tình trạng đột biến gen BRAF V600E. Qua số liệu nghiên
cứu của chúng tôi thu nhận được, đột biến BRAF V600E không liên quan với
các biến thể nhú, tình trạng xâm nhập mạch máu cũng như hoại tử và đặc
điểm canxi trong UTBMTGBH tái phát, di căn.
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- Liên quan với thể mô bệnh học
Kết quả nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như kết quả chúng
tôi phân tích ở phần trên, các thể MBH trong UTBMTGBH có ảnh hưởng đến
tình trạng tiến triển cũng như tái phát của bệnh. Nhưng thực sự các thể MBH
này có liên quan đến tình trạng đột biến BRAF V600E? Đột biến BRAF
V600E được xem như là yếu tố khởi phát ung thư tuyến giáp và gặp chủ yếu
trong UTBMTG nhú thông thường [12]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy
tình trạng đột biến BRAF V600E có liên quan đến các biến thể của UTBMTG
nhú. UTBMTG nhú biến thể tế bào cao có tỷ lệ đột biến BRAF V600E cao
hơn so với biến thể nhú thông thường (p = 0,008) (Bảng 3.26). Nhiều nghiên
cứu khác cũng cho thấy tỷ lệ đột biến BRAF V600E xảy ra nhiều hơn ở biến thể
tế bào cao [11],[37],[116],[134]. Tỷ lệ phát hiện đột biến BRAF V600E ở nhóm
tế bào cao hay thể nhú có thành phần tế bào cao (10% tế bào cao) đều cao hơn
tỷ lệ đột biến ở UTBMTG nhú thông thường [134]. Tuy nhiên, mối liên quan
này không đúng với một số ít nghiên cứu khác, tỷ lệ đột biến BRAF V600E ở
biến thể tế bào cao thấp hơn so với biến thể nhú thông thường [135]. Một
nghiên cứu khác cho thấy yếu tố biến thể tế bào cao không xâm nhập khiến
bệnh tiến triển hơn so với thể nhú thông thường không xâm nhập mà không
liên quan thêm bất kỳ yếu tố nào như tuổi, giới, kích thước u, phân tầng nguy
cơ, liệu pháp điều trị và thời gian theo dõi. Điều này có thể giải thích vai trò
bệnh độc lập của đột biến BRAF V600E xảy ra phổ biến trong UTBMTG nhú
biến thể tế bào cao [136]. Kết quả này cho thấy mối liên hệ gián tiếp do sự kết
hợp cả hai đặc điểm thể MBH, đột biến gen với kiểu hình tiến triển hơn. Trong
nghiên cứu của Koperek, khảo sát một số lượng lớn các biến thể nhú hiếm gặp
như là biến thể xơ hóa lan toả, biến thể đặc được xem như là biến thể tiến triển
nhưng không thấy có liên quan đến tình trạng đột biến BRAF V600E [116]. Đột
biến trong UTBMTG biến thể xơ hóa hay gặp đột biến chuyển đoạn gen

127

	
  

RET/PTC [37]. Nghiên cứu của chúng tôi không gặp biến thể tiến triển xơ hóa
lan toả hoặc biến thể đặc mà chủ yếu là biến thể tiến triển tế bào cao.
Chẩn đoán UTBMTG nhú chủ yếu dựa vào đặc điểm nhân thể nhú còn
cấu trúc nhú không phải là thành phần bắt buộc nhưng khi có thành phần nhú
thì dễ dàng nhận ra thể bệnh này hơn. Khi tìm hiểu mối liên quan giữa đột
biến với mẫu cấu trúc dạng nhú hay đặc chúng tôi thu nhận được như sau:
Thành phần nhú > 50% có xu hướng đột biến gen BRAF V600E cao hơn so
với thành phần nhú - đặc (p = 0,053) (Bảng 3.27). Trong nghiên cứu của
Trovisco và cộng sự chỉ ra đột biến gen BRAF cao hơn ở thành phần nhú so
với thành phần nhú - nang tương ứng là 55% và 43% [123]. Cũng trong
nghiên cứu khác của Trovisco cho thấy đột biến BRAF V600E hầu như chỉ
thấy ở UTBMTG nhú thông thường (gồm thể nhú hoặc hỗn hợp nhú - nang)
và đặc biệt phổ biến ở những biến thể có cấu trúc nhú chủ yếu như trường hợp
biến thể giống Warthin chiếm 75%, tỷ lệ thể nhú biến thể tế bào ưa axit chiếm
40%, đột biến BRAF V600E ít xảy ra ở thành phần thể bè và thể đặc [122].
Điều này cũng được khẳng định trong nghiên cứu của Koperek, đột biến
BRAF V600E dường như âm tính với những biến thể có thành phần đặc hoặc
tạo nang tuyến [116]. Còn trong nghiên cứu của Xing M, tác giả cho thấy
thành phần u dạng tuyến nang tiên đoán khả năng không biểu lộ protein
BRAF V600E trên HMMD và được khẳng định chẩn đoán bằng phương pháp
sinh học phân tử [120].
- Liên quan tình trạng xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch
Xâm nhập xơ mỡ được xem như là yếu tố u tiến triển và được các nhà
GPB xác định khi các tế bào u vượt qua vỏ hạch vào mô xơ mỡ quanh hạch
[74],[91]. Xâm nhập ngoài hạch làm tăng giai đoạn bệnh [6] và xâm nhập
ngoài hạch trong UTBMTG nhú tăng nguy cơ tái phát, di căn xa và tỷ lệ tử
vong [9],[137],[138]. Trong nghiên cứu của Ricate-Fihlo cho thấy đột biến
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BRAF V600E không liên quan đến tuổi, giới, kích thước u, xâm nhập ngoài
tuyến giáp, xâm nhập mạch cũng như xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch nhưng giá
trị tiên lượng thời gian sống bệnh tăng lên đáng kể khi có sự kết hợp đột biến
BRAF V600E với sự hiện diện của xâm nhập ngoài hạch. Giá trị dự báo thời
gian sống bệnh tăng lên khi phân tích đa biến BRAF V600E và xâm nhập xơ
mỡ ngoài hạch với p = 0,004 so với phân tích đơn lẻ từng yếu tố tiêng lượng
là BRAF (p = 0,02) hoặc xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch (p = 0,12) [138]. Điều
này có thể được giải thích là BRAF V600E là nguyên phân phát sinh ung thư
như là điều kiện bắt buộc nhưng không đủ để gây ra tiến triển bệnh trong
UTBMTG nhú mà có sự phối hợp với các yếu tố tiên lượng khác. Ngược lại,
với giá trị đột biến gen BRAF V600E được xem như là dấu ấn tiềm năng thúc
đẩy phát triển khối u thì sự phát triển xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch được coi
như là bằng chứng muộn của con đường tiến triển của UTBMTG nhú. Thực
tế, Knauf và cộng sự đã chỉ ra trên mô hình tiền lâm sàng về sự tiến triển của
UTBMTG có đột biến gen BRAF sang thể tiến triển hơn liên quan đến sự
chuyển dạng thế bào trung biểu mô đòi hỏi chuyển dạng tín hiệu TGFβ và con
đường MAPK [47]. Ngoài ra, sự biểu hiện xâm nhập ngoài hạch có thể là dấu
hiệu lan tràn tế bào u. BN có khối u mang đột biến BRAF V600E không xâm
nhập ngoài hạch có thể bệnh khu trú tại chỗ và phẫu thuật bệnh ổn định trong
khi có xâm nhập ngoài hạch thì khó có thể điều trị bệnh trong tình trạng đột
biến BRAF lại có khuynh hướng kháng điều trị với I131[139]. Do đó, thêm
nhiều yếu tố bất lợi làm cho tình trạng bệnh UTBMTGBH tiến triển thêm.
- Liên quan tình trạng xâm nhập mạch máu
Tình trạng tế bào u xâm nhập mạch được xem như là sự tiến triển và là
một trong những giai đoạn tiến triển của di căn xa. Tuy nhiên, hiện tượng này
không phổ biến trong UTBMTGBH. Tỷ lệ xâm nhập mạch nhìn chung trong
UTBMTG không cao nhưng lại là yếu tố tiên lượng độc lập khả năng sống
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bệnh không tái phát trong UTBMTG thể nang có vỏ độ thấp [140]. Nhiều
nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố lâm sàng, GPB liên quan với đột biến BRAF
V600E trong đó có đề cập yếu tố xâm nhập mạch. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, không tìm thấy mối liên quan giữa hai đặc điểm này: Đột biến gen
trong những trường hợp xâm nhập và không xâm nhập mạch không có sự
khác biệt (p = 0,983) (Bảng 3.28). Trong nghiên cứu của Koperek và
Trovisco, các tác giả cũng chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê
giữa đột biến BRAFV600E với xâm nhập mạch [116],[123]. Nghiên cứu Elisei
cho thấy yếu tố xâm nhập mạch là yếu tố có giá trị. Nghiên cứu cho thấy
những BN UTBMTG nhú mang đột biến BRAF V600E có xu hướng tăng sinh
các mạch máu mới và xâm nhập mạch dẫn tới u phát triển và gây xâm nhập ra
ngoài tuyến giáp [132]. Mạch máu mới tăng sinh là khâu quan trọng trong
việc quyết định sự phát triển khối u và phụ thuộc vào chính các yếu tố tiền
tăng sinh mạch được kích thích bởi các tế bào u qua cơ chế “đè nén” hoặc
giảm oxy [141]. Trong số đó liên quan nhiều đến yếu tố phát triển nội mô
mạch máu (VEGF - Vascular epithelial growth factor). Việc phát hiện này
cũng có thể phát hiện trên HMMD [132],[142]. Những trường hợp UTBMTG
nhú liên quan với đột biến BRAF V600E cũng được thúc đẩy bởi yếu tố phát
tiển nội mô mạch máu tăng cao, có thể liên quan đến tiên lượng kém và tái
phát [142]. Các kết quả này cung cấp thêm sự hiểu biết UTBMTGBH tiến
triển liên quan đến đột biến BRAF V600E. Hướng điều trị trong tương lai sẽ
chuyển sang y học chính xác dựa trên xét nghiệm phân tử. Qua đó, phát triển
các thuốc mới phân tử nhỏ điều trị cho từng cá thể, đặc biệt những trường hợp
mang đột biến BRAF V600E thất bại với điều trị I131.
- Liên quan tình trạng hoại tử
Trong quá trình phát triển và tồn tại, hiện tượng “chết theo chương trình”
- atoposis đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các tế bào cũ, các tế bào
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không cần thiết, các tế bào không lành mạnh và được kích hoạt bởi các quá
trình bình thường trong cơ thể. Trong khi đó hoại tử là tình trạng tế bào được
kích hoạt bởi các yếu tố bên ngoài do bệnh tật, chấn thương, nhiễm trùng hoặc
chính khối u. Chính vì vậy, hoại tử được xem là một đặc điểm tiên lượng xấu
đối với hầu hết các khối u. Về mặt hình thái học, hoại tử khác với “chết tự động
kinh điển”. Trong giai đoạn chết theo chu trình, các tế bào co rút, cô đặc nhân
và phân huỷ thành thể “apopotic kín” trong khi các tế bào hoại tử trước tiên
sưng phồng, sau đó màng bào tương đứt gãy và các tế bào bị ly giải [143]. Hiện
tượng hoại tử không phổ biến trong UTBTGBH nhưng là một yếu tố đánh giá
độ mô học và phân loại thể kém biệt hóa. Hoại tử được xem như là yếu tố tiên
lượng tiến triển nhưng dường như nó không có liên quan đến tình trạng đột
biến BRAF V600E trong UTBMTG nhú. Số liệu của chúng tôi thu nhận được
không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa đột biến BRAF V600E và tình
trạng hoại tử (Bảng 3.28).
- Liên quan đến đặc điểm canxi hóa
Dấu hiệu canxi hóa trong khối u tuyến giáp là một trong những đặc điểm
gợi ý ác tính đặc biệt ở thể nhú nhưng có thể gặp ở u tuyến giáp lành tính. Thể
cát canxi hóa là cấu trúc những lá canxi đồng tâm biểu hiện sự loạn dưỡng
canxi xảy ra tại vùng mô chết với mức canxi huyết thanh bình thường và
không có rối loạn chuyển hóa canxi. Trong quá trình loạn dưỡng canxi, các tế
bào hoại tử đơn lẻ tiếp tục tạo thành các hạt tinh thể lắng đọng khoáng chất và
dần dần các lớp bên ngoài tạo ra hình ảnh lá kính [144]. Hình thành thể cát
liên quan đến các tế bào nằm trong khoang mạch bạch huyết hoặc trong mô
đệm u [87]. Đặc điểm canxi trên hình ảnh siêu âm kết hợp với xét nghiệm
FNA và đột biến BRAF V600E để tăng độ nhạy trong chẩn đoán u tuyến giáp.
Tình trạng đột biến gen BRAF V600E trên các mẫu xét nghiệm tế bào ở
những trường hợp u tuyến giáp có đặc điểm canxi làm tăng giá trị tiên lượng
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âm tính và tăng khả năng chẩn đoán u ác tính lên 25% những trường hợp
không chẩn đoán được trên tế bào hoặc đặc điểm tế bào không điển hình
[145]. Nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy đột biến BRAF V600E có
liên quan đến đặc điểm canxi trong UTBMTGBH tái phát, di căn với p =
0,978 (Bảng 3.28). Một số nghiên cứu cho thấy thể cát, canxi có liên quan đến
khả năng di căn hạch đại thể, giai đoạn muộn, tỷ lệ sống không bệnh thấp hơn
[146]. Tuy nhiên, ít nghiên cứu đề cập đến tình trạng đột biến gen liên quan
đến đặc điểm canxi. Dấu hiệu canxi cũng gặp trong UTBMTGBH nhưng độ
đặc hiệu không cao.
Mặc dù nghiên cứu đã bao phủ rộng chi tiết các đặc điểm MBH, HMMD
và tình trạng đột biến gen BRAF V600E trong UTBMTGBG tái phát, di căn
cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà lâm sàng, nhà Y học hạt nhân cũng
như đưa ra những dấu hiệu gợi ý chẩn đoán các thể MBH của UTBMTGBH
tái phát, di căn. Nhưng nghiên cứu còn có những hạn chế là chưa đối chiếu
được các đặc điểm mẫu u nguyên phát do điều kiện bảo quản mẫu bệnh phẩm
chưa tốt cũng như lưu trữ thông tin BN không đầy đủ trong điều kiện Việt
Nam. Số lượng các biến thể trong nghiên cứu còn thấp do tính chất bệnh học
hiếm gặp và số lượng mẫu cũng còn giới hạn nên việc phân tích chi tiết từng
nhóm biến thể còn hạn chế.
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KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 104 trường hợp UTBMTGBH tái phát, di căn có độ
tuổi trung bình 48,1 ± 16,2 tuổi, chúng tôi thu được kết quả như sau:
1. Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trong ung thư biểu mô
tuyến giáp biệt hóa tái phát, di căn
1.1. Đặc điểm mô bệnh học
- Vị trí tái phát, di căn được phẫu thuật: hay gặp nhất ở hạch (90,4%),
giường tuyến giáp là 13,5%.
- UTBMTG nhú có tỷ lệ cao nhất (96,1%), trong đó, thể nhú thông
thường chiếm 53,8%, tiếp đến là biến thể tế bào cao (20,2%); thể nang chỉ
chiếm 3,9%.
- Tỷ lệ xâm nhập mạch, hoại tử, xâm nhập xơ mỡ, canxi hóa tương ứng là
19,2%, 14,4%, 55,3% và 28,8%.
- Các biến thể nhú tiến triển liên quan đến hoại tử, xâm nhập mô xơ mỡ,
giới tính, nhóm kháng I131 , hay gặp ở nhóm tuổi ≥ 45 cao hơn nhóm < 45 tuổi.
1.2. Đặc điểm hóa mô miễn dịch
- UTBMTGBH tái phát, di căn dương tính chủ yếu với CK19 (89,4%),
Thyroglobulin (89,4%), TTF1 (86,5%), HBME1 (98,1%), dương tính thấp với
Ki67 (34,6%), Galectin-3 (32,4%) và P53 (14,4%).
- Mức độ biểu hiện CK19, Thyroglobin, TTF1, HBME1 dương tính phần
lớn lan toả và cường độ biểu biện mức độ vừa và mạnh.
- Mức độ biểu hiện Ki67 thấp (dương tính >5%) chỉ chiếm 8,3%, P53
dương tính yếu (86,7%).
- Các biến thể nhú tiến triển có tỷ lệ Thyroglobulin âm tính thấp so với
các biến thể nhú trung gian và Ki67 dương tính cao hơn ở biến thể tiến triển
so với biến thể nhú trung gian có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

133

	
  

2. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E và mối liên quan đột biến gen BRAF
V600E với một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học
2.1. Tỷ lệ đột biến gen BRAF V600E
- Tỷ lệ phát hiện đột biến gen BRAF V600E trong UTBMTGBH tái phát,
di căn là 70,2%, trong đó, biến thể tế bào cao chiếm cao nhất (95,3%), không
gặp trong thể nang.
- Có sự tương đồng cao giữa phương pháp HMMD và Realtime PCR xác
định đột biến gen BRAF V600E với độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo
dương tính, giá trị dự báo âm tính và độ chính xác của phương pháp HMMD
tương ứng là: 95,9%, 90,3%, 95,9%, 90,3% và 94,2%.
2.2. Mối liên quan đột biến gen BRAF V600E với một số đặc điểm lâm sàng
và mô bệnh học
- Đột biến BRAF V600E có liên quan với kích thước u, hay xảy ra ở
trường hợp kháng I131 và không có mối liên quan đến tuổi, giai đoạn bệnh,
tình trạng di căn hạch và di căn xa.
- Đột biến BRAF V600E hay gặp ở UTBMTG thể nhú biến thể tế bào
cao, xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch và không liên quan với tình trạng xâm
nhập mạch máu, đặc điểm hoại tử và canxi hóa.
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KIẾN NGHỊ

1. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch phát hiện đột biến gen BRAF V600E
thay thế được cho phương pháp Realtime-PCR vì có độ nhạy, độ đặc hiệu
và độ chính xác cao và dễ thực hiện được ở nhiều trung tâm Giải phẫu
bệnh.
2. Đột biến gen BRAF V600E có tỷ lệ cao trong nhóm tái phát, di căn và
liên quan đến đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học thể bệnh tiến triển nên khuyến
cáo BN UTBMTGBH cần được xác định đột biến gen BRAF V600E để dự
đoán được khả năng tiến triển, tình trạng kháng với điều trị I131.
	
  

	
  

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
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